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Pääkirjoitus

Morjens toverit

K

ukas päällikön "hännän" nostaa,
jos ei päällikkö itse. On tullut tämä mie
leen kun on kuunnellut joitakin aytovereita monilla talvi-ja kesäpäivillä
eri firmoista. On kuulemma esimerkiksi
sellaisia päälliköitä, jotka tulee uutena
firmaan ja katsoo, että täällähän menee
hyvin ja talo tuottaa niin kuin pitääkin,
mutta jokin on pielessä? Sit ne keksii sen
mikä on pielessä. Duunarit viihtyy duunissa liian hyvin. Asialle on pakko tehdä jo
tain. Eihän edellisessä paikassakaan näin
hyvin viihdytty. Siellähän oli sairauspoissa
olo prosentitkin 25. Eikä varmaan kaikki
sairikset johtunut fyysisistä vaivoista.
Nämä päälliköt eivät vaivaudu tutustu
maan uuden duunipaikkansa duunikult
tuuriin, ennen kuin rientävät "korjaile
maan" sitä. Tälläisille päälliköille pitäis
varmaan asentaa muutama "insinöörikyt
kin" tehtaaseen, niin eiköhän nekin rau
hoittuis ja pääsis toteuttamaan itseään.
Eikä kiusais niitä, jotka viihtyvät duunis
saan. Luulis kiusaksi riittävän vuoro-duuni
ja huonot elintarvikealan liksat.
Meillä, missä itse olen duunissa, ollaan
niin sanottuja itse ohjautuvia operaatto
reita, joten päälliköiden ei ole esimerkiksi
pariinkymmeneen vuoteen montaa kertaa
tarvinnut huoletia edes sairis tuurauksista,
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vaan kaverit osaa itsekkin käyttää puhelin
ta ja kysellä tuuraajia. Ei meille onneksi
vielä ole ilmestynytkään näitä turhan tär
keitä päälliköitä. Toivottavasti ei tulek
kaan. Sairauspoissaolotkin on pysynyt
neljässä prossassa. Onhan tossa yks pääl
likkö joskus kysellyt meitsin eläkkeelle
lähdöstä. Mikäs kiire tässä,vastahan tänä
vuonna tulee 65v. täyteen. Pitäis ensteks
päästä kokeileen niitä ikä-ohjelmia, että
tietäis miten ne skulaa ja kondista paran
tais. Eikä pitäis leimata liian vanhaks, jos
halutaan pidentää työuria.
Ehkä työurien pidentäminen onkin
enemmän valtiovallan haihattelua eikä
niinkään työnantajien tahto. Kai se muu
ten näkyis työolosuhteissa kautta linjan,
mutta näkyykö?
Nyt lähdetään kesikselle,
hyvää kesistä muillekkin.
Hessu
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Puheenjohtajalta
Moraali, kohtuus ja
oikeudenmukaisuus

T

sinä kymmenenä vuotena tapahtuneita
muutoksia Suomen niemellä, voi keksiä,
missä meni pieleen. 25000 työtöntä ra
kennusammattilaista. Joille maksetaan
työttömyystukia. Rakennusalalla 30000
vierastyöntekijää. Stadin rakennustyömail
la suomi on vähemmistökieli. Alipalkkaus
ta, joustavaa suhtautumista verojen mak
suun. Pienet liksat eivät jää elävöittämään
Suomen elinkeinoelämää, vaan ne vie
dään lähettäjämaahan. Kansantalous
vuotaa. Kataisen ja Vanhasen tunnilla
nukkumisen seurauksena maahamme
syntyi laajat pimeän työn markkinat. Sii
hen lisäksi ihan tärviölle päästetyt kulje
tus- ja ravintola-alat. Alkoholin harmaa
tuonnin tulppaus, 300m € / vuosi, jne.
Näiden paiseiden puhkaisu jo sinällään
korjaisi vajetta muutaman miljardin. Oiva
startti talouden tervehdyttämiseksi.
Miksei kompostia sitten käännetä?
Pakkohan patamustan hallintomme on
vähitellen ryhtyä jotakin touhuilemaan.
Kansalaisliikkeiden, median ja ympäröivän
maailman paine on lopulta ollut heille liian
kova. Kylällä pyörivän huhun mukaan,
hallinto-oikeudesta on tulossa lähiaikoina
melkoinen rypäs ylikansallisia konserneja
koskevien verokikkailujen purkupäätöksiä.
Loistavaa, hieno tapa täyttää kestävyysva
je. Eihän se voi niin mennä että yhteiskun
nassamme kapitalisti luimii siitä missä aita

ätä kirjoitellessa ei EU-vaalien tulos
ole vielä selvillä. Yhden sun toisen
ehdokkaan vaaliteemoissa on otettu kan
taa ihmisten Euroopan puolesta. Ilahdut
tavan usein pankkien ja pääoman sokeaa
palvomista vastaan. Toivottavasti tämä
vetoaa äänestäjiin.
Vaikka Eurooppa vielä toistaiseksi kär
visteleekin taantumusvoimien otteessa,
on jonkinlaista nytkähtelyä terveempään
suuntaan jo nähtävissä. Jopa härskeim
pien liberaalien ja konservatiivien on ollut
pakko kääntää kelkkaansa piirun verran
vasemmalle, ihmisten suuntaan.
Loputon järjen vastainen tavisten syyl
listäminen alkaa olla tiensä päässä. Toi
vottavasti turhautuminen kanavoituu
työntekijämyönteiseksi äänestyskäyttäy
tymiseksi.
Kestävyysvaje, voi ristus! Meidän työ
läisten vikako se on, että Suomessa kerä
tään vuosittain kahdeksan miljardia vä
hemmän veroja kuin kymmenen vuotta
sitten. Joo, onhan se tavallaan meidän
vika. Väärä numero äänestyslappuun tai
äänestämättä jättäminen on johtanut
nykyisen kaltaiseen palkansaajavastaiseen
hallintomalliin. 67 vuotias kirvesmies flen
gailemassa kattotuoliasennuksissa.
Waude, kenen idea?
Niin... jos on erimieltä, on oltava myös
korjausehdotus. Kun hetken pohtii viimei
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Sihteerin terveiset

Morjens toverit!

K

esä sitte tulla tupsahti. Monissa
alamme yrityksissä, kuten meil
läkin tämä on suuren sesongin aikaa eli
kiirettä on pitänyt. Olosuhteet monissa
työpaikoissa on haasteelliset lämpötilan
ja ilman kosteuden noustessa. Työsuoje
luihmiset olkaa tarkkoina, että sovitut
lämpötauotukset toteutetaan.
Musta on todella kiva tutustua ihmisiin
toisilta alan työpaikoilta ja meillä Meiralla
oli etuoikeus toimia isäntinä Brunbergin

tyttöjen vierailulla. Järjestettiin tietty oh
jelmaakin, tytöt esimerkiksi perehdytettiin
kahvin maiston saloihin. Kiitos vierailusta
Brunbergin gimmat.

on matalin. Niin kuin meillä himassakin,
jokainen kantaa vastuuta kantokykynsä
mukaan. Välillä tulee melkein ikävä sitä
vanhaa jääräpää patruunaa.
Elintarvikealalle epätyypilliset työsuhteet
ja harmaan työvoiman uitto-organisaatiot
eivät ole vielä, kovin laajalti, päässeet pe
siytymään. Työt meidän työpaikoillamme
kuuluu tehdä verollisina, ilman välistäve
täjiä ja milloin työtä on jatkuvasti, koko
päiväisillä, toistaiseksi voimassa olevilla
työsuhteilla, piste. Jos näissä lähtee ovelaa
säätäjää ymmärtämään, lähtee tuhkatkin
pesästä. Ei ymmärretä. Tilanteen kohdalle
osuessa pitää meistä löytyä kovuutta. Tai
toa ohjailla vastapuolen tahtotilaa. Heh.
Tähän lopuksi vielä tuore ilouutinen At
lantin takaa. Länsimaisen elämänmenon

suurin uhkahan on vastuitaan pakeneva
roskaväki. Yhdysvaltain oikeuslaitos mää
räsi Credit Suisse-nimisen ”rahoituslaitok
sen” maksamaan sakkoa 1,9 mrd(1900
miljoonaa) euroa veronkierron avustami
sesta. Kylläpä lämmitti!
Oikein aurinkoista kesää kaikille!
Palaillaan näissä ympyröissä myöhem
min kesällä. Sitä ennen tavataan kuiten
kin kesän ykkösbileissä, SEL:n kesäpäivillä
Turussa
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Leppoisia lomailmoja kaikille
Olli

Kympin puheenjohtaja
Jukka Nissinen
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Aluesihteerin palsta
J

K

ouni onttila, aluesihteeri, 040 544 5101
jouni.konttila@selry.fi

Kotimaisen
työnsaat
Osta asunto,
ja
kossun
puolesta!
auton
kylkiäisenä
Eduskuntatalon edessä oli 27.5.2014 mielenilmaus Kotimaisen työn ja kossun puolesta!
Liiton puheenjohtaja Veli-Matti Kun
tonen oli huolissaan puheenvuorossaan
työpaikkojen säilymisestä Suomessa. Pu
heenvuoroja piti eduskuntaryhmien edus
tajat ja useimmissa puheenvuoroissa oltiin
huolissaan työpaikoista ja koko tuotan
toprosessista, mutta miten salissa sitten

Altian työntekijät Koskenkorvalta ja Raja
mäeltä sekä SEL aktiiveja olivat Eduskun
tatalon edessä huolestuneena tulevaisuu
desta. Eduskunnassa alkoi lisätalousarvion
käsittely ja Hallitus on esittänyt, että kan
sallisomaisuutta Altian osuutta myydään
ulkopuolisille.
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todellisuudessa tapahtuu, sen näemme
myöhemmin.
Puhumassa olivat myös Koskenkorvan
ja Rajamäen tehtaiden pääluottamus
miehet. Kysymys ei ole vain 600 henkilön
työ-paikoista vaan tehtaiden tuotannon
kerrannaisvaikutukset kuten kuljetus, vil
janviljelyyn sekä tärkkelyksen tuotanto
ovat erittäin tärkeitä yhteiskunnalle. Il
majoen kunnan ja MTK:n edustajat olivat
myös puhumassa. Yhteisellä rintamalla
asiaan yritetään vaikuttaa.

Jos Altia myydään, yli 5000 perheen
toimeentulo on uhattuna. Altian merkitys
Suomelle on merkittävästi suurempi kuin
ne noin 600 henkilöä, jotka konserni työl
listää suoraan Suomessa. Raaka-ainetta
Altian tarpeisiin viljelee Pohjanmaalla noin
2500 viljanviljelijää ja alkoholijuomien
lisäksi Altia valmistaa tärkkelystä paino-,
panimo- ja paperiteollisuuteen sekä rehua
noin 1500 sikatilalle.
Suomella ei ole varaa menettää Altian
tuotantoketjun tarjoamia työpaikkoja ja
sen tuottamia verotuloja. Valtiolla on siis
edelleen vahvat strategiset syyt omistaa
Altia.
Pyydämme, että toimitte eduskunnassa
kotimaisen työn ja Koskenkorvan puoles
ta, Altia Oyj:n myyntiä vastaan.

Vetoomus
Arvoisa kansanedustaja,
Vetoamme Teihin, jotta torjuisitte halli
tuksen lisätalousarvioesityksessään eh
dottaman Altia Oyj:n myynnin. Haluamme
muistuttaa, että valtionomistus on ainoa
varma tapa huolehtia siitä, että Altian
työpaikat säilyvät Suomessa, ja että tuo
tanto tehdään jatkossakin suomalaisten
alkutuottajien raaka-aineista.
Sekahedelmä 2 | 2014

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto
Altian Rajamäen tehtaan työntekijät
Altian Koskenkorva tehtaan työntekijät
Kuvat:
Minna Räsänen ja Asko Peltola
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Politiikasta
Jos vasemmiston kannatus laskee
ja maahanmuuttovastaisten liikkeiden kannatus nousee, ilmiöstä ei
selvitä syvällä inholla ja halveksunnalla, vaikka rasismi on vastenmielinen ja inhottava ilmiö. Maahanmuuttovastaisten liikkeiden nousu
samoin äänioikeusprosenttien lasku
ovat kansalaisten vastaliikkeitä,
joiden taustan analysointi on tuiki
tärkeätä.

huolta ihmisten elämästä, eikä puhuttava
”yli” ja ”ohi”.
Vasemmistolaisessa keskustelussa sot
ketaan usein suvaitsevaisuus ja uuslibera
lismia toteuttavien poliitikkojen ja omista
jien pyrkimys kahmia työvoiman kilpailun
ja puolirikollisen alihankinnan avulla kan
santulon ylijäämä käsiinsä. On kuin ei
lainkaan ymmärrettäisi kapitalismin ole
musta. Lisäksi keskustelun taustalla hiipii
ilmastonmuutokseen liittyvä ongelma jat
kuvasta luonnonvarojen haaskauksesta,
jota kenties kansantulon oikeudenmukai
sempi jako lisäisi. Kolmantena tekijänä
saattavat vielä elää fennomaniset utopiat
köyhästä Suomen kansasta sekoittuneina
vanhan työväenliikkeen haaveisiin yhte
näisestä työväenluokasta, joka köyhänä,
ilman audeja lauloi työväenlauluja työvä
entalolla ja epäillään, että omaisuus on
pilannut työväenluokan. Käsite keskiluok
ka pitää jo sisällään ihan uusia merkityk
siä. Tämä eritasoisten myyttien solmu
näyttäisi estävän järkevän ja analyyttisen
keskustelun ilmiöiden keskinäisyhteyksis
tä. Pyrkimys olla osa uutta yhteiskunnallis
ta eliittiä ei myöskään ole vasemmistolle
ilmiönä tuntematon.
Nyt Pikettyn myötä eriarvoistuminen on
noussut uudella tavalla keskusteluun.
Suomessa vasemmistolaiset puolueet ja
useimmat ay-johtajat ovat hyväksyneet jo
kahdenkymmenen vuoden ajan sen, ettei
palkankorotusten tule olla yhtä suuria
kuin työntuottavuuden kasvu ja inflaatio,
eli funktionaalisen tulonjaon muutoksen
pääoman hyväksi. Viime sopimuksen yh

Äänestysvilkkaus ei suinkaan aina ole ol
lut etuoikeutettujen ryhmien asuinalueil
la suurinta. Vielä vuoden 1962 vaalien
yhteydessä Helsingin Sanomat kirjoitti:
”Merkille voitiin panna, että vasemmis
toalueilla ja kaupunkien ns. työläisalueilla
vaalivilkkaus kohosi korkeimmaksi - joten
`nukkuvien puolue` edelleen viihtyy eisosialistisissa piireissä.”
Aikoinaan ystäväni, Metalliliiton tutkija,
Hovin Eero kuvasi millainen on hyvä pää
luottamusmies. Eeron mukaan pääluotta
musmies pakotti pomon toimimaan, jos
jätkältä tippui viisi penniä ritilän rakoon
työmaalla ja hankkimaan jätkälle takaisin sen viisipennisen. 1950-luvulla, kun
SKDL:n kannattajat olivat kaikkein aktiivi
simpia äänestäjiä, SKDL:n luottamusmie
het, kunnanvaltuutetut ja kylien kommu
nistit hoitivat ja auttoivat ihmisiä kaikkein
yksinkertaisimpien ja tärkeimpienkin asi
oiden hoidossa ja näin osoittivat aivan
käytännön tasolla, mitä vasemmistolai
suus on. Jos vasemmistolainen liike haluaa
saada kannatusta, sen on kannettava
Sekahedelmä 2 | 2014
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teydessäkään ei kukaan äänekkäästi ky
seenalaistanut tuon 20 euron palkankoro
tuksen lapsekkuutta, mutta kansalaiset
kyllä napisivat ankarasti. Matalien palkka
ratkaisujen hyväksyminen on merkinnyt
myös verokertymän huononemista ja toi
minut epäsuorana perusteluna julkisten
palvelujen heikentämiselle. Olemalla mu
kana tuhansissa julkisen palvelun supista
missopimuksissa eri puolella maata kun
nallisissa elimissä osoitetaan kansalaisille,
että myös vasemmisto näkee, ettei vaih
toehtoja ole. On selvää, että tämä hyödyt
tää oikeistoa ja synnyttää vain oikeistolai
sia vastaliikkeitä. Yli sadan vuoden ajan
työväenliike on vastannut työntuottavuu
den nousuun vaatimalla työajan lyhennys
tä, sellaisia vaatimuksia tehdään yhä am
mattiosastoissa, mutta ne eivät etene.
Olen täysin vakuuttunut siitä, että pa
neutumalla konkreettisesti kansalaisten
sosiaalisten ja taloudellisten etujen ajami
seen, maahanmuuttovastaisten liikkeiden
vaikutusta voidaan heikentää suuresti,
jo vasemmistoliiton voitto eurovaaleissa
näyttäisi vahvistavan asiaa. Mutta uuslibe
ralistinen hegemonia on imenyt vasem
mistolaiset eräänlaisiksi hiljaisiksi yhtiö
kumppaneiksi, jotka vetoavat työnanta
jien vastuullisuuteen, ja kerjäävät työnan
tajilta, etteivät ne löisi ihan niin lujaa. Kun
kuitenkin ay-liike kykenisi tarvittaessa voi
mallaan puolustamaan jäseniään, syntyy
mielikuva eliitin näkemyksiin hukkuneista
elitististä höperöistä.
Suomessa on EVA:n tutkimusten mu
kaan noin 80 prosentin enemmistö kan
Sekahedelmä 2 | 2014

salaisista hyvinvointivaltion ja tasaisen
tulonjaon puolella, mutta tilanne ei reali
soidu vasemmiston hyväksi vaan oikeisto
20 prosentin kannatuksellaan vie maata.
Minkälaisella ohjelmalla vasemmisto saisi
tuon 20 prosentin vähemmistön eristet
tyä? Tämä on aivan realistinen kysymys,
jos paneutuu EVA:n arvotutkimuksiin ja
nykyiseen väestöpohjaan, jossa valtaosan
edut ovat sidotut hyvinvointivaltion palve
luihin ja palkkatyöläistymiseen. Aiemmin
tehdyt sosiaaliturvaratkaisut ovat sellaisia,
ettei kansalaisilla ole omia säästöjä van
huuden ja sairauden varalle, koska maam
me sosiaalinen järjestelä on rakennettu
”ns. julkisen pakkosäästämisen” systee
miin.
Suuria kysymyksiä on tietenkin paljon:
miten ratkaista yhä automatisoituvan tuo
tannon voittojen saaminen yhteiskunnan
hyväksi, miten estää voittojen valuminen
veroparatiiseihin, ilmastomuutoksen haas
teisiin vastaaminen jne. Mutta kaikissa
kysymyksissä vaikuttaa edelleen työn ja
pääoman kilpailu katteen jaosta, ja va
semmiston pitää katsoa nykyistä tarkem
min kummalle puolelle kuuluu asettau
tua.
Lisäksi hegemonian hidas siirtyminen
itään ei näy suomalaisen vasemmiston
strategisissa valinnoissa lainkaan. Visio
idän ja lännen välittäjämaasta olisi nyt
tärkeämpi kuin koskaan, mutta sallimme
poliitikkojen tehdä meistä jo kolmannen
kerran Saksan nöyrän liittolaisen. Liikkeen
pitäisi myös ankarasti protestoida sitä,
että suomalaiset pannaan maksumiehiksi
9

esim. Ukrainaan, kun maan omat oligarkit
ovat kääntäneet omaisuuden. Maahan
muuttovastaiset puolueet Ranskassa ja
Englannissa, Le Pen ja Ukip nostivat Ukrai
na -kysymyksen korkealle. Kaikki speku
loivat, miten Putin kestää, mutta kukaan
ei nostanut kysymystä siitä, haluavatko
eurooppalaiset maksaa USA:n ja EU:n
seikkailun seuraukset, ja tulos näkyy euro
vaaleissa. Samoin vasemmiston pitäisi
selkeästi kyseenalaistaa EU:n rakennera
haston tuet maille, jotka eivät itse verota
rikkaitaan. Viroa pidetään uusliberalismin
mallimaana, sen ”menestystä” avittavat
kuitenkin eurooppalaiset veronmaksajat
korkeampina veroina. Tämä vaikuttaa

suunnattoman lapselliselta, miksi tukea
oman hyvinvointivaltion vastaisen propa
gandan edistämistä.
Miten tämä prosessi päättyy. Valitet
tavasti maailmalla jo spekuloidaan edel
lisen vapaakauppavaiheen päättymisen
esimerkkiä, III maailmansodasta puhu
taan yhä useammin ja tärkeimpänä asiana
näkisin nyt, että vaatisimme mahdolli
sim-man voimakkaasti irtiottoa natosta.
Emme halua olla kohde, mihin kumpikin
liittouma suuntaa ydinaseet.

Päivi Uljas

Slangi-visa
1. ”Se oli idis joka otti eldistä”, vai niin.
Eli samma po finska?
1) Se oli tyhmä ihminen, koska ei ollut
tarpeeksi varovainen.
x) Ajatus, jota monet pian kannattivat.
2) Idea, joka oli nopeasti hyödynnetty.

4. Ku jengi kartsal tai puides SÄTKII HÄ
GIÄ, nii se
1) Dokaa kaltsuu.
x) Potkii footbäg-boltsii.
2) Vetää marisavuketta.
(HS.Nyt: Nykysuomen sanakirja,
3.8.2001, n 200 sanaa)

2. Tiukka Stadin kundi, futaaja Pahlma
nin Kaitsu, kehitti
”bansku-skoten”, eli boltsi lähti rundaan
1) Handusta.
x) Knuburasta.
2) Pläägästä.
3. ”Faija sittas tsöges gasetan kans.”
Mitä tarkotetaan slangisanalla TSÖGES?
1) Toiletissa.
x) Keittiössä.
2) Nojatuolissa.
(Edvard ”Eddu” Janzon: Rundi Stadis,
Gummerus)
Sekahedelmä 2 | 2014

6. Mitä tarkoitti ROKE?
1) Rohkea.
x) Takki.
2) Varas, rosvo.

10

OIKEA RIVI: x2x x1x

5. Haukkumanimellä makkaratalo stadi
laiset kutsuvat
1) City centeriä keskustassa.
x) Ympyrätaloa Hakaniemessä.
2) Kiasman taloa Pääpostin edessä.
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|::| Huru-Ukon muistelmia

Ennen kesää

E

nnen kesää haluaisin vielä sanoa,
että minua pelottaa. Pelottaa miten
taas selviän kaikista niistä töistä mitä se
tuo tullessaan. Iän myötä mukavasta har
rastuksesta on nimittäin kehittynyt pakko
työ, eräänlainen kilpailu siitä kumpi ränsis
tyy nopeammin minä vai kesämökki.
Tänä vuonna mökki taitaa päästä voi
tolle. Kun pari viikkoa sitten menimme
ensimmäistä kertaa pariksi päiväksi mö
kille laittamaan sen alustavasti kesäkun
toon totesin, että hommia taas riittäi
si enemmän kuin tarpeeksi. Ainoa hyvä
puoli taisi olla, että vähäluminen talvi oli
kasvattanut ruohikolle niin paljon sam
malta, ettei sitä vähään aikaan tarvitsisi
ruveta leikkaamaan. Nikkarointia, lapio-,
hiomis- ja maalaustöitä ja viimekesäisten
metsänkaatojätteiden polttamista vartto
va valtava pino osoitti, etten mielipuuhaa
ni, kaljan kanssa grogiverannalla kesästä
nauttiminen ilman omantunnonvaivoja,
pääsisi kuin joskus elokuun lopulla.
Kun vaimon kanssa istahdimme het
keksi joitakin vuosia sitten itsekaadetuis
ta tukevista haapatukeista timpraamani
puutarhakalustoon kuuntelemaan lin
nunlaulua ja ihailemaan valkovuokkoja ja
koivujen hiiren-korvia, totesin, että tämä
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se sai meidät silloin kuuskymmentäluvun
lopulla ostamaan tämän metsikköpläntin,
joten mikäpä auttaa omaisuudenhoito
yhtiön toiminta on vaan taas käynnistet
tävä.
Aluksi kannoin vaimolle ämpärillisen
vettä ja totesin samalla, että vedenpin
ta oli yllättävän matalalla. Tähän aikaan
vuodesta se oli yleensä aivan maanpinnan
tasalla, nyt se oli jo renkaallisen verran
alempana.
Vaimo laittoi vettä lämpiämään ja rupe
si siivoamaan hiirten sotkemaa kämppää,
ja minä aloin levittää talveksi kuistille kui
vumaan nostettuja pihalaattoja ja rinteen
irtoaskelmia paikoilleen. Kun ne hommat
olivat viiden aikaan hoidossa juotiin ilta
päiväkahvit ja todettiin, että eiköhän tämä
täksi päiväksi riitä ja ruvettiin katsomaan
telkkaria.
Seuraavana päivänä vaimo tarttui hara
vaan ja minä aloin suunnitella talveksi tyh
jennetyn vesijohdon käyttöön ottamista.
Kun hyvin suunniteltu on jo puoleksi tehty
istuin ensiksi kaivon ja mökin puolivälissä
olevalle nitropenkille muistelemaan men
neitä: Miten seitsemänkymmentäluvun
alussa velipoikien kanssa kaivettiin kaivo.
Etsin ensiksi pajunvarvun kanssa paik
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tullessani vilkaisin eilen kaivamaamme
kuoppaan ja hämmästyin. Se oli piripin
taan täynnä niin kirkasta vettä että pohja
näkyi.
- Nouskaa kundit kuselle, teillä on jo
kuplat otsassa! Minä ketän kahvit ja sitten
ruvetaan asentamaan kaivoon renkaita,
karjuin.
Poikien ihmetellessä veden tulemista
pääsin kehumaan, että ihmekös tuo, kat
soinhan minä paikan oikein varvulla.
Aamupalan jälkeen pojat raahasivat
korkean pukin - joka myöhemmin monta
vuotta toimi lastenlasten keinun runko
na - kuopan päälle ja vierittivät paikalle
pellon laidassa odottavia renkaita ja minä
viritin kuntoon työpaikalta lainaamani
taljan ja köydet. Loppuhomma kävikin
kolmelta muutakin kuin tahkoa kiertä
neiltä miehiltä tarkasti kuin sonnan ajo
ilman perälautaa, ja pian oli viisi rengasta
somasti päällekkäin ja kuoppa niiden ul
kopuolelta täytetty ja sen verran tiiviiksi
juntattu ettei pintavesi pääsisi kaivoon.
Kun vielä nostimme aikaisemmin nikka
roimani puisen kannen kaivon päälle oli
kaivo valmis. Siitä riitti hyvää lähdevettä
monta vuotta kunnes se eräänä kuivana
kesänä, kun pohjavesi oli hyvin matalalla,
kuivui kokonaan.
Laskeuduin mitan kanssa pohjalle,
jossa totesin pääseväni kahdeksankym
mentäsenttisten renkaiden kanssa kiven
murikan ohi ja jos kaivaisin niiden sisällä
selviäisin hommasta ilman sortumia. Kun
arvelin puolentoista metrin syventämi
sen riittävän tilasin kolme rengasta ja
seuraavana viikonloppuna rupesimme
vaimon kanssa hommiin. Se oli todelli
nen kärsimysten viikonloppu ennen kun
pääsin tiivistämään sen jatko-osan ja
vanhan kaivon välisen sauman betonilla,
mutta kun seuraavana viikonloppuna
vesi oli noussut jopa renkaan verran yli
sen entisen pohjan totesin, että tämä

kaa, ja kun löysin hiekkarinteesta kohdan,
jossa ei ollut kiviä eikä kantoja väänsin
varpua osoittamaan sitä ja aloin kaivaa.
Hiekan lapioin ämpäriin, jonka velipojat
vuorotellen kantoivat sivummalle. Kuo
pan syvetessä vaihdoin lapion lyhyeen
armeijan kenttälapioon ja velipoikienkin
homma vaikeutui kun he joutuivat hinaa
maan hiekkaämpärit narulla ylös yhä sy
venevästä kuopasta. Homma kävi, hiki va
lui ja ärräpäät höystivät tuöntekoa kunnes
noin kahden metrin syvyydessä törmäsin
isoon kiveen. Ensin lausuin sielunvihollisen
nimen sekä usein, että painokkaasti, ja sit
ten käskin poikien vetää minut ylös, kos
ka nyt olisi miettimisen ja talkooviinojen
korkkien narautusaika. Kun mukana ollut
vesi ei riittänyt pesuvedeksi ajoimme ensin
lähimmälle järvelle hikiä huuhtelemaan ja
sitten sytytimme makkaranuotion, jonka
ääressä pullosta neuvoja-antavia nauttien,
mietiskeltiin jatkoja.
Vaihtoehtoja oli mielestäni kaksi. En
simmäinen ja vaivalloisin olisi, että siir
täisimme kaivoa sen verran, että pääsisim
me ison kiven ohi. Ja toinen, että räjäyt
täisimme kiven sopivan pieniksi kappaleik
si, jotka jaksaisimme nostaa pois kuopas
ta. Minulla oli nimittäin nimismiehen lupa
ostaa dynamiittiä. Kolmatta vaihtoehtoa,
jonka seuraavana päivänä toteutimme,
emme edes osanneet ajatella vaan siir
ryimme viihteen puolelle; ryyppäämään,
tarinoimaan ja laulamaan. Kun pullot oli
juotu tyhjiksi lauloimme perinteellisen
ryyppämisen lopetuslaulun: Voi pientä
juhlijaa kun aamu alkaa sarastaa, ja köm
mimme työkalukopin lattialle levitettyihin
makuupusseihimme tuutumaan.
Aamulla herätessäni oli olo kuin Igi
tuurilla niitten Surnumin bileitten jälkeen,
joista aina lyseon kevätjuhlissa joutui lau
lamaan, ja virtsaamisen tarve tosi akuut
tinen. Kävin pusikossa hoitamassa on
gelman pois päiväjärjestyksestä. Takaisin
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minut kaivosta ylös, veti veden täyttämät
saappaat jaloistani ja alkoi etsiä minulle
kuivia vaatteita.
Kylkeen koski pirusti kun kontallani
ja selällänikin maaten ruuvasin kasaan
kaikki tyhjentämistä varten irroittamani
putket ja sain siemenvedellä narraten
keskipakoispumpun vetämään ja painet
ta vesijärjestelmään. Ennen iltaa sekin
homma oli kuitenkin hoidossa ja vettä
tuli sekä kylmä- että lämminvesihanoista
ja oli aika pistää mökin sähköt puhuksiin,
ovet lukkoon ja lähteä stadiin vappua
viettämään.
Siinäkin asiassa kävi vähän nolosti.
Koko yhteisen elämämme aikana, paitsi
niinä vuosina kun kiersin vappupuhujana
ruotsinkielisillä rannikkoseuduilla, olemme
aina käyneet Hakaniemen vappujuhlilla,
aluksi marssien, mutta takajalkojeni kun
non huononnuttua vain torilla toljailemas
sa ja puheita kuuntelemassa. Tällä kertaa
oli tästä perinteestä kuitenkin luovuttava
kun kylki oli niin kipeä, etten kyennyt kuin
keinutuolissani istumaan, edes keinua
kaan en uskaltanut.
Seuraavana arkipäivänä lääkäri tutki
kyljestäni otettua röntgenkuvaa ja totesi
erään kykiluun olevan murtunut, ei kui
tenkaan ihan irtipoikki ja, että muuta pa
rannuskeinoa ei ole kuin lepo ja rauha, ja
jos olisin vielä työelämässä saisin kuukau
den sairasloman. Tästä kuukaudesta, jon
ka tulkitsin myös pakkotyöläisen rauhoi
tusajaksi, on tätä kirjoitettaessa vielä kak
si viikkoa jäljellä. Sen ajan aion viettää
grogiverannallani istuen ja kevään edisy
mistä katsellen.

on se kirkas kruunu jolla käsimyksemme
palkittiin.
Kun vielä muistelin miten kantovesi
oli muuttunut käsipumpuksi tiskipöydän
päällä, laskiämpäri viemäriksi ja sähkön
tulon jälkeen käsipumppu painevesisys
teemiksi ja lämminvesiboileriksi alkoi jo
tuntua, että olisi aika ruveta hommiin.
Vedin kahluusaappaat jalkaan, raahasin
jatkettavat alumiinitikkaat, pumpun imu
putken ja putkitongit kaivon tuntumaan
ja huutelin vaimoa avuksi. Nostettiin yh
dessä kaivonkansi sivuun, jatkoin tikkai
ta sopivan mittaisiksi, laskin ne kaivoon
nojaamaan siihen syvennetyn kaivon jat
kokynnykseen ja laskeuduin niin syvälle
kaivoon, että vesi nousi hieman polven
yläpuolelle ja putkenpätkä johon imuputki
oli ruuvattava jäi sopivasti vyötäröni kor
keudelle. Vaimo ojenteli minulle kaivon
pohjan tuntumaan ulottuvan imuputken
ja minä aloin ruuvata sitä putkenpäähän
kiinni. Yhdistäjän mutteria sovitellessani
taisin liikahtaa vähän varomattomasti kos
ka tikkaaat lipsahtivat jatkokynnykseltä,
putosivat kaivon pohjalle ja minä niiden
mukana, kolhien pudotessani vielä kipeäs
ti kylkeäni putkeen. Onneksi sain putkesta
kiinni, etten kastunut läpimäräksi kuin
vyötäröön asti ennen kun sain jalkani nyt
tukevasti kaivon pohjalla seisoville tikkail
le, jotka kaikeksi onneksi olin pidentänyt
niin paljon, että pääsisisin kiipeämään pois
kaivosta. Rumat sanat virtasivat suustani
ja jääkylmä vesi kastuneista vaatteistani ja
veden täyttämät kahluusaappaat tuntui
vat painavan ainakin sata kiloa kappaleel
ta kun aloin könytä kaivosta ylös. Vaimolla
oli kuitenkin - niin kuin aina - hoxnokkaa
ja ojensi minulle putkitongit sanoen pai
nokkaasti:
- Kiristä nyt ensin se mutteri kiinni, ettei
sinun tavitse toista kertaa mennä sinne
kaivoon.
Kun mutteri oli kiristetty hän auttoi
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Tämän karmean tarinan vanhan mie
hen kärsimyksistä armon vuonna 2014
merkitsi muistiin Rudolf Lindblad.
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