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pääkirjoitus

Metallin liittokokouksessa keväällä sai meidän 
ryhmä uuden vetäjän, kun Turja Lehtonen Turus
ta valittiin äänestyksen jälkeen ryhmän johtoon. 
Myös ryhmän hallitus ja valtuustoryhmässä ta
pahtui monia vaihdoksia.

HelsinkiUudenmaan alueelta ei valittu hal
litukseen jäsentä, mutta valtuustoryhmän pu
heenjohtajana jatkaa Kapiaisen Juha Uudelta
maalta. Hän osallistuu hallituksen kokouksiin 
lähes täysivaltaisena jäsenenä. Valtuustoon 
saatiin sentään viisi meidän alueelta, mutta 
menetimme samalla työttömyyskassan halli
tuksen paikan, vaikka teimme minun mielestä 
hyvän vaalituloksen molemmissa vaalipiireissä. 
Valinnat on tehty ja niillä mennään neljä vuotta 
eteenpäin. Uskon, että valitut hoitavat tehtävät 
hyvin ja toivotankin heille jaksamista, sillä tule
va nelivuotiskausi ei tule olemaan helppo, koska 
talousvaikeudet jatkuvat eikä esim. työehtosopi
musneuvotteluista voi kauheasti odottaa paran
nuksia meidän jäsenistölle.

Ytneuvottelut ovat taas jokapäiväistä luet
tavaa lehtien sivuilla tällä hetkellä. Meidänkin 
alueilla ovat työnantajat alkaneet irtisanoa työn
tekijöitään, vaikka samaan aikaan ne puhuvat 
tulevasta työvoimapulasta. Edellisessä lamassa 
ne sentään vain lomauttivat henkilöstöä, mutta 
nyt pääsääntöisesti ytneuvottelujen jälkeen irti
sanomislappuja jaellaan varmuuden vuoksi. Kun 
tämäkin hetkellinen notkahdus jossain vaihees
sa kääntyy nousuun, silloin varmasti on tällä 
alueella ammattitaitoisesta työvoimasta pulaa. 
Suurin osa irtisanotuista on vaihtanut alaa tai he 
ovat henkisesti siinä tilassa, etteivät jaksa enää 
opiskella uutta.

Nyt olisi työnantajilla mahdollisuus kouluttaa 
tuleviin haasteisiin päteviä Metallin ammattilai
sia kun sorvit eivät pyöri juuri nyt täysillä. Mutta 
työnantajilta puuttuu tällainen ajatusmaailma ja 
ne näkevät vain TULOS tai ULOS mahdollisuu
den!

Nyt on meillä mahdollisuus vaikuttaa omiin 
asioihin, lokakuun lopulla: KUNTAVAALIT.

Helsingissä sekä Uudenmaan kunnissa va
litaan päättäjät lokakuussa neljäksi vuodeksi 
eteenpäin. Meillä äänestäjillä on mahdollisuus 
muuttaa omassa kunnassa asioita meille parem
paan suuntaan. Monessa pienemmässä kunnas
sa mietitään yhdistämistä toisen kunnan kanssa, 
jolla saataisiin kuntalaisille palvelut turvattua. 
Kunnan menoista kaksi kolmasosaa menee ter
veys ja sosiaalipalveluiden sekä lasten koulu
jen ja tarhojen ylläpitoon, joten ne ovat tärkeitä 
meille metallityöläisille. Kun itse olen syntype
räinen stadilainen, voisin hyväksyä tämän neljän 
pääkaupunkiseudun kunnan yhdistämisen, en 

Uudet tuulet Metallin 
Vaikuttajaryhmässä

niinkään talouden takia vaan koska kuntalaisilla 
olisi helpompi toimia ja asua täällä, jos ei olisi 
kuntarajoja.

Meitä Metallin Vaikuttajien kuntavaalieh
dokkaita HelsinkiUudellamaalla on lähes 30. 
Toivonkin, että jos sinun omassa kunnassa on 
meidän jäsen ehdokkaana, voisit antaa äänesi 
hänelle. Uskon, että hän ajaa sinun ja perheesi 
tärkeitä asioita.

Käytetään äänioikeutta ja tehdään kunnas
tamme hiukan parempi ja oikeudenmukaisem
pi.

Raimo Riima

Helsinki-UUsimaa VaikUttajat

pUHeenjoHtaja

Kunnan on tärkeää huolehtia 
hyvästä työllisyydestä, sillä kor
kea työllisyysaste antaa turvaa 
kunnan asukkaille sekä verotu
loja, joilla kunnan talous voidaan 
pitää kunnossa. Kunnat tarvitse
vat palveluiden tuottamiseen 
juuri niitä verotuloja.

Työpaikkojen saaminen ja 
pitäminen kunnassa, on varsin 
haasteellista nykymaailmassa, 
jossa voitto yritetään maksi
moida ja kilpailu on kovaa. Mitä 
kunta sitten ja kunnanvaltuusto 
voi tehdä, hyvän työllisyysas
teen turvaamiseksi?

Kunnan pitää tarjota jo ole
massa oleville työpaikoille toi
mintamahdollisuudet, sekä 
luoda edellytykset uusien syn
tymiseen. Työ teollisten työpaik
kojen saamiseksi kuntaan, alkaa 
jo kaavoituksesta. Kunnan pitää 
kaavoittaa riittävästi hyvien 
kulkuyhteyksien varrella olevia 
tuotanto ja toimitiloja, erilais
ten yritysten tarpeisiin. Kuntien 

Hyvä työllisyys 
turvaa hyvät 
palvelut kunnassa

pitää myös madaltaa pienyritys
ten kynnystä, aloittaa toimintaa 
omalla alueellaan, esimerkiksi 
tarjoamalla vuokrattavia toimi
tiloja.      

Ammatillinen koulutus on 
myös tärkeää. Kunnan pitää 
varmistaa, että työpaikoille on 
saatavilla riittävästi oikean alan 
ammattitaitoisia työntekijöitä. 
Tähän kunnat pystyvät vaikutta
maan, järjestämällä ammatillista 
koulutusta alueellaan, mahdolli
simman hyvin tarvetta vastaa
vaksi. Koulutusta, ei myöskään 
pidä päästää karkaamaan liian 
kauas kunnasta, muuten on 
vaarana, että ammattiin valmis
tuneet hakeutuvat töihin muu
alle. 

joUni linden

päälUottamUsmies

metalliliiton liittoValtUUston 

jäsen

metalli 8 pUHeenjoHtaja

eHdokkaana loHjalla

Metallin Vaikuttajilla on paljon päteviä 
kuntavaaliehdokkaita, toteaa Raimo Riima 
kirjoituksessaan. Itse hän on ehdokkaana 
Helsingissä.

Jouni Linden on kunnallisvaaliehdokkaana Lohjalla. Hän 
painottaa, että kuntien tulee panostaa työllisyyteen. Se luo 
edellytykset palveluiden tuottamiseen.

Metallityöväen liiton 
toukokuun lopulla pi
detty liittokokous oli 

riitaisin vuosikausiin. Poliittisten 
ryhmien välinen keskeinen riita
kysymys liittyi liittosihteerin va
lintaan. Sosialidemokraatit eivät 
hyväksyneet vasemmistoryh
män valitsemaa liittosihteerieh
dokasta Turja Lehtosta.

Pitkien neuvottelujen jäl
keen sovittiin, että liittosih
teerinä jatkaa Matti Mäkelä. 
Lehtonen puolestaan toimii va
semmistoryhmän vetäjänä ja 
työehtosihteerinä laajennetulla 
tehtäväkentällä. Nyt kesän jäl
keen kuumimmat tunteet ovat 
jo laantumassa. Turja Lehtosen 
mukaan poliittisen sopimuksen 
toteuttamisessa on edetty hy
vässä hengessä.

Sopimuksen mukaan Lehto
nen saa paikan liiton työvalio
kunnassa, pienessä neuvottelu
kunnassa ja SAK:n hallituksen 
varajäsenyyden.

– Sosialidemokraattinen 
ryhmä on pitänyt näiltä osin 
lupauksensa. Jotkut käytännön 
asiat vievät vielä aikaa, mutta 
keskusteluissa on edetty ihan 
hyvässä hengessä.

Valtuustoryhmä 
uudistui

Vasemmistoryhmän valtuusto
ryhmä kokoontui syyskuun puo
livälissä Jyväskylässä ensi kertaa 
liittokokouksen jälkeen. Paikalla 
oli myös hallitusryhmä sekä 
edustajat SAK:n valtuustosta ja 
nuorisotoimikunnasta. Lehtosen 

Turja Lehtonen haluaa 
aitoa keskustelua
Metalliliiton vasemmistoryhmän vetäjän Turja 
Lehtosen mukaan metallityöläisten asiat hoide-
taan parhaiten ryhmien yhteistyöllä.

info

Turja Lehtonen
• Metallityöväen liiton työehtosihteeri ja Metalliliiton 
vasemmistoryhmän vetäjä.
• Syntynyt 26. 5. 1970 Turussa.
• Asuu Turussa, viikot Helsingissä.
• Koulutus ilmastointiasentaja ammattikoulusta, erilaisia 
kursseja.
• Töissä Valmetin Pansion tehtaalla 1988–2001. SDNL:n 
ja Vasemmistonuorten pääsihteeri 1999–2001. Metal
liliitossa vuodesta 2001 työehtotoimitsijana, järjestösih
teerinä ja työehtosihteerinä.
• Turun kaupunginvaltuuston varavaltuutettu.
• Vaimo ja 11-vuotias poika. Kaksi portugalin vesikoiraa.
• Harrastuksena järjestötoiminta ja veneily.

mukaan kokous oli rakentava ja 
hyvähenkinen.

Kokouksessa nousi tulevai
suus vahvasti esille. Keskustelu 
oli Lehtosen mukaan rakenta
vaa ja vilkasta. Uudistuminen 
näkyi siinäkin, että 20 hengen 
valtuustoryhmässä on 16 uutta 
edustajaa ja hallituksen 7 hen
gen ryhmästäkin 4 on uusia.

Viime kädessä enemmistö 
tekee ratkaisut, mutta niissä 
tarvitaan kaikkien yhteistä pää
töksentekoa.

– Minulle jäi oikeasti positii
vinen tunne siitä, että porukka 
on aidosti halukas tekemään jo
tain uutta. Minulle jäi arvio, että 
porukka halusi vahvempaa Me
talliliittoa, näkyvämpää vasem
mistoryhmää ja avoimempaa 
vasemmistoryhmää.

Riitavuosiin ei paluuta

Lehtosen mukaan näkyvyys ei 
tarkoita paluuta 1980luvulle, 
jolloin sosialidemokraatit tekivät 
yksin päätökset ja vasemmisto
ryhmä eli silloinen kansandemo
kraattinen niistä automaattisesti 
irtautui.

– Mikäli se on minusta kiin
ni, en halua palata aikaan, jossa 
mennään kahdella hissillä. Omia 
näkemyksiä tuodaan esille, 
mutta emme halua lähteä rak
kikoiramaiseen loksutukseen. 
Sellaista tahtotilaa ei ainakaan 
Jyväskylässä ollut.

– Uskon aidosti, että sekä 
meidän valtuustoryhmämme 
että hallitusryhmämme on si
säistänyt sen, että sosialidemo
kraateilla on liitossa enemmistö. 
Viime kädessä enemmistö tekee 
ratkaisut, mutta niissä tarvitaan 
kaikkien yhteistä päätöksente
koa.

– Minusta ryhmien väliset 
neuvottelusuhteet ovat vähin
täänkin normaalit. Ei ole sellaisia 
asioita, joista ei voitaisi puhua ja 
joita ei voitaisi nostaa esille.

– Vaikka keväällä oli kapulan
heittoa ja kaikki ei mennyt kuten 
oli totuttu, niin uskon edessä 
olevien suurien haasteiden aja
van siihen, että meidän kaikkien 
on kuunneltava toisiamme. Eri
laisiin irtiottoihin ei hirveästi ole 
varaa, sanoo Lehtonen.

Ensi syksystä vaikea

Lehtonen viittaa vuoden kulut
tua päättymässä olevaan raami
sopimukseen. Teknologiateolli
suuden viimeaikaisten puheen
vuorojen perusteella ensi syksyn 
työehtosopimusneuvotteluista 
ei tule helppoa, oli muoto sitten 
mikä tahansa.

– Teknologiateollisuudelle 
on raamiratkaisusta jäänyt jon
kinasteinen trauma, josta he 
eivät ole päässeet millään ulos. 
Se näkyy kaikissa yhteyksissä. 
Heidän mukaansa sopimus oli 
huono, kallis ja siinä tuhotaan 

suomalaista kilpailukykyä ja niin 
edelleen.

– Minusta tämä ei ole oikea 
tapa toimia. Kun sopimus on 
tehty, se on tehty ja pulinat pois. 
Näin meiltäkin edellytetään.

Mitä sitten vuoden kuluttua 
on edessä?

– Ennustaminen on vaikea
ta ja taloudellisen tilanteen en
nustaminen vielä vaikeampaa. 
Mitään merkkiä ei ole siitä, että 
vuoden 2013 syksyllä oltaisiin 
paremmassa tilanteessa kuin 
2011 syksyllä, pohtii Turja Leh
tonen.

Turja Lehtonen korostaa, että edessä olevat suuret haasteet 
vaativat yhteistoiminnan tehostamista edelleen Metallityö-
väen Liitossa.
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Näin hiljakkoin kummal
lisen unen. Olin viiden 
miljoonan muun suo

malaisen kanssa hauskalla ju
namatkalla Euroopassa. Haitari 
ja mandoliini soi, jotkut jumalat
tomat hampparit löivät kortilla 
nakkia sekä raminaa, hurskaam
mat veisasivat virsiä, syötiin 
eväitä ja torkuttiin. Seurakunta 
oli sekalaista ja tunnelma kuin 
Lentävästä Kalakukosta. Puuttui 
ainoastaan matkalaisia jutuil
laan hauskuuttava Esa Pakari
nen. Niitä hommia hoiteli tällä 
kertaa Timo Soini.

•
Jossain kohtaa alettiin kuiten
kin epäillä junan kovaa vauhtia 
ja muutenkin huojuvaa menoa. 
Että pysyykö edes radalla. Laitet
tiin Kataisen Jyrki selvittämään 
tilannetta. Saatiin huonoja uu
tisia. Jyrki kertoi, että junamie
henä on muuan Herra Markki
navoima. Kreikkalaiset olivat 
keksineet pyytää Markkinavoi
maa näyttämään, kuinka paljon 
veturista saadaan tehoja irti. 
Olivat tunkeneet tyhjän ouzo
pullon höyrykattilan varoventtii
lin ja katon väliin. Paineet olivat 
jo hirvittävät ja koko pannu na
tisi liitoksissaan. Markkinavoima 
lapioi kuitenkin uutta hiiltä kat
tilaan ja kreikkalaisten mielestä 
vauhti oli nyt kohdillaan.  

•
Vaunuosastossa huolestuttiin 
jo toden teolla, että mitenhän 
tässä vielä käy. Joku ehdotti, 
että otetaan se pullo pois sieltä 
varon päältä. Saadaan paine las
kemaan ja vauhti tasaantumaan. 
Silloin penkistä ampaisi ylös 
Sixten Korkman, talousviisas, 
ja kertoi, ettei se enää mitään 
hyödytä. Seuraavaksi italiaanot 
tunkevat siihen parmankinkun 

tai espanjalaiset valtavat härän
sarvet. 

Eikä tässä vielä kaikki. Vetu
rista tuotiin tietoa, että kreikka
laiset olivat ostaneet ne poltetut 
hiilet velaksi Herra Markkinavoi
malta. Tämä taasen ilmoitti, että 
hermostuu, jos maksumiestä ei 
löydy. Asiaa lähti selvittämään 

Jutta Urpilainen. Näytti meille 
vielä lähtiessään valtiovarain
kukkaroa ja sanoi, että tästä ei 
sitten senttiäkään. Viipyi vartin 
ja ilmoitti palattuaan, että pitäisi 
kerätä kolehti.

•
Jutta oli kuitenkin neuvotellut 

Eurooppalaisessa junassa

Täytyykö meidän haalarikansan 
joka vuosi hiihtokelien ollessa 
parhaimmillaan, kuulla miten 
joku hallinnon ”kravattikaula” 
on hiihdellyt pohjoisen lumilla ja 
miettinyt hyvinvointivaltion elä
kekuluja. 

Metallin työpaikoilla teh
dään pääosin raskasta ja erittäin 
staattista työtä. On suorastaan 
ihme, jos meistä kukaan jaksaa, 
tai kykenee jatkamaan työnte
koa 63 vuoden rajapyykin ohi
tettuaan.

 Eläkeikärajan nosto ei kui
tenkaan vaikuta siihen, että 
meillä tosiasiassa siirtyy vuosit
tain lähes 20 000 ihmistä työky
vyttömyyseläkkeelle ja oikeilla 
toimilla tämä voitaisiin ehkäistä.

Viime syksyn Raamisopimuk
sen ikäohjelmasta nousi työn
antajien osalta iso haloo, koska 
nähtiin, että ohjelma kuormittaa 
työnantajan pussia. Kuitenkin 
tiedetään, että ne työnantajat, 
joilla tällainen ikäohjelma tuo
tannossa on, saavat siitä monin
kertaisen hyödyn, esimerkiksi 
sairauspoissaolojen vähentymi
senä ja työkyvyn ylläpitäjänä.

Ei riitä, että kehitetään vain 
prosesseja ja tuotteita, vaan on 
satsattava myös ihmiseen. Työn
tekijöiden osaamisen ja arvosta
misen lisääminen, olisi oltava 
etusijalla. Varmaa on, että tuot
tavuus ja kilpailukyky paranevat, 
kun työntekijöille annetaan reilu 
ja oikeudenmukainen kohtelu ja 

Pitäisikö herroilta 
kieltää hiihtäminen?

mahdollisuus vaikuttaa itsensä 
ja työpaikkansa kehittämiseen. 
Tässä mielessä harmittaa, että 
työnantajapuoli edelleen jarrut
taa työmarkkinasopimuksessa 
työntekijöille sovitun koulutus
jakson toteuttamista.

Metalliliiton tulee lähteä 
edunvalvonnassaan siitä, että 
työntekijä on eläkkeensä an
sainnut ja eläkkeen rajapyykki 
on 63 vuotta niillä, jotka tässä 
kyydissä pysyvät sinne asti, 
koska helppoa se ei ole näillä 
tuotantomäärillä ja vaatimuksil
la. Vanhuuseläkeikää 63 vuot
ta on mahdollista joustaa aina 
68 vuoteen, jos kykyä ja haluja 
vielä riittää, ja kokee ettei riistoa 
ja ruoskaa ole tarpeeksi siihen 

mennessä saanut. Raskaissa ja 
kuluttavissa vuorotöissä olisi 
tuo rajapyykki alennettava 55 
vuoteen.

Metallityöntekijän eläke
ikään ja osaaikaisiin eläkkeisiin 
ei tule koskea nostomielessä 
missään vaiheessa, jatkakoon 
nämä ” kravattiherrat ” vaik
ka taivaanporteille työuraansa. 
Näen suurempana ongelmana 
nuorisotyöttömyyden ja yhteis
kunnan ulkopuolelle jäämisen, 
kuin väsyneiden ikäihmisten 
työhön pakottamisen.

Olisi aika puuttua nuoriso
työttömyyteen, sillä maailman
laajuisesti noin 15-24-vuotiaista 
nuorista 12,7 prosenttia eli 75 
miljoonaa on työttömänä. Suo
men luvut ovat vieläkin kor
keammat, maaliskuulta 24 pro
senttia. 

Taustalla on pitkittynyt kan
sainvälinen talouskriisi. ILO arvi
oi korkean nuorisotyöttömyyden 
jatkuvan ainakin vuoteen 2016. 
Mitä ihmettä tässä enää kuusi
kymppisiä töihin raahataan?

Kysymys, joka väistämättä 
tulee mieleen, on yksinkertai
suudessaan: onko meidän hal
vempaa maksaa suuria korvauk
sia ja seuraamuksia työttömyy
destä ja syrjäytymisestä, kun 
että maksamme eläkkeitä.

Tässä on miettimistä niin 
Metalliliitolla kun Suomen val
tiollakin.

Raija-Riitta lUiRo-piippo

Suomelle hyvät takuiden takuut. 
Aikanaan, kun sotku on selvitet
ty, saadaan saatavamme hiilinä 
takaisin. Sitä tulisi niin paljon, 
että niillä voidaan lämmittää 
kesämökkien saunat ikiajoiksi. 
Sitä riemua kesti kuitenkin vain 
hetken. Ovelle ilmestyi EUpolit
rukki Olli Rehn ja sanoi, että ei 
se noin mennyt. Ei mitään ensi
sijaista takuuta Suomelle, vaan 
ne voi mennä yhtä hyvin vaikka 
italialaisten pizzauunien lämmi
tykseen. Alkoi hirmuinen hälinä.

Presidentti Niinistökin vaati 
jo selvitystä. Sanoi, että hänel
lekin pitäisi sitä tavaraa kipata 
sitten kahteen osoitteeseen, 
Mäntyniemeen ja Kultarantaan. 
Täytyisi ehtiä ennen talventu
loa merkata autokuskille paikat. 
Että tuleeko vai ei? 

Pekkarisen Mauri, Kepun 
oma duracellpupu, steppasi 
edestakaisin pitkin vaunun käy
tävää ja noitui, kun jäi lähtiessä 
jalkaan ne matalammat piiloko
rot. Ei ylety hätäjarruun. Mauri 
olisi pysäyttänyt koko junan. 
Soinin Timo ehdotti, että hypä
tään vauhdissa ulos ja kävellään 
sitten rataa pitkin katsomaan, 
minne muu Eurooppa meni. Joku 

epäilevä tuomas sanoi Timolle, 
että hitoilleko tästä hypätään, 
kun on juhannuksesta asti ajet
tu pimeässä tunnelissa. Tilanne 
oli äärimmäisen vakava.

•
Vaan silloin kuului Kataisen 
Jyrkin huuto: ”Tunnelin päässä 
häämöttää valoa!” Fiilikset oli
vat hetkessä vaunun katossa ja 
haitarista palkeet suorana. Vaan 
eipä ollut kovin pitkä sekään ilo. 
Pahanilmanlintu Olli Rehn oli jäl
leen äänessä ja ilmoitti, ettei se 
edessä kajastava valo mikään 
tunnelin suuaukko ole vaan vas
taantulevan kiinalaisjunan etul
yhty.

•
Tässä kohtaa heräsin sängyn vie
restä lattialta, yltä päältä hiessä 
ja lakana kaulan ympärille kier
tyneenä. Tuntui huojentavalle 
huomata olevansa edelleen kol
men A:n Suomessa, ja uskalsin 
vähän jo naurahtaakin tuolle 
karmealle painajaiselle, millä ei 
sitten lopulta ollut mitään teke
mistä tosielämän kanssa.

jUHa kapiainen

Eurooppalainen juna vie meitä kaikkia hurjaa vauhtia, yllätykset seuraavat toisiaan väliasemilla, eikä pääteasemasta ole tark-
kaa tietoa. Tämä juna on puuskuttanut myös Juha Kapiaisen uniin. Tässä kuvassa hän on kuitenkin turvallisesti hereillä Metallin 
liittokokouksessa.

Seuraavana ovat vuorossa kun
nallisvaalit, johon puolueet ke
räsivät ehdokkaita vaihtelevilla 
tuloksilla, vähän alueista ja paik
kakunnista riippuen. 

No tätä kirjoittaessa, ovat 
ehdokaslistat jo valmiina va
pauttaen puolueet varsinaiseen 
vaalityöhön, jota toki on tehty 
taustalla kaiken aikaa.

Kuten todettua, on ehdok
kaat kartoitettu, mutta miten 
ja mistä löytyvät näille yhteis
kunnan asioista kiinnostuneille, 
sekä niihin osallistumaan halua
ville naisille ja miehille äänes
täjät, jotka edesauttaisivat eh
dokkaiden pyrkimyksiä päästä 
vaikuttamaan asioihin.

Esiintyykö äänestäjissä 
mahdollista vaaliväsymystä, 
kun mietitään aikaisempia kun
nallisvaaleja historian varrelta. 
Yllättävän samankaltaisia ovat 
puolueiden teemat vaaleista toi
seen. Viestiikö tämä äänestäjille, 
ettei epäkohtia ole saatu korjat
tua, lupauksista huolimatta. Ja 

miksi samat teemat vain toistu
vat, toistuvat.

Kansalaisten vaaliväsymys 
näkyy sitten taas aikanaan, al
haisena äänestysprosenttina, 
antaen kummastelun aihet
ta puolueille, eikö siis kuntien 
hyvinvointi kiinnostanutkaan 
tämän enempää.

Puolue, joka uskaltautuisi 
kehittämään muista poikkea
van vaalitavan, saattaisi erottua 
edukseen kansan silmissä. Eipä 
vain taida sellaista viisastenki
veä löytyä, joka tämän speku
laation mahdollistaisi.

Eli mennään kuten aina en
nenkin, luottaen kansalaisten 
muistin lyhyyteen.

Lempisitaattiani mukaillen: 
Eiväthän ne vaalit koskaan niin 
mene, etteivätkö ne jotenkin 
menisi.

tenHo kellokangas  

ao. 12 pUHeenjoHtaja

työsUojelUValtUUtettU

eHdokas Helsingissä

VAALIRUMBA

Tenho Kellokangas arvioi kirjoituksessaan vaalirumbaa. Hän 
on nyt itsekin intoutunut mukaan kunnallisvaalikarkeloiden 
pyörteisiin ja haluaisi tuoda tähän tanssiin hiukan toisenlaisia 
askelkuvioita.

Miehet mustissa ovat Ari-Pekka Hynynen, Markku Nieminen, Tapani Koivunen, Eero Tuhkanen 
ja Juha Kaasinen. Raija-Riitta Luiro-Piippo on ainoa joka näkee selvästi ja tämän tarkkanäköi-
syyden huomaa myös seuraavasta kirjoituksesta.
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Suomessa kuultiin jälleen syys
kuussa tyrmistyttäviä uutisia yri
tysmaailman päätöksistä, joita 
joskus aiemmin on kutsuttu 
myös nimellä työn ja pääoman 
välinen ristiriita.

Metallikonserni Metso il
moitti jakavansa 330 miljoonan 
euron osingot, joista vielä yli
määräisiä osinkoja oli 75 miljoo
naa euroa. Samalla suunnitel
tiin 630 ihmisen poispotkimista. 
Suurista irtisanomisista ilmoitti
vat syyskuun lopulla myös OP
Pohjola ja Kesko, joista kummat
kin ovat tehneet hyvää tai vähin
tään kohtuullista tulosta.

Vaikka Metso peruikin lisä
osinkonsa kovan julkisen ryöpy
tyksen ja työntekijöiden aktiivi
suuden takia, ei irtisanomissuun
nitelmiin ole tehty muutoksia ja 
yritys on jakamassa osinkoja. 
Ainoaksi pörssiyhtiöksi, joka on 
samaan aikaan jakanut ylimää
räisiä lisäosinkoja ja vähentänyt 
väkeä, jääkin Metson äkkikään
nöksen jälkeen Ehrnroothien su
kuyhtiö Fiskars.

Silti pörssistä löytyy kaikki
aan 140 yhtiötä, joista 24 mak
saa tämän vuoden aikana omis
tajilleen tavallista osinkoa ja 
jakaa samalla työntekijöille irti
sanomisilmoituksia. Niistä kuusi 
– Kemira, Metso, Rautaruukki, 
Sampo, Stora Enso ja TeliaSo
nera – on sellaisia, joissa valtio 
on suurin tai ainakin merkittävä 
omistaja.

•
Suomalainen työelämä onkin 
mennyt siihen, että kaikilta vaa
ditaan yli sataprosenttista sitou
tumista, mutta vain omistajia tai 
ylintä johtoa palkitaan. Työnteki
jöille palkkio sitoutumisesta on 
monesti työn loppu.

Erityisen huonosti asenne 
sopii valtion omistamiin yhtiöi
hin. Moniin niistä on pesiytynyt 
omituinen ahneuden ja röyh
keyden kulttuuri. Tuoreessa 
muistissa on valtion lentoyhtiö 
Finnairin tapaus, jossa työnteki
jöitä potkittiin pois samalla, kun 
johtajille maksettiin ylimääräistä 
siitä, että he tulivat töihin, olivat 
töissä ja pysyivät siellä.

•
Vasemmiston vaatimuksesta 
nykyinen hallitus on tuntuvasti 
kiristänyt ehtoja, joilla valtion 
omistamien yhtiöiden pomopor
rasta voidaan palkita  ja hyvä 

niin. Jäljelle jää silti kysymys val
tion omistuksesta ja siihen sisäl
tyvästä vallasta ohjata yhtiöiden 
toimintaa.

Usein sanotaan, ettei valtio 
voi olla osaksi omistamissaan 
yhtiöissä aktiivinen omistaja ja 
vaikuttaa yhtiön johdon teke
miin päätöksiin. Miksi ei?

Poliitikkojen osa ei voi olla 
vain tuen tarjoaminen irtisano
tuille ja yhtiöiden aiheuttaman 
sotkun siivoaminen veronmak
sajien rahoilla. Tähänkin pitää 
tietysti olla valmius. Hallitus 
onkin tukenut erityisen rajusta 
työpaikkojen vähentämisestä 
kärsineiden paikkakuntien ihmi
siä.

Silti valtio voisi käyttää ak
tiivista omistajavaltaa ja olla 
puuttumassa tilanteisiin, joissa 
sen omistuksessa olevat yhtiöt 
tekevät lisää työttömiä – ainakin 
silloin, kun työntekijöille on tar
jolla potkuja, mutta omistajille 
ylimääräisiä osinkoja ja johtajille 
perusteettomia bonuksia. Valtio 
voi ajaa sitä, että omistajat – se 
itse mukaan lukien – kieltäyty
vät osingoista työntekijöiden 
hyväksi.

Vasemmiston kanta on, että 
valtionyhtiöillä voi ja pitää olla 
yhä rooli yhteiskunnan muiden 
tavoitteiden kuten työllisyyden, 
aluepolitiikan tai ympäristön
suojelun näkökulmasta.

Tämä on kiinni poliittises
ta tahdosta. Valtion ei tarvitse 
omistajana myötäillä kapitalis
tista ahneutta, vaikka tämä olisi
kin ajan henki.

•
Uutiset isoista irtisanomisista 
ovat jälleen vahvistaneet sen, 
että Suomessa työntekijöiden 
poispotkiminen on liian helppoa 
ja halpaa. Työntekijöiden irtisa
nomissuoja on huomattavasti 
heikompi kuin monissa muissa 
Euroopan maissa.

Silti meillä on ehditty jo vaa
tia, että työsuhdeturva poistet
taisiin työntekijöiltä kokonaan. 
Asialla on ollut täydestä tunte
mattomuudesta julkisuuteen 
noussut Suomen Pienyrittäjäin 
liitto. Kenen suulla he oikein pu
huvat?

Amattiyhdistysliike aivan oi
kein tyrmäsi esityksen välittö
mästi ja Suomen Yrittäjät joutui
vat irtisanoutumaan kilpailevan 
yrittäjäjärjestön julkisuustem
pusta.

Samalla kuitenkin jäi huo
miotta se, että Suomessa työ
suhdeturvan täydellinen puut
tuminen on todellisuutta jo 
monen palkansaajan kohdalla. 
Näin on erityisesti vuokratyössä, 
jossa työtä voi joutua tekemään 
pienissä pätkissä pahimmillaan 
vain muutaman tunnin viikossa 
ilman irtisanomisaikaa tai ta
kuuta ansioista.

Vasemmiston tavoite onkin, 
että vuokratyöläiset saisivat ta
kuupalkan ja heitä koskisi sama 

irtisanomissuoja ja sosiaaliturva 
kuin muitakin palkansaajia.

•
Periaatteessa laki antaa mahdol
lisuuden työntekijöille vaikuttaa 
yrityksen asioihin. Tätä kutsu
taan yhteistoimintamenettelyk
si. Ytneuvotteluissa ideana on 
alun perin ollut, että työntekijät 
ja työnantajat voivat yhteisym
märryksessä kehittää yrityksen 
toimintaa ja työoloja.

Nykyisin yt tarkoittaa käy

tännössä potkuja. Yt onkin ly
henteenä yhä enemmän ”yhtä 
tyhjän kanssa” tai ”ylimielinen 
työnantaja”.

Laki olisikin syytä uudistaa. 
Sen pitää olla todellinen vai
kutuskanava työntekijöille yri
tyksen asioissa. Myös tässä on 
kyse on poliittisesta tahdosta. 
 

paaVo aRHinmäki

Vasemmiston pUHeenjoHtaja

kUlttUURi- ja URHeilUministeRi

Valtiolla on vastuu 
omistajana

Ensimmäinen kerta jännittää 
aina, mutta siinä on mukana 
myös uteliaisuutta. Näin keski
iällä tähän asiaan suhtautuu kui
tenkin jo rauhallisemmin. Tarkoi
tan siis ensimmäistä kertaa kun
nallisvaaliehdokkaana olemista 
tulevissa kuntavaaleissa.

Kun on toiminut useassa 
ayluottamustoimessa vuosien 
aikana ja kun Vantaan Vasem
mistosta kysyttiin halukkuutta 
ehdokkaaksi, niin en epäröinyt 
lähteä mukaan. Metallityövä
en liiton Murikkaopisto järjesti 
syyskuun puolivälissä yhteis
kuntavaikuttamisen kurssin 
Espoossa. Kurssilta ensikertaa 
kunnallisvaaleihin lähtevä sai 
paljon tarpeellisia vinkkejä vaali
työhön. Kurssilla kävi puhumas
sa erilaisista kuntalaisten vaiku
tusmahdollisuuksista kansan
edustajat Kari Uotila Espoosta ja 
Antti Lindtman Vantaalta.

Tätä kirjoittaessa olen eh
tinyt käydä jo moneen vaaliko
neeseen vastaamassa. Vantaan 
Vasemmisto on jo järjestänyt 
useita tapahtumia kaupungin 
eri puolilla ja vaikken kaikkiin 
tapahtumiin ehdi mukaan, niin 
on tarkoitus jalkautua kaduille ja 
toreille äänestäjiä tapaamaan. 
Vaaleissa valitut kuntalaisten 
edustajat joutuvat aikamoiseen 
mylläkkään heti alkumetreillä. 
Vantaalla ja monissa Suomen 
kunnissa käydään jo tällä het

kellä vilkasta keskustelua, ta
lousasioista, yhdistymisistä, 
leikkauslistoista, palveluiden 
ulkoistamisista ja muista asiois
ta, mitkä koskettavat kuntalaisia 
tavalla tai toisella.

Vantaan Vasemmiston ta
voitteita näissä kuntavaaleissa 
ovat muun muassa jokaisen 
oikeus terveydenhuoltoon ja 
sosiaalipalveluihin, kulttuuriin, 
laadukkaaseen koulutukseen 
sekä toimivaan julkiseen liiken
teeseen. Kotisivuilta (vantaa.
vas.fi) voi käydä lukemassa koko 
vaaliohjelman ja tavoitteet.

Vuotta 2012 voi hyvällä syyl
lä kutsua vaikuttamisen vuodek
si. Ensin päästiin äänestämään 
presidentistä, sitten metallilai
set valitsivat liittokokousedus
tajat, nyt on ovella kunnallis
vaalit ja vielä jatkoksi valitaan 
ammattiosastojen toimijat sekä 
luottamushenkilöt eri tehtäviin. 
Tärkeintä on kuitenkin äänestä
minen ja sitä kautta vaikuttami
nen asioiden hoitoon. 

Mutta nyt meidän kuntalais
ten on aktivoiduttava äänestä
mään kuntavaaleissa. Vantaan 
Vasemmiston listalta löytyy var
masti sopiva ehdokas!

Vantaalainen, äänestä ja vai
kuta tulevaisuuteen!

 
aRi-pekka Hynynen

päälUottamUsmies 

Vantaan Vasemmisto

Ensimmäinen 
kerta!

Minulla oli todella miellyttävä ti
laisuus tavata metallilaisia kun
nallisvaaliehdokkaita Espoossa 
19.9. On hienoa huomata, kuin
ka moni on lähtenyt oman koti
kuntansa ehdokkaaksi. Hienoa 
siksi, koska metalliduunareiden 
ääntä tarvitaan valtuustoissa, 
lautakunnissa ja muissa luotta
muselimissä. Kunnissa tehtävil
lä päätöksillä toteutetaan 2/3 
hyvinvointipalveluista. Näistä 
päättäessä on ehdottoman tär
keää, että duunarin ääni kuuluu 
vahvasti ja hyvin edustetusti.

•
Tätä tekstiä kirjoittaessani, oli 
paperiyhtiö Metso juuri pudot
tanut hirvittävän uutispommin 
yhteensä 630 työntekijän irtisa
nomisesta. Määrät ovat huikeita 
varsinkin, kun samaan aikaan 
yhtiön osakkeenomistajille jae
taan lisäosinkoja yli 70 miljoo
nan euron edestä. Metalliliiton 
puheenjohtaja totesikin, että 
jokainen irtisanottu työnteki
jä tuottaa osakkeenomistajille 
100 000 euroa puhtaana kä
teen. 

(Painostuksen alla Metso 
tosin perui lisäosinkopäätök
sensä, mutta tämän aikeen 

varjo seuraa Metsoa ja osoittaa, 
miten se suhtautuu työntekijöi
hinsä.)

•
Tällaisten tragedioiden yhtey
dessä on hyvä muistaa kuka ja 
mikä tässä yhteiskunnassa ajaa 
työntekijöiden etuja. Massairti
sanomiset ja ulkoistamiset ovat 
kylmää tehokkuusajattelua, 
johon aloite on tullut poliitti
selta oikeistolta. Lyhytnäköistä 
voitontavoittelua havitteleva 
kvartaalijärjestelmä musertaa 
jalkoihinsa duunarin irtisanomi
silla, työehtojen polkemisella, 
huonoilla työehtosopimuksil
la ja jatkuvilla säästöillä. Tässä 
ahneuden logiikassa mikään ei 
riitä.

•
Työntekijöiden ja heikompien 
etuja sen sijaan ajaa vasemmis
to. Suomalaisten korkea elintaso 
ja pohjoismainen hyvinvointival
tiomalli on saavutettu työväen
liikkeen ja ayliikkeen ansiosta. 
Vasemmiston tavoitteena on 
edelleenkin vapauttaa ihmiset 
kasvavasta epävarmuudesta 
elämään, jossa toimeentulo on 
turvattu ja elämänlaatua paran

netaan laadukkailla julkisilla pal
veluilla ja riittävällä vapaaajalla. 

•
Kunnanvaltuustoissa ei välttä
mättä saada irtisanottujen työn
tekijöiden työpaikkoja takaisin, 
mutta niissä voidaan vaikuttaa 
yhteiskunnan muuhun turva
verkkoon. Sosiaali ja terveys
palvelut, vanhuspalvelut, päivä
hoito, varhaiskasvatus ja koulu
palvelut, kaavoitus, maankäyttö 
ja asuminen koskettavat kaik
kia. Näin tärkeitä asioita emme 
saa jättää porvareiden romutet
tavaksi. 

•
Uusina asioina eteen tulevat 
esimerkiksi vanhuspalvelulain 
ja nuorisotakuun käytännön to
teutus kuntatasolla. Työpaikoilta 
lähtevää asiantuntemusta tarvi
taan myös kuntien työllisyys ja 
elinkeinopolitiikassa. 

•
Toivotan kaikille ehdokkaille ja 
tukijoukoille voimia, tsemppiä ja 
jaksamista vaalikamppailussa!

kaRi Uotila

kansanedUstaja

Vasemmisto ajaa 
duunarin etua

Näinä aikoina  Paavo Arhinmäellä pitää kiirettä, joten urheilumiehen kuntoa todella tarvitaan.

Kokenut Metallin Vaikuttaja Ari-Pekka Hynynen on kuntavaa-
lien ehdokkaana Vantaalla.

Kansanedustaja Kari Uotila (oikealla) tutustumassa Componentan Karkkilan valimon toimin-
taan. Oppaana hänellä on pääluottamusmies Kalevi Turtiainen.



METALLIN VAIKUTTAJAT8 • 2/2012  METALLIN VAIKUTTAJAT  2/2012 • 9

Metalliliiton liittokokoukses
sa tehtiin päätös, jolla tullaan 
vaikuttamaan yhteiskunnassa 
suuntaan, jossa puututaan kai
kin mahdollisin keinoin harmaan 
talouden kitkemiseen.

Toimintaedellytykset on luo
tava teollisuudelle, joka turvaa 
hyvinvointiyhteiskunnan ra
hoituksen. Vielä kun saisimme 
kaikki yhteiskunnan osaalueet 
sille mielelle, että on arvokasta 
työllistää kotimaassa, siten saa
daan verotuloja, jolla yhteiskun
ta pidetään elinvoimaisena. Li
säksi on torjuttava hyökkäykset 
työeläkejärjestelmää tai työttö
myyspäivien lisäpäiviä vastaan.

Torjuttava on myös joustavan 
eläkkeelle siirtymisiän alarajan 
korottaminen, sillä on totta, että 
teollisuuden työpaikat eivät riitä 
kaikille työhaluisille. Parempi on 
vanhemmasta päästä mennä 
eläkkeelle, ja näin on siten nuo
remmilla töitä.

Kuntavaalit

Hangossa ollaan sellaisessa 
tilanteessa, että työttömyys
prosentti on todella korkea. FN 
Steelin Koverharin terästehtaan 

Juttuja 
Hangosta

konkurssin myötä lisääntyi työt
tömien määrä ja paljon. Toivon 
todella, että työttömäksi jääneet 
saavat koulutuksen, joka johtaa 
työllistymiseen, ettei mene niin, 
että koulutetaan aloille, jossa ei 
ole työpaikkoja.

Hyvät julkiset palvelut pitä
vät yhteiskunnan eheänä, niitä 
tulee vaan jatkuvasti pitää esillä, 
ja toimia niin, että ne turvataan. 
Olen mennyt mukaan valtakun
nalliseen projektiin, ”Voimaa 
Vanhuuteen”. Olen sen johtoryh
mässä eläkeläisten edustajana.

Hyvät tulokset, joita on saatu 
monissa Suomen kunnissa, on 
hyvä saada toteutettua myös 
täällä Hangossa, eri sektorien 
yhteistyöllä. Hangossa toimi
vassa Vuokrataloyhtiössä on 
harmillista kyllä, paljon tyhjiä 
asuntoja, koska asukkaat lähte
vät niistä pois, osaksi korkeiden 
vuokrien takia. Parempi olisi kui
tenkin, että olisi asukkaita, kun 
kuitenkin hoitokustannukset 
joudutaan maksamaan.

Toivon, että mahdollisimman 
moni käyttää äänioikeutta, joka 
meillä on!

Raili peni 

Hanko

Euroopan talouskriisi on jatku
nut kohta neljä vuotta. Ongel
mia on lykätty ensin elvytyksellä 
ja sitten velkamaiden pelastus
paketeilla. Eteläisten Euroopan 
maiden kriisipankkien vastuita 
on jaettu euromaille. Lainoja on 
sosialisoitu ja velkoja leikattu. 
Olemme monen miljardin euron 
edestä ottaneet vastuita itsel
lemme, jotta euroalue pysyisi 
koossa. 

Kovimman hinnan kriisistä 
ovat joutuneet maksamaan ta
valliset ihmiset Kreikassa, Por
tugalissa, Espanjassa, Italiassa 
ja Irlannissa, koska palkkoja ja 
eläkkeitä on leikattu rajusti ja 
monet ovat joutuneet työttömik
si. Erityisen ahtaalla ovat nuo
ret. Alle 25-vuotiaista Kreikka
laisnuorista on työttöminä 52,8 
prosenttia – siis selvästi yli puo
let, aivan käsittämätön määrä. 
Kreikan Vasemmistopuolueen 
mukaan leikkausohjelmilla ei voi 
taloutta eikä maiden velanmak
sukykyä kasvattaa.

EteläEuroopan maista on 
tehty koekaniineja, joista leik
kauspolitiikka leviää jatkossa 
kaikkialle Eurooppaan. Ei ole 
tavallisen kansalaisen vika, että 
maalla menee huonosti. Tavalli
nen pulliainen koettaa vain pär

Veronkierto kuriin niin EU:n 
velkakriisi ratkeaa

jäillä.
Syyttävä sormi täytyy koh

distaa sinne, joka tästä sotkusta 
on vastuussa. Eli rehottavaan 
harmaaseen talouteen ja rikkai
siin veronkiertäjiin. Ongelma on 
syntynyt, kun ei makseta veroja 
ja rahat siirretään veroparatiisei
hin. Myös Suomessa samaa ke
hitystä on nähtävillä. Nopeassa 
ajassa Suomeen on syntynyt ra
justi harmaan talouden yrityksiä 
ja kymmeniä tuhansia pimeän 
työn tekijöitä, joita ei veronmak
su kiinnosta. Samoin suuryri
tysten veronkierto on lisäänty
nyt. Esimerkkinä vaikka, paljon 
julkisuudessa ollut Mehiläinen, 
joka käärii vuodessa lähes 40 
miljoonaa euroa voittoja ja mak
soi Suomeen veroja 0,9 prosent
tia eli vaivaiset 360 000 euroa, 
koska lainsäädäntö mahdollis
taa verokikkailun veroparatiisiin 
rekisteröityjen sijoitusyhtiöiden 
kautta. Lisäksi Mehiläisen joh
don hulppeat pääomatulot ovat 
herättäneet huomiota.

Kansainvälinen Tax Justice 
Network tutkijaverkosto teki 
tutkimuksen, jonka aineistona 
olivat kansainvälisen järjes
telypankin BIS:in, kansainvä
lisen valuuttarahaston IMF:n, 
Maailmanpankin ja eri maiden 

hallitusten tiedot pankkeihin 
talletetuista varoista. Tämän 
tutkimuksen mukaan Maailman 
rikkaimmat ovat piilottaneet ai
nakin 21 biljoonaa dollaria, eli 
noin 17 biljoonaa euroa, veropa
ratiiseihin vuoden 2010 loppuun 
mennessä.

Veroparatiiseihin siirretyillä 
varoilla ratkaistaisiin Euroopan 
velkakriisi monta kertaa. Yksi 
biljoona on tuhat miljardia. Suo
men valtion budjetti on noin 50 
miljardia, joten 21 biljoonalla 
Suomen valtion menot olisi ka
tettu 400 vuoden ajalta.

Jo osa piilotetuista varoista 
riittäisi ratkaisemaan Euroopan 
velkakriisin. Kriisirahastojen va
rojen yhteismäärä on noin 700 
miljardia euroa. Jos vaikka puo
let veroparatiisien piilovaroista 
saataisiin siirrettyä lähtömaihin
sa ja niistä kerättyä asiaan kuu
luvat verot, kriisi olisi kerralla 
hoidettu.

Tämä on päättäjien halusta 
kiinni. Enemmän on näköjään 
halua leikata tavallisilta kansa
laisilta kuin keplottelijoilta ja ve
ronkiertäjiltä. 

jUHani koUHia

kaUpUnginValtUUtettU

HyVinkää

Raili Peni korostaa, että hyvät julkiset palvelut pitävät yhteis-
kunnan eheänä. Hän itse on ehdokkaana Hangossa.

Keplottelijoita suojellaan ja tavallinen kansa maksaa seurauk-
set, toteaa Juhani Kouhia kirjoituksessaan. Hän on Hyvinkään 
kaupunginvaltuutettu ja ehdokkaana jälleen vaaleissa.

Metso Paperin Suomen konepa
jat joutuvat suurien sopeutta
misien kohteiksi 18.09.2012 joh
don antaman pörssitiedotteen 
mukaan. Metso Paperin Järven
pään konepajalla on irtisano
misien uhan alla 113 henkilöä 
sekä liiketoiminnan luovutuksi
en kautta ulkoistettavia työpaik
koja on 95. Metson kaavaileman 
75 miljoonan lisäosingon mak
samisen henkilöstö sai sentään 
torjuttua.

Olen ollut töissä vuodesta 
1986 lähtien Järvenpään kone
pajalla. Olen surullinen koska 
huippuammattilaisia työllistävä 
tehokas ja toimiva konepaja teu
rastetaan kannattamattomaksi 
torsoksi. Alasajo alkoi vuoden 
2003 alussa, sitä on jatkunut 
säännöllisesti kolmen  neljän 
vuoden välein. Etenkin tulevien 
sukupolvien vuoksi on harmillis
ta, kun hyvä työpaikka ajetaan 
kannattamattomaksi ja kuihtuu 

pois.

Ylimitoitetut osakeannit

Metsolle ja kaikelle konepaja
toiminnalle Suomessa on vahin
gollista, kun ylimitoitetut osa
keannit pakottavat yritysjohdon 
jatkuviin tarpeettomiin sopeut
tamistoimiin, mitkä vievät edel
lytykset kannattavalta liiketoi
minnalta teknologiateollisuuden 
konepajoilta. Ainoastaan suun
nittelemalla ja valmistamalla 
laadukasta huipputeknologiaa, 
jota edelleen asiakkaalle myy
dään kohtuullisella katteella, 
saadaan hyvinvointia yhteiskun
nalle, henkilöstölle, yritykselle, 
omistajille. Kuormitusvajeista 
tulee selvitä koulutuksilla tai 
tarvittaessa vuoroviikkolomau
tuksilla. 

Syytä herätä

Nyt olisi syytä päättäjien herätä 

Vaikea vuosi konepajateol
lisuudella Suomessa

valtio sekä kuntatasolla. Kaik
ki kunnat tarvitsevat muutakin 
työtä kuin palveluja. Veropohja 
ei riitä, kun teollisuuden an
netaan kuihtua kunnista pois 
markkinavoimien lyhytnäköisen 
voitontavoittelun vuoksi.

Helsingin päättäjät ovat 
myös toimineet vastuuttomas
ti vuosikymmeniä antaessaan 
elintarvike sekä konepajateol
lisuuden kadota kaupungista. 
Verotulojen kaventuessa eivät 
terveys, opetus tai sosiaalipal
velutkaan saa enää riittävää ra
hoitusta Helsingissä. Määrätie
toisella kaavoituksella saadaan 
teollisuus takaisin. Teollisuudel
le tärkeät logistiset edut ovat 
Helsingillä merkittävät.

jUHa kaasinen

metallin päälUottamUsmies

pUkinmäki, Helsinki

Helsingissä kunnallisvaalien ehdokkaana oleva pääluottamusmies Juha Kaasinen hymyili vielä 
kuvanottohetkellä. Nyt yt-neuvottelujen paineessa työntekijöiden edustajalla on totisemmat 
paikat.

Kunnilla on vastuu peruspalve
lujen järjestämisestä. Valtuu
tettujen päätökset vaikuttavat 
jokaisen ihmisen arkeen.

•
Toimivan julkisen liikenteen, ter
veyspalveluiden, peruskoulun 
ja muiden lähipalvelujen pitää 
tukea kuntalaisten arkea ja asi
ointia.

•
Kuntapäätökset on valmistelta
va ja toteutettava palvelemaan 
kaikkia kuntalaisia riippumatta 
iästä, sukupuolesta, seksuaali
sesta suuntautumisesta, etni
sestä taustasta, kansalaisuu
desta, vammasta tai elämänti
lanteesta.

Vasemmiston tavoitteena on, 
että kaikkien oikeus palveluihin 
turvataan ilman syrjintää. 

•
Vasemmisto ajaa maksuton
ta perusterveydenhuoltoa, ih
misarvoisia sosiaalipalveluita, 
pienempiä asumiskuluja, työlli
syyden parantamista ja palvelui
den tuottamista kunnan omana 
työnä.

Me asukkaat 
olemme kunta

•
Jokaisella kuntalaisella tulee 
olla aito mahdollisuus vaikuttaa 
oman kuntansa kehittymiseen 
kohti tasaarvoista ja reilua kun
taa.

•
Kuntapalvelujen järjetön ulkois
taminen tulee lopettaa ja kuntaa 
on kehitettävä pitkäjänteisesti 
kuntalaisia kuunnellen.

•
Kun kuntaliitoksia tehdään, on 
ne tehtävä paikallisesti ja demo
kraattisesti sopien ja niin, että 
lähipalvelut säilyvät tai parane
vat. Myös lähidemokratiasta on 
pidettävä huolta.

METALLIRISTIKON RATKAISU

Vasemmiston kuntavaalitavoitteita
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Anna-Liisa Riekkinen työsken
telee Componentalla. Hän on 
työpaikan työhuonetoimikun
nan jäsen ja kuuluu Karkkilan 
Metallityöväen ammattiosaston 
toimikuntaan.

Hän kertoo, että Componen
talla on tällä hetkellä lomautuk
sia.

– Yksi päivä viikossa ollaan 
lomautettuna. Yhdeksän hen
kilöä kuitenkin irtisanottiin ko
konaan, mutta osa heistä pääsi 
eläkeputkeen.

AnnaLiisa Riekkinen kertoo, 
että Componentan tuotannosta 
menee paljon ulkomaan vientiin, 
joten maailmantalouden vaikeu
det heijastuvat myös Karkkilan 
tehtaalle.

– Näinä aikoina joka paikas
sa on epävarmuutta. Toivotaan 
kuitenkin että työt jatkuu.

Miksi peruspalvelut 
karkaavat Karkkilasta?

Jorma Snellman on ollut kun
nallisvaaleissa ehdokkaana 
80luvulta lähtien. Hän on ollut 
myös Karkkilan kaupunginval
tuuston jäsenenä. Kuluneen 
nelivuotiskauden hän on ollut 
varaedustaja.

Hänellä on monipuolinen 
kokemus, jota on kertynyt eri
laisten luottamustehtävien 
myötä. Hän toimii parhaillaan 
käräjäoikeuden lautamiehenä. 
Hän on Päihdehuollon kuntain
liiton kuntayhtymän yhtymä
kokouksen edustajana ja siellä 
vasemmistoryhmän puheenjoh
taja. Hän on myös paikallisen 
Vapaaajattelijoiden yhdistyksen 
puheenjohtaja sekä paikallisen 
diabetesyhdistyksen puheen
johtaja.

Terveydenhoitoasiat ovat 
Jorma Snellmanin mielestä ki
peimmin parannusta kaipaavia 
asioita.

– Oikeastaan voisi sanoa, 
että täällä ei ole Karviainen kun
nossa. Karviainen on Karkkilan, 
Vihdin ja NummiPusulan yhtei
nen terveydenhoitokuntayhty
mä.

Sen sijaan Jorma Snellman 
antaa kiitosta Karkkilan terveys
keskukselle.

Kokemus luo hyvän pohjan 
asioiden hoidolle

– Siellä on edelleen hyvä 
henkilökunta ja siellä tehdään 
hyvää työtä. Se on vain kum
maa, ettei Karviainen ole niitä 
asioita oppinut.

Päivystyspaikat ovat kui

tenkin kaukana ja se aiheuttaa 
Jorma Snellmanin mielestä on
gelmia.

– Täällä on nähty aika kum
mallisia tilanteita. Ambulanssi
henkilökunta ei lähde helposti 

Kuluvan kauden AnnaLiisa 
Riekkinen on ollut kaupungin
valtuuston varaedustajana. Nyt 
hän on jälleen ehdokkaana. Tär
keimpänä tulevan valtuustokau
den asiana hän pitää terveyspal
velujen kuntoon saamista.

– Perusturvaasioita hoita
va kuntayhtymä Karviainen on 
tehnyt paljon hallaa meidän pe
ruspalveluille ja on vienyt niitä 
Vihtiin ja Nummelaan. Lääkäriin 
on aika vaikea päästä.

AnnaLiisa Riekkinen on ai
emmin työskennellyt hoitajana 
sekä Helsingissä että Karkkilas
sa.

– Olin vanhuspuolella töissä 
ja näin, että hoitopalveluja on 
erittäin heikosti saatavana tällä 
paikkakunnalla. Kun hoitopal
velut ovat niinkin kaukana kuin 
NummiPusulassa, niin siellä 

ajamaan kauas, vaan jää arvioi
maa potilaan tilaa. Ja kun paik
kakunnalla on vain yksi ambu
lanssi, niin joskus on tullut aika 
kipeitä tilanteita.

Diabetesyhdistyksen pu
heenjohtajana hän toteaa, että 
siltä osin asiat ovat melko hyväl
lä mallilla.

– Diabeetikkona minulla ei 
ole valittamista, mutta se johtuu 
pitkälti Karkkilan terveyskeskuk
sen hyvästä henkilökunnasta. 
Paikallinen yhdistys on toiminut 
sen puolesta, että nämä diabee
tikkojen palvelut toimivat. Ja nii
den on toimittava, koska siinä 
on se rahareikä, jos ne eivät 
toimi.

Järjestötoiminnan ohella 
Jorma Snellmanin harrastukse
na on kuvataide. Sen parissa hän 
rentoutuu ja siitä saa voimaa. 

– Työväenopiston yhteisnäyt
telyissä olen ollut mukana, ja on 
mulla kotona ympäriinsä taulu
ja, jos vaikka pitäisi pienemmän 
porukan kanssa näyttelyn, hän 
pohtii.

– Se on mielenkiintoista 
puuhaa, sellainen henkireikä. 
Ja harrastusryhmä on mukavaa 
porukkaa. 

Veikko Raunio on yksi niistä, 
joilta työpaikka menee alta, kun 
Moventas siirtää tuotantoaan 
Jyväskylään. Tosin hän on nii
den viiden työntekijän joukossa, 
jotka pääsevät samassa yhtey
dessä eläkkeelle.

Ensi kesäkuussa siis päättyy 
Veikko Raunion pitkä työura, 
jonka aikana hän on toiminut 
monissa keskeisissä luottamus
tehtävissä muun muassa pää
luottamusmiehenä ja Metallin 
liittovaltuuston jäsenenä. Monet 
luottamustehtävät kuitenkin jat
kuvat. Esimerkiksi hän on toimi
nut vuodesta 1976 yhtäjaksoi
sesti Karkkilan metallityöväen 
ammattiosaston taloudenhoita
jana ja on lupautunut hoitamaan 
sitä tehtävää ainakin vielä ensi 
vuoden.

Päivätyön loppuminen tuo 
Veikko Rauniolle kuitenkin mah
dollisuuksia paneutua entistä 
keskeisemmin kotikaupunkinsa 
asioihin. Hänellä on takanaan 
erittäin pitkä aika Karkkilan kau
pungin eri luottamustehtävissä. 
Hän on ollut valtuustossa varsi
naisena jäsenenä vuodesta 80 

Karkkilan kovat haasteet
lähtien ja jo sitä ennen hän toimi 
varavaltuutettuna.

– Ensimmäisen kerran olin 
ehdokkaana vuonna 72, joten 
tavallaan nyt on 40vuotisjuhla
vuosi meneillään, Raunio virnis
tää.

– Erityisiä juhlia ei tosin ole 
aikomus järjestää. Osallistun 
vaalityöhön ja katsotaan miten 
jatkon käy. Se on sitten äänestä
jien käsissä.

Veikko Raunion mielestä 
tärkeimmät haasteet kuntaken
tässä ovat siinä, mitä valtiovalta 
tekee kuntauudistuksen kanssa.

– Me joudumme Karkkilas
sa pohtimaan, onko meillä kyky 
säilyä itsenäisenä, halu siihen 
kuitenkin on kova.

– Tärkein haaste Karkkilassa 
on, että pystymme säilyttämään 
peruspalvelut ja turvaamaan ne 
niin, että ne saadaan Karkkilas
ta. Karkkilan talous on tosin hei
kohko, mutta meidän on varmis
tettava, että me siitä huolimatta 
pärjätään. Se on tietysti ainoa 
edellytys, millä kaupungin itse
näisyys pystytään säilyttämään, 
Raunio toteaa.

Karkkila (ruots. Högfors) sijaitsee Uudenmaan maakun
nassa. Se on 69 kilometrin ja noin tunnin automatkan 
päässä Helsingistä. Asukkaita paikkakunnalla on hieman yli 
9 000, joista enemmistö 45–64-vuotiaita.

Karkkilan naapurikunnat ovat Loppi, NummiPusula, Tam
mela ja Vihti.

Karkkila on alun perin rakentunut metalliteollisuuden 
varaan. Edelleen metalliteollisuus on Karkkilassa keskei
nen työllistäjä. Metallityöntekijät ovat aina olleet vahvasti 
kehittämässä omaa kotikuntaansa. Myös näissä kunnal
lisvaaleissa Karkkilassa on suuri joukko päteviä Metallin 
Vaikuttajia ehdokkaina.

Karkkila

Metallin Vaikuttajat tekevät Karkkilan torin teltalla joka perjantai ennen vaaleja vaalityötä. Tässä 
Harri Lindfors, Teemu Tuiskula ja Eino Hellsten toivottavat Vasemmiston vaalityölle menestystä ja 
muistuttavat että nyt on todella tärkeää käydä äänestämässä.

Jorma Snellman on monenlaisessa järjestötoiminnassa 
mukana. Vapaa-aikanaan hän harrastaa kuvataidetta.

Veikko Rauniolla on takanaan pitkä ura kaupungin luottamus-
tehtävissä. Hän on myös ollut keskeinen vaikuttaja vuosikym-
menten ajan Karkkilan Metallityöväen ammattiosastossa.

on erittäin vaikea esimerkiksi 
omaisten käydä, kun ei ole kun
nollisia liikenneyhteyksiä.

AnnaLiisa Riekkinen on huo
lissaan myös lasten ja nuorten 
palveluista.

– Niitäkin on viety paljon 
Nummelaan. Esimerkiksi psy
kiatrinen mielenterveyshoito 
pitäisi saada Karkkilaan, hän 
vaatii.

– Täällä ei ole myöskään 
koulutuspaikkoja. Nuorten pitää 
mennä ammattikouluun jonne
kin Lohjalle asti. Monen mieles
tä ei varmasti kannata mennä yli 
50 kilometrin päähän kouluun. 
Oppisopimuskoulutusta ja työ
harjoittelua pitäisi saada enem
män tänne paikkakunnalle, eikä 
pelkästään metallialalla vaan 
myös esimerkiksi hoitoalalla.

Anna-Liisa Riekkinen panostaisi kaupunginvaltuustossa ennen kaikkea hoitopalvelujen paran-
tamiseen sekä lasten ja nuorten palveluihin.



METALLIN VAIKUTTAJAT12 • 2/2012  METALLIN VAIKUTTAJAT  2/2012 • 13

Teemu Tuiskula toimii maineik
kaan Karkkilan Metallityöväen 
ammattiosaston puheenjohta
jana. Hän toteaa, että ammatti
osaston tilanne on suhteellisen 
hyvä tällä hetkellä, jäsenmäärä 
on noin 1200. Melkoisia uhkaku
via on kuitenkin näköpiirissä.

– Isommissa firmoissa alkaa 
olla lomautuksia. Moventas läh
tee suurelta osin Jyväskylään. 
Tänne jää ainoastaan kotelo
verstas. Tuiskula itse työskente
lee koteloverstaalla, hän toimii 
siellä osaston luottamusmiehe
nä.

Tuiskula on ollut varavaltuu
tettuna kaupunginvaltuustossa. 
Kahdessa lautakunnassa hän on 
varahenkilönä ja on näin ollen jo 
alustavasti perehtynyt kunnal
liseen päätöksentekoon ja kau
pungin tilanteeseen.

Karkkilan tulevaisuuden kan
nalta hän pitää keskeisenä sitä, 
että nuoret saataisiin työhön.

Nuorille on 
turvattava työ tai 
koulutuspaikka

Eino Hellsten on ollut kaksi 
kautta Karkkilan kaupunginval
tuuston jäsenenä. Hän on ollut 
myös ympäristölautakunnassa, 
jossa on vaikuttanut kaavaasi
oihin, soranottolupiin ja yleensä 
ympäristölupamääräyksiin.

Historiallisesti punaisessa 
Karkkilassa vasemmistolla on 
edelleen vahva kannatus.

– Vasemmistoliitolla on 
valtuustossa kaksitoista val
tuutettua, kun valtuutettujen 
kokonaismäärä on 35, Hellsten 
kertoo.

Hänen mielestään tuleval
la valtuustokaudella tärkeintä 
on säilyttää peruspalvelut kun
nassa ja nimenomaan kunnan 
omina toimintoina.

– Täällä tarvitaan muun mu
assa kunnolliset lääkäripalvelut 
ja koulupalvelut, hän korostaa.

Kuntaliitoshankkeita on 
Karkkilassakin vireillä. Eino Hell
stenin mukaan Vasemmistoliito 
kuitenkin lähtee siitä, että Kark
kila tulisi säilyttää itsenäisenä 
kuntana. Tämä on melkoinen 
haaste, sillä myös Karkkilalla on 
ollut pahoja talousvaikeuksia.

– Velkaa on vielä 4000 euroa 
asukasta kohti ja veroprosentti 
on kohtalaisen korkea eli 20, 25, 
Hellsten kertoo.

– Tilikaudella päästiin justiin 
nippa nappa plussan puolelle, 
joten ei tämä aivan kriisikunta 
sentään ole.

Eino Hellsten on toiminut 
kunnallisten luottamustehtävien 
lisäksi monissa luottamustehtä
vissä. Hän oli muun muassa pit
kään työsuojeluvaltuutettuna ja 
toimi ammattiosaston puheen

Valtuustossa 
tarvitaan kokemusta

johtajana. Hän toimii nykyisin 
Karkkilan Urheilijoiden puheen
johtajana ja on TUL:n valtuuston 
jäsen. Hän on aktiivinen myös 
metallityöväen ammattiosaston 

Harri Lindfors on ollut kerran 
aikaisemmin ehdokkaana kun
nallisvaaleissa. Tuolloin hän ei 
vaalityöhön juurikaan panosta
nut, oli vain joukon jatkona. Nyt 
monien epäkohtien kärjistymi
nen on saanut hänet vakavalla 
mielellä liikkeelle.

– Kaikkein suurimmat ongel
mat täällä ovat terveyspalvelu
ongelmat, Lindfors sanoo.

– Terveyskeskus menee joka 
päivä kiinni kello 16 maanan
taista perjantaihin. Sen jälkeen 
palvelut siirtyvät Lohjalle. Vii
konloppuisin täällä Karkkilassa 
ei päivystä ainoakaan lääkäri. Ja 
täällä on vanhaa väestöä. Eihän 
ne pysty muuta kuin ajamaan 
taksilla ja ambulanssilla Karkki
lan ja Lohjan väliä terveyskes
kuspäivystykseen.

Hän vaatiikin, että Karkkilaan 
täytyy saada lääkärin viikonlop
pupäivystys.

– Sanotaan ettei siihen ole 
rahaa, mutta kyllä kai rahaa on, 
jos asiat osataan laittaa oikeaan 
järjestykseen. Jos rahaa riittää 
taksiin ja ambulanssiin, niin kyllä 
sitä riittää johonkin muuhunkin.

Harri Lindfors haluaisi terä
vyyttä myös Vasemmistoliiton 
paikalliseen politiikkaan.

– Terävöittäminen merkitsisi 
sitä, että ehdokkaiden tulee pe

Kuntaliitosasiasta 
tulee kova 
kädenvääntö

rehtyä kunnolla kunnan asioihin. 
Eikä se riitä, että valtuustossa 
käsitellään vain asioita, mitä vir
kamiehet nostavat pöydälle. En
tistä enemmän on kuunneltava 
kuntalaisia.

Kuntaliitokset eivät saa Lind
forsilta kannatusta.

– Meillä Vasemmistoliitossa 
on ollut se periaate, että py
sytään omana kuntana, mutta 
vaikeata se tulee olemaan. Nyt 
tiedetään, että vaihtoehtona on 
Vihti tai Lohja. Vihti on yhtä vel
kainen kuin Karkkilakin. Ja jos 
kuntaliitos tulee, niin palvelut 
heikkenevät edelleen. Entistä 
enemmän on ajettava Lohjalle. 
Tästä kuntaliitosasiasta tullaan 
varmasti seuraavalla vaalikau
della käymään kova kädenvään
tö.

Harri Lindfors toteaa, että 
Karkkila on pitkään polkenut 
paikoillaan. Hän kertoo lues
kelleensa vanhaa historiikkia, 
kun hänen isänsä on aikoinaan 
ollut kunnan elimissä ja urhei
luseuran toiminnassa. Sen mu
kaan Karkkilassa oli 1970luvulla 
vähän alle 9000 asukasta ja nyt 
asukasluku on 9188 (31.7.2012). 

– Kehitys on todella ollut 
aika heikkoa ja uuden valtuus
ton keskeinen tehtävä on saada 
myönteinen kehitys käyntiin. 

Vuosi 2012 on todellinen vaa
livuosi, alkuvuodesta meillä 
metallivaikuttajilla oli Liittoko
kousvaalit joissa itsekin olin eh
dokkaana ensimmäistä kertaa. 
Hyviä ehdokkaita Metallin Vai
kuttajilla oli myös Karkkilassa, 
joista myös kolme pääsi osallis
tumaan liittokokoukseen Tam
pereelle.

Kuntavaalit ovat myös minul
le uusi asia, olen näissä vaaleis
sa ensimmäistä kertaa ehdolla. 
Kunnan asiat kiinnostavat mutta 
vaikuttaminen on vaikeata. Par
haiten se onnistuisi, jos pääsisi 
valtuustoon tai saisi lautakunta
paikan. Karkkilassa minua mieti
tyttää terveys ja hoivapalvelut. 
Vasemmistoliiton listalla olevat 
henkilöt ovat keskiiältään kor
keita, joten myös nämä asiat 
ovat tärkeitä vaaliteemoja.

Kuntaliitospuheet ovat osa 
tätä keskustelua koska meiltä 
on pitkät matkat ja terveyspal
velut täytyy hakea suhteellisen 
kaukaa ja julkinen liikenne ei mi
tenkään kohtaa tässä asiassa. 

Samoin käy opiskelijoilla jotka 
joutuvat asumaan asuntoloissa 
esimerkiksi Lohjalla koska bus
sit kulkevat niin harvaan että 
kotona käyminen päivittäin vie 
liian paljon aikaa päivästä.

Palvelut häviävät Karkkilas
ta, työvoimatoimisto poistuu 
kahta työntekijää lukuun ot
tamatta ensi vuonna ja poliisi 
keskittää toimintansa Lohjalle. 
Kelan toimisto siirtyi keskeisel
tä paikalta torin laidalta TE toi
miston viereen kaupungintalolle 
hankalaan paikkaan. Tähänkin 
siirtymiseen oli tietysti hyvät 
perustelut mutta monet Kelan 
asiakkaat olisivat halunneet sen 
pysyvän entisissä tiloissa.

Asukkaat, olemme kunta, on 
Vasemmistoliiton vaaliteema. 
Tähän on helppo yhtyä mutta 
kuntaliitoskeskustelut jatkuvat. 
Karkkila haluaa olla itsenäinen 
kunta, mutta katsotaan mitä 
uuden valtuustokauden aikana 
tapahtuu. Toivottavasti pääsisin 
itsekin osallistumaan tähän kes
kusteluun!

Äänestä, sinunkin 
äänesi on tärkeä!

Harri Lindfors vaatii lisää terävyyttä Karkkilan kunnallispo-
litiikkaan, jotta saadaan myönteinen kehitys kaupungissa 
käyntiin.

veteraanijaostossa.
Tätä laajaa järjestökokemus

taan hän haluaisi edelleen hyö
dyntää jatkamalla toimintaansa 
kaupunginvaltuuston jäsenenä.

Eino Hellsten tarjoilee kahvia ja kertoilee Karkkilan vasemmiston tavoitteista torille pystyte-
tyllä vaaliteltalla.

Eino Hellstenin mielestä tulevalla valtuustokaudella tulee 
panostaa erityisesti peruspalveluihin.

– Metallimiehiä tarvitaan 
varmasti jatkossakin tähän ky
lään, Tuiskula toteaa.

– Metallifirmat lomauttavat 
ja nuoret eivät saa koulutuspaik
koja eivätkä oppisopimuspaik
koja. Heitä ei oteta edes kesä
töihin. Kunnon koulutusmahdol
lisuuksia ei ole, metallin osalta 
lähimmät koulutuspaikat ovat 
Lohjalla ja Nummelassa. Kun ei 
tässä kaupungissa ole näköalo
ja, nuoret joutuvat lähtemään 
pois. Mitä tekevät metallifirmat 
sitten? Porukka jää eläkkeelle 
eikä ole uusia tulossa.

– On suuri vaara, että nyt hu
kataan melkoisesti voimavaroja 
ja niitä edellytyksiä, joita tarvit
taisiin paremman tulevaisuuden 
rakentamiseksi.

Tämän kehityksen suunnan 
kääntämiseksi Karkkilassa tar
vitaan Tuiskulan mukaan vahvaa 
yhteistoimintaa.

Loppuvuoden uurastus on 
työpaikoilla järjestettävät luot
tamusmiesvaalit. Yhden kauden 
eli kaksi vuotta toimineena ha
luan asettua uudelleen ehdolle, 
koska tämä luottamustoimi tuo 
haasteita elämään. Onnistumi
nen on tässä toimessa se paras 
kannustus minkä tästä työstä 
saa. Yhteistyö työpaikan työn
tekijöiden kanssa rikastuttaa 
omaa käsitystä miten tätä työtä 
tehdään. Koulutus ja kaikenlai
nen yhteinen tapaaminen mui
den luottamushenkilöiden kans
sa antaa hyviä vinkkejä, ne ovat 
tosi tärkeitä. Saa sitten nähdä 
loppuvuodesta miten tässä vaa
lissa käy!

Hyvää syksyn jatkoa kaikille 
ja hyvää vaalivuotta kaikille eh
dokkaille!

Muistakaa äänestää, vain 
siten voitte vaikuttaa.

maRja mUURinen 

päälUottamUsmies

HelVaR oy

Marja Muurinen haluaisi vaikuttaa valtuustossa muun muassa terveys- ja hoivapalvelujen kun-
toonsaamiseen. (kuva Ulla Jokila)

Karkkilan Metallityöväen ammmattiosaston puheenjohtaja 
Teemu Tuiskula haluaisi Karkkilaan kunnollisia metallialan 
koulutuspaikkoja.
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Mikä ihme ajaa työväenliik
keen ja ylipäänsä vasemmiston 
sopeutumaan vieläkin kapita
listiseen markkinatalouteen? 
Pikku hiljaa pitäisi jo kaikille olla 
selvillä, että järjestelmä on ylit
sepääsemättömien ongelmien 
edessä pankki ja velkakriisei
neen. 

Silti mm. suurin osa ammat
tiliitoista myötäilee porvariston 
ja oikeiston aloitteita ja avauk
sia levittelemällä käsiään ja hy
väksymällä kapitalistien etukä
teen ammattiliitoille räätälöimät 
”torjuntavoittopaketit”, etteivät 
ayjohtajat aivan kokonaan me
nettäisi kasvojaan ja hiipuvaa 
uskottavuuttaan.

Syy niin sanotun ayaristo
kratian kykenemättömyydelle 
puolustaa tai vielä enemmän 
parantaa työntekijöiden etuja 
lienee heidän oman ideologisen 
ajatusmaailmansa ja tulotason
sa porvarillistuminen. Halut
tomuus ja laiskuus analysoida 
nykykapitalismin taloudellista 
älyttömyyttä kielii ayjohtajien 
kiertokoulutasoisesta kansanta
loustieteen tuntemuksesta. 

*
Useimmat ayjohtajat on siis 
saatu hyväksymään kapitalistien 
ja porvariston määrittelemät 
pelisäännöt ainoana ja välttä
mättömänä toimintakehyksenä. 
Aloitteelliset kapitalistien edus
tajat mm. EK:ssa ja Teknologiate
ollisuudessa vedättävät työnte
kijäjärjestöjä mielensä mukaan 

milloin mihinkin raamiin tai pai
kalliseen sopimukseen. Tietoise
na siitä, että aybyrokratia pyrkii 
myös ensisijaisesti säilyttämään 
kapitalistien vakaat voitot, hyök
käävät kyseiset järjestöt yhä 
röyhkeämmin työntekijöiden 
etuja vastaan rikkoen jo sovittu
ja sopimuksia todeten vain, että 
tämä nyt ei meille sovikaan.

*
En ole koskaan kuullut minkään 
suuryhtiön enkä pienemmän
kään ilmoittavan julkisuudessa 
seuraavaa: ”Olemme tehneet 
kovia voittoja tänä vuonna ja 
varsinkin viime kvartaalilla. Ti-
lauskantamme on vahvassa 
nousussa, joten tulevaisuuden-
näkymät ovat varsin valoisat! 
Siksi olemme päättäneet mak-
saa yhtiömme työntekijöille huo-
mattavasti korkeampaa palkkaa 
ja luovuttamaan osan voitoista 
heille bonuksena hyvin tuote-
tusta jalostus- eli lisäarvosta.”

Päinvastoin käy työnteettä
jäpuoli jatkuvaa julkisuuskam
panjaa heikosta kilpailukyvystä, 
palkkakustannusten liiallisesta 
noususta sekä ylläpitää uhkaa 
tuotannon siirtämisestä ulos 
Suomesta. Harva se päivä vuo
dattaa joku työnantajajärjestön 
edustaja valtamediassa teolli
suuden ahdingosta. Lähes joka 
toinen päivä marssitetaan hei
dän tuekseen ”asiantuntijatut
kija” vahvistamaan teollisuuden 
ennustukset tulevasta harma
geddonista.

Tällainen tiedotushegemonia 
on saanut ayaristokratian apa
tian valtaan: ”Emmekö enää tu-
levaisuudessa saakaan murusi-
amme ylitsepursuavalta pöydäl-
tä? Nyt ei sovi vaatia vähääkään. 
Voivat EK:ssa vielä loukkaantua, 
eivätkä kutsu yhteiseen pöy-
tään.”  Ei käy kieltäminen, että 
ayjohtajien saamattomuus on 
hälyttävästi lamauttanut myös 
työpaikkatason vaatimuksia.

*
Kapitalisteista ja oikeistosta 
tulee yhä röyhkeämpiä ”kriisitie
toisen ayjohdon” surkutellessa 
voimattomuuttaan. Ytneuvotte
luihin työvoiman vähennystarve 
mitoitetaan järjestelmällisesti 
yläkanttiin, jotta hyväntekijän
maine vahvistuisi lopullisten 
irtisanottavien oltua pariakym
mentä alle suunnitellun.

Irtisanomisilmoituksen jäl
keen perutaan ylimääräiset 
osingot, että huomio ei kiinnit
tyisi voitolliseen tulokseen ja 
tavanomaisiin osinkoihin. Eli aja

tus on sama kuin miehestä, jota 
pidettiin lopultakin kunniallisena 
tämän maksettua kymmenen 
vuoden perästä puolet varasta
mastaan rahasummasta. Firmat 
kavaltavat rahaa niin työnteki
jöiltään kuin verottajalta saaden 
palkinnoksi mittavia yritystukia.

*
Kaikelle tälle olisi mahdollisuus 
lyödä stoppi myös metallialalla. 
Sen sijaan, että harrastetaan 
Teknologiateollisuuden kanssa 
yhteistä julkaisutoimintaa kuten 
Yhteiset tavoitteet – yhteiset 
edut, tulisi kannustaa kenttä
väkeä rohkeampaan taisteluun. 
Työntekijöillä ja työnteettäjillä 
ei ole yhteistä etua vaan kes
kenään ristiriitaiset tavoitteet. 
Kapitalistien röyhkeyksiin tu
lisi vastata liiton määräämillä 
yhtiö tai työpaikkakohtaisilla 
ulosmarsseilla kuten esimerkik
si Prolla näyttäisi olevan aika 
usein tapana. Pitää ymmärtää, 
että pistelakot tekevät kapitalis
tien askeleista varovaisempia ja 

Miksi ei järjestetä töitä kunnan 
avustuksella?

Missä ovat kunnalliset kone
pajat nuorille koulusta valmistu
neille ja pitkäaikaistyöttömille 
osaajille? Kuntien tulisi luoda 
teollisia työpaikkojakin joko 
ponnahduslaudaksi juuri val
mistuneille metallialan, raken
nusalan ja muille käsien työtään 
aloittaville. Jos kapitalisti ei luo 
työpaikkoja, on yhteiskunnan 
tehtävä se. Muutenkin yhteis
kunnan tai kaupungin omat tuo
tantolaitokset luovat todellista 
tulevaisuuden uskoa.

Joka päivä saa lukea taloussi
vuilta päivän yt:t, kuinka monta 
sataa mikäkin firma on päättä
nyt potkaista kylmästi pihalle 
lopullisesti. Näin he varmistavat 
osingonomistajille tuottoa. He, 
jotka ovat varsinaisen tuotta
vuuden alunperin luoneet, jou
tavat kylmästi kadunmittaus
osastolle kapitalistin osinkoa 
nakertamasta.

Miksi sitten näin tehtyä työ
töntä vielä kiusataan vaatimalla 
maksamaan itse esimerkiksi 
tulityö tai työturvallisuuskortti, 
hygieniapassi sekä erilaiset to
distukset, jotka sallivat märkäti
lojen rakentamisen jne. aiempi
en todistusten ollessa vanhen
tuneita.

Ennen kaupunki maksoi tuli
työkortin jne. Nyt ei enää maksa, 
vaan työvoimaviranomaiset ke
hottavat menemään työnhaku
kurssille, joka voi kestää muu
taman kuukauden. Siellä ope
tetaan työtöntä hakemaan töitä 
tekemällä työhönhakupapereita 

Kunnallispolitiikan parantamisella on 
suuri merkitys työttömälle

ja niitä peijakkaan cv:itä. Tämän 
jälkeen työttömälle voidaan 
harkinnanvaraisesti maksaa esi
merkiksi tulityökortti.

Mitä se sitten enää autlaajempi lakko rampauttaa hei
dät täysin.

Koko ayliike kaipaa selvää 
asenteen ja taktiikan muutos
ta. Ammattiliitot ovat pakotet
tuja siirtymään aloitteelliseen 
hyökkäykseen torjuntataistelun 
sijaan, jos ne aikovat oikeuttaa 
olomassaolonsa työntekijöiden 
silmissä. Mikään ei estä Metal
liliittoa vaatimasta kuudetta lo
maviikkoa jo työn tuottavuuden 
kohenemiseen vedoten ja lakol
la uhaten. 

Meillä on vihollinen ja se 
pitää uskaltaa tunnustaa ja 
tunnistaa. Sopuileminen vain 
näivettää toiminnan, etäännyt
täen itsensä petetyksi tuntevan 
rivijäsenen entisestään ammat
tiyhdistysliikkeestä. Sitä paitsi 
viholliskuva on siinäkin mieles
sä tarpeen, että oma kiukku ja 
meininki pysyvät yllä niukkojen 
saavutusten olosuhteissa.

teRHo laitila

VaRapäälUottamUsmies, aBB

Taktiikan ja asenteen 
muutos, kiitos!

toikaan työtöntä työnhakijaa, 
koska työpaikka meni jo jollekin 
toiselle, jolla oli voimassa olevat 
kortit.

Luvat ja kortit ovat erittäin 

kalliita varsinkin pitkäaikaistyöt
tömille. Pahimmillaan puhutaan 
useista sadoista euroista. Näitä 
rahoja ei todellakaan löydy työ
tönpoloisen taskusta. Lainankin 
saaminen on lähes mahdotonta, 
kun ei ole säännöllisiä tuloja.

Näillä toimilla kunta tekee 
tietoisesti aina suuremman 
syrjäytettyjen ryhmän. Tästä 
kuuluisasta cvkotkotuksesta 
voisi mainita, että en ole nähnyt 
esimerkiksi yhdenkään hitsarin 
hitsaavan kyseisellä cv:llä. To
dellista työmiehen kiusaamista 
on koko helvetin cv. Ei voi edel
lyttää, että kaikilla olisi kone ja 
vaadittava osaaminen cv:n teke
miseen. Cv. joutaa roviolle aina
kin tavallisen työläistyöttömän 
silmin katsottuna.

Helsinkiä pidän teollisuus
politiikan retuperänä nyky
muodossaan. Näin on ainakin 
monen yrittäjän mielestä ja niin 
myös työttömäksi joutuneiden 
metallimiesten mielestä. Entis
aikojen konepajateollisuudesta 
on vain rippeet jäljellä. Helsinki 
vaikeuttaa myös loppujenkin 
olemassaoloa. Kaavapolitiikka 
vaatinee esimerkiksi Viikissä vii
meistenkin konepajojen siirtoa. 

Pajat on rakennettu äärimmäis
tä tarkkuutta ja harkintaa tilojen 
käyttöä ajatellen. Pelkkä siirto 
saattaa jo aiheuttaa koneiden 
suurta toimimattomuutta.

NIIDEN PITÄISI ANTAA PYSYÄ 
PAIKALLAAN!

Jos pajat joudutaan muutta
maan muualle, tulee se niin pei
jakkaan kalliiksi, että siirto tulee 
olemaan mahdotonta. Menkööt 
pajat nurin vaikka lopullises
ti valtavan ja ammattitaidon 
omaavat työntekijät työttömäk
si. Näinpä ajattelevat päättäjät, 
jotka visioivat suuria elinkeino
poliittisia linjoja pääkaupungis
samme.

Sepätöntä maailmaa ei ole 
koskaan ollutkaan, eikä koskaan 
sellaista hetkeä tulekaan. Tieto
koneella ei yksin taloja tai laivo
ja rakenneta. Tulevaisuudessa
kin tarvitaan eri alojen seppiä ja 
muita kädentaidon osaajia. Näin 
myös Helsingissä.

plm ilpo Haaja

aRctecHin telakka Helsinki

Helsingin teollisuuspolitiikka haparoi melkoisessa sumussa, toteaa pääluottamusmies Ilpo Haaja. (Kuva Jouni Miettinen)

Helsinkiläinen kunnallisvaaliehdokas Ilpo Haaja pitää turhina kotkotuksina muun muassa sitä, 
että työttömältä vaaditaan kaiken maailman cv:t.

Koko ay-liike kaipaa Terho Laitilan mielestä selvää asenteen ja taktiikan muutosta. - Malja 
uudistumiselle, hän sanoo.
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Suomessa on yksi maailman 
koulutetuimmista kansoista. Li
säksi ihmisillä on osallistumisen 
halua ja kuulluksi tulemisen tar
vetta.

Mikä on silloin demokraatti
sesti näkyvin tapa vaikuttaa ih
mistä koskeviin ja lähellä oleviin 
asioihin?

Edustuksellisessa demokra
tiassa ihmiset valitsivat edus
tajansa päättämään heidän 
puolestaan yhteisistä asioista. 
Kuntavaaleissa valta on kunta
laisilla. Heillä on äänioikeus, ja 
heidän valitsemansa valtuutetut 
hoitavat kuntalaisten asioita niin 
paikallisesti kuin valtakunnalli
sestikin.

Valituiksi tulevat pääsään
töisesti arvostetut, osaavat ja 
keskimääräistä koulutetummat 
kansalaiset. 

Jokainen meistä voi miettiä 
olisiko äänestämättä jättäminen 
hyvä keino työntekijöiden ase
man parantamiseen? 

Luotan siihen että sinä tiedät 
tähän oikean vastauksen. Ole 

aktiivinen, käytä äänioikeuttasi. 
Kaupungin peruspalvelut 

on tuotettava kunnan omana 
työnä ja lähellä asukkaita. Kalliin 
ja epädemokraattisen ulkoista
misen ja yhtiöittämisen sijaan 
Vasemmisto haluaa lisätä asuk
kaiden valtaa ja vaikutusta sekä 
valmisteluun että päätöksente
koon. 

Äänestämällä Vasemmistoa 
olet mukana muuttamassa Ke
ravaa ihmisläheisemmäksi ja 
kaikille paremmaksi kaupungik
si. 

 

Keravan Vasemmiston 
kuntavaalikärjet:

1. Asumisen hinta alas – Kaupun
gin on huolehdittava edullisten 
vuokraasuntojen tuotannosta.
2. Laadukas päivähoito on lap
sen oikeus – Kaikille taattava 
päivähoitopaikka läheltä kotia.
3. Luokkakoot pienemmiksi – 
Peruskoulun ryhmäkoot rajatta
va 20 lapseen opettajaa kohti.
4. Nuoriin panostettava – Nuori

Kansalaisten oma osaaminen 
on saatava mukaan 
kunnalliseen päätöksentekoon

sotoimesta ja opiskelupaikoista 
säästäminen syrjäyttää nuoria.
5. Terveyskeskusmaksut pois
tettava – Terveyspalvelut saata
va ilman kohtuutonta jonotusta.
6. Sosiaalitoimen alibudjetointi 
lopetettava – Voimavaroja on
gelmien ennaltaehkäisyyn.
7. Vanhusta ei jätetä yksin – 
Hyvää hoitoa niin kotona kuin 
laitoksissa. Tukea omaishoitajil
le.
8. Kulttuuri ja liikunta kuuluvat 
kaikille – Tukea vapaaaikatoi
melle, seuroille ja järjestöille.
9. Hyvä ympäristö – Energiate
hokkuus, kaupunkimetsät ja toi
miva joukkoliikenne.
10. Hyvin toteutettu kuntauu
distus lähipalvelut säilyttäen ja 
demokratiaa kehittäen.
”Kun me haluamme muutosta, 
muutos myös tapahtuu.”

keijo poUttU

keRaVan kUnnallisVaalieHdokas

VaRapäälUottamUsmies

Keravan valtuuston kokoukses
sa maanantaina 03.09.2012 lis
taasioihin kuului myös Kaupun
gin vuoden 2012 talousarvion 
toteutumisen seuranta. Esitys
listan 88§:ssä käsiteltiin eri hal
lintokuntien tulojen ja menojen 
kehitystä, verrattuna laadittuun 
talousarvioon. Liikuntalautakun
nan jäsenenä kiinnitin huomiota 
siihen, että uimahallin ja maa
uimalan tulot jäänevät 30000 € 
alle budjetoidun. Asiasta käy
dyssä keskustelussa eräät tote
sivat syyksi sateisen kesän, jolla 
voikin olla osa tulojen vähene
miseen. Mielestäni syitä löytyy 
muualtakin.

Kiinnitinkin huomiota ui
malan rakenteiden vanhanai
kaisuuteen ja tutkimuksissa 
havaittuihin laitteiden huonoon 
kuntoon. Niitä on myös pidet
tävä syyllisinä asiakkaiden ka
toamiseen tai siirtymiseen pe
ruskorjattuun Järvenpään ja 
melko uuteen Tuusulan (Hyrylä) 
uimahalliin. Joidenkin asiakkai
den mielestä kiinteistön rapistu

Uimahalli on osa 
ennaltaehkäisyä!

mista johtuen pääsymaksulle ei 
saada enää riittävää vastiketta. 
Uimahallia pyritään ehostamaan 
kesäisin tehtävällä uimahallin 
“kasvojen kohotuksella eli kevyt 
make up”menetelmällä. Se ei 
kuitenkaan estä ikääntymises
tä johtuvien ongelmien kasvua. 
Riittävien korjausmäärärahojen 
ja ajan puutteen vuoksi kiinteis
tön perusrakenteille ja laitteille 
ei käytännössä tehdä mitään. 
Pelättävissä onkin tilanne (jota 
en toivo), että jonkin teknisen 
laitteen vika pakottaa pahim
massa tapauksessa sulkemaan 
uimahallin. 

Erityisesti keravalaiset elä
keläiset pitävät uimahallista. Se 
on myös paikka, jossa rennon 
yhdessäolon merkeissä päivit
täin tavataan tuttuja ja vaihde
taan kuulumisia. Se on siis myös 
sosiaalisen kohtaamisen paikka. 
Peruskorjauksella on myös tosi 
kiire siksi, että ikäihmiset halu
avat ylläpitää mahdollisimman 
hyvää fyysistä ja henkistä kun
toaan eli ennakolta torjua saira

uksien tuomia ongelmia. Uima
halli on myös tasaarvokysymys, 
koska uimaaltaassa kaikki ovat 
samassa asemassa, olipa heillä 
jokin vamma tai ei tai jokin muu 
syy. 

Edellä olevista seikoista joh
tuen uimahallin peruskorjaus 
onkin nähtävä erityisesti ennal
taehkäisevänä työnä, joka joh
taa paremman henkisen ja fyy
sisen kunnon kautta parempaan 
elämän laatuun. Se tuo myös 
“pitkässä juoksussa” todellisia 
taloudellisia säästöjä, niin hen
kilökohtaisella, kuin kunnankin 
tasolla.

Siksi onkin käsittämätöntä, 
että Keravan valtuustosta löytyy 
henkilöitä, jotka eivät ymmärrä 
tai halua ymmärtää uimahallin 
kokonaisvaltaista, yhteiskunnal
lista merkitystä. Tämä surullinen 
suuntaus tuli selvästi ilmi viime 
maanantaina erään valtuutetun 
lausahduksesta, jonka mukaan 
Keravan uimahalli ei ole inves
tointien ykköshanke Keravalla. 
Itse olen sitä mieltä, että uima

• Sähköinen asiointi 
internetin kautta on 
helppoa. Järjestelmään 
kirjaudutaan omilla 
pankkitunnuksilla työt-
tömyyskassan kotisivu-
jen kautta.

• Voit lähettää säh-
köisesti ansiopäivära-
han ensihakemuksen 
tai jatkohakemuksen, 
sekä skannata mukaan 
hakemuksen käsitte-
lyä varten tarvittavat 
liitteet esim. palkka-
todistuksen, irtisano-
misilmoituksen, lomau-
tustodistuksen ym.

 

Tilannetietojen kautta 
näet: 

• lähettämiesi hakemusten 
alku ja loppupäivän sekä hake
muksen saapumispäivän

• omia maksutietojasi kuluvalta 
sekä kolmelta edelliseltä kalen
terivuodelta

• tulossa olevasta maksusta 
näet hakemuksen alku ja lop
pupäivän sekä etuuden nimen. 
Kun edellä mainitut tiedot näky
vät, etuus on maksussa tililläsi 
viimeistään kolmen arkipäivän 
kuluttua

• arkistoiduista dokumenteista 
näet maksussa olleet jatkohake
mukset sekä annetut päätökset 

ja lähetetyt kirjeet
• tiedon kuinka monta päivää on 
kertynyt 500 päivän enimmäis

laskuriin ja korotettujen päivära
hojen laskureihin

Työttömyyskassan kotisivuilta 
löydät mm. tietoa päiväraha
hakemusten käsittelyaikatilan
teesta, lomakkeet ja ohjeet päi
värahan hakemisesta.

Työttömyyskassa kehittää edel
leen sähköisiä palveluja.

Työttömyyskassan palvelunu
meron 020 690 455 lisäksi on 
otettu käyttöön puheentunnis
tuspalvelu 020 690 448, joka on 
avoinna 24 tuntia vuorokaudes
sa kaikkina viikonpäivinä.

Saat puheentunnistuspal
velusta tiedon ansiopäivärahan 
tai vuorottelukorvauksen hake
muksen saapumisesta kassalle, 
sen käsittelytilanteesta tai jo kä
sitellyn hakemuksen maksupäi
vän. Voi myös tarkastaa viimei
simmän hakemuksen jakson.

Työttömyysturvaan 
tulevia lakimuutoksia:

Raamisopimuksessa sovittiin, 
että lomakorvauksen jaksotus 
poistuu vuoden 2013 alusta luki

Työttömyyskassa paransi sähköistä 
asiointia ja puhelinpalvelua

hallin peruskorjaus olisi aloitet
tava välittömästi. Vähintään on 
pidettävä kiinni Keravan inves
tointiohjelmasta, jonka mukaan 
uimahallin peruskorjaus on 

aloitettava viimeistään vuonna 
2015.

kaRi kUUlas

”kaRi pUnainen kUUlas keRaVa”

Keravalla kunnallisvaaliehdokkaana oleva Kari Kuulas koros-
taa uimahallin kokonaisvaltaista merkitystä.

Keijo Pouttu esittelee kirjoituksessaan Keravan Vasemmiston 
kuntavaalitavotteita.

en. Siirtymäsäännös ei ole vielä 
tiedossa.

Työurasopimuksessa sovittiin 
työttömyysturvajärjestelmän 
yksinkertaistamisesta ja sen 
kannustavuuden parantamises
ta. Muutokset astuvat voimaan 
1.1.2014.

Korvaustasoja vähennetään 
kahteen, nykyisen kolmen sijas
ta.

Aktiivitoimenpiteiden ajalta 
maksetaan korkeampaa päivä
rahaa.

Jos työhistoriaa on alle kolme 
vuotta, niin enimmäiskesto on 
400 päivää.

Jos työhistoriaa on yli kolme 
vuotta, niin enimmäiskesto on 
edelleen 500 päivää.

Työssäoloehto lyhenee 6 
kuukauteen aiemmasta 34 vii
kosta.

Lisäpäiväoikeuden ikärajaa 
nostetaan 1957 tai sen jälkeen 
syntyneillä.   

Lainsäädäntöä näihin muu
toksiin ei ole vielä olemassa, 
joten kaikki yksityiskohdat ovat 
vielä avoinna.

jUHa VieRimaa

Metallityöväen työttömyyskassan hoitaja Juha Vierimaa kertoo kirjoituksessaan kassan parannetuista palveluista ja työttö-
myysturvaan tulevista lakimuutoksista.

Näinä aikoina valitettavan monet hitsausliekit sammuvat ja koneet pysähtyvät. Silloin lomau-
tetulle tai irtisanotulle metallityöntekijälle tulee asiaa työttömyyskassaan. Lisätietoja työttö-
myysturvasta saa Metallityöväen työttömyyskassasta.
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Helsinki
Liittovaltuuston jäsen Ilpo Haaja 
1.varajäsen Markku Nieminen
2.varajäsen Terho Laitila
3.varajäsen Pentti Ruohonen

Liittovaltuuston jäsen RaijaRiitta Luiro
Piippo
1.varajäsen Karita Lahtinen
2.varajäsen Saila Kaattari
3.varajäsen Heli HoviKarlsson

Auto ja konealat
Liittovaltuuston jäsen Harri Hoviniemi
2.varajäsen Marianne Vallius

Uusimaa
Liittovaltuuston jäsen ja valtuuston 1. varapu
heenjohtaja Juha Kapiainen
1.varajäsen Mirkka Andersson
2.varajäsen Kari Purmonen 
3.varajäsen Tenho Kellokangas

Liittovaltuuston jäsen Jouni Linden
1.varajäsen Kalevi Turtiainen
2.varajäsen Mervi Murto 
3.varajäsen Juha Kaasinen

Työttömyyskassan hallitus
1.varajäsen Tapani Koivunen
1.varajäsen Juhani Miettinen
2.varajäsen Raimo Riima

Metallin 21. Liittokokouksessa valitut 
hallinnon jäsenet ja varajäsenet

Valtakunnallinen nuorisotoimi
kunta
jäsen Ville Kari
varajäsen Marianne Vallius

Valtakunnallinen kulttuuri ja 
vapaaaikatoimikunta
jäsen Sanna Korkiamäki
 

Metallin Vaikuttajat 
Vasemmistoliiton ehdokkaina 

kunnallisvaaleissa
Helsinki
Ilpo Haaja pääluottamusmies
Juha Kaasinen pääluottamusmies
Ville Kari sähkökoneenvalmistaja
Tenho Kellokangas työsuojeluvaltuu-
tettu
Karita Lahtinen tuotantotyöntekijä
Raimo Riima pääluottamusmies
Mari Kostamo sihteeri
Marjut Lumijärvi erikoissairaanhoitaja 
työsuojelusihteeri

Espoo
Aarne Ukkola hitsaaja
Kari Uotila kansanedustaja

Hanko
Raili Peni eläkeläinen
Katja Mäkelä kunnostaja
Kari Hållfast eläkeläinen
Seppo Kinnunen varastonhoitaja

Hyvinkää
Heikki Ahtonen huoltomies
Pekka Haukka-Aho NC-koneistaja
Juhani Kouhia Kone OYJ yritysneu-
voston puheenjohtaja

Karkkila
Eino Hellsten laitosmies eläkeläinen
Harri Lindfors malliviilari eläkeläinen
Marja Muurinen automaattikoneen-
hoitaja pääluottamusmies
Veikko Raunio laadunohjaaja
Jorma Snellman eläkeläinen
Teemu Tuiskula CNC-koneistaja
Pasi Åman koneistaja

Kerava
Kari Kuulas eläkeläinen
Elvi Pihlajaniemi eläkeläinen
Keijo Pouttu kelloseppä

Kirkkonummi
Leo Vartiainen metallimies

Lohja
Erkki Hartikka hitsaaja
Lauri Kalanti metallityöntekijä
Kari Karjalainen koneistaja
Jouni Linden hitsaaja
Heikki Lönnqvist varastomies
Mervi Murto elektroniikkatyöntekijä
Jukka Seger automekaanikko
Eero Särkinen koneasentaja

Loviisa
Paavo Siipola eläkeläinen

Nurmijärvi
Raimo Järvenpää eläkeläinen

Raasepori
Kalevi Vuori varastomies
Heikki Holappa työehtosihteeri
Veikko Kauppinen työehtosihteeri

Tuusula
Arja Taipale ostoassistentti
Pasi Kojola kiinteistöhuoltomies

Vantaa
Ari-Pekka Hynynen pääluottamusmies
Pertti Oksman putkiasentaja

Autoalan osasto 84:n Vaikuttajat liitokouksessa: Harri Hovi-
niemi, Marianne Vallius, Raimo Riima.

Helsingin vaalipiiristä valitut Metallin Vaikuttajat liittokokouksessa: Saila Kaattari, Terho Laitila, 
Esko Sankilampi, Ilpo Haaja, Markku Nieminen, Raija-Riitta Luiro-Piippo, Kari Pekkarinen.

Uudenmaan alueen Metallin Vaikuttajat liittokokouksessa: Ari-Pekka Hynynen, Kari Purmonen, aluetoimitsija Eero Tuhkanen, Jouni Linden, Veikko Raunio, Juha 
Kapiainen, Tapani Koivunen, Kimmo Tsurkka, Seppo Koponen, Tuula Utriainen, Pasi Vahtermo, Seppo Gråsten, Mirkka Andersson, Leo Vartiainen, Juha Kaasinen, 
Kalevi Turtiainen, Tenho Kellokangas, Juhani Kouhia
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