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Meiltä ja maailmalta

Päätoimittajalta

En malta olla puuttumatta tuohon viime ai-
koina paljon puhuttaneeseen aktiivimalliin. 
Siitä on kirjoitettu paljon ja mielenilmai-
suun on osallistuttu työttömiä kohtaan 
osoitettuja heikennyksiä vastaan. Hallitus 
leikkasi työttömyysturvaa jo viime vuoden 

alussa. Lisäksi on lisää leikkauksia tulossa, 
hallituksen suulla sanottuna. Työttömyyspäivä-

rahan enimmäiskeston lyhentämisellä 100 päivällä 
ja muut heikennykset leikkasivat turvaa n. 200 miljoonalla eurolla. 
Euroopan komitea on todennut, että työmarkkinatuki on liian pieni 
Suomessa, se on liian pieni, vaikka se yhdistettäisiin esimerkiksi asu-
mistukeen. Katsokaa nyt HYVÄT IHMISET keitä äänestätte seuraa-
vissa eduskuntavaaleissa. Tämä kyykyttäminen on saatava loppumaan. 
Seuraavat eduskuntavaalit ovat ensi keväänä, huhtikuussa. 

Saksan IG-Metall-liitolta kuuluu hyvää. He saivat 4,3 prosentin 
palkankorotuksen. He saivat myös oikeuden tehdä 28 tuntista työ-
viikkoa kahden vuoden ajan, pienten lasten tai iäkkäiden omaisten 

hoitamiseen. Työehtosopimus on voimassa 27 kuukautta. Saksan 
IG-Metall -liitolla on 3,9 miljoonaa jäsentä ja se on Euroopan suu-
rin teollisuusalojen liitto.  Ilman lakkoilua hekään eivät saaneet aikaan 
näitä parannuksia.

Suomi hyötyy suuresti Saksan palkankorotuksista. Palkat nousevat 
ja ostovoima ja kulutus kasvavat, se lisää Suomen vientiä Saksaan. 
Suomen viennin osuus Saksaan oli viime vuoden tammi-syyskuussa 
14,1 prosenttia. 

Kevät on tulossa, mutta vielä on talvea jäljellä. Liukkaita kelejä hii-
täjille ja laskettelijoille. Moni varmaan lähtee myös etelän lämpöön 
talvilomaansa viettämään, heille myös paljon aurinkoisia päiviä. 
Tsemppiä kaikille työttömille ja eläkeläisille, sekä myös sairauslomalla 
oleville.  Pian on jo VAPPU! Työläisten juhla! 

Terveisin, 

Anitta Luoto 
Viiskasi-lehden päätoimittaja ja tiedotussihteeri 
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Puheenjohtajan palsta

Aktiivimalli ja kilpailukyky
Perjantaina 2.2 olimme pakotettuja olemaan 
pois töistä Suomen hallituksen rikottua 
kilpailukykysopimusta. Kikyn yhteydessä 
sovittiin että lisäleikkauksia työttömyystur-
vaan ei tehdä. Säätämällä uuden aktiivimal-
lin johon liittyy työttömyysturvan leikkaus 

hallitus rikkoi sopimuksen. Päätökset valmis-
teltiin jälleen kerran niin huonosti, ettei aktiivi-

malli tule toimimaan. TE-keskuksilla ei ole resursseja jäl-
leen lisääntyneen byrokratian pyörittämiseen. Tietenkin julkisuuteen 
syyllistettiin jälleen kerran työntekijäpuoli eikä sanallakaan puhuttu 
lakon oikeista syistä. Olettiko hallitus että sopimusta rikkomalla ei 
tapahdu mitään seuraamuksia?

Seuraavaksi hallitus syyllisti pääministerin suulla yrittäjät siitä, että 
ettekö te muka saa ihmisiä palkattua kolmeksi päiväksi kuukaudessa. 
Ei minkään yrityksen etu ole palkata ihmisiä muutamaksi päiväksi 

töihin. Tällaisista työpätkistä syntyy niin valtavat kulut eikä tuottavaa 
työtä voida tehdä noin nopeasti. Aiheutuisi siis pelkkiä kuluja ilman 
tuottoa.

Seuraavat TES- neuvottelut käydään seuraavan hallituksen aikana.  
Nykyhallitus on saanut aikaan kilpailukykysopimuksen, mittavat leik-
kaukset työttömyysturvaan, korotuksia sakkoihin, merkittävät leikka-
ukset harmaan talouden torjunnan määrärahoista, hallintarekisteri 
jolla voisi salata sijoituksensa ja monet muut. Tätä listaa kun katsoo, 
on päivänselvää kenen pussiin nykymuotoinen hallitus pelaa. Ei tuol-
laisten uudistusten hyötyjänä ole Suomi vaan hyvät veljet joiden tas-
kuun koetetaan kiihtyvällä vauhdilla saada yhteiskunnan rahoja. 

2019 on jälleen eduskuntavaalit. Silloin meidän tulee huolehtia että 
hallituksessa on järjen ääni.

Riku Soininen 
Puheenjohtaja

Olemme menossa takaisin yli sadan vuoden 
takaiseen yhteiskuntaan, jossa sosiaaliapua sai 
vain työtä vastaan ja jossa siitäkin itse ansai-
tusta avusta piti olla kiitollinen ja nöyrä.

Eliitti näkee työttömät laiskana massana, 
joka pitää saada tekemään jotakin. Heidän 

mielestään on niin väärin joutua elättämään 
ter- veitä ja työkykyisiä joutilaita, jotka haluavat vain 
lojua kotisohvilla verorahoilla. Työttömät on pakotettava ihan mihin 
tahansa työhön tukien pois ottamisen uhalla. Sivuutetaan täysin se 
tosiasia, että työtä ei kerta kaikkiaan ole tarjolla kaikille.

On toivotonta yrittää selittää näille omassa elinpiirissään pyöriville, 
että kaikkien työttömien, sairaiden, vanhusten ja muiden heikom-
massa asemassa olevien elättämistä kutsutaan yhteiseksi isänmaaksi. 
Isänmaa ei kuulu vain maksajille, vaan se kuuluu kaikille. Yhteiskunnan 
arvot ja toimivuus mitataan sillä, miten myös kaikkein heikoimmista 
pidetään huolta.

Suomen itsenäisyyden juhlavuosi viimeistään osoitti, ettei ole ole-
massa ”suomalaisuutta”, josta pitäisi olla ylpeä ja jota pitäisi vaalia. 
Juhlahumussa suomalaisen hyvinvointivaltion rakentaneelle kansalle 
ja sen jälkipolville ei arvoa annettu, vaikka virallisesti juhlavuoden 
teema oli ”yhdessä”.

Suomessa asuu näkymätön kansa, joka on pyristellyt valtioeliitin 
kuritettavana itsenäisyytemme alusta lähtien. Sisällissodan jälkimai-
ningeissa kansaa tapatettiin estottomasti kostona eliitin pyrkimyksiä 

Hyvinvointivaltio ei 
syntynyt yhteistyössä

vastaan nousemisesta. Vapaussota on heidän henkisten jälkeläistensä 
käyttämä nimitys pienimuotoiselle kansanmurhalle.

”Kapinoinut” kansa menetti demokraattiset oikeutensa vuosikym-
meniksi ja sai ne vasta toisen maailmansodan päätyttyä takaisin. Sen 
jälkeen alkoikin tapahtua. Eliitin vainoista ja vastatoimista huolimatta 
työväenliikkeen alle järjestäytynyt kansa taisteli itselleen ja jälkeläisil-
leen oikeuden hyvinvointiin, terveyteen ja vapauteen.

Se, että suomalainen hyvinvointivaltio olisi syntynyt yhteistyöllä, on 
historiankirjoituksemme suurin myytti. Jokainen työehtosopimuksen 
työntekijää suojeleva kohta ja sosiaaliturva-, työturvallisuus- tai työ-
lainsäädännön muutos vaati poliittista painostusta ja lakkoilua vuosi-
kymmenien ajan. Työnantajien ja isänmaanystäviksi itseään kutsunei-
den eliitin miesten pistäessä hanttiin jokaisessa käänteessä.

Kansa joutui rakentamaan Suomen menestystarinan työpaikan lat-
tialta käsin. Kansan työn kautta syntyneillä verovaroilla kustannettiin 
koulutusjärjestelmä, sosiaaliturva ja muut nyky-Suomen menestyksen 
avaimet. Samalla eliitti kuori vuosisadan loppua kohti alati kasva-
van osuutensa päältä muistaen halveksia ja vähätellä varallisuutensa 
kartuttajia.

Keskiluokkaistuminen ja onnistunut historiapropaganda mahdollis-
tavat nykyiset laajamittaiset tavallisiin kansalaisiin kohdistuvat leikka-
ukset. Vaikka Suomi on rikkaampi kuin koskaan, sitä hallitsee eliitti, 
jolla on yhtä paljon hyvää tahtoa kuin viime vuosisadan alussa.

Juhani Kouhia
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Miksi mielenilmaus järjestettiin?
Keräännyimme torille noin 10 000 ihmisen 
voimin vastustamaan hallituksen tekemää 
työttömyysturvan leikkausta, eli niin sanot-
tua ¨Aktiivimallia¨.

#Äänityöttömälle -mielenilmaus
Miksi koemme, että aktiivimalli on epäoikeuden-
mukainen?
Työmarkkinoiden keskusjärjestöt sopivat Suomen hallituksen kanssa, 
että työttömyysturvaan ei tehdä uusia heikennyksiä. Tämän takia oli 
välttämätöntä ilmaista meidän mielipide Sipilän hallitukselle. Meidän 
mielestä, kun tehdään sopimus, se velvoittaa kaikkia sen sopijaosa-
puolia eikä vain yhtä sopijaosapuolta.

Tämä aktiivimalli rankaisee kaikista kovimmin niitä, jotka haluavat 
työllistyä, mutta eivät siitä huolimatta löydä työpaikkaa. Silloin hei-
dän tulonsa leikkaantuvat kolmen kuukauden ajan 4,65 prosenttia, 

Kuva: Patrik Lindström
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#Äänityöttömälle -mielenilmaus
olivat he sitten ansiosidonnaisen päivärahan saajia tai jollain muulla 
työttömyysturvaetuudella.

Meillä ei ole mitään sitä vastaan, että ihmiset työllistyvät! Meidän 
mielestä kuitenkin ihmiset pitää saada töihin kannustamalla, eikä ran-
kaisemalla. Tämä rankaiseminen luo lisäksi eriarvoisuutta työttömien 
keskuuteen. 

Tunnelmat Senaatintorilta
Tunnelma osallistujien keskuudessa oli todella pettynyt. Pettymyksen 
ymmärtää täysin, koska meidät on petetty pahemman kerran Sipilän 
hallituksen toimesta.

Hallituspuolueiden edustajien puheenvuoroista huomasi miten pa-
hasti he ovat erkaantuneet normaalin ihmisen arjesta. He ajattelevat 
työttömiä vain tilastoina, eivät ihmisinä, jotka tarvitsevat käytännön 
tukea uudelleen työllistymiseen. 

Lisätietoa: http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/aktiivimalli

Mikael Kölhi
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Saatiin uusi ja uljas liitto. Kolme liittoko-
kousta se vaati, mutta valmiiksi se tehtiin. 
Loppuviilausta tekevät liitonpäässä. Kun 
kolme liittoa yhtyvät, tulee mukana myös 
kolmen liiton  käytännöt. Kai se siitä alkaa 
toiminta yhteen pelaamaan.

Liittokokoukset menivät sopuisasti. Yhtään 
varsinaista äänestystä ei ollut. Muutama epäilevä 

puheenvuoro ja  muutama koeäänestys. Tästä on hyvä ruveta ra-
kentamaan uutta liittoa, jonka nimeksi sitten tuli jo sata vuotta sitten 
suunniteltu, mutta silloin tekemättä jäänyt Teollisuusliitto.

Juhani sitten teki Hissitehtaan ammattiyhdistystoiminnasta Yhteen-
vedon. Varmaan iso osa jutuista on niin kuin ne on ylös pantu. Olin-
han siellä minäkin. Koneella 39 vuotta Ammattiyhdistystoiminnassa 
mukana yli 30 vuotta luottamustehtävissä sekä hallituksen jäsenenä.  
Kuitenkaan minulta tai muiltakaan demareilta ei kirjan tekijä nähnyt 
tarpeelliseksi kysyä mitään. Tuskin olisin osannut vastatakkaan. Hyvä 
näin.

Aurinko nousee idästä
60 Luvulla tein vekselin ja ostin käytetyn Skoda Oktavia auton. 

Tsekkiläistä laatutyötä.  Se ei mulla kauan ollu. Vanhempi veli lainasi 
sitä juhannuksena ja ajoi  sen katolleen. Väitti kovasti jälkeenpäin, että 
mitään en oo ottanut, se vaan meni sinne. Siitä on jo yli viisikym-
mentä vuotta ja vieläkin vähän epäilen.  Nyt sitten menin ostamaan 
saman merkkisen kulkuneuvon. Ja voitteko kuvitella, Molemmissa 
sama vika, sammuu liikennevaloissa.

Meidän oma veropakolainen ”Nalle”, joka muutti Ruotsiin korkean 
verotuksen takia, valitteli jokin aika sitten Suomen sakotussysteemiä 
järkyttäväksi, kun pienestä ylinopeudesta voi saada kaameat sakot, 
jopa 10.000 €. Tälle meidän omalla veropakolaisella ei nyt mene hy-
vin. Ehdottaisin kirkon katastrofirahastosta tukea Nallelle, jotta saisi 
edes margariiniä leivän päälle. Tosin lehdessä oli nyt juttu, että Björn 
saa Sammon osakkeistaan 26 milj. € osinkoja ja varmaan tuplasti 
Nordealta. Ja tässähän ei ole vielä hänen palkasta puhuttu mitään, 
joten ei hyvin mene Nallellakaan. 

Kaikki tähellinen on nyt ylös pantu. 

Hyvää kevättä Teollisuusliittolaiset

Eino Korhonen
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PILKKIMESTARUUSKILPAILUT

Lauantaina 24.2.2018
kello 9.00 - 13.00

Päiväkumpu, Karjalohja

Sarjat:
• Miehet yleinen
• Miehet yli 60 v
• Naiset
• Joukkuekilpailu
ammattiosastottain
- Suurin kala palkitaan

Kilpailukala on ahven!

Kilpailun järjestää Teollisuusliiton Helsingin ja Uudenmaan kalakerho

Kokoontuminen ja lähtö rantasaunan edustalta. Ilmoittautumi-
nen kello 8.00 alkaen. Siirtymäaika lähdössä ja paluussa 1/2 
tuntia. HUOM! Mikäli jäätilanne estää kilpailujen järjestämisen 
niin ne perutaan. Jäätilanteesta saat tiedon olemalla yhteydes-
sä allekirjoittaneisiin tai Teollisuusliiton Helsinki-Uusimaa alu-
een facebook-sivuilta.  

Teemu Rouhianen 041 504 1978
Ari Kolehmainen 040 512 3044

ajo-ohje: Helsingistä ajetaan E18 -moottoritietä Turkuun päin n. 73 km 
ja käännytään liittymästä nro 21 Karjalohjalle. Jatketaan tietä nro 1072 
noin 7 km, jonka jälkeen käännytään vasemmalle Karjalohjalle. Tästä 
matkaa Päiväkumpuun enää noin 10 km.
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Hyvinkään Teollisuusliiton
Syysristeily 

Tallinnaan 05.-06.10.2018 
Ilmoittautua voi heti kun näet tämän mainoksen.

TallinkSilja Europa
Tänä vuonna risteilemme syysristeilyn 05.- 06.10.2018 Tallinnaan Silja Europa laivalla. 

Mukaan pääsee 80 ensin ilmoittautunutta henkilöä.

Hytit ovat A 2 hh hyttejä. Hinta on 60€ jäsen ja avec 80€. Hintaan kuuluu kuljetukset 
Hyvinkään Linjalasta satamaan ja takaisin. Hinta sisältää ruokailun, ensimmäinen kattaus. 
Kokoustila on varattuna illan aikana. jutustelua puheita ja ohjelmaa. Lauantaiaamuna 

meriaamiainen kello 07:00 alkaen.

Ilmoittautua voi heti kun näet tämän mainoksen Heikki Kölhille 040 514 9197, 
ilmoittautuminen loppuu 09.09.2018

Maksun voi suorittaa Metalli 58 toimistolle maanantaisin kello 17:30-18:30 tai sopia maksusta 
Heikin kanssa.  Maksu tulee suorittaa viimeistään maanantaina 10.09.2018.

Bussi Linjalasta lähtee perjantaina 05.10.2018 klo 16.00. Tervetuloa mukaan vanhat ja uudet 
Teollisuusliittolaiset.

www.metalli58.fi
Terveisin

Heikki Kölhi 


