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Hei kaikille! Tämä on ensimmäinen lehti, jossa olen päätoimittajana. Vähän 
minua on jännittänyt tämän ilmestyminen. Haluan tehdä jäsenten näköisen 
lehden. Siksi haluankin saada teiltä jäseniltä ehdotuksia tulevien lehtien sisäl-
töön. Mikä teistä on kiinnostavaa, niin lähdetään siitä. Lähettäkää sähköpos-
tia, tai soittakaa, tai ottakaa hihasta kiinni ja keskustellaan asioista.

Vaalivuosi on jälleen menossa. Eduskuntavaalit ovat lähellä ja siksi tässä lehdes-
sämme julkaistaan parin Uusimaalaisen Metallin ehdokkaan juttuja. Eduskun-
tavaalien ennakkoäänestys on 8.-14.4. ja varsinainen äänestyspäivä on 19.4. 

Työläisten asiaa ajavia löytyy listoilta useitakin. Valinta ei liene aina helppoa. 
Äänestämättä jättäminen on kuitenkin huonoin vaihtoehto. Kautta aikojen 
juuri työläisperheiden parissa on äänestysaktiivisuus ollut paljon heikompaa, 
kuin esimerkiksi porvarien parissa. Mielestäni meidän tulisi antaa neuvoja 
lapsillemme ja lastenlapsillemme äänestämisen tärkeydestä.  Ei ole sama, 
kuka siellä Arkadianmäellä on päättämässä yhteiskuntamme asioista. Kaikki 
eivät aja tavallisen työläisen etuja.

Olen myös SAK:n Hyvinkään paikallisjärjestön puheenjohtaja. Yhdistyksem-
me järjesti maaliskuun alkupuolella vaalipaneelin Hyvinkäänkylän Työväen-
talolla. Tilaisuuteen saapui 8 hyvinkääläistä eduskuntaan pyrkivää ehdokasta. 
Juontajina toimivat Pasi Karttunen ja Timo Suikkanen. Kansikuvassa poseeraa 
nuorin Hyvinkään ehdokkaista Jussi Kukkola Pasin ja minun kanssani.

Äänestysintoa vaaleihin!
Anitta Luoto

Uusi Päätoimittaja

Puheenjohtajan palsta
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Metalliliiton järjestämiskampanja
Metalliliitossa panostetaan nyt erityisesti työpaikkojen edunvalvontaan. Liittoa kiinnostaa se, miten 
asiat ovat juuri sinun työpaikallasi. Järjestämistoiminnalla tarkoitetaan sitä, että Metalliliitto pyrkii eri 
tavoin tukemaan työpaikkojen omaa aktiivisuutta. Pyrimme kasvattamaan liiton jäsenten määrää työ-
paikalla ja siihen, että työpaikalla toimivat jäsenet valitsevat luottamusmiehen ja työhuonekunnan. 
Ideana on saada työpaikan työntekijät toimimaan yhdessä työpaikkansa asioiden puolesta. 

Lisää tietoa löytyy tästä osoitteesta 
http://www.metalliliitto.fi/jarjestamiskampanja

Kansalaisaloite nollasopimuksista
Metalliliitto tukee Operaatio Vakiduuni -kampanjaa, jonka tavoitteena on herättää kansanliike vaki-
duunin puolesta. Kampanjan tarkoituksena on saada aikaan keskustelu siitä, millaisen yhteiskunnan 
haluamme. Pätkätyötalous johtaa väistämättä pätkätoimeentuloon, pätkäsosiaaliturvaan ja pätkäeläk-
keisiin. Kuka haluaa elää pätkätyöyhteiskunnassa? Me valitsemme vakiduunitalouden ja vakiduuniyh-
teiskunnan. Siksi olemme lähteneet mukaan tähän kansanliikkeeseen vakiduunin puolesta. Ammatti-
osaston toimikunta toivoo jokaisen jäsenen allekirjoittavan tämän aloitteen. Voit allekirjoittaa aloitteen 
myös sähköisesti, sitä varten tarvitset verkkopankkitunnukset.

Allekirjoita kansalaisaloite nollatuntisopimusten kieltämiseksi täällä: 
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/1065

Eduskuntavaalit    
Nyt huhtikuussa meillä on mahdollisuus valita uudet edustajat eduskuntaan. Jokaisen ääni on tärkeä ja 
niinpä toivon jokaisen käyttävän oikeuttaan äänestää. Ehdokkaita on paljon ja eroja ehdokkaiden ja puo-
lueiden välillä on paljon. Kukaan ei voi sanoa että on sama kuka siellä eduskunnassa meidän asioita ajaa. 

Itse Hyvinkääläisenä toivon ja uskon jonkun Hyvinkääläisen ehdokkaan menevän läpi. Kannattaa miet-
tiä mitkä puolueet uskaltaa ja pystyy kantamaan vastuun eduskunnassa ja hallituksessa. Esimerkkinä 
kokoomus haluaa pienentää ansiosidonnaista päivärahaa, perussuomalaiset pidentää koeaikaa neljäs-
tä kuukaudesta ylöspäin ja vihreät nostaa energian hintaa niin korkeaksi että teollisuus karkaa rajojen 
ulkopuolelle. Taas kerran on siis tärkeää äänestää, luotan sinuun että käytät oikeuttasi.

Pasi Karttunen
Ammattiosaston puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta
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Luottamusmiehet 
työnantajan 
tähtäimessä 

Metallin isojen ammattiosastojen lähetystö toimitti helmi-
kuun alussa SAK:n puheenjohtaja Lauri Lylylle vetoomuksen 
luottamushenkilöiden paremmasta oikeussuojasta. Vetoo-
muksen  takana olevat ammattiosastot edustavat noin 20 000 
työntekijää. Samalla toimitettiin vasemmistoliiton puheen-
johtajan Paavo Arhinmäen asiasta joulukuussa tekemä lakia-
loite. Aloitteen tarkoituksena on parantaa luottamusmiehen 
ja valtuutetun oikeussuojaa mahdollisen laittoman työsuh-
teen irtisanomis- tai purkamistapauksissa.  Lähetystössä oli 
edustajia myös Rakennusliitosta sekä posti- ja logistiikka-ala-
nunionista.

EK:n tähtäimessä pelisääntöneuvotteluissa  on luottamus-
miesturvan leikkaus. Työnantajat haluavat luottamushenkilön 
henkilökohtaiseen vastuuseen lakon aiheuttamista taloudel-
lisista menetyksistä. Sakkojen jälkeen kynnys lähteä työnte-
kijöiden edustajaksi nousisi merkittävästi. Oikeuskäytäntökin 
on  muuttunut kovempaan suuntaan. Tämän todistaa ABB:n 
konetehtaan pääluottamusmiehen työsuhteen purkaminen 
laittomasti viime vuoden lopulla. Tapaus olisi jäänyt monen 
muun luottamushenkilön irtisanomisien tavoin vaille huo-
miota ellei pääluottamusmies olisi kieltäytynyt työnantajan 
tarjouksesta ostaa häntä hiljaiseksi ja tuonut asiaa julkisuu-
teen. Tästä kiitos hänelle. Tosin  menetyksenä  oli  työpaikka 
ja toimeentulo.

Tapauksen jälkeen Metalliliitto ilmoitti pitävänsä ABB:n Pitä-
jänmäen tehtaan pääluottamusmiehen työsuhteen päättä-
mistä perusteettomana ja erittäin vakavana hyökkäyksenä 
alan neuvottelujärjestelmää kohtaan.  Metalliliiton puheen-
johtaja Riku Aalto lähti vastalauseena työmarkkinajärjes-
töjen pelisääntökeskusteluista.  Aalto ilmoitti vetäytyvänsä 
neuvottelujärjestelmän uudistamista pohtivan työryhmän 
jäsenyydestä vastalauseena työnantajan käyttäytymiselle.

Työnantajan mielivaltaisen käytöksen seurauksena monilla 
työpaikoilla järjestettiin tukilakkoja ulosheitetyn pääluotta-
musmiehen tukemiseksi.  Nyt työnantajat hakevat lakiteitse 
ammattiosastoilta korvauksia noista ulosmarsseista lakkosa-
koilla.

No mitäs me voidaan tehdä jatkossa? 

Tuleeko tulevaisuuden työmarkkinajärjestöjen pelisääntö-
neuvotteluissa oikeasti tulos joka vahvistaisi luottamusmies-
ten asemaa ja oikeusturvaa kun työnantajapuoli haluaa sitä 
heikennettävän vai ollaanko Suomea ajamassa kehitysmai-
den tasolle työntekijöiden perusoikeuksissa? Ammattiyhdis-
tysliikkeen maailmanjärjestön ITUCin jäsenliitot eri puolilla 
maailmaa puolustavat  palkansaajien oikeutta lakkoon. Jos 
palkansaajalla ei ole oikeutta lakkoilla tai liittyä ammattijär-
jestöön, häneltä puuttuvat työelämän perusoikeudet. Pa-
himmillaan tämä merkitsee elämää köyhyydessä, työtä sur-
keilla ehdoilla – jopa pakkotyötä.

Tulevaisuuden Suomessa kyllä näyttää riittävän tekemistä 
liitoilla ja Ay-liikkeellä työntekijöiden etujen puolustamisessa.

Kari Purmonen 
Pääluottamusmies Kone hissitehdas.
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Eino Korhonen

Metalli 58 Veteraanit  
tutustuivat Curlingin saloihin
Lajin saloihin pääsimme tutustumaan toimistolla kahvin lo-
massa Mauno Nummilan opastuksella. Samalla saimme ti-
lannekatsauksen Hyvinkään  Curling hallihankkeesta. Mauno 
on itse harrastanut lajia yli 30 vuotta kaikilla tasoilla ja on 
vieläkin mukana kilpailutoiminnassa 72 v iästä huolimatta. 
Curlingista tuntuu olevan kaikilla varma mielipide yleisön-
osastoja lukiessa. Hyvinkäältä on ollut maajoukkuepelaajia 

Mauno Nummila oli ammattiosaston toimistolla esittelemässä Hy-
vinkään Curling seurasta lajin syntyä ja sääntöjä. Mauno Nummila ja 
Veteraanien Eino Korhonen kuvassa. Kuva Pasi Karttunen

Tuomas Eronen keskittyy ammattilaisottein kiven heittoon. Tuloksena 
napakymppi tai kuten curlingin harrastajat sanovat. Suoraan nänniin. 
Kuva Eino Korhonen

Kerron tässä lyhyesti metalliliiton tarjoamista koulutusvaih-
toehdoista. Koulutusta on saatavilla paikallisesti oman ao:n 
järjestämänä, seuturyhmän järjestämänä ja valtakunnallisesti 
Murikka-opistossa Tampereen Teiskossa. AO 58 kuuluu Poh-
jois- ja Keski- Uusimaan seuturyhmään. Seuturyhmään kuu-
luu mm. Hyvinkää,  Järvenpää, Kerava, Mäntsälä ja Tuusula. 
Seuturyhmä on jo useamman kerran järjestänyt AY-kouluja 
alueellaan. Tänä vuonna on ollut jo Hyvinkäällä ja Tuusulassa, 
seuraavana on Järvenpäässä aiheena uusi eläkeratkaisu 24.3 
klo. 17- 20. Syksyllä on opintomatka Unkariin näillä näkymin, 
johon voivat osallistua Ay-kouluun osallistuneet jäsenet.

Murikassa järjestetään monenlaisia kursseja koko jäsenistöl-
le. Esim. luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja toimi-
kunnan jäsenille. Avoimia kursseja järjestetään koko jäsenis-
tölle, nämä kurssit eivät edellytä tehtävää esim. lm tai tsv.  
esim. tietotekniikkaa, puhetaitoa tai kirjoittamista.

Terveiset opintosihteeriltä!
Lisätietoja kurssi-ajankohdista ja kursseista saat opinto-op-
paasta, metalliliiton verkkosivuilta ja Ahjosta. Kursseille ha-
keutumisessa voi kysellä neuvoja luottamusmiehiltä ja opin-
tosihteeriltä.

Osalle kursseista työnantaja maksaa palkan mutta jos et saa 
palkkaa niin liitto maksaa kurssi-päivärahan ja kurssi-stipen-
din sekä matkakulut halvimman matkustustavan mukaan.
Ammattiosasto 58 toimikunta on päättänyt että kurssille 
osallistuja saa 15 euron kurssirahan. Kurssirahaa haetaan 
taloudenhoitajalta. Opintokirjan sivusta kopio josta ilmenee 
kurssiaika ja kurssin opettajan allekirjoitus tai myös kopio 
matkalaskusta hyväksytään tositteeksi kirjanpitoon.
Opiskelun iloa ammattiosaston jäsenille!

Seppo Pyykkö
AO 58 opintosihteeri

kisoissa mukana ja niin on nytkin. Laji antaa mukavan maus-
teen Hyvinkäälle. Halleja ei ole suomessa monta ja uusi halli 
toisi aktiivisen kilpailutoiminnan myös Hyvinkäälle. Kilpailu-
toiminta taas toisi rahaa Hyvinkäälle majoitustoiminnan ja 
ravintolapalveluiden muodossa ja antaisihan se myönteisen 
kuvan Hyvinkäästä.



Viiskasi 1/2015

6

Valitse vaikuttaja 
eduskuntaan
Onko eduskunnassa mielestäsi liikaa niitä jotka eivät 
tunne tavallisen ihmisen arkea? Tänä keväänä on taas 
mahdollisuus vaikuttaa siihen ketä eduskunnassa istuu ja 
päättää sinunkin asioista. Päätökset tehdään eduskunnas-
sa enemmistön ehdoilla, ja siellä istuvista edustajista on 
moni taustaltaan varakkaampi. Vaikka meitä tavallisia työ-
läissä on paljon enemmän, rikkaat pitävät omista eduis-
taan huolta ja äänestävät. Nyt on korkea aika meidän 
työläisten herätä äänestämään, jota äänemme kuuluu 
eduskunnassa paremmin.

Ensi kaudella on vaarana että meidän työntekijöiden työ-
elämän heikennyksiä ajetaan läpi entistä voimakkaammin, 
mikäli oikeisto jatkaa voittokulkuaan. Työttömyysturvan 
leikkaukset ja lakko-oikeudet ovat ensimmäisenä listalla 
jos oikeisto voimat saavat päättää, sen jälkeen käydään 
varmaan liittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden 
kimppuun. Pidetään puolemme ja äänestetään työläisiä 
eduskuntaan, ettei näin kävisi.

Työelämässä on vielä paljon parannettavaa. Työaikaa pi-
täisi mielestäni ennemmin lyhentää kun pidentää, ansio-
tasoa alentamatta tietenkin. Nollatunti sopimukset tulisi 
kieltää lailla, työntekijöillä pitää olla edes jonkinlainen var-
muus toimeentulostaan. Työturvallisuuteen on panostet-
tava, jotta useammat pääsisivät terveinä eläkkeelle. Yri-
tysten verotusta on muutettava, niin että se kannustaa 
niitä investoimaan enemmän Suomeen, eikä vain maksa-
maan voittojaan osinkoina omistajille. Harmaa talous on 
vihdoin saatava kuriin, sillä se nakertaa meidän kaikkien 
hyvinvointia. Näiden asioiden puolestapuhujia tarvitaan 
eduskuntaa. Se on äänestäjistä kiinni, millaista kansaa 
eduskunta edustaa? 

Olen valmis edustamaan sinua, valitse vaikuttaja edus-
kuntaan.

Jouni Linden
Eduskuntavaaliehdokas Uusimaa (Vas.)

Aivopesu ei taida 
purra sittenkään
Elinkeinoelämän eri järjestöt ovat massiivisella aivopesu-
kampanjalla yrittäneet luoda kuvaa, että nyt tarvitaan ra-
juja muutoksia työelämän pelisääntöihin. Luonnollisesti he 
yrittävät hyödyntää jättityöttömyyden aikaa ja luottavat, että 
nykyiset vasemmiston kannatusluvut tarjoavat iskun paikan 
ammattiyhdistysliikkeelle tärkeiden asioiden murentamiseksi.

Työttömyysturvaa halutaan leikata, koeaikaa pidentää, työ-
paikkakohtaista sanelua lisätä, lakkosakkoja korottaa, irtisa-
nomissuojaa heikentää, työaikaa pidentää ja palkkoja sekä 
muita etuisuuksia alentaa. Porvaripuolueet antavat tukea 
näille pyrkimyksille ja pelottelevat, että Suomi selviää vain 
ammattiyhdistysliike kuriin laittamalla ja palkansaajien ase-
maa heikentämällä.

Onneksi kansa tuntuu kuitenkin ajattelevan toisin. SAK:n 
TNS Gallupilla tammikuussa teettämä kysely kertoo, että 
kansalaiset torjuvat laajasti työelämän heikennyspyrkimyk-
set maan talousongelmien ratkaisukeinoina. Palkka-alen ja 
työajan pidentämisen ilman palkan nostamista torjuu kaksi 
kolmesta vastaajasta. Työttömyysturvan heikennyksen tor-
juu lähes kolme neljästä ja vielä suurempi osa torjuu irtisa-
nomissuojan heikentämisen.

Myöskään oikeiston suunnasta tuleva kritiikki kolmikantaa koh-
taan ei saa tukea kansalaisilta, vaan peräti 77 prosenttia vastaa-
jista jättäisi äänestämättä ehdokasta, jolle kolmikanta ei kelpaa.  

Nämä galluptulokset eivät kuitenkaan ratkaise eduskunta-
vaaleja, vaan se, että kyselyssä työelämän turvallisuudelle ja 
kehittämiselle tukensa antaneet kansalaiset myös äänestävät 
vaaleissa. Vain vasemmiston voittoisa vaalitulos takaa sen, 
etteivät oikeistohaukat pääse vaalien jälkeen pyrkimyksiään 
läpi ajamaan. Lähiviikkoina onkin tehtävä hartiavoimin työtä, 
jotta oikeiston aivopesuretoriikka lyödään maahan huhti-
kuun 19. päivänä.

Kari Uotila
Kansanedustaja (vas)
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Jussin hyvin ansaittu eläke alkoi maaliskuun alussa, lähes 45:n 
Koneella tehdyn työvuoden jälkeen. Tässäkin lehdessä on nyt 
pienen muistelun paikka. Vuonna 1970 Koneen hissitehdas oli 
rakennettu ja suunniteltu hyvin Tayloristiseksi ja tehokkaaksi 
tehtaaksi, sen aikaisen insinööriviisauden mukaan. Kaikki tehtiin 
itse, työt oli hyvin ositettuja ja tarkasti kellotettuja. Palkkamuo-
tona oli suora urakka, hinnoista oli jatkuva kina ja tappelu.

Voi sanoa, että se aika oli kusetusta molemmin puolin. Väki 
oli nuorta, mutta myös hyvin solidaarista toisilleen, kuuluttiin 
samaan joukkoon. Paras esimerkki oli, kun silloinen koneisto-
puoli ei hyväksynyt osastolla suuria palkkaeroja, kun työnanta-
ja ei suostunut nostamaan alimpia palkkoja, miehet nosti niitä 
itse. Vapaaehtoisesti siirrettiin suurimmista palkoista pienim-
piin keskimäärin 5 markkaa tunnille. Työnantajan oli hyväksytty 
muutos pakko toteuttaa. Ahjolehtikin noteerasi asian.

Tätä 58 lehteä ehdin tehdä Välimaan Pertin kanssa monta 
vuotta, se oli aikanaan yksi parhaista ammattiosastojen leh-
distä, sitä suunniteltiin ja siihen panostettiin. Muistan kun luin 
Niklas Herlinin kolumneja Kauppalehdessä ja Iltasanomissa ja 
mietin, että mitenköhän tuon saisi kirjoittamaan Viiskasiin. Vä-
hän arvelutti, että jos pyydän juttua ja Herlin kirjoittaa sellaisen, 
ettei sitä voi julkaista, kun hänellä oli jutuissaan tapana tökkiä 
reilusti kaikkia. Jossain vaiheessa Niklas kirjoitti tosi hyvän jutun 
Kioton ilmastosopimuksesta. Silloin soitin hänelle ja esittelin 
,itseni ja kerroin Viiskasista. Sanoi, että tiedän hänen olevan 
kiireinen mies ja ettei tarvitse uutta juttua kirjoittaa, vaan voi-
daanko me julkaista tuo Iltasanomien kolumni. Niklas Herlin 
oli siihen aikaan Koneen hallituksessa ja hän ensin mietti, että 
pitäisiköhän kysyä faijaltaan ja veljeltään asiasta, mutta totesi 
sitten, että siitä vaan, mitä sitä kyselemään. Kysyin vielä, että 
tarvitseeko hänelle maksaa jutusta, tästä miljonääri vähän suu-
tahti ja sanoi, ettei tarvitse teidän rahojanne.

Hieno ele oli kuitenkin, kun hän muutaman päivän päästä soit-
ti minulle ja sanoi, että kun olet tuollainen aymies ja ymmärrät 
solidaarisuuden perään, voitteko maksaa pienen summan Hel-
singin kehitysvammatuelle. Mielellään maksettiin. Samanlainen 
tarina Antti Herlinistä. Useasti pääluottamusmies ja EWCpu-
heenjohtaja istutettiin naamakkain päämiehen kanssa eri tilai-
suuksissa. Minusta kaikesta huolimatta kemiat pelasi aika hyvin 
ja juttua riitti, kun tunsin Koneen ja Herlinin suvun historian 
hyvin. Kerrakin kysyin, että tietääkö Antti Herlin, että hänen 
isoisänsä myönsi metallimiehille 8tunnin  työajan aikoinaan.

Antti Herlin totesi, että ei tiennyt ja kaikkea sekin on mennyt 
tekemään. Olin myöhemmin jollain reissulla Brysselissä, kun 
Antti Herlin soitti ja kysyi oliko minulla tosissaan, joku doku-
mentti tuosta asiasta ja voisinko toimittaa sen hänelle. Do-
kumentti löytyy Metallityöväen Liiton historian kirjasta. Antti 
Herlinen isoisä Harald Herlin oli yksi kolmesta allekirjoittajasta 
Metallin työnantajaliitosta, kun 8 tunnin työaika hyväksyttiin 
Suomen metalliteollisuuteen.

Ei nyt mitään hirmu suuria voittoja ole tullut saavutettua ja ei 
kai niitä yhdellä työpaikalla voikkaan saavuttaa. Kyllä isompiin 
muutoksiin työntekijöiden työehdoissa tarvitaan ammattiliit-
toja, niitä vaan pitää vaatia toimimaan paremmin.
Hissitehtaalla yhtenä voittona voidaan pitää tasaarvotaistelua 
ilmaiskahveista. Aikoinaan ilmaiset kahviautomaatit oli Keila-
niemessä. Haagassa ja Hyvinkään toimihenkilöillä, ainoastaan 
tehtaalla oli maksulliset automaatit. Asia ratkesi, kun kirjoitin 
Hissilehteen jutun, jossa vetosin tasaarvoja yhdenvertaisuusla-
kiin. Tehtaanjohtaja pyysi, että jos vetäisin jutun pois niin myös 
tehtaan automaatit laitetaan ilmaisiksi. Näin myös kävi, auto-
maatit ovat ilmaisia kaikille edelleen.

Toinen Hyvinkään hissitehtaan tulevaisuutta vahvistava asia 
oli, kun nykyisen pääluottamusmiehen Kari Purmosen kanssa 
ehdotettiin uutta korkeaa kokoonpanohallia Hyvinkäälle. Yh-
teisöveron 4,5 prosentin laskun ehtona oli, että investoitai-
siin Suomeen. Laitettiin kirjeellä ehdotus toimitusjohtaja Matti 
Alahuhdalle ja sieltä se investointi päätös tuli. Uuden hallin 
käyttöönottoa juhlistettiin perjantaina 30.1. kakkukahveilla ja 
globaalin hissiliiketoiminnan johtaja Heikki Leppänen kiitti pu-
heessaan henkilöstöä hallialoitteen tekemisestä. Myös minä 
pidin viimeisen puheeni hissitehtaalla kiitin kaikkia menneestä 
ja toivotin menestystä hissitehtaalle, henkilöstölle ja luotta-
musmiehille.

Täytin Helmikuun alussa 64 vuotta, kun tyttäreni mietti synty-
mäpäivälahjaa, hän oli kysynyt 6vuotiaalta Hilla tytöltään, että 
mistähän pappa tykkää. Hillan vastaus oli, että pappa tykkää 
Hillasta ja Tuomosta, Tuomo on 1,5 vuotias. Kyllä Hilla tiesi, 
heistä minun eläkkeen sisältö löytyy.

Aktiivisuus ei lopu eläkkeelle jäämiseen. Minua haastateltiin jo 
pari viikkoa sitten, ennen ,eläkkeelle jäämistä, Eläkeläislehteen 
eläkekatosta. Sillä saralla riittää tekemistä, Suomessa eläkkeet 
ovat tosi pienet, keskimääräinen eläke on alle 1500 euroa 
kuussa. Satatuhatta suomalaista joutuu tulemaan toimeen 750 
euron takuueläkkeellä. Suomesta puuttuu eläkekatto, jollainen 
lähes kaikissa muissa.

Haastattelu Kari Purmonen

Juhani Kouhia eläkkeelle
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