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Pääkirjoitus

Tervehdys Toverit

M

itä mieltä olette, onko kansanäänestysten järjestäminen demokratiaa vai vastuun pakoilua? Kumpi
olisi parempi suora demokratia vai edustuksellinen demokratia? Edustuksellisessa
demokratiassa äänestäjät valitsevat edustajia, joilla on valtuudet tehdä päätöksiä.
Yleensä edustuksellisessa demokratiassa
valittu edustaja ei ole kuitenkaan velvol
linen noudattamaan äänestäjiensä tahtoa
tai edes lupauksiaankaan, vaan voi vapaasti harkita, minkä päätöksen taakse
menee. Eli olisiko esimerkiksi edustuksellisella demokratialla valitulla eduskunnallakin parempi lyhyempi koeaika kuin neljä
vuotta .
Mitä jos järjestettäisiin suora kansanäänestys suoraan demokratiaan siirtymiseksi? Suora demokratia on demokratian
muoto, jossa pääasiallisia vallankäyttäjiä
ovat kansalaiset. Ihanteena kaikkien kansalaisten yhtäläinen mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.
Suorassa demokratiassa päätöksenteon
mekanismeja ovat muun muassa kansalaisaloite ja kansanäänestys, jossa äänestyksen kohteena on aina päätettävä asia,
sekä vaihtovaali, jossa päätetään istuvan
edustajan luottamuksesta kesken toimikauden.
Siinä kansa voisi kerralla päättää, onko
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se kypsä ottamaa vastuun omasta kohtalostaan, vai vieläkö se haluaa verhoutua
”asiantuntijoiden” ja poliittisten pelureiden selän taakse. Mikäli kansanedustuslaitos todella ajaa sitä asiaa, mitä se
väittää ajavansa, eli kansan asiaa, sillä
ei ole mitään vastaansanomista kansan
osallistumisen lisäämiseen.
Mikäli eduskunta siis todella edustaa
kansaa ja kansan tahtoa.
Mielestäni pitäisi liitoissakin käydä suora
äänestys jäsenistön kesken siitä hyväksymmekö hallituksen tarjoaman "yhteiskuntasopimuksen" tai työmarkkinasopimuksen, joka on kuin suoraan EK:n
"suusta". Mielestäni SAK:lla tai edes liiton
edustajilla on liian suuri valta päättää kyseisestä asiasta.
. Hessu

3

Puheenjohtajalta
VERTA, HIKEÄ
ja KYYNELEITÄ
Paikallinen sopiminen??

neuvottelut on jätettävä korostetumman
irtisanomissuojan omaavalle luottamusmieskunnalle.

Henkilöstön edustajan tulee toimia edustamiensa ihmisten tahtotilan yhteenve
täjänä. Luottamusmies hakee toimintansa
ohjenuoran keskimääräisen hyvinvoinnin
ja yksilöiden intressien välisestä balanssista. Haetaan tasapuolisuutta ja ketään
ei jätetä.
Ison osaston puheenjohtajana näkee ja
kuulee paljon. Viime aikoina alueemme
työnantajat ovat innostuneet kutsumaan
meitä työntekijöitä laajoin joukoin monenmoisiin työpajoihin. Näitä työnantajia
yhdistävä tekijä tuntuu olevan keskivertoa
vaikeammin ohjailtava, omaan laskimeensa uskova luottamusmieskunta. Alustus
aiheeksi näihin work shoppeihin valikoituu usein joku vähän laajempi, sinänsä
hyvä asia. Riskin paikka tulee esille siinä
kohtaa kun työnantaja joko valitsee tai
ohjaa meidät valitsemaan keskusteluissa
esiin nousseet mieleisensä "keihäänkärjet". Eli: ollaan tarkkoina niiden post-itlappujen kanssa!
Työpaja-tyylinen tapa säätää keskeisiä
työsuhteen ehtoja on tuomittava.
Tässä jatkuvien irtisanomisuutisten värittämässä ajassa tasapuolisen keskustelun käyminen esimiesportaan kanssa ei
ole helppoa. Hankalaa olla erimieltä, kun
nämä paja-kaverit päättävät kuka ensikierroksella saa potkut. Tästä syystä The
Sekahedelmä 1 | 2016

Pakkolait
Kerrataanpa vielä vähän tätä super
uskovaisten ja talousliberaalien kaavai
lemaa "tuottavuusloikkaa". Siis ajatuk
sena on kolmiloikata kanjonin yli lisäämällä työelämään epävarmuutta ja leikkaamalla useilla prosenteilla kotimaista
kulutuskysyntää. Nyt on maa pelottavissa
käsissä.
Agressiivinen, veroparatiiseja ja tarkoituksellisen löperöä verolainsäädäntöä
hyödyntävä verosuunnittelu maksaa yhteiskunnalle 5mrd € / vuosi verrattuna
10 vuoden takaiseen tasoon. Melko lailla
saman verran, kuin se paljon puhuttu
kestävyysvaje. Tämän suhteen SSS tyytyy
ainoastaan sivulauseissa mumisemaan
jotakin puolivillaista moraalista ja vapaaehtoisuudesta. Yksityistämis- ja köyhät
kyykkyyn-ideologiaa toteutetaan teemalla "maksakoon mitä tahansa, mutta tämä
viedään läpi".
Kaavaillut palkka-alet ovat suora (laittoman-) lain ohjaama varainsiirto palkolliselta työnantajalle. Pienentyneissä palkoissa on vähemmän veronmaksukykyä
ja iso osa kasvaneista osingoista siirtyy
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va tekijä oli syksyinen mielenilmaus torilla. Vaikka tapahtumaan osallistuminen oli
oman harkinnan varassa, niin silti puolet
SEL:n jäsenistä ilmaisi ko. päivänä mieltään. Vahva viesti pöydän toiselle puolelle:
Jengi on tässä mukana!

"kohtuullisemman" verotuksen keitaisiin.
SSS:n johdolla syöksy vain kiihtyy.
Ja tää on ihan huippua: Kun kansainväliset tuomioistuimet aikanaan toteavat
pakkolait laittomiksi, niin mahdolliset korvaukset maksaa Suomen valtio. Ei SSS tai
EK, vaan me, veronmaksajat.

Tyhjän saa pyytämättäkin

12.02.2016
Kympin Puheenjohtaja
Jukka Nissinen

Vai saako? Tuntuu pahalta sanoa, mutta:
ilman kunnon rytinää tämä kurssi ei oikene. Red Alert 2. Yhteiskuntasopimusta
muka neuvotellaan, hmm, viidettäkö kertaa, eikä taaskaan päästä maaliin. Tietenkään. Miksi EK lähtisi sopimaan mistään,
kun hallitus antaa sille kuitenkin mitä se
haluaa?
Hallituksen meiltä työläisiltä työnantajalle lahjoittaman paritonnisen takaisin
saaminen tulee vaatimaan hieman vahvemman rykäisyn. ETL on onneksi pitänyt
asian ympärillä matalaa profiilia. Toinen
kohtuullisempaa neuvottelustarttia tuke-
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Aluesihteerin palsta
Jouni Konttila, aluesihteeri, 040 544 5101
jouni.konttila@selry.fi

Osta asunto, saat
Valhetta!
auton kylkiäisenä

O

n silkkaa valhetta, että palkansaajat eivät olisi luopuneet saavutetuista eduista. Vuosien aikana on
romutettu eroraha, pienennetty eläkkeitä,
alennettu ja vaikeutettu työttömyyspäivärahalIe pääsyä. Lisäksi on vuosikausia eletty
pienillä palkankorotuksilla mukamas Suomen hyväksi ja isänmaan takia. Samaan
aikaan työnantajille on annettu helpotuksia
reilulla kädellä. Kelamaksun poisto, yhteisöveron lasku, pääomatulojen keventäminen, yritystuet, työttömyysvakuutusmaksun
lasku ja mitä kaikkea. Tämä kilpailukyvyn
takia suoritettu operaatio on romuttanut
hyvinvointiyhteiskunnan. Työpaikkoja ei ole
tullut eikä tule. Yritykset vähän välittävät
Suomesta vaan siirtävät tuotantoaan ulkomaille, jakavat lisääntyvät voitot osinkoina
tai verosuunnittelevat ja kuskaavat rahat
veroparatiiseihin.
Nyt tästä pelistä on tultava loppu. Palkansaajat eivät luovu enää mistään. Nyt
on aika yritysten kantaa vastuu ja luopua
saavutetuista eduista. Meillä ei ole enää
varaa verotulojen lipumiseen ulkomaille.
Pelottelu, jota Yle ja MTV3 sekä eri viestimet harrastavat on saanut oikeistolaiset
voimat riemunsa kukkuloille. Kansa uskoo,
koska moni ajattelee edelleen, että media
kertoisi puolueettomasti jotain. Ei kerro.
Samoja valheita suoltavat poliitikot Kreikan
tiestä ja tuhosta, joka meitä uhkaa suurten
Sekahedelmä 1 | 2016

palkkojen ja etuisuuksien takia. Totuus on
kuitenkin, että huonosti menee ainoastaan
valtiolla ja kunnilla, joilla ei ole verotuloja
maksaa tuotetuista palveluista. Syitä ovat
keskitetyt ratkaisut, pienet palkankorotukset
ja isänmaattomien yritysten irtisanomisbuumi.
Ostovoima on hiipunut vuosia ja nyt hallitus esittää lisää raippaa ja tuskaa. Lomaraha
on monelle työläiselle ainoa raha, jolla voi
hankkia jotain, tai tehdä lomalla muutakin,
kuin puurtaa ja juosta kauppojen tarjousten
perässä. Ei vetele. Valehtelun on loputtava.
Mikäli verovarojen tuotto lasketaan mukaan,
ei valtio edes velkaannu. Kaiken tarkoitus on
saada yritysten voitot kasvuun ja Ek vetoinen
hallitus tekee parhaansa romuttaakseen
kansalaisten elämisen. Lestadiolainen insinööri, joka ajelee ökyautolla ja piilottelee
miljooniaan verottajalta, ei parkumisellaan
vakuuta ainakaan minua ja tuskin ketään,
joka tutkii hiukankaan tarkemmin asioita.
Soinin ja persujen osalta en edes lausu mitään. Smp oli ja meni ja samaan näyttää
kaatuvan tämä suurin työväen puoluekin.
Valehtelusta kun jää kiinni niin kansa kyllä
tietää vai miten se meni. Nyt on pidettävä
pää kylmänä ja käytävä torilla tarvittaessa.
Palkanmenetykset kirpaisevat mutta tulevaisuutta varten nyt ei voi antaa periksi. Ei
edes Lylylle saa antaa mahdollisuutta luopua
mistään. Luopumisen aika on ohi.
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Tässä olisi viesti ja terveiset
vasemmisto-nuorilta,

kannattaisi mielestäni
ottaa huomioon?
kaisua esimerkkinä neuvottelutuloksen
taantumuksellisuudesta, sillä paremmin
pärjäävissä maissa suuntana on pikemminkin työajan lyhentäminen.
Vasemmistonuoret antaa täyden tukensa hallitusta vastustavien kansanliikkeiden
mielenosoituksille, joita järjestetään maaliskuussa useita. Mielenosoitusviikko alkaa
Helsingissä maanantaina 7.3. ammattiosastojen STOP tarkoittaa STOP -mielen
ilmauksella. Keskiviikkona 9.3. osoitetaan
mieltä opintotuen jättileikkauksia vastaan
ja lauantaina 12.3. saa jatkoa hallitusta
vastustava Joukkovoima-mielenosoitus,
joka keräsi Helsinkiin elokuussa tuhansia
ihmisiä.
– Haastamme punavihreän opposition ja
kaikki hallituksen kurjistamispolitiikasta
kärsivät ihmiset mukaan mielenosoituksiin, Ahlakorpi sanoo.

Vasemmistonuoret kannustaa ammattiliittoja hylkäämään työmarkkinasopimuksen
ja kutsuu suomalaisia kaatamaan hallituksen, joka kiristää pakkolaeilla työntekijöitä
hyväksymään sopimuksen. Keskusjärjestöjen neuvottelema sopimus murentaisi
hyvinvointivaltion rahoitusta ja leikkaisi
palkkoja muun muassa pidentämällä työaikaa, siirtämällä työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja työntekijän maksettavaksi ja pienentämällä julkisen sektorin
työntekijöiden lomarahoja.
– Tavallisten ihmisten kannalta on erittäin
huolestuttavaa, että ay-liike nielee sellaisenaan kilpailukykyajattelun ja uusliberalistisen politiikan pakottavat reunaehdot.
Yhteiskuntasopimuksen nimellä tehty
työmarkkinasopimus perustuu uskomuksiin, jotka eivät pidä paikkaansa, toteaa
Vasemmistonuorten puheenjohtaja Anni
Ahlakorpi.
– Sopimus maksattaa suomalaisen vientiteollisuuden ongelmat, huonon yritysjohtamisen ja laiminlyödyn tuotekehityksen
työntekijöillä. Meidän ongelma ei ole liian
korkeat palkat eikä ongelmaa ratkaista
leikkaamalla ihmisten toimeentuloa ja
vähentämällä ostovoimaa, Ahlakorpi jatkaa.
Työmarkkinasopimuksessa linjataan
muun muassa 24 tunnin työajanlisäyksestä, mikä on työntekijälle suora palkanalennus. Vasemmistonuoret pitää ratSekahedelmä 1 | 2016

Lisätietoja: puheenjohtaja Anni Ahlakorpi,
040 545 4753

Hessu
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1. ”Heebot alko stiggaa nii pahaa
flöittii, et lähin menee”
entäs: PAHAA FLÖITTII?
1) Pahanhajuista nestettä.
x) Esiintyivät uhkaavasti.
2) Melkoisia valheita latelemaan.

4. Ennen skulattiin paljo skrubuu,
rahapelii mis stikattii kolikoita.
Mitä toi SKRUBU tarkottaa?
1) Potti. Rahakasa.
x) Kuoppa.
2) Täysosuma.

2.”... tollasist kämmeist tippuu pari
hunttii, mut eihä sulle voi sellast lätkästä ... ”
Mitä tarkoitetaan slangisanalla
KÄMMEIST?
1) Kämmenistä.
x) Laittomista viinapulloista, ”pimeistä
lesteitä”.
2) Virheistä, epäonnistumisista.

5. TSILARI oli satakunta vuotta sitte
se ylimääräinen (sanomalehti) lehti,
joka jäi jakajalle. Krigujen jälkeenhä
se on tarkottanu:
1) Huoltomiestä.
x) Talonmiestä.
2) Siivoojaa.
6. Onksul faija KÄSHII meinaa nykysin?
1) Setelirahaa.
x) Luottokorttia.
2) Käteistä rahaa.

3. ”Mennääks TERDELLE kumoon
pari pitkää”? Se on:
1) Torille.
x) Veneelle.
2) Terassille.

www.osasto10.com
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OIKEA RIVI: 222 xx2

Slangi-visa

Onko puheet
kuolemastani ennenaikaisia?
Skenaario 1

Skenaario II

Meillä on varaa hyvinvointivaltioon
• Olemme kahdeksan kertaa rikkaampia
kuin silloin, kun hyvinvointivaltiokehitys
lähti liikkeelle, kansantulon jako on vinoutunut.
• Työntuottavuus on jatkuvasti moninkertaistunut ja tilanne jatkuu: näemme että
meillä on varaa elättää vanhuusväestö ja
työllistää työttömät
• Hyvinvoinnin supistuksiin ei enää suostuta, koska kansalaisten enemmistö on
niitä vastaan ja koska ne tuottavat epä
tasa-arvoa, joka tuhoaa yhteiskunnan
• Ymmärrämme, että vasta noin 50 vuotta vanha utopia ei ole hetkessä eikä koskaan valmis
• New deal / reduktio / suuri käänne tai
hitaita pieniä parannuksia
• Säilytämme asemamme the failed state
indeksissä, ja olemme maailman kansoille
utopia, siitä että tasaarvoinen yhteiskunta
on myös toimivinja tehokkain.

The Failed State
• Kun julkiset palvelut ulkoistetaan, niiden
hinta nousee ja yhä harvemmat pääsevät
niiden pariin, voitot valuvat ulkomaille ja
palvelujen taso laskee
• Jokainen yrittää hankkia itselleen yksi
tyisvakuutukset eläkkeenja sairauden varalle
• Veronkeruu epäonnistuu, koska julkisella sektorilla ei kansalaisten luottamusta,
rahat menevät yksityisvakuutuksiin ja infrastruktuuri ja koulutus sekä sosiaalihuolto rapautuvat
• Hyvän kehä kääntyy tuottamaan epäonnistumisia, rikollisuus ja epäluottamus
lisääntyvät

Päivi Uljaksen luennosta Hyvinvointivaltio
Sekahedelmä 1 | 2016
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SEL ja työttömyyskassa
muuttavat tänä vuonna
Hakaniemestä Itä-Pasilaan
uusiin toimitiloihin

S

uomen Elintarviketyöläisten Liitto
SEL on ostanut Ammattiliitto Prolta
uudet toimitilat. Helsingissä Itä-Pasilassa
osoitteessa Asemamiehenkatu 2, 8. krs,
sijaitsevista 822 m2:n kokoisista tiloista
allekirjoitettiin tänään kauppakirjat. Uudet
tilat siirtyivät välittömästi SEL:n omistukseen ja hallintaan.
Liiton keskustoimisto ja Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa muuttavat
uusiin tiloihin myöhemmin tänä vuonna,
kun uuden tilan muutostyöt ovat valmistuneet. Tiloihin tehdään 35 työhuonetta keskustoimiston ja kassan henkilöstölle sekä
tarvittavat yhteiset tilat, kuten sosiaalitilat,
kokoustilat sekä postitus- ja arkistotilat.
Omien kokoustilojen tarve vähenee uusissa tiloissa, koska taloyhtiöstä on mahdollista vuokrata tarpeen mukaan kokoustiloja
esimerkiksi hallinnon kokouksiin ja muihin
isompiin kokouksiin.
SEL:n keskustoimiston ja työttömyyskassan nykyiset yhteensä 1306 m2:n suuruiset
Hakaniemessä osoitteessa Siltasaarenkatu
6 sijaitsevat toimitilat ja osoitteessa Siltasaarenkatu 8 - 10 sijaitsevat kokoustilat
myytiin tammikuussa kiinteistösijoitusyhtiö
Antiloopille osana isompaa kolmen kiinteistön kokonaisuutta.
SEL on ollut helmikuun alusta asti tiloissa vuokralla. Kokoustilojen vuokrasopimus
Sekahedelmä 1 | 2016

Asemamiehenkatu 2:ssa on myös muiden
liittojen toimistoja.
päättyi helmikuun lopussa, muiden tilojen
osalta vuokrasuhde jatkuu siihen asti kunnes uudet tilat ovat muuttovalmiit. Muuttoajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.
Antilooppi osti kaupassa kolme kiinteistöä osoitteista Siltasaarenkatu 6, Siltasaarenkatu 8 - 10 ja Paasivuorenkatu
4 - 6. Kaupan jälkeen Antilooppi omistaa
Siltasaarenkatu 6 kiinteistön kokonaisuudessaan sekä enemmistön Siltasaarenkatu
8–10:n ja Paasivuorenkatu 4 - 6:n kiinteistöistä.
Myyjinä kaupassa olivat Helsingin Osuuskauppa Elanto, Palvelualojen Ammattiliitto
PAM, Paperiliitto, Palvelualojen Työttömyyskassa, Julkisten ja Hyvinvointialojen
Liitto JHL sekä Suomen Elintarviketyö10

läisten Liitto SEL. Kiinteistöjen myyntiin
kokonaisuutena päädyttiin kiinteistöyhtiöiden hallituksissa, koska kaikissa kolmessa
kiinteistössä on edessä mittavat peruskorjaustyöt, joiden ajaksi tiloista olisi joka
tapauksessa pitänyt muuttaa väistötiloihin
jopa usean vuoden ajaksi.
Kiinteistökokonaisuuden kauppasumma
oli 30 miljoonaa euroa, josta SEL:n omistamien tilojen osuus oli 1,5 miljoonaa euroa.

SEL ostaa myynnistä saamillaan varoilla
uudet toimitilat ja toteuttaa niihin tarvittavat muutostyöt.
Keskustoimiston lisäksi SEL:lla on seitsemän aluetoimistoa, jotka sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Tampereella, Lahdessa,
Kuopiossa, Vaasassa ja Oulussa.
1.3.2016

SEL ei hyväksy kilpailukykysopimusta,
sillä se lisää työttömyyttä!
7.3.2016

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ei hyväksy työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelemaa kilpailukykysopimusta. SEL ei ala neuvottelemaan elintarvikealan työehtosopimuksien jatkamisesta keskusjärjestöjen neuvottelutuloksen
pohjalta.
• Kilpailukykysopimus perustuu virheelliseen arvioon ja vääriin toimenpiteisiin niistä
lääkkeistä, joilla Suomen kilpailukykyä lisätään, työttömyyttä vähennetään ja ostovoimaa
turvataan.
• SEL ei hyväksy kilpailukykysopimuksessa sovittua työajan palkatonta pidentämistä
kolmella päivällä. Elintarvikealalla tehdään paljon raskasta työtä vaativissa työoloissa,
eikä työajan pidentäminen ole oikeudenmukaista työssä olevien, saati työtä vailla olevien
kannalta. Kilpailukykysopimuksen luvataan tuovan 35 000 työpaikkaa. Vuosittaisen työajan pidentäminen kokoaikatyössä keskimäärin 24 tunnilla tulee kuitenkin väistämättä
lisäämään työttömyyttä.
• Neuvottelutuloksen mukaiset vuosina 2017 - 2020 tehtävät työeläkemaksujen ja työttömyysvakuutus- maksujen siirrot työnantajilta työntekijöiden maksettaviksi tarkoittavat
palkansaajien ansioiden merkittävää leikkaamista, mikä näkyy suoraan kotimaisen ostovoiman ja kysynnän surkastumisena. Tämä tulee lisäämään työttömyyttä Suomessa ja
näkymään suoraan elintarvikealan työpaikoilla.
• SEL on pettynyt siihen, että maan hallituksen hankkeet määräaikaisten työsopimusten
mahdollistami- seksi ilman perustetta, koeajan pidentäminen ja työnantajan takaisinottovelvoitteen lyhentäminen ovat edelleen toteutumassa. Nämä työsuhdeturvaa merkittävästi heikentävät muutokset tulevat tekemään työelämästä entistä turvattomampaa ja
työntekijöiden toimeentulosta epävarmempaa. Nämä heiken- nykset olisi pitänyt saada
haudattua työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvotteluissa.
Kilpailukykysopimuksen vaikutus elintarvikealan työntekijän ansioihin keskimäärin vuodessa
Katso: https://selry-fi.directo.fi/@Bin/50429896/kilpailukykysopimuksen_vaikutus_elintarvikealan_ansioihin_03032016.pdf
Sekahedelmä 1 | 2016
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Kenelle rahat valuvat…

lastentarhoista
pörssiin?

H

suja siirretään nyt työntekijöille, työntekijöiden halu osallistua yhteisen hyvän
rahoitukseen vähenee, ja mahdollisuudet
supistaa julkisia palveluja paranevat.
Kun koko lehdistö nyt paahtaa, miten
verot nousevat ja miten hirveitä heikennyksiä sopimus tuottaa ihmisten talouteen, sillä pyritään osoittamaan ay-liike
ja vasemmisto osasyylliseksi kurjistamiseen ja tällä pestään hallituspuolueet
(Kepu, Kokoomus ja Perussuomalaiset)
vastuusta.
Oikeiston tavoitteena on näin saada
vasemmiston gallup-nousu katkeamaan
sekä osoittaa ihmisille, ettei kurjistamiselle ole vaihtoehtoa.
SAK:lla ja liitollamme on jäsenistön tuki
ja voima ajaa alas heikennykset ja hankkia
jäsenille kunnolliset työehdot.

elsingin Leipomotyöntekijäin
ammattiosasto 1 esittää Suomen Elintarviketyöläisten liitolle ja
SAK:lle, että valmisteltu neuvottelutulos tulee hylätä, koska työntekijät
eivät enää halua eivätkä kykene uhrautumaan maksujen ja kulujen jatkuvasti kasvaessa.
Sopimusehdotus muuttaa jälleen tulonjakosuhteita pääoman hyväksi.
Verotuottojen pienentyessä julkisen sektorin rahoitus heikkenee ja taso laskee.
Palkkatason lasku heikentää kotimaista
kysyntää ja lisää työttömyyttä.
Paikallisen sopimisen lisääminen aiheuttaa ahdinkoa useimmilla työpaikoilla,
joilla tessiin vetoaminen on ollut ainoa
keino, saada palkat asianmukaisesti. Työviihtyvyys vähenee, sairaslomat lisääntyvät. Paikallisen sopimisen lisääminen innostaa yrittäjiä kilpailemaan työehtojen
heikennyksillä, sen sijaan että haettaisiin
parempaa laatua, uutta tuotesuunnittelua ja hyvää logistiikkaa. Suunnitellut
uudistukset heikentävät kilpailukykyä.
Sopimuksen ehdot toteutuessaan vievät
luottamusta ay-liikkeeltä ja heikentävät
työntekijöiden toimintamahdollisuuksia.
Koko hyvinvointivaltion tulevaisuuden
kannalta sopimus on myös vaarallinen.
Kun työnantajan aiemmin maksamia makSekahedelmä 1 | 2016

Helsingissä 1.3.2016
johtokunnan kokouksessa
Helsingin Leipomotyöntekijäin ao 1

Pekka Luoma
Puheenjohtaja

12

|::| Huru-Ukon muistelmia

SYNTI

S

asiasta. Kun pyhäkoulussa käsiteltiin uskontunnustusta, jossa Jeesus sikisi pyhästä
hengestä, kysyin mikä se sellainen sikiseminen on, mutta en ymmärtänyt vastauksesta yhtään mitään ja päätin kysyä
viisaimmalta ihmiselta jonka tunsin, Stigin
isältä, joka tiesi eläimistä kaiken ja osasi
ajaa sekä traktoria että kuorma-autoa.
Hän naureskeli ja sanoi nähneensä miten
me pojat hiippailimme nurkan takana
kun Joonas-sonni astui Linda-lehmää ja,
että siinä sellainen sikiseminen siten sai
alkunsa. Kun kysyin oliko pyhällä hengellä
samanlainen porkkana mahan alla kuin
Joonaksella hän sanoi, ettei sekaannu
uskonasioihin kun ne ovat niitä pappien
hommia.
Jälkeenpäin miettien minulla oli lyseossa
aikanaan paljon hyötyä niistä pyhäkoulun
opetuksista. Sain pätkääkään lukematta
uskonnossa hyvän numeron, joka nosti
keskiarvoa niin, ettei sen ajan systeemillä
ihan siitä ekasta saksan kielen nelosesta
tarvinnut ehtoja suorittaa.
Mitä siihen kristilliseen kasvatukseen tulee niin on minut ripitettykin, kun se äidin
mielestä oli tärkeätä, mutta kahdeksantoistavuotiaana erosin kristillisen kirkon
jäsenyydestä, kun muita menoja alkoi

otalapsena Ruotsissa sain varsin kristillisen kasvatuksen, johon kuului
mm. kylän papin rouvan pitämä jokasunnuntainen pyhäkoulu, jota aivan erityisesti
inhosin. Se kun esti minua osallistumasta vähemmin uskovaisten perheiden lasten mukaviin harrastuksiin. Kaksi kertaa
muistan olleeni sieltä poissa. Ensimmäisen kerran kun parhaan kaverini Stigin
perheen vihainen kukko, joka aina nokki
polviamme, teurastettiin. Perheen isä piti
sitä jaloista, pää pantiin pölkylle ja kirves heilahti, mutta kukko pääsi irti, lähti
päättömänä lentoon ja roiskutti verta
vastasilitettyyn pyhäkoulupaitaani. Sain
olla poissa oikein luvan kanssa, kun ei
Selma-täti siihen hätään kerinnyt silittää
toista paitaa, mutta se toinen karta kun
saman kaverin kanssa pinnasin ja kävin
joella kalassa, kävi käry. Maanantaina kävi
papin rouva kysymässä oliko poika kipeä
kun ei tullut eilen pyhäkouluun. Selmatädin lempeä siunailu; miten sinä poikarukka nyt tuolla lailla, sai minut syvään
synnintuntoon, mutta pastorskan seuraavan sunnuntain vertaus kadotukseen
johtavasta laveasta tiestä ja hurskaitten
kaidasta taivaaseen vievästä polusta, tuntuivat jo turhalta jankkaukselta joutavasta
Sekahedelmä 1 | 2016
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uslauantaita, jolloin kaikenlainen huvittelu kuten tanssit ja elokuvat olivat kiellet
tyjä. Silloin me keskenkasvuiset hankimme aina mustat pullot povitaskuun ja kierrettiin niiden kanssa kaupunkia häiriöitä
aiheuttamassa.
Kun tulin lailliseen ikään olin jo päässyt
kunnolla viinan makuun ja aloin käydä
ravintoloissa. Se oli mukavaa, joskin siihen aikaan tarkoin säädeltyä hommaa.
Tuskin sen ajan kaupungissa oli monta
kapakkaa, jossa ei kulman kundien kanssa
tullut käytyä.
Vaikka käskyissä ei alkoholin nauttiminen ihan syntinä pidetty niin laitonta
sen nauttiminen monin paikoin ja erityisesti työpaikoilla oli. Siitä huolimatta sitä
harrastettiin nuoruuteni työmailla varsin paljon, ja vasta autojen yleistyminen
teki duunarit raittiiksi. Jo seitsemänkym
mentäluvulla oli työpaikalla juominen rikos, joka oikeutti työnantajaa välittömästi
purkamaan työsuhteen. Siitä huolimatta
oli esimerkiksi uusien miesten sarviviinan
maistaminen perinne jota kunnon mies ei
voinut laistaa.
Kerran jouduin sarviviinapullon kanssa
varsin tukalaan tilanteeseen. Olin siihen
aikaan pääluttamusmiehenä Unilewerin
öljymyllyssä ja seisoin keskellä verstasta
kossupullo huulilla kun henkilöstöpäällikkö tuli ovesta. Hän tuijotti minua naama
peruslukemalla kuin petolinnun perse.
Hyvät neuvot olivat tarpeen, ja onneksi
minulla leikkasi. Kurlasin suussani olevalla kossulla, sylkäisin sen nurkkaan ja
sanoin:
- Tämä on kyllä alkoholin väärinkäyttöä,
mutta mikä auttaa kun sen nauttiminen
työpaikalla on niin ehdottomasti kielletty.
Päällikön suupielissä nyki, hän huitaisi
kädellä ja sanoi ovesta poistuessaan nauunsekaisella äänellä:
- Ja haista V---u. Sinulla on aina pätevä
selitys kaikkeen.

kertyä siinä määrin, että ne kirkollisverot
yleensä menivät ulosottoon kasvamaan
korkoa ja perintäkuluja.
Mitä nykyisiin mielisynteihini tulee on
kyllä ihan ensimmäisella sijaalla, Jack Londonin fiksua määritelmää käyttääkseni,
tuliliemen tuttavuus. Kun ei pyhäkoulussa
puhuttu tästä synnistä mitään kaivoin
Googlesta esille Mooseksen lain kymmenen käskyä tarkistaakseni miten suuri
synti tämä helmasyntini oikein on. Niistä
käskyistä ei löytynyt halaistua sanaakaan
alkoholista ja kun muistin, että eräs Jeesuksen ihmeteoista oli veden muuttaminen viiniksi joissakin Kaanaan häissä aloin
tuntea itseni varsin synnittömäksi.
Kun oikein ajatuksen kanssa aloin tutkia
niitä käskyjä huomasin rikkoneeni jo sitä
ensimmäistä, joka kielsi muiden jumalien
pitoa sen lakia säätäneen ainoan oikean
rinnalla. Olinhan luonut pakinahenkilöksi
Taivaanäijän, jonka kanssa olin monissa
jutuissa pohtinut syntyjä syviä. Kun vielä
jatkoin lukemista niiden Lutherin katkismuksen selitysten puolelle, jotka alkavat,
että on peljättävä ja rakastettava jumalaa
niin, että jne. totesin, etten todella pelkää
jotakin johon en usko, mutta niitten ainoitten oikeitten jumalien nimissä hirmutekoja tekeviä uskovaisia on syytä todella
pelätä.
Kun pääsin toiseen käskyyn, jossa kielletään turhaan lausumasta jumalan nimeä
totesin, että tätähän me syntiset suomalaiset rikomme oikein urakalla. Jos jokin
hämmästyttää tai menee pieleen ovat ensimmäiset mieleen tulevat sanat yleensä
voi jumalauta, ja ne ovat kyllä enemmän
manausta kuin hurskasta jumalan avun
rukoilemista.
Kai minä niitä muitakin käskyjäkin olen
tavalla tai toisella rikkonut, mutta eiköhän nämäkin riitä kun löysin kristillisen
aasinsillan siihen juoppouden syntiin.
Nuoruudessani oli vuodessa neljä rukoSekahedelmä 1 | 2016
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Sillä kertaa selvisin synnistä ilman rangaistusta, mutta aika usein on kunnon
juopottelua seurannut kiirastuli, josta ei
entisajan paavien arvokkainkaan anekirja
olisi pelastanut. Sen nimi on, Junnu Vainion tekstiä lainatakseni, Kauhea Kankkunen.
PS. Luettuani läpi ylläolevan tekstin totesin sen nousseen melkein humoreskiluokkaan. Humoreskitermin olen muuten lainannut Norjan kansalliskirjailijan
Björnstjerne Björnsonin novellikokoelman
alkusanoista. Sieluni röhki tyytyväistä ylpeyttä kunnes muistin, että ylpeys on
vanhakristillisistä kuolemansynneistä ensimmäisellä sijalla.
Voi minua vaivaista syntistä ihmistä!

Limppu
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Osasto kympin johtokunta ja
jaokset vuodelle 2016
Osaston johtokunta koostuu seuraavista henkilöistä, jotka syyskokous on valinnut:
Nissinen Jukka, Koff,
osaston johtokunnan puheenjohtaja
puh. 040 839 5341
sähköposti: jukka.nissinen@sff.fi
Sulisalo Juha, Paulig, varapuheenjohtaja
puh.040 553 2233
Hallikas Olli, Meira, johtokunnan
sihteeri
Ngyeng Chau, Starfood, varasihteeri
Häyrinen Aapo, Meira
Högel Eija, Paulig
Mutka Markku, Mildola
Nissinen Jaska, Koff
Petjoi Janne, Halva
Suominen Kari, Koff
Tervonen Antti, Koff
Siro Jari, Halva
Vesanto Heikki, Mildola, Sekaheelmän
päätoimittaja
Laitinen Mirva, taloudenhoitaja

Jaokset ja niiden vetäjät:
Talousjaos
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri ja taloudenhoitaja.
Opinto-ja nuorisojaos
Aapo Häyrinen ja Antti Tervonen.
Urheilujaos
- kesälajit Jaska Nissinen ja
- talvilajit Jari Siro.
Tiedoitusjaos
Sekahedelmän päätoimittaja, johto
kunnan puheenjohtaja ja johtokunnan
sihteeri.
Eläkeläisjaos
Pauli Paavola ja Pertti Hampinen

