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Suomessa tuntuu kaikki elävän suuressa epävarmuudessa. Nykyinen hallitus 
Sipilän johdolla on esittänyt paljon heikennyksiä, jotka koskettavat erityisesti 
pienituloisia ja eläkeläisiä, myös opiskelijat on asetettu epävarmuuteen. Kaik-
kien meidän yllämainittujen työehtoja, eläkkeitä ja opiskeluoloja yritetään 
heikentää. Toivottavasti ne jäävät ns. uhkailuksi vain. Onhan se nyt ennen-
kuulumatonta, että vähiten tienaavilta yritetään viedä ja suurituloiset sen kun 
porskuttavat. Ei myöskään tule kuuloonkaan, että työehtoja heikennetään, 
missä ovat kolmikanta neuvottelut? 

Meitä oli Rautatientorilla 30 000 mielenilmaisijaa syyskuun 18. päivä. Oli 
mahtavaa olla mukana ja tuntea se yhteisöllisyys, joka siellä vallitsi. Hallitus-
puolueiden edustajien yrittäessä puhua alkoi korviahuumaava buuaus. Ku-
kaan ei halunnut kuulla heidän selityksiään. Liikenne oli myös suurelta osin 
pysähdyksissä, junat ja bussit eivät kulkeneet. 

Suomeen on tullut myös paljon uusia asukkaita. Turvapaikanhakijoita saapuu 
tänne satamäärin päivittäin. Heidän oleskelulupiensa käsittelyjono alkaa pai-
sua kuukausien mittaiseksi ja rahaa palaa. Osa tietysti saa jäädä, heitä kou-
lutetaan. Suomenkielen taito ensimmäisenä ja sitten jokin ammatti, joillakin 
tosin on jo hyvä ammatti jo kotimaassaan.  Toiset ovat kovemman kohtalon 
saavia, heidät palautetaan kotimaahansa. Toivotaan, että tilanne rauhoittuisi 
ja saisivat hyvän elämän kotimaassaan.

Anitta Luoto
Päätoimittaja ja tiedotussihteeri

Maailman menoa

Puheenjohtajan palsta

Mielenilmaisu 18.9. Kuvaaja Pertti Välimaa
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Tämäkin vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika valita ammattiosastolle vuodelle 2016 toimikunta ja 
puheenjohtaja. Ehdokasasettelukokouksessa ehdokkaita tuli yksi jokaiselle paikalle, joten syyskoko-
uksessa ei tarvitse niistä vaalia järjestää. Kiitänkin omasta puolestani luottamuksesta jo nyt ja samalla 
toivon mahdollisimman monen tulevan syyskokoukseen. Kokous pidetään 12 päivä marraskuuta ja 
paikka on perinteiseen tapaan järjestötalo. 

Jos syyskokouksen pito paikka on perinteinen, niin mennyt vuosi työmarkkinoilla on ollut kaikkea 
muuta kuin perinteinen. Uusi hallitus ja siellä riehuvat porvaripuolueet ovat näyttäneet todelliset kas-
vonsa ja todistaneet ajavansa vain rikkaiden etuja. Suuret puheet ennen vaaleja siitä kuinka työläistä ei 
unohdeta ja yhdessä sopimalla suomi saadaan nousuun on unohdettu täysin. Hallitus järjestää kerta 
toisensa jälkeen erilaisia näytelmiä neuvotteluista, joita todellisuudessa ei kuitenkaan käydä. Niiden 
varjolla hallitus katsoo oikeudekseen säätää pakkolakeja, joilla se yksipuolisesti ja monesti myös kan-
sainvälisiä sopimuksia rikkoen heikentää työläisen asemaa. 

Ei varmaankaan ole jäänyt kenellekään epäselväksi miksi Kokoomus, Keskusta ja Perussuomalaiset 
näin toimivat. He haluavat heikentää ammattiyhdistysliikkeiden ja meidän jäsenten vaikutusmahdol-
lisuuksia työpaikoilla ja työelämässä. He eivät halua että me pitäisimme huolta myös niistä kaikista 
heikoimmista jäsenistämme, vaan työpaikoilla pitäisi toimia viidakon lait, jolloin vain vahvimmilla olisi 
mahdollisuus pärjätä. Hallituksen ajatusmaailma on suoraan EK:n papereista ja haave unista. Joita 
tämä hallitus toteuttaa paremmin kuin edes EK:n herrat uskalsivat toivoa ennen vaaleja. Nyt tuolle 
ahneudelle ei näy loppua, vaan joka kuukausi tulee uusia ehdotuksia/uhkauksia hallitukselta meidän 
työläisten suuntaan. Onneksi näyttää siltä että liitoissa, keskusjärjestöissä kuin työpaikoillakin on herät-
ty vastustamaan näitä heikennyksiä yhteistyössä. Vain yhdessä voimme saada järkeä hallituksen pää-
töksiin ja saada heidät keskittymään todellisiin Suomen ongelmiin. Eikä siihen kuinka rikkaat saisivat 
entistäkin enemmän rahaa ja valtaa.

Hyvät ammattiosaston jäsenet, nyt jos koskaan on tärkeää tuoda esille liittoomme kuulumisen tärkeyttä. 
Ilman meitä jokainen suomalainen työläinen joutuu jatkossa entistä kapeamman leivän äärelle. Niinpä 
toivonkin meidän kaikkien tekevän aktiivista työtä sen eteen että saamme uusia jäseniä, vain sen avulla 
voimme jatkossa olla vahva vastavoima hallituksen ja EK:n haaveille romuttaa sopimusyhteiskunta. 

Kaikesta huolimatta toivotan teille kaikille oikein mukavaa joulun odotusta ja rauhallista loppu vuotta. 

Pasi Karttunen
Ammattiosaston puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta

Elinkeinoelämä 
haluaa ja hallitus 
toteuttaa
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Eino Korhonen

Joulu lähestyy 
- Oletko valmis?

Tätä ennen meillä ammattiosastos-
sa on syyskokous. Syyskokoushan on 
ammattiosaston tärkein kokous. Siel-
lä päätetään ammattiosaston linjasta 
seuraavalle vuodelle. Valitaan henkilöt 
toimikuntaan ja muihin yhteistyöjärjes-
töihin sekä tavataan tuttuja kahvikupin 
ääressä jopa vuosien takaa. 

Kolmen SSS hallitus koki arvon alennuksen kansalaisten sil-
missä mielipidemittauksessa lokakuussa. Mistä tämä oikein 
johtuu?. Olen varovasti Persujen kannattajilta kyselly, vieläkö 
heillä olisi tallessa vaaliesitteitä viime vaaleista. Että mitä sitä 
on oikein tullut luvattua. Vastausta en ole saanut. Pipo on 
niin syvällä päässä, jotta silmiä ei näy ollenkaan ja kuuloakin 
se varmaan jo haittaa. Jotain mutinaa sieltä kuuluu. Ihan niin 
kuin pipon alta kuuluisi Perr..Perr.. voi saa.. ###!tu. 

SSS-Hallitus sitten ilmoitti leikkaavansa työttömyyskor-
vauksen kestosta 100 päivää pois.  Vartiainen ilmoitti tällä 

toimenpiteellä työttömyyden laskevan. Sitä minä en oikein 
vielä ole tajunnut, miten ihmeessä se lisää työpaikkoja. Ettei 
kävisi niin, että työtön joutuu vain luukkua vaihtamaan.

Olen ollut vetovastuussa Metalli 58 Veteraaneissa jo kohta 
kymmenkunta vuotta. Suurten ikäluokkien jäädessä eläk-
keelle on veteraanien määrä myös metallin piirissä suurim-
millaan näinä vuosina. Meidänhän ei tarvitse enää maksaa 
jäsenmaksuja ja näin ollen panostus metallin veteraanien 
toimintaan liiton ja ammattiosaston puoleltakin on hiipunut. 
Jopa meidän osastossakin on tullut vaatimuksia toiminnan 
suuntaamisesta enemmän työssäkäyvien maksavien jäsen-
ten hyväksi.

Oli taas mukava olla risteilyllä mukavassa porukassa. Tämä-
hän on muodostunut syksyn  jo perinteeksi metalli 58 po-
rukalle lähteä tapaamaan tuttuja, hyvää ruokaa ja muutama 
drinkki. Voiko elämältä muuta vaatiakaan. Kiitos kaikille mu-
kana olleille.

Risteilyllä tavattiin myös vanhoja työtovereita. Hissitehtaan entinen luotta-
musmies Reijo Karttunen kertoi tapahtumista hissitehtaan perustamisen 
aikoihin. Lakot olivat yleisä ja hänkin joutui kerran todistamaan työtuomiois-
tuimessa. Kuva: Eino Korhonen
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Ammattiliittojen 
pitäisi muistaa 
tarkoituksensa, eikä 
niiden pidä heikentää 
vapaaehtoisesti 
jäsentensä asemaa

SAK on vapaaehtoisesti tehnyt sopimusesityksen Sipi-
län, Stubbin ja Soinin hallitukselle, maan työllisyyden ja 
kilpailukyvyn parantamiseksi, eli niin kutsuttu kriisisopi-
musesityksen. Sopimusesitys sisältää useita heikennyk-
siä palkansaajien ja työttömien asemaan.

Outoa tässä on se, että kaikki palkansaajien keskus-
järjestöt ja jäsenliitot, mukana myös Metalliliitto, ovat 
valmiita leikkaamaan jäsenistönsä etuuksia prosentti-
tolkulla, vaikka työehtosopimuskausi on kesken.

SAK:n hallituksen tekemä kriisisopimusesitys heiken-
täisi ostovoimaa, eikä takaa lainkaan työllisyyteen pa-
rannuksia. SAK:n tehtävä ei ole heikentää palkansaajien 
asemaa, etenkään jos sen esittämillä toimilla ei paranne-
ta opiskelijoiden, työttömien eikä eläkeläisten asemaa.

SAK:n tulee tarjota aitoja vaihtoehtoja säästö- ja leik-
kauspolitiikalle. Muun muassa yleistä työaikaa lyhentä-
mällä palkkaa pienentämättä, veronkierron estämisellä 
ja yhtiöiden voitoista tinkimisellä voidaan jakaa työtä ja 
hyvinvointia tasaisemmin. Suurtyöttömyyttä ei hoideta 
etuuksia leikkaamalla eikä kaikesta säästämällä. Muualla 
on hyviä ja toimivia kokemuksia työnjakamisesta ja kuu-
den tunnin työajasta.

Ammattiliittojen tulee ajaa sääntöjensä mukaisesti hy-
vinvoinnin lisäämistä palkka- ja työehtoja parantamalla.

Lähtemällä esittämään heikennyksiä palkansaajille ja 
työttömille, ammattiliittojen johto viestii, että leikkauk-
sille on tarvetta ja että palkansaajat nauttivat ylisuuria 
palkkatuloja.

Ammattiliittojen ei pidä myötäillä oikeistopolitiikkaa 
kansan enemmistön mielipiteen varjolla, vaan sen tulee 
tarjota kansalle vaihtoehtoja työnantajien ja poliittisten 
puolueiden heikennysesityksistä.

Juhani Kouhia
kaupunginhallitus
Metalli 58:n toimikunnanjäsen

Oikeudenmukaisuus on 
kadonnut Suomesta

Sipilä (kesk), Stubb (kok) ja Soini (PS) ovat 
luvanneet peruuttaa pakkolakinsa, jos työ-
markkinajärjestöt lyövät pöytään parem-
man työvoimakustannuksia 5 %:lla alenta-
van ratkaisun.

Hallitus edellyttää työnantajilta 30 miljoo-
nan euron panostusta, mutta lupaa vasta-
painoksi 3 miljardin euron edut. Työnte-

kijöiltä niistetään sierainparia kohden muutamasta satasesta 
muutamaan tuhanteen euroon vuodessa. Kirvelyn lievennyk-
seksi yli 20 hengen yrityksistä ulos potkitut saavat kouraan si-
leän työvoimakoulutuksen palvelusetelin.

Keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten poliitikot se-
littävät, että hallituksen paketin ei ole tarkoituskaan olla tasa-
puolinen. Suomi on muka Kreikkaakin huonommassa tilassa ja 
yritysten omistajien on aivan pakko saada riihikuivaa rahaa pal-
kansaajien pussista. Omistajilta toivotaan hyvää tahtoa työllistää, 
kun rahaa alkaa tulla ovista ja ikkunoista.

Meille hierottaneen lähitulevaisuudessa suuren mediasirkuksen 
säestyksellä, joku uuden niminen ”yhteiskuntasopimus”, joka sa-
taa työnantajille mannaa, mutta lyö työntekijöiden käteen luun.

Povaamiseen riittää pelkkä 2000-luvun työmarkkinasopimus-
ten tarkastelu.

Hallituksen kaipaamia yhteiskuntasopimuksia on nimittäin tehty 
jo useita. Niillä on poistettu rikkaiden varallisuusvero, työnan-
tajien kansaneläkemaksu ja laskettu yritysverotusta. Unohtaa ei 
sovi myöskään eläkeratkaisua, joka nosti yhdessä yössä nuor-
ten työntekijöiden eläkeiän 63 vuodesta yli 70 vuoteen.

Työntekijäpuolen saavutuksia on vaikea luetella. Palkankorotuk-
set on vaihdettu kerta toisensa jälkeen lupauksiin ja hurskaisiin 
toiveisiin. Työnantajat eivät sitoudu mihinkään. Suuria voittoja 
tekevät yritykset panevat säälittä työntekijöitään pihalle, jotta 
voitot ja omistajien osingot saadaan entistä suuremmiksi.

Nähtäväksi jää, kuinka suuri on tällä kertaa työnantajien ahneus. 
Markkinakapitalisti haistaa vastapuolen heikkouden kuin verta 
vainuava petoeläin. Työrauha on turvattu ilman palkankorotuk-
sia ja nyt halutaan vielä rutkasti lisää.

Toinen auki oleva asia tulee olemaan kakun kuorrutus, täytyy-
hän ”yhteiskuntasopimus” myydä palkansaajille. Pääministeri 
Juha Sipilä on luvannut koulutusta ja muutosturvaa. Metka lu-
paus, kun hallitus on jo päättänyt huikean suurista leikkauksis-
ta koulutukseen ja työttömyysturvaan. Lisäksi alimiehitettyjen 
työvoimatoimistojen resursseja ollaan edelleen pienentämässä.

Työttömyysturvaa heikennetään ja parannetaan ja tuloveroa 
lasketaan ja nostetaan. Tämä jojoliike on olennainen osa keski-
tettyjä työmarkkinaratkaisuja ja tätä on tiedossa tälläkin kertaa. 
Sen sijaan työnantajien osallistumisesta työntekijöiden koulu-
tukseen tuskin sovitaan. Farssi kolmen päivän koulutusoikeu-
desta on liian hyvässä muistissa.

Pekka Haukka-aho, Metalli 58:n toimikunnanjäsen
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Rekan Riku

Olen 32 vuotias, perheeseeni kuuluu avopuolison lisäksi kaksi lasta.  Harrastuksiini 
kuuluu mm. ratamoottoripyöräily ja jääkiekko. Nämä molemmat ovat meillä koko per-
heen harrastuksia. 

Olen nyt kolmatta kautta pääluottamusmiehenä Hyvinkään ja Riihimäen tehtaissa 
Reka- Kaapeli Oy:ssä. Olen ollut vahvasti mukana tekemässä useita paikallisia sopi-
muksia, ja olen tähän saakka pitänyt paikallista sopimista hyvänä ja kannatettavana 
asiana. Kuitenkin me täällä yrityksissä tiedämme aina parhaiten omat olosuhteet ja 
ongelmat. Tämä sillä varauksella, että yrityksessä on oikeat sopijaosapuolet varsinkin 
työntekijäpuolelta.

Tämä ajatusmaailmani on valitettavasti joutunut myllerrykseen viimeaikaisen poliitti-
sen keskustelun ja päätöksenteon johdosta. En voi ymmärtää tällaista sanelupolitiikkaa 
jota perustellaan osittain liioitelluilla ongelmilla ja suorastaan epätosilla seikoilla. Kun 
tällaisia suuria linjauksia aletaan ajamaan poliittisin keinoin pelkästään toisen osapuolen 
toimesta, ymmärtää jokainen ettei näillä keinoilla suomea pelasteta. Suora tulonsiirto 
palkansaajalta työnantajalle on tehty viimeksi v.2014. Tämä toi yrityksiin n.800M€. Sat-
tumoisin saman vuonna jaettiin n.800M€ enemmän osinkoja. Nyt ollaan tekemässä 
samanlaista, vielä suurempaa tulonsiirtoa. Tämä ei auta suomea kansantaloutena, ai-
noastaan osakkeenomistajia. On jo toteennäytetty, ettei noita yrityksiin tulevia rahoja 
investoida Suomeen. Valtiovalta ei myöskään ole tekemässä minkäänlaisia toimenpitei-
tä yritysten sitouttamisessa Suomeen. Harmaan talouden kitkemiseen ei tämän het-
kisillä päättäjillä ole minkäänlaista tahtoa, toimet ovat täysin päinvastaisia. Nämä asiat 
yhdessä kertovat karua kieltään siitä kenen etuja tällä hetkellä ajetaan.

Tämäkö on sitä yhteen hiileen puhaltamista ja yhdessä tekemistä? Olen aina ollut tai-
puvainen uskomaan, että hyvä sopimus hyödyttää kaikkia osapuolia. Tällöin myöskään 
ei tarvitse kenenkään epäillä sopimukseen sitoutumista.
Valitettavasti ounastelinkin jotain tämän suuntaista eduskuntavaalituloksen selvittyä. 
Tosin ihan tällaista asioiden hoitoa en osannut odottaa. 

Nyt kun vallassa olevat päättäjät ovat todellisen luonteensa näyttäneet, toivon että 
kansan muisti ei petä ennen seuraavia vaaleja. 



Viiskasi 3/2015

7

Esitykset luottamustehtäviin vuodelle 2016
Metalli 58 Yhteistyön ryhmän ehdokkaat Metalli 58:n Vasemmiston ehdokkaat

Puheenjohtajaksi:     Pasi Karttunen

Toimikuntaan:
Pasi Karttunen pj. Kari Purmonen
Heikki Kölhi Pekka Haukka-aho
Anitta Luoto Juhani Kouhia
Riku Soininen Seppo Leino
Mikael Etuaro
Seppo Pyykkö
Mikael Kölhi

Varajäsenet:
Kimmo Niinivirta Heikki Ahtonen
Jani Rissanen Petri Kärki
Eino Korhonen Pertti Välimaa
Jouni Peltonen Veijo Piirainen
Van Binh Tran
Urpo Töyrälä

Seututoimikuntaan:
Heikki Kölhi Juhani Kouhia
Anitta Luoto (vara) Kari Purmonen (vara)

Metallin Helsinki-Uudenmaan aluekokousedustajat:
Heikki Kölhi   Eino Korhonen (vara) Kari Purmonen Kari Hirvonen (vara)
Seppo Pyykkö Salme Laitinen (vara) Petri Kärki Pekka Haukka-aho (vara)
Mikael Kölhi Anitta Luoto (vara) Juhani Kouhia Veijo Piirainen (vara)

Ehdokkaat SAK:n Hyvinkään Paikallisjärjestöön ja heille yleisvarajäsenet:
Heikki Kölhi Mikael Kölhi (vara) Juhani Kouhia Kari Purmonen (vara)
Mikael Etuaro Eino Korhonen (vara) Seppo Leino Pertti Välimaa (vara)
Seppo Pyykkö Jani Rissanen (vara) Pekka Haukka-aho Veijo Piirainen (vara)
Anitta Luoto Salme Laitinen (vara) Petri Kärki

Metalli 58:n Syyskokous 
12.marraskuuta Järjestötalolla kello 18.00. 

Ehdokasasettelukokouksessa tuli sopiva määrä ehdokkaita, joten äänestystä 
ei ole. Kokouksessa muistetaan myös joitakin henkilöitä ammattiosaston ja 

jäsenten hyväksi tehdystä työstä. Kahvi- ja voileipätarjoilu.



Jääkiekko ottelu Metalli58 
nuorille 21.11.2015

KHL-ottelu

Jokerit - Barys Astana
Aika: 21.11.2015 

Kokoontuminen Klo 12.30 Turkinpippuriin Uudenmaankatu 29 D 05800 Hyvinkää. jossa ensin 
syödään, tämän jälkeen bussikyydillä noin Klo 14.30 Hartwall Areenalle katsomaan jääkiekko-ot-
telu, joka alkaa klo 16.00. Jokerit vastaan Barys Astana. Ottelun jälkeen bussikuljetus Hyvinkään 
Linjalaan. 

Tapahtuman omavastuu on 20€.

Ilmoittautua voi heti. Ilmoittautuminen päättyy 16.11.2015

Ilmoittautumiset vastaan ottaa Mikael Kölhi puh. 044 343 4360


