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P

itäiskö kohta jo sanoa että näkyy
valoa tunnelin päässä? Vähän kuuluu sellasia juttuja, että työllisyys paranisi,
nykyisestä työministeristä huolimatta.
Joskus kuulee duunareista, jotka eivät ole tyytyväisiä nykyisiin työnantajiinsa
huonon kohtelun vuoksi. Voiko uskoa.
Nythän voisikin olla mahdollista katsella
firman aidan toisellekin puolelle ja kysellä,
että meniköhän jonkin muunkin firman
portista joku duunari sisään ja kysellä sieltä muilta duunareilta, esimerkiksi sitä, että
pitääkö toisen työnantajan lupaukset paremmin, kuin nykyisen ja noudatetaanko
esimerkiksi tasa-arvoista palkkapolitiikkaa
paremmin. Vai käyköhän sielläkin jokainen duunari vuoron perään päälliköiltä
kyselemässä lisää liksaa. Olen jopa kuullut
jossakin talossa näin tehtävän. Se ei kai
ole onneksi hyvin yleistä järjestäytyneissä ammattiosastoissa. Sillä tosin voidaan
pilata paljon hyviä tilaisuuksia, kun työnantajan edustajat saa porukat hajalle ja
kyräilemään toisiaan.
Olen myös kuullut, että jos jossain firmassa on jotain luontaisetuja enemmän
kuin toisessa johon kyseinen firma lii
tetään, niin tasa-arvoisen kohtelun merkeissä huononnetaan myös parempia
etuja saavien oloja, ettei toisten tarvitse
olla kateellisia. Siinä ei mahdollinen hyvä
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työilmapiirikään paina mitään. Tässäkin
voisi olla hyvä syy vilkuilla aidan toiselle
puolelle.
Tsiikailin tossa uutisia samalla kun skrivailin tätä juttua. Sama juttu joka itsenäisyyspäivänä, linnassa kerrotaan miten
hyvin Suomessa menee ja veteraanitkin
saa oikein pullakahvit. Samaan aikaan
Hursti jakaa safkaa vähäosasille Hagiksessa. Eikä ollut mikään lyhyt jono. Voiskohan
sen jonon duunaa aina itsenäisyyspäivänä
kauppatorille, niin pressa vois niillekkin
vilkuttaa ?
Käytiin jälleen syyskokous ja kokousväki
oli ilmeisen tyytyväinen nykyiseen johtokuntaan, kun ei vaatinut siihen muutoksia.
Glaiduu Joulua ja kliffaa Uutta Vuotta
				
Hessu
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Puheenjohtajalta
Karavaani kulkee
2017 - 2021

U

tää, että kaikista tarjolla olevista vaaleista
juuri luottamusmiestä valittaessa demokratia on lähimpänä meitä. Valinnan oikeaan osumista mitataan päivittäin.
Jäsenistön velvollisuus ei pääty äänioikeuden käyttämiseen. Seuraavat kaksi
vuotta jäsenistön on oltava valitsemalleen
luottamusmiehelle tukeva selkänoja, josta
ponnistaa. Kapitalistin vyörytyksen edessä
puolustautumiset tai tilaisuuden tullen
liukumien haut eivät ole soolotouhuja
vaan vaativat onnistuakseen koko orkesterin mukana oloa.
Onnittelut valituille ja valitsijoille! Saamani viestit ympäri Etelä-Suomea kertovat
SEL:n tehtaissa tehdyn fiksuja valintoja.

usi TES on solmittu. Neli-vuotinen. Ei tullut työajan pidennyksiä. Tosin eipä tullut tekstiparannuksiakaan. Palkan korotukset määräytyvät verrokkiliittojen mukaan. ETL sai haluamansa
pitkän sopimuksen eikä meidän tarvinnut
uhrata kolmea päivää kiky-höynäytysalttarille. Sopimus syntyi ilman median mukana säätöä ja ehkäpä juuri siksi, historiallisesti kuukausia ennen vanhan TES:n
umpeutumista. Ei lakonuhkaa, eikä ylityökieltoja. Kenties merkittävin mahdollistaja
uuden sopimuksen huomaamattomalle
kulisseissa teolle oli ryhdikkäästi hoidettu
2010 TES:n teko. Toinen merkittävä buusteri sopimuksen synnylle oli vastapuolen
tieto valmiudestamme vastata kovaankin
rynnistykseen, mikäli sitä tarvitaan. Kun
hierotaan kauppaa, pitää myös olla valmius olla myymättä.
Hyvä näin. Taas meillä on työehtoso
pimus, joka kestää vertailun minkä tahansa alan sopimukseen.

Purppuran punaista Joulua kotimaisten
herkkujen parissa toivotellen:
Kympin puheenjohtaja
Jukka Nissinen

2017-2018
Luottamusmiehet elintarvikealan työpaikoille on taas valittu. Rohkenen väit-
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Kuntavaalit
ovat
tulossa!
kuvassa minä ja kampanjatiimin jäsen

Moni tosiaan harkitsee yhä lähtevänsä mukaan kuntavaaleihin. Vielä ei ole
myöhäistä!
Miten siellä kunnassa pystyy sitten vaikuttamaan? Valtuustojen ja lautakuntien
jäsenethän äänestävät erilaisista asioita kuten mikä koulu lakkautetaan ja mitä
rakennetaan mihinkin. On siis tärkeätä, että jokainen meistä äänestää omassa
kunnassa ehdokasta, joka ajaa samoja aatteita kuin me itse. Olen itsekin ehdolla
Vantaalla Vasemmiston riveissä ja toimin ensi kautena Vantaan Vasemmiston
varapuheenjohtajana. Koen tärkeäksi, että voin vaikuttaa meidän kaikkien arkiseen
elämiseen ja lupaan yrittää parhaani mukaan saada jokaiselle paremman arjen.
Minulle tärkeitä asioita ovat perhe, koti, työ ja vapaa-aika. Juurikin näistä kaikista
asioista päätetään kunnassa ja vain me ja meidän edustajat voivat viedä meidän
ääntämme eteenpäin. Täällä meillä Vantaan Vasemistolla on 4 valtuutettua 67:stä.
Meillä on siis tosi pieni ”ääni”, joka yritetään saada kuuluviin isojen valtapuolueiden
ajaessa heikennyksiä niin työn kuin arkielämän osalta. On typerää miettiä ettei
yhdellä äänellä ole merkitystä. Kaikilla äänillä on merkitystä. Esimerkiksi viime
vaalikaudella yhdellä vasemmistolaiselta jäi yhden äänen päähän valtuustopaikka.
Jokainen meistä voi vaikuttaa oman elämämme laatuun. Yhdistäkäämme siis
voimamme ja äänemme. Vielä kertaan: jos et ole vielä ehdolla ja harkitset sitä niin
lähde mukaan! Jokainen ääni puolueelle on lähempänä tavoitettamme parantaa
meidän kaikkien elämä. Vaikka tavoitteenasi ei olisi päästä valtuustoon, niin jokainen
ääni lasketaan yhteen ja sillä on suuri vaikutus. Vaikuta siis omaan elämääsi.
”Sen tietää kun sydänkin on vasemmalla” #sydänkinvasemmisto
Kaikkia kunnioittaen,
ammattiosasto 10:n varasihteeri,
Chau Nguyen
Sekahedelmä 4 | 2016
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Aluesihteerin palsta
Jouni Konttila, aluesihteeri, 040 544 5101
jouni.konttila@selry.fi

Vastuu
ei paina
Osta asunto,
saat
pörssiyhtiöitä
auton kylkiäisenä

YT

paikkojen puolesta. Henkilöstön pahoinvointi purkautui Koffilla työnseisaukseen,
joka on äärimmäinen toimenpide mutta
väki näytti, että nyt riittää. Linjakasta toimintaa. Tilastot näyttävät selkeästi, että
kun lakot vähentyvät myös palkat lähtevät luisuun alaspäin. Keskitetyt ratkaisut
palkkojen osalta ovat aiheuttaneet sen,
että miljoonavoittoja tekevien yritysten
ei tarvitse maksaa hyvästä tuloksestaan
duunareille mitään.
Hyvä työ ja ponnistelut yrityksen eteen
eivät näy tilipussissa. Duunarin osa on
vain olla irtisanomisuhan alla ja raataa.
Työn voitot pysyvät sijoittajien taskussa
ja yhteiskunta velkaantuu, koska ei ole
pätäkkää kuluttaa. Yhteiskunta ei toimi.
Kevään kuntavaaleissa on mahdollisuus
vaikuttaa siihen miten kuntalaisten asioita
hoidetaan. Toivon, että pääkaupunkiseudulla saadaan täydet vasemmiston listat.
Kuntapuolella ratkaistaan monia jokaisen
arkea koskettavia asioita. Verotus, päivähoitomaksut, kiinteistöverot, jätemaksut,
vuokrat ja asuntorakentaminen muutamia
mainitakseni. Kaikki sellaisia, jotka suoraan vaikuttavat duunarin toimeentuloon.
Siksi ääni vasemmistolle tulevissa vaaleissa
on euro lompakkoon duunarille.

– buumi on taas alkanut toden teolla. Miljoonavoittoja
tekevät pörssiyhtiöt, joille on jo hallituksen toimesta annettu kädenojennuksia
miljardi tolkulla veronalennusten ja kelamaksujen muodossa kantavat nyt yhteiskuntavastuutaan. Työllistämislupauksista
huolimatta yt ruletti pyörii niin Koffilla,
kuin Vaasan Oy:ssä ja monessa muussa
yrityksessä. Sovittu kiky sopimus, jossa
SEL ei ollut mukana, kiitos siitä jämäkälle
hallinnolle ja liiton johdolle on osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi.
Yksikään yritys ei palkkaa ainuttakaan
duunaria ellei tarvitse. Ja jos tarvitsee, niin
näillä liksoilla palkanmaksu kalliissa maassamme ei ole ongelma. Tämän on todennut moni pk-yrittäjä kun olen kenttää
kiertänyt. Moni yrittäjä on jopa huolissaan
miten duunarit tulevat toimeen näillä palkoilla pääkaupunkiseudulla. Järkevää olisi
ollut pohtia pk-yritysten asemaa ja olosuhteita tässä ns. Suomen mallissa, jossa
rikkaille annetaan ja köyhiltä viedään.
Nyt maksuvastuu on siirretty duunareille.
Verotuloista annetaan helpotuksia yrityksille, ilman mitään ehtoja ja kiitokseksi
kenkää persuuksille. Tämä on Suomen
malli, jota hallitus ja eduskunnan enemmistö haluavat. On pakko sanoa, että
luottamusmiehet Koffilla ja Vaasan Oy:ssä
ovat olleet kovilla kamppaillessaan työSekahedelmä 4 | 2016

Jaksamisia luottamushenkilöille ja työntekijöille työpaikoilla. Kyyti on kovaa mut6

ta yhteisvoimin on mahdollista saada parannuksia aikaiseksi.
Kiitos kuluneesta vuodesta ja käyttäkää
Joulun aika lepäämiseen läheisten kanssa ja muistakaa ostaa kotimaista mikäli
mahdollista.

• Huomioithan,
että työttömyyskassalla ei ole asiakaspalvelupistettä
uudella toimistolla.
Ansiopäivärahahakemuksen voit tehdä sähköisesti
eAsiointi-palvelussa www.selry.fi/tyottomyyskassa,
postittaa osoitteeseen:
SEL-kassa, Asemamiehenkatu 2, 8. krs, 00520 Helsinki
tai jättää SEL:n aluetoimistolle.
Sekahedelmä 4 | 2016
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Osasto tukee
osaston risteilijöitä
20 euroo per henkilö.
Sekahedelmä 4 | 2016
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SEL:n
Talvipäivätristeilyn hinnat:
Hintaan sisältyy hyttipaikka ja buffet
ruokailu klo 17.30 kattaukseen sekä
aamupala.
• B 4 henkilöä hytissä, niin yhden henkilön hinta on 61,50 €
• B 3 henkilöä hytissä, niin yhden henkilön hinta on 67,00 €
• B 2 henkilöä hytissä, niin yhden henkilön hinta on 77,50 €
• B 1 henkilö hytissä, niin hinta 102,50 €
• A 4 henkilöä hytissä, niin yhden henkilön hinta 67,50 €
• A 3 henkilöä hytissä, niin yhden henkilön hinta on 75,00 €
• A 2 henkilöä hytissä, niin yhden henkilön hinta on 85,50 €
• A 1 henkilö hytissä, niin hinta 119,50 €
• de lux 2 henkilöä hytissä, niin yhden
henkilön hinta on 124 €
• de lux 1 henkilö hytissä, niin hinta on
206,00 €
• Sviitti 2 henkilöä hytissä, niin yhden
henkilön hinta on 170 €
• Sviitti 1 henkilö hytissä, niin hinta on
280 €
Varauksesi vahvistuu vasta, kun olet
maksanut 3.2.2017 mennessä
Helsingin Osuuspankin
tilille: FI14 5542 2320 2606 56
maksun saaja:
SEL Etelä-Suomen aluejärjestö ry.
Viestikenttään on ehdottomasti ilmoitettava matkustajien nimet ja ammattiosasto.
Sekahedelmä 4 | 2016
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Slangi-visa

2. Äijäl oli aika pitkä VIETERI, eli:
1) Pinna, eli sietokyky.
x) Ulottuvuus (knekkaukses).
2) Penis.

5. Mitäs tai ketäs ne KLENARIT tai
GLENURIT on / oli?
1) Arpia.
x) Lapsia.
2) Metalliliittimiä.

3. ”… paljoks sellanen skidien bansku
bungaa?” Mitä tarkoittaa tässä
BUNGAA?
1) Vie aikaa.
X) Maksaa.
2) Olla pituutta.
(Hannu Vuorio: Heil!, WSOY 2001).

6. Sitte MOTTI STREIKKAS, eli:
1) Johtaja kuoli.
x) Pää meni sekaisin.
2) Moottori meni epäkuntoon.

www.osasto10.com
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OIKEA RIVI: x1x 2x2

4. ”Mä hoidon poves kannan,
kun mä lähden joraamaan.
Ja sälliä molliin mä annan,
jos ryppyilevät vaan.
Mitäs toi HOITO on?
1) Nyrkkiraudat.
x) Viinapullo.
2) Puukko.
(Bruno Salin tai Rafu Ramstedt:
Sakilaislaulu)

1. ”Se sai boltsiin snadin skraadun”,
mikä o SKRAADE?
1) Reikä.
x) Naarmu.
2) Haava.

1.”Snadi kundi, bulit pläägät.”,
PLÄÄGÄT ?
1) Puheet.
x) Kengät.
2) Nyrkit.

4. ”Älä käy BUBUILEEN”, voi joku
jangsteri stikkaa, eli:
1) Älä rupea rehentelee.
x) Älä rupea pelkään.
2) Älä rupea väkivaltaiseksi.

2. SLAIKKARI tai SLAIKKA tarkottaa
mitä?
1) Bensaletkun suutin.
x) Miehen sukuelin.
2) Hammasharja.

5. Jos sanot, et ”luudaat huntin
sileen alle kymmenen sekan stiflat
klabbeissa”, nii
1) Yrität strittaa pahasti öögaan.
x) Yrität stiflaa kymmenen sileetä hunttiin.
2) Yrität klabbaa stiflasti huntilla sekkaa.

3. MONTTUBILEET on uudempaa
slangia, merkkaa?
1) Penkkarit.
x) Hautajaiset.
2) Kuopiaiset (vrt. harjakaiset).
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6. ”Kaikkiha siel SNIFFAS” eli:
1) Aivasteli.
x) Pisti huumetta suoneen.
2) Imppas eli haisteli (esim liimaa).
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OIKEA RIVI: xxx x12

Slangi-visa

Osasto10:n
uusi johtokunta

K

Kari Suominen, Koff
Antti Tervonen, Koff
Jari Siro, Halva
Heikki Vesanto, Mildola,
Iina Härmä

eskiviikkona 7.12.2016 käytiin Helsingin Elintarviketyöntekijät ry Ammattiosasto 10: n järjestäytymiskokous.
Kokouksessa tehtiin seuraavia valintoja:
• Varapuheenjohtajaksi valittiin Juha
Sulisalo, Pauligilta
• Sihteeriksi valittiin Aapo Häyrinen,
Meiralta
• Varasihteeriksi valittiin Janne Petjoi,
Meiralta
• Taloudenhoitajaksi valittiin Milena
Laitinen
• Sekahedelmän päätoimittajaksi valittiin
Heikki Vesanto

Jaokset ja vastaavat
Talousjaos:
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri ja taloudenhoitaja
Opinto-ja nuorisojaosto:
Aapo Häyrinen ja
Antti Tervonen
Urheilujaos:
- kesälajit Jaska Nissinen
- talvilajit Jari Siro

Johtokunta 2017:
Puheenjohtaja:
Jukka Nissinen
puh. 040 5080 074
jukka.nissinen@sff.fi

Tiedoitusjaos:
Sekahedelmän päätoimittaja,
johtokunnan puheenjohtaja
ja johtokunnan sihteeri.

Varapuheenjohtaja:
Juha Sulisalo, Paulig
puh. 040 553 2233

Eläkeläisjaos:
Pauli Paavola ja
Pertti Hampinen

Sihteeri:
Aapo Häyrinen, Meira
Osaston varasihteeri:
Janne Petjoi, Meira
Jäsenet:
Olli Hallikas, Meira
Ngyeng Chau, Starfood
Eija Högel, Paulig
Markku Mutka, Mildola
Jaska Nissinen, Koff
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|::| Huru-Ukon muistelmia

Valta turmelee

O

kisesti keskenkasvuisille pikkunilkeille oli
annettu lähes rajaton valta niin palveluskuin vapaa-ajalla kiusata alaisiaan täysin
järjettömillä, ja joskus jopa julmilla käskyillä. Esimerkiksi alokasajalla oli kolmen
kuukauden aliupseerikoulun läpikäyneillä
korpraaleilla ja alikersanteilla tapana leikittää meillä meksikon pikajunaa, jossa
alokasryhmän piti junan puksutusta ja
vihellystä matkien jonossa kontata tuvan
sänkyjen vuoroin alta ja päältä, ns. kouluttajien huutaessa tunneliin, vuorelle,
vauhtia, vauhtia ja lisää ääntä!! Toinen
huvi oli villakoirien ampuminen sänkyjen
alta ja niiden vieminen surumarssissa virsiä
laulaen maastoon haudattaviksi. Tämä
tehtiin kerran minunkin alokasaikana ns.
kusiherätyksenä keskellä yötä, muka rangaistuksena siitä, että kämppä oli huonosti siivottu.
Itsekin pääsin vallankäyttäjien joukkoon
kun minut hyvin koulutettuna, siis senaikaisen keskikoulun käyneenä, komennettiin aliupseerikouluun. Se oli ainoa
kerta kun tämä todistus elämässäni on
noteerattu, ja siiloinkin se aihutti minulle
pikemminkin harmia, kolme kuukautta
pidemmän palvelusajan muodossa.
Kun koulu, jossa alokasaika metsän

tsikon väite on totisinta totta
suomalaisessakin työelämässä.
Toimiessani ammattiyhdistysliikkeessä jouduin tekemisiin monen pikkuhitlerin kanssa, jotka pomostelullaan tekivät alaistensa
työpäivistä varsinaisia pikkuhelvettejä.
Työsopimuslain pykälien mukaan työnantaja tai hänen edustajansa ottaa ja erottaa työntekijät ja johtaa ja jakaa työt. Laki
sisältää myös monia työntekijöitä mielivallalta suojaavia pykäliä, mutta vaikka
lakikirjan tulee olla työpaikalla työntekijöiden vapaasti tutkittavissa, harva sitä tutkii, ymmärtää ja uskaltaa näitä edukseen
käyttää. Tässä tulee ammattiyhdistysliike
ja luottamusmiesjärjestelmä, sekä - erityisesti järjestäytymättömien työnantajien
kohdalla - myös työsuojelujärjestelmän
asiamiehet avuksi. Vallan turmelemille pikkuhitlereille jää kuitenkin tästä huolimatta usein mahdollisuus kostaa, käyttäen
sitä johto- ja jakamisoikeutta siirtääkseen
epämieluisaa työntekijää raskaampiin tai
muuten ikävimpiin hommiin.
Paikka, jossa valta aivan erityisesti turmeli johtoasemassa olevia, oli ainakin
minun siellä viisikymmentäluvulla ollessani, Suomen armeijan ruotsinkielinen
neljäs prikaati Tammisaaressa. Siellä henSekahedelmä 4 | 2016
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varmasti kahdessa päivässä, harjoiteltiin
aluksi pari viikkoa siten, että me opettajat
karjuimme ja oppilaat juoksivat hullujen
lailla pitkin kasarmipihaa. Pärjätäkseni
paremmin tärkeässä opetustehtävässäni
ajattelin tutustua ammattikirjallisuuteen.
Preussiläinen sotatateoreetikko von Clausevits väittää oppikirjassaan, että sota on
jatkuvasti muuttuva kameljontti joten
aivan samanlaista siis odotettavissa olevaa taktiikkaa ei sovi jatkuvasti käyttää,
ja ajattelin hyödyntää hänen ajatuksensa
suomalaisen jalkaväkiryhmän koulutuksessa.
Sulkeisten vauhdittamiseksi oli hitain
mies aina välillä juoksutettava harjoituskentän lipputangon ympäri. Minä päätin
antaa kunnian sille, jolle kunnia kuului,
ja pistin ensimmäisen kunniakierrokselle. Tulos oli odotetun mukainen. En ole
milloinkaan nähnyt niin naurettavaa hidastusjuoksua. Nautin näkymästä täysin
siemauksin, ja mietin miten humoristisen
puhuttelun pitäisin kun ryhmä viimein
olisi jonkinlaisessa rivissä edessäni, kun
takanani alkoi kuulua hirmuinen karjunta.
Komppanian päällikkö kapteeni Nieminen oli lähtenyt tarkastamaan harjoitusta
ja ilmoitti jyrisevällä äänellä, että ryhmä
kuuluu komentooni. Sen jälkeen juostiin
pitkän ajan kovaa minä joukon jatkona,
kunnes juoksuttaminen päättyi sanoihin:
- Korpraali jatkaa tästä ja ilmoittautuu
ruokailun jälkeen toimistooni.
Toimistossa sain sitten kuulla pitkän
saarnan siitä miten suuri häpeä olin Suomen kunniokkaalle armeijalle ja että se
rekryytti Dumbom, jota esitin AUKn joulukabareessa ei tainnutkaan olla näyttelemistä ja että minun olisi aivan turhaa
kirjoitella loma-anomuksia pitkään aikaan
koska hän järjestäisi minulle opettavaista
tekemistä tulevina viikonloppuina. Sitä
tekemistä riittikin sitten muistaakseni
kuusi viikonloppua, joina olin putkan ja

nopeimpana eläimenä edelleen jatkui,
viimein päättyi olin vallanpitäjänä elämäni
huipulla, eli jalkaväen korpraali. Meille
kun erityisesti korostettiin, että jalkaväki
on se pääaselaji ja kaikkí muut vain apu
aselajeja.
Tämä vallan huipulle pääseminen ei
ilahduttanut minua kuin murto-osan siitä,
että koulun läpikäyneenä sai viikon kuntoisuusloman, jolloin sai olla kotona, nukkua pitkään, kävellä hiljaa ja käydä missä
huvitti, paitsi kaljalla. Armeijan kuteissa
kun ei saanut alkoholia kuin kirjallisella
lupakirjalla, jollaista minulla ei ollut, ja ne
ainoat päälle sopivat siviilivaatteet lepäsivät siviilipaketissa armeijan varastossa
odottamassa onnenpäivää jolloin pääsisin siviliin, eli niin kuin asevelvollisauuslaissa sanottiin siirtyisin reserviin. Vaan tulihan se viinahimokin sitten sammutettua
kun eräänä iltapäivänä kävin työpaikallani. Siellä kaverit tarjosivat työajan jälkeen
oikein kunnon kännin. Siinä verstaan ruokamurjussa ruodismuistoja vertailtaessa
luottamusmies kertoi asian, jonka tekemättä jättäminen vielä tänäkin päivänä
vähän harmittaa. Jos olisin älynyt tilata
vasemmistolaisen NyTid-lehden kasarmille
olisin takuvarmasti selvinnyt armeijasta
ilman AUK:ta.
Se valtani huipulla oleminen alkoi kun
alokkaat saapuivat. Korkea asemani oli
neljännen prikaatin toisen pataljoonan
kolmannen komppanian ensimmäisen
joukkueen kolmannen ryhmän johtajana
alaisenani kymmenen alokasta. Tehtävänäni oli opettaa alaisilleni isänmaan
puolustuksessa kipeästi tarvittavia sotilastaitoja. Opetus alkoi perusaisioista; asennossa ja levossa seisomisesta, tahdissa
kävelystä, esimiesten tervehimisestä, taakse poistumisesta, riviin ja jonoon järjestäytymisestä ja ojennuksen ottamisesta.
Näitä taitoja, jotka järki-ihminen oppisi
jo puolessa päivässä ja vähäjärkinenkin
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genheimarit, jotka ajavat amerikkalaisen
rahasuvun säätiön mustien megahuussien
näköistä nykytaiteen museota Helsingin
- tämän pohjolan valkean kaupungin paraatipaikalle. Kun tähän vielä oltaisiin
valmiita tuhlaamaan kahdeksankymmentä miljoonaa veronmaksajien rahoja aikana, josta monesta tärkeämmistä menoista
kuten koulutuksesta ja sairaiden vanhusten hoidosta leikataan, pitäisi vanhasta
virsikirjasta kaivaa esille se harvoin laulettu
virsi, joka muistaakseni alkaa: On vääryys
vallan saanut, se huutaa taivaisiin…
Vaan eipä taida virrenveisuu tässä asiassa auttaa, siihen tarvitaan järeämpiä keinoja. Onneksi sellainen keino on keväällä
käytössäkin, nimittäin kunnallisvaalit. Pitäkäämme niissä huolen siitä, että guggenheimarit jäävät valtuustossa selvään
vähemmistöön.

portin vahtipäällikkönä, iltalomalaisia valvovan katupartion jäsenenä ja erilaisten
rangastusporukoiden viikonlopputöiden
pomona, kuten esim. Etelä-Suomen suurimman ulkohuussin tyhjentäjien. Tämä
vainoaminen päättyi vasta kun puolet
ryhmäni jäsenistä komennettiin aliupseeri- ja upseerikouluihin ja minut, ilmeisesti
jatkokoulutukseen sopimattomana, asemikkoylikessun apulaiseksi taisteluvälinevarastoon.
Tämän päällikön kanssa tulin hyvin toimeen, ja naurettiin jopa joskus yhdessä
minun Clausevitzin oppien soveltamiselle.
Minä jatkoin nimittäin pelleilyäni ja tulin,
ehkä juuri sen takia, hyvin toimeen ryhmäni kanssa.
Kun Clausewitzin oppikirjassa sanotaan, että armeija marssii vatsallaan päätin
eräällä maastoharjoituksella toteuttaa tämänkin opin käytännössä. Otimme maihin
eräässä notkelmassa, jossa kasvoi runsaasti mustikoita ja komensin:
- Mustikan syöntiä sotilaallisessa tahdissa;
poimi, vie suuhun, pureksi ja nielaise,
poimi, vie suuhun jne. kunnes mustikat
loppuivat. Seuraava komentoni oli:
- Ryhmä sinihammas tekee rynnäkön
mäenhuipulla olevia vihollisia vastaan
hampaat irvessä ja kauheasti karjuen.
Se kauheasti karjuen taisi kyllä käytännössä mennä iloisesti nauramiseksi, mikä
minusta oli aivan mukava kevennys aikuisten pumsotaleikkiin.
- Mitä opitte tästä, luultavasti ette mitään,
oli eräällä opettejistani lyseossa aikoinaan
tapana sanoa.
Minä opin ameijassa ainakin sen, että
huumorilla pärjää v-mäistenkin pomojen
alaisuudessa.

				

PS. Kun olin lähettämässä tämän jutun
Hessulle tuli aamu-uutisissa kaksi minulle
tärkeatä uutista. Ensimmäinen tuki ylläolevaa tekstiä, nimittäin Koffin porukan
ulosmarssi huonon työilmapiirin vastustamiseksi.
Toinenkin oli tosi hyvä: Kaupunginvaltuusto oli hylännyt Guggenheimin modernin taiteen museon rakentamisesityksen.
Yksi kysymys tuli vielä mieleen. Jouduimmeko me hesalaiset veronmaksajat
maksamaan sen arkitehtikilpailun kustannukset, jonka se vinokattoisten mustaksi
tervatun hökkelikyläesitys voitti?
Minustan vähin mitä guggenheimarit
voisi tehdä, on kerätä keskuudestaan kolehti niiden maksamiseksi.

PS. Jospa lopuksi palattaisiin muistelmista nykyaikaan. Tämän päivän vallan
turmelevien joukossa ovat ainakin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ja muut gugSekahedelmä 4 | 2016
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Osasto 10
Toivottaa kaikille
kivaa rauhallista Joulua
ja Onnekasta vuotta 2017.

Sekahedelmä 4 | 2016

