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ikös me oteta panimomestarin voileivät», Matti Putko-
nen tokaisee.Tarjoilija lähtee viemään tilausta eteenpäin.

Panimomestarin voileipä on Helsingin Kasarmitorilla
sijaitsevan Kellarikrouvin klassikko. Se sisältää paahde-
tun leipäviipaleen, porsaanleikkeen, metsäsienikastiket-
ta ja juustokuorrutuksen. Ei siis mikään vegetaristin an-
nos.

Myös Matti Putkonen on klassikko omalla alallaan.
Eikä hän ole taatusti työssään mikään vihertävä kevytannos vaan
paksusti kuorrutettu ja kypsäksi paahtunut lobbari.

»Ovat jättäneet suolan vähemmälle», Putkonen puuskahtaa ja
nappaa viereisestä pöydästä suolasirottimen. Heristeltyään lisä-
maustetta hän iskee veitsen ja haarukan uudelleen kaloripommiin.

Suolaa, suolaa, enemmän suolaa. Näin Vesa-Matti Loirin esit-
tämä Nasse-setä sanaili tv-sketseissä 1980-luvulla. Nasse-setä oli
lisäksi hyvin, hyvin vihainen ja hänellä oli punainen nenä.

Metallityöväen liiton viestintäpäällikkö Matti Putkonen on hie-
man samantapainen karikatyyrimäinen hahmo. Hän tarjoaisi yl-
lin kyllin ainesta tv-sketseihin.

Matti-setä ei kuitenkaan ole hyvin vihainen vaan hyvin innois-
saan. Joidenkin mielestä hänen intoilunsa kääntyy välillä jopa hä-
nen ajamaansa asiaa vastaan.

Totuudenpuhuja vai 
vanhakantainen ketku?

Putkoseen liitetään kovasanaiset muistiot, ronskit puheet, huu-
lessa käryävä punainen nortti, vastenmielisyys vihreyttä ja kes-
kustalaisuutta kohtaan sekä elämää nähnyt olemus. Häntä on ku-
vattu duunariruhtinaaksi, eikä syyttä.

Joillekin Putkonen on talouskasvun puolustaja, totuudenpuhuja ja
työläisten ykkösnyrkki, toisille taas vanhakantainen rautakoura, jät-
kämäinen ketku ja likaisen pelin pyörittäjä. Ay-ruhtinas jakaa
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Kabinetit täyttyvät kovista sanoista
ja punaisen nortin savusta, kun

metalliliiton Matti Putkonen lobbaa. Kiistel-
ty ay-jyrä ei hellitä edes kesällä.



jyrkästi mielipiteet, mutta hän ei
koe tätä rasitteeksi, päinvastoin.

Putkonen ei edusta pelkäs-
tään itseään vaan laajemmin ay-
liikkeen miehistä teollisuussii-
peä. Sdp:n puheenjohtajakamp-
pailuun osallistunut kansanedus-
taja Arja Alho (sd) kytki tämän
vuoksi Putkosen mukaan dema-
ritaistoon.Alho paheksui touko-
kuussa ennakkosuosikki Eero
Heinäluomaa siitä, ettei tämä
ollut tehnyt pesäeroa »Putkosen
ideologiaan».

»Arja käytti meikäläistä lyö-
mäaseena», Putkonen hörähtää.
Hän arvelee, että Alhoa innoitti
viestintäpäällikön kiistanalainen
maine, johon yhdistetään ay-so-
vinismi. Tätä Putkonen kiistää
jyrkästi edustavansa.

»Pettäjä-kepua»
vastaan

Putkonen suhtautuu rauhallisen
toverillisesti Alhoon ja muihin
häntä vierastaviin demarinaisiin.
Putkonen on pesunkestävä so-
siaalidemokraatti eikä hänen ta-
poihinsa kuulu kritisoida kova-
sanaisesti puoluetovereitaan.
Hän muistuttaa tunteneensa Al-
hon 1970-luvulta saakka ja ker-
too olleensa »monessa asiassa
eri mieltä».

Putkoselta tämä on diplo-
maattista puhetta. Sdp- ja ay-pii-
rien ulkopuolisia arvostellessaan
hän ei noudata samoja toverilli-
sen pelin sääntöjä.

Vihreiden kasvupolitiikan vas-
taisia linjauksia, kuten ydinvoi-
makielteisyyttä, Putkonen noi-
tuu tälläkin kertaa lähes pyhää
vihaa hehkuen.

Vielä kovemmin ottein hän on
nuijinut keskustaa pyrkiessään
estämään »pettäjä-kepun» nou-
sun vaaleissa Sdp:n edelle. Put-
konen oli upottamassa keskusta-
johtaja Esko Ahon työreformia,
joka leimattiin taitavalla me-
diapelillä ay-liikkeen nujerta-
misyritykseksi.

Monet keskustassa muistavat
myös paperit, joita Putkonen le-
vitteli kevään 2003 eduskunta-
vaalien lähestyessä. Niissä hän
varoitteli yhä työreformista ja

kepun pettämistaipumuksista.
Maakunnissa koettiin, että Put-
konen asetti keskustalaisuuden
»ihmisten halveksittavimmaksi
ominaisuudeksi».

Vakiopöydässä,
luottamuksellisesti

Kellarikrouvi on Putkoselle yhtä
tuttu työmaa kuin konepaja mo-
nille metalliliiton jäsenille. Put-
konen on kuluttanut vakiopöy-
dässään lukemattomia työtunte-
ja kertomalla metalliteollisuu-
den ja ay-liikkeen ajankohtaisis-
ta asioista, juoden olutta, polt-
taen punaista norttia ja jaellen
salaperäisiä muistioita.

Tämänkin tapaamisen aluksi
Putkonen kaivoi salkustaan kuu-
sisivuisen muistion otsikolla
Markkinat globaalit – hallitus
näpertelee. Se sisältää asiateks-
tiä metalliteollisuuden haas-
teista. Lopussa on tiivistelmä,
joka vilisee putkosmaisia tee-
sejä tyyliin »laajeneva teolli-
suus turvaa hyvinvoinnin tule-
vaisuuden»,»työeläkevarat koti-
maisiin investointeihin»,»ei ke-
pun syöttörahastoja»,»viher-
pipertäjät järjestetykseen».

Vakiopöydässään Putko-
nen on tavannut 1980-lu-
vun lopulta lähtien luke-
mattomia poliitikkoja, työ-
markkinavaikuttajia, vir-
kamiehiä ja toimittajia.
Pöytä on huolella valittu: se
sijaitsee suojaisessa syven-
nyksessä. Takavuosina se oli
nykyistäkin eristetympi,mut-
ta tasa-arvolain takia ravinto-
lan oli rakennettava erillinen
naisten wc, joka pienensi erk-
keriä.

»Mitä helvettiä te olette
tehneet mun olohuoneelle»,
Putkonen parahti remontin
jälkeen.

Ydinvoimalobbauksen
syntipukki

Putkonen ei halua luetella henki-
löitä, joita hän on kestinnyt va-

kiopöydässään. Lobbaus on luot-
tamuksellista hommaa eikä hä-
nen tarvitse kehuskella tapaa-
misillaan.Hän tietää tavanneensa
ihan riittävästi isokenkäisiä.

Putkonen selostaa mieluum-
min lobbausoperaatioita, joihin
on osallistunut. Niitä ovat olleet
mm. ydinvoiman lisärakennus-
hankkeet, Suomen Emu-jäse-
nyys, valtion omaisuuden myyn-
tivoittojen sijoituslinjaukset, jä-
telainsäädäntö ja erilaiset ay-
liikkeen puolustusoperaatiot.

Putkonen mielletään yleensä
ydinvoimalobbariksi. Julkisuu-
dessa elää käsitys, että räyhäkäs
Putkonen vaikutti ratkaisevasti
siihen, että eduskunta äänesti

ydinvoiman lisärakentamista vas-
taan syksyllä 1993.

Putkonen naurahtaa käsityk-
selle. Hän ei suostu syntipukiksi
ja muistuttaa, että ennen lob-
bausoperaatiota eduskunnassa
oli 50 ydinvoiman kannattajaa,
mutta äänestyksessä sen puolel-
le asettui yli 90 edustajaa.

Lisäksi liikkeellä oli muitakin
kovilla kierroksilla käyneitä lob-
baajia, Putkonen tähdentää.
Eräs vuorineuvos ryöpytti hänen
mukaansa säälimättä etenkin
kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäistä (kesk). Mi-
nisterille ilmoitettiin, ettei hän
nauti teollisuuden luot-
tamusta,
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jos painaa punaista ydinvoiman
lisärakentamiselle. Ja Kääriäi-
nen taipui vastentahtoisesti
ydinvoiman kannalle »yhteis-
kunnan kokonaisedun» nimissä.

Joka tapauksessa Putkosen
hyöriminen eduskunnassa jäi niin
syvästi monien mieliin, että lisä-
rakentamislupaan 2002 huipentu-
neessa lobbauksessa Putkosta pi-
dettiin aisoissa.Ratkaisevassa vai-
heessa järjestetyssä A-Studion
keskustelussa ydinvoimapuolta
edusti TT:n Ulla Sirkeinen, vaikka
ohjelmatietojen mukaan Putko-
sen piti marssia tv-kameroiden
eteen.

Putkosen mukaan tapaukses-
ta elää vääristynyt kuva. »Tiesin
jo kahta päivää ennen, että mi-
nun pitää olla yhdessä neuvot-
telussa enkä ehdi keskusteluun.
Tämä viesti ei välittynyt Ylessä
eteenpäin.»

Heinäluoma-projektin
päätukija

Tänä keväänäkin Putkosen lob-
baus on herättänyt pahaa verta.
Ulkoministeri Erkki Tuomiojan
(sd) taustajoukoissa närkästyt-
tiin Putkosen kulissientakaises-
ta vaalityöstä Eero Heinä-
luoman hyväksi. Putkonen ryh-
tyi jo kauan sitten piirittämään
ay-taustaisia Sdp:n puolueko-
kousedustajia varmistellen, että
nämä ovat Heinäluoman takana.

Sdp:n kähinöissä Putkonen ei
ole mikään ensikertalainen.Nuo-
risoliittolaisajoista lähtien hän on
pyrkinyt vaikuttamaan Sdp:n
suuntaan. 1990-luvun alussa Put-
konen kampanjoi Paavo Lippo-
sen puolesta,vaikka tätä pidettiin
ay-piireissä liian oikeistolaisena.

Putkonen on yhä vankkumaton
Lipposen tukija, vaikka Sdp:ssä
moititaan entisen pääministerin
oikeistolaistaneen Suomea.

»Olen ollut erittäin tyytyväi-
nen Lipposeen. Hän on sellainen
kaveri, jolla on ollut kanttia sa-
noa näkemyksensä ja vaatimuk-
sensa, ay-liikettäkin kohtaan.»

Heinäluoma on Putkoselle vie-
lä läheisempi demarijohtaja. Hei-
näluoman SAK-taustasta huoli-
matta Putkonen ei kuvittele, että
hän voisi jatkossa juonia, mitä
Sdp:n on tehtävä.

»Meikäläinen ei halua puo-
lueen johtoon mitään marionet-
tia vaan itsenäisen toimijan. Ja
Eero on  itsenäinen.»

Konepajan varjosta
eliittipiireihin

Poliitikkojen suuntaan Putko-
sella on yksi toive ylitse muiden.
Hän haluaa heidän kannattavan
kasvupolitiikkaa, joka turvaa hy-

vinvoinnin ja teolliset työpaikat.
Lisäksi hän vaatii poliitikoilta
rehellisyyttä.

Pääministerin tehtävästä eroa-
maan joutunut Anneli Jäätteen-
mäki (kesk) ei täyttänyt Putko-
sen mielestä etenkään jälkim-
mäistä vaatimusta. Siksi Putko-
nen löi keväällä 2003 muutaman
toimittajan kanssa vetoa, että
Jäätteenmäen hallitus kaatuu
ennen juhannusta. Näin tapahtui.

»Jäätteenmäki teki törkeän
tempun asettaessaan Halosen ja
Lipposen ulkopoliittisia linjauksia
vastakkain», Putkonen murisee.
»Tuntui mahdottomalta, että va-
lehtelemalla voisi johtaa maata.»

Talouskasvun ja teollisuuden
nimiin vannominen on Putkosel-

la verissä, sillä hän varttui kone-
pajan vierellä Mäntässä, jota hal-
litsi mahtava Serlachius Oy.

Paikkakunnalla vallitsi jyrkkä
luokkajako. Omistajilla, insinöö-
reillä ja työläisillä oli omat asuin-
alueensa. Ongelmista huolimatta
Putkonen muistelee aikaa läm-
möllä. Kapitalisteilla oli kasvot,
tehdas elätti perheet, töitä riitti ja
itsensä sivistämistä suosittiin.

Koulussa Putkonen ei ollut
mallioppilas, mutta työväentalol-
la hän viihtyi sitäkin paremmin.
Työväentalon kirjaston Putkonen
kahlasi lähes alusta loppuun. Sa-
masta talosta hän löysi myös aat-
teen ja liittyi jo varhain Sdp:hen.

Työuransa Putkonen aloitti
keskikoulun käytyään rakennuk-
silta mutta siirtyi pian Serlac-
hiukselle, jonka leivissä olivat hä-
nen vanhempansakin.Aluksi Put-
konen toimi viilarin apulaisena,
mutta sitten hänet kiskottiin ay-
toimintaan. Konepajan parrakas
pääluottamusmies niitti mainetta,
ja vähitellen tieto kovaotteisesta
ay-jyrästä kantautui Helsinkiin.

Pääkaupungissa Putkonen kas-
voi korkoa, ja 1986 hänet valittiin
Maaseututyöväen liiton puheen-
johtajaksi.Taustalla oli Sdp:ta joh-
taneen Kalevi Sorsan toive. Sorsa
toivoi Putkosen estävän liiton va-
lumisen sosiaalidemokraattien
hallinnasta kommunisteille. Ta-
voite toteutui, mutta Putkonen
joutui eroamaan maaliiton joh-
dosta 1990. Taustalla oli pitkä ja
sotkuinen oikeusprosessi, jossa
Putkosta syytettiin raiskauksesta.
Korkein oikeus langetti lopulta
tuomion äänestyspäätöksellä.

Ajat ovat muuttuneet, mutta
Putkonen on yhä täynnä taistelu-
mieltä.Kesäkausi on oivallista ai-
kaa lobbaukseen, koska puheen-
aiheista on pulaa.

Jos siis törmäätte rummutuk-
seen kuudennesta ydinreaktoris-
ta, päästökaupan kustannusten
uusjaosta tai riskirahan ohjaami-
sesta teollisille kasvuyrityksille,
tiedätte kuka on asialla. �

Minulle tärkeä kuva

Kuka?

� Matti Putkonen
� Työ: Metallityöväen liiton
viestintäpäällikkö
� Ikä: 54
� Perhe: Kolme aikuista lasta
� Työhistoria: Serlachius
Oy:ssä Mäntässä asentajana
ja luottamusmiehenä
1969–79. 1980-luvun alussa
teknisten ja erikoisammattien
liiton järjestöpäällikkö.
Maaseututyöväenliiton
puheenjohtaja 1986–90.
Teollisuusammattiliittojen
projektisihteeri 1990–99.
Metallityöväen liiton
viestintä- ja yhteiskuntasuh-
teiden sihteeri 2000–2002
ja viestintäpäällikkö 2002.
� Harrastukset: Bichon
havanais -koira Tessan hoito,
kotitarveviljely ja lukeminen.
Kesällä tavoitteena ehtiä
pyöräilemään ja uimaan,
koska liikunnan vähyys
»näkyy vartalonmuodossa».

Kuva muistuttaa minua
siitä, että vain elävät

kalat uivat vastavirtaan.
Sekä Paavo että minä olem-
me saaneet tahoillamme kor-
villemme ajaessamme asioita.
Porukat ovat tulleet vasta
vähitellen mukaan. Paavo
onnittelee minua kuvassa
50-vuotisjuhlissani.

”
”

o neelle”, Putkonen parahti kantaravintolassaan.


