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Puheenjohtajan terveiset

Uusi mies
uudet kujeet
Puheenjohtajan vaihtuessa,
muuttuu aina toimintakin.

O

len aloittanut graafisen alani Arpatehtaassa
vuonna 1980 ja luottamusmiestoimet pari vuotta myöhemmin. Ensin paino-osaston luottamusmiehenä sekä varapääluottamusmiehenä 26 vuoden
ajan. Nykyään olen Forssa Print Tampere Oy:n pääluottamusmies.

P

uheenjohtajuuskokemuksia minulla on ollut aikaisemminkin ja hallitustyöskentelyä asiantuntijana.
Tampereen Kirjatyötekijäin Yhdistys ry:hyn toivon
tuovani avoimmuutta asiohin sekä yhdistyksen roolin
tunnettavuutta jäsenistölle ja varsinkin luottamusmiehille. Toivon olevani helposti lähestyttävä yhteyshenkilö asiassa kuin asiassa. My name is Blom … Aki Blom
ja minulla on lupa toimia osaston puheenjohtajana.

A

mmattiosasto eli Tampereen Kirjatyöntekijäin
Yhdistys ry, jonka jäseniä me kaikki olemme, on
lyhennettynä TKY. TKY on taas TEAM-liiton jäsen. Ammattiosastomme järjestää kursseja ja luentotilaisuuksia parhaansa mukaan yhdessä TEAM-liiton kanssa. Se
myös pyrkii järjestämään jäsenilleen yhteisiä vapaaajanviettotoimintaa, vaikkapa verkostumisen merkeissä tai esimerkiksi ajatusten vaihdon muodossa.

Kirjake

Marko Lähteenmäki

Tervehdys teille kaikille Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistyksen jäsenlehden lukijoille. Kesä
on vihdoin saapunut kylmän ja
viimaisen talven jälkeen.

G

raafinen Printti Media taistelee olemassa olostaan sähköisen median kanssa ja työntekijät
työllistymisestään joka päiväisten muuttuvien tilanteiden mukaan. Leipä on aina jostain hankittava ja
vakituinen työpaikka on paras perusta. Se pyörittää
yhteiskuntaa, jota eivät nolla•sopimukset ja pätkätyöt tee. Tänä päivänä varsinkin nuorten on meidän
alallemme vaikea saada töitä, vaikka on nuorisotakuut ja tarjotaan rahaa työllistämiseen. Haasteita
on meillä erittäin paljon ja mitä ihmeellisimmissä
muodoissa niitä tulee lisää. Yhteiskuntamme muuttuu ja meidän on vastattava haasteisiin, mutta vielä
ei painettu media kokonaan siirry bittiavaruuteen,
koska kaikilla ei ole avaruusrakettia ja tietyt asiat on
painettava edelleen materiaalisesti, jotta ne saavuttavat kohderyhmänsä ja tavoitteensa.

Aki Blom
040 510 7130
aki.blom@elisanet.fi

Julkaisija Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ry.
Satakunnankatu 19–21 C 24, 33210 Tampere. P. (03) 223 7774.

Seuraava Kirjake ilmestyy marras-joulukuussa 2013
Toimisto avoinna keskiviikkoisin klo 13–16.30.
Päätoimittaja Aki Blom.
Toimitussihteeri ja taitto Minna Kivinen.
Yhdistyksen lehtityöryhmä: Johanna Puro, Jukka Nylund,
Marko Lähteenmäki, Kari Lintunen, Tomi Minetti, Riku Saarela
teknisenä avustajana Martti Lokka.

2

441 878
Painotuote

Kirjoituksia ja valokuvia otetaan vastaan.
Aineisto pyydetään lähettämään yhdistyksen
toimistoon tai s.postilla: kirjakelehti@gmail.com.

Osoitelähde: TKY:n jäsenrekisteri.
Painos 1.600 kpl. Painatus: Tammerprint Oy – 2013.
Kansikuva: Jaana Hietamäki
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Pääluottamusmiehen palsta

”YTneuvottelut
käynnissä
monilla työpaikoilla”
Kylmää on kyyti ollut viime aikoina
graafisella alalla. Yt-neuvotteluja on
käyty ja käydään monissa alamme
työpaikoissa. Kirjatyöntekijöiden jäsenmäärä tippuu kaiken aikaa. Monella työpaikalla vaikka töitä olisikin
tarpeeksi, tunnutaan käyvän yt-neuvotteluja varmuuden vuoksi, valmistaudutaan tulevaan.
Omalla työpaikallani käytiin myös
yt-neuvottelut vuoden 2012 loppupuolella ja neuvottelujen tulos oli,
että kaikki työntekijät ja osa toimihenkilöistä lomautetaan 15 päiväksi,
joka toteutettiin siten, että tehtiin
4-päiväistä työviikkoa ollen perjantait lomautettuina. Töitä on ollut liian
vähän ja päälliköiden mukaan tarve
olisi ollut lomauttaa useammaksikin
päiväksi per viikko (näin jälkikäteen
mietittynä).
Kevään aikana tilausvaranto on hieman parantunut ja eiköhän työtä riitä
kesän ajaksi kun vuosiloma-ajankohtakin on käsillä. Kesätyöntekijöitäkin
palkattiin toistakymmentä. Mutta,
jollei tilauksia lisää saada tulevaisuus
näyttää aika synkältä.

Aiemmin oltiin suomen johtava Kotelotehdas, nyt on kilpailijat pyyhkäisseet ohitse.

TEAMin pääluottamusten neuvottelupäivät 20.−21.4.Jyväskylässä

Mutta puhutaan hieman positiivisimmistakin asioista. Vappuna
tietenkin marssittiin perinteiseen tapaan, vaikka allekirjoittanut joutuikin
marssin jättämään väliin kipeytyneen
polven takia, mutta perinteiseen
vappubrunssiin kyllä kykenin ottamaan osaa, kuten onneksi niin monet
muutkin yhdistyksen jäsenet.

Puheenjohtaja Timo Vallittu omassa
alustuksessaan kertoi, että erityisen
pahalta tilanne näyttää Graafisessa
teollisuudessa. Yt-neuvotteluja ja niistä
johtuvia lomautuksia ja irtisanomisia
tulee edelleen.

Osasto järjestää edelleenkin jäsenilleen toimintaa ja alakerhoja tuetaan taloudellisesti. Opintosihteeri
järjestää koulutusta ja retkiä.
Nyt korvat hörölle kaikki luottamusmiehet (ja naiset)
Syksyllä 14.9. klo. 16.00 alkaen
pidetään tilaisuus Tampereen Kirjatyöntekijäin yhdistykseen kuuluville
luottamusmiehille osaston tiloissa,
tarkemmat tiedot kutsussa. Varatkaa
siis aikaa tuolloin. Tilaisuus on sellainen vapaamuotoinen, rento tutustumistilaisuus, jossa eri työpaikkojen
luottamusmiehet voivat tutustua
toisiinsa ja vaihtaa ajatuksia ja yhteystietoja. Tilaisuuden alustajaksi
saatiin liitosta työehtosihteeri Reijo
Korhonen, joka kertoo yrityskohtaisen erän jakamisen perusteista,
josta taas syksyllä pitäisi olla neuvottelut paikallisesti käytynä syyskuun
aikana. Nythän syksyn kohdalla on
tilanne se, että on vain osittainen
perälauta yrityskohtaisessa 0,7 %:n
erässä, joka tarkoittaa sitä, että mikäli erän käytöstä ei sovita syyskuun
loppuun mennessä, prosentuaalisena
yleiskorotuksena jaetaan 0,35 % ja
työnantaja päättää 0,35 %:n käytöstä
henkilökohtaisina palkankorotuksina
oikeudenmukaista palkkarakennetta
ja yrityksen palkkapolitiikkaa tukevalla tavalla. Työnantajan tulee tällöin
selvittää luottamusmiehelle tai henkilökunnalla, kuinka erä on käytetty
sekä palkankorotusten kohdistumisen perusteet.

152 pääluottamusmiestä ympäri suomea oli ilmoittautunut paikalle.

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly kävi
alustamassa tilaisuudessa. Hän mm.
kertoi karille ajautuneista neuvotteluista SAK ja EK:n välillä.
Työttömyyskassan johtaja Arto Turunen kävi läpi mitä on sovittu työttömyysturvan kokonaisuudistuksessa,
joka tulee voimaan 2014.
On sovittu että työssäoloehto lyhenee
6 kuukauteen, tarkastelujakson ollessa entinen 28 kk. Korotusosa ensimmäisen 20 päivän ajalta poistuu, mutta
päivärahan tasoja nostetaan. Perustason päiväraha pysyy samana.
Päivärahan maksamisen kestoa porrastetaan, jos kieltäytyy työkkärin
(TE-toimiston) aktiivi toimenpiteistä
esim. koulutuksesta, saattaa päivärahan kesto lyhentyä 100 pv.
Ja 1.7.2013 jälkeen luovutaan ryhmälomautusilmoituksista, joten jokainen joutuu ilmoittautumaan TEtoimistoon esim. lomautuksen takia.
Luultavasti sähköinen ilmoittautuminen netin kautta riittää, mutta tämä
ei ole varmaa koska järjestelmät ei ole
vielä kunnossa. Toki aikaahan tuohon
Heinäkuun alkuun vielä on.
Pääluottamuspäivillä painotettiin jäsenhankinnan tärkeyttä ja sitä varten
oli oikein ryhmätöitä pajatyöskentelynä, josta valmistui mm. videoteoksia ja
kävi eräs ryhmä livenäkin esittämässä
kuinka pääluottamusmies ottaa uuden työntekijän vastaan. Täytyy sanoa
että näyttelijäainesta on luottamusmiehissä.

Yrityskohtaisesta erästä on
neuvoteltava ja pyrittävä sopimaan. Kaikille yhdistyksen pääluottamusmiehille tullaan lähettämään
kutsu tilaisuuteen ja jollei teidän työpaikalla vielä luottamusmiestä ole,
valitkaa se nyt ja olette tervetulleita
tilaisuuteen. Jos pääluottamusmies ei
tilaisuuteen pääse voi myös sijaisena
toimia varapääluottamusmies. Ilmoittautuminen on sitova, vain siten tiedämme varata ruokailua varten paikat.
Tervetuloa.
Pääluottamusmies
Marko Lähteenmäki

Lauri Lyly pääluottamusmiespäivillä
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Koulutusta

KIRJAKE

Pakina
Jouko Harju

Missä
mennään?
Työväenpuolueet ovat hukanneet etsikkoaikaansa
kulkemalla helppoa tietä kohti globaalia maailmaa. Eikö kukaan tästä porukasta huomaa, miten tuuliajolle se on kannattajansa vienyt. Omat työväenpuolueet ovat ajautuneet Vennamon linjoille. Kyllä kansa maksaa. Mihin on
hukkunut kansanedustajien ajatus tavallisten kansalaisten hyvinvoinnista.
Perässäjuoksijat ovat katoamassa. Lue periaatteessa puolueita kannattavat.
Uusia jäseniä ei ole helppo saada, vaikka kuinka tietäisi mistä hakea.

TKY:N OPINTOPÄIVÄ
13.4.2013 Hotelli RosendahlIssa
Huhtikuun keväisenä aamuna lähdin
kotoa ajelemaan kohti Hotelli Rosendahlia. Olimme Sillanpään Tuulan
kanssa sopineet koulutuspäivän pitämisestä luottamusmiehille ja muillekin
asioista kiinnostuneille Tky:n jäsenille.
Aluksi varailin paikkoja jopa 20:lle. Olin
vähän liian positiivinen osallistumismäärän suhteen. Paria päivää ennen
koulutusta sain kuitenkin sovittua Hotellin vastaavan kanssa että laskutetaan vain 13:sta, mikä siis oli osallistumismäärä.
Porukkaa alkoi saapua paikalle hyvissä ajoin ja Tuulakin sai av- laitteensa
kuntoon henkilökunnan hyvällä avustuksella. Meille ilmoitettiin että voisimme mennä kunnon hotelliaamiaiselle.
No mikäs siinä, parempihan se oli kuin
vain kahvi ja sämpylä.
Aamiaisen jälkeen menimme sitten
kokoustilaan ja ilman sen kummempia
esittelyjä Tuula jakoi opetusmateriaalia
ja meni suoraan asiaan. Aluksi käsiteltiin kameravalvontaa työpaikoilla ja
sen moninaisia kiemuroita. Paljon taas
kuuli kaikenlaisia erikoisia asioita asian
tiimoilta mitä työpaikoilla oli tapahtunut. Keskustelu oli innostunutta ja niinhän se pitää ollakin. Oikein joutui jo jarruttelemaan ettei yksi asia vie kaikkea
aikaa, olihan meillä paljon muutakin
aiheita.
Seuraavaksi käsiteltiin vahingonkorvausvastuuta,
työntekijän ja
työnantajan kannalta sekä työtapaturmia.
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Sopimukset työsuhteen päättyessä oli seuraava aihe. Käsiteltiin sopimusten eri sisältöjä, niistä en tähän ala
kirjoittelemaan, ei riittäisi palstatila.
Kello alkoi lähestyä puoltapäivää
ja oli aika mennä lounaalle hotellin
ravintolaan. Ruoka oli aivan mainiota:
sai valita lammasta tai kalaa (olikohan
siikaa?)Aluksi tuli tietysti alkuruoka,
salattia ja sen semmosta. Minä otin
lammasta ja se oli hyvää ja mureeta.
Päälle juotiin tietysti kahvit. Ruokapöydässäkin juttu kulki ja kuuli kaikenlaisia
tarinoita maailmanmenosta.
Lounaan
jälkeen
alkoi taas opiskelu.
Kävimme läpi niinkin
masentavaa asiaa kuin
Yt-menettely työvoimaa vähennettäessä,
keskeisten kohtien kertausta. Näitähän uutisia
meidän alalta ei puutu, niitähän on
tullut jopa viikottain. Nytkin kun tätä
kirjoittelen, oli juuri tullut uutinen että
Wipakista pitäisi 100 henkilöä vähentää. Saas nähdä mitä syksyllä tapahtuu
meidän alalla. Pahaa pelkään.
Viimeisenä asiana oli muutokset
työlainsäädännössä. Jos sieltä jotain
poimisi niin ainakin: Tilaajavastuulaki,
Vuosilomalaki: sairastuessaan viikon
omavastuuaika poistuu 1. 10. 2013.
Työttömyysturvalaki:
lomakorvausta ei enään jaksoteta, voimaan 1. 1.
2013. Tämä on selvä parannus työttömäksi joutuvalle.

Näin oli Tky:n koulutuspäivä pulkassa. Paljon tuli asiaa kuudessa tunnissa. Kiitos kaikille osallistujille ja Tuulalle
hyvästä opetuksesta. Meitähän oli Hämeen Kirjapainosta, Takon kotelotehtaalta, Ahaa-sivunvalmistuksesta, PunaMustasta, Aamulehdestä ja Forssan
Kirjapaino Tampereesta. Enemmänkin
olisi mahtunut. Jos ensi keväänä järjestetetään koulutuspäivä niin silloin joukolla mukaan osallistumaan!!
Tomi Minetti
Tky:n Opintosihteeri

:n
PÄIVYSTYS
vuonna 2013
Keskiviikkoisin
kello 13.00–15.00
Osoite:

Satakunnankatu 19–21 C 24
P. (03) 223 7774
Talon sisäpihalla on
TKY:n postilaatikko johon voi
muuna aikana jättää postia.
Laatikko tyhjennetään ainakin
keskiviikkoisin.

Ymmärrän sen, että kykypuolue kokoomus on saanut lottoarvonnan
pois televisiosta, tuskin kansanedustajalla parempaakaan tekemistä on. Yksi
pelaa netissä, toinen harrastaa viestintää. kolmas ihmettelee mihin menisi
seuraavaksi kännäämään. Jotain tarttis tehdä. Itsepä olemme heidät sinne
valinneet. En ihmettele yhtään, että ensi vaaleissa perussuomalaiset olisivat
suurin puolue. Vaikka olenkin monessa asiassa heidän ajatusmaailmaansa
vastaan, voin kuvitella kansaa kosivan linjan lyhyellä tähtäimellä kantavan
melko pitkään. Oli Soinilta hyvä veto, jättää hallituspaikat täyttämättä, sillä
samassa suossa nuo nyt tarpoisivat. Kunta ja sote uudistuksiin en ota kantaa,
kun näen vain pienen osan kokonaisuudesta. Riittää, kun pääsee lääkäriin ja
sairaalaan, kun on tarvetta. Jonot tietysti ovat pitkiä, jopa kuolettavan pitkiä.
Demarit aikovat nostaa kannatustaan ajamalla Gustafssonin takaisin rivikansanedustajaksi ja Gutzenina-Richarsonin maanpakoon. Tälläkö saadaan
työväenpuolueen kannatus nousuun. Eihän tähän usko edes Urpilainen. Tilalle tulee sentään pari pätevääkin ihmistä ja Viitanen. Nainen, jonka tontilla
olisi paljon keskeneräisiä asioita, mutta vuosienkaan kuluessa hän ei ole niitä
kyennyt, tai osannut selvittää. Hän sentään lupasi ottaa Ruotsin tapahtumista opikseen ja tehdä kaikkensa, ettei näin kävisi Suomessa. Voi mökkö, mitä
puhetta uuden asuntoministerin suusta. Keskittyisi nyt vaan hoitamaan lisää
asuntoja ihmisille, eikä vaivaisi päätään muilla asioilla. Hän ei kuitenkaan asialle mitään voi. Kaiken huippuna vielä antoivat potkut päätoimittajalle, syynä ”tiedottaminen liian aikaisin”. Oma porukka pitää päätöksiään salassa. Ei
hyvä.
Nuorten koulutustakuu valui heti reisille, mutta tämä nyt tiedettiin
jo asiaa valmisteltaessa. Onko nämä ihmiset todella niin vieraantuneet todellisesta elämästä, että realiteetitkin unohtuvat. Meidänkin alalle koulutetaan jatkuvasti uusia ihmisiä, vaikka toistakymmentä vuotta on tiedetty,
ettei paluuta työvoimavaltaiseen aikaan enää tule. EK ehdotti ensin nuorille
maksaa, jos jaksaa työehtosopimusta. Eli työnantaja voisi määritellä nuoren
alkupalkan hyvin pieneksi. Lopun saisi sitten sossun luukulta. Eikös tämä järjestelmä ole jo käytössä. Sitä vaan kutsutaan palkattomaksi työharjoitteluksi.
Siinäkin otetaan uusi henkilö edellisen tilalle, kun mittarissa kilometrit ovat
täynnä, Ainoa ero tulee siitä, että se koskee vauvasta vaariin ajattelua. Perussuomalaiset kannattavat 75 % nuorten palkatonta työskentelyä. Nyt herrat
ovat keksineet, että koeaika venytettäisiin vuoden mittaiseksi. Minkälaista
painostusta mahdollisesti nuori kokisi vajaan vuoden ja sitten kumminkin
potkaistaisiin pois. Sillä nyt tulee jo tapahtumaan niin, että valtion lupaaman
700 euron tuen loputtua työntekijöitä poistetaan kortistoon ja otetaan uusia
tilalle. Lakiesitys nuorten palkkaamiseksi lomautettujen tilalle on myös erikoinen. Tarkoitus ei varmaan ole kyseisen lauseen todenmukaiseen toteuttamiseen, mutta antaa hyvät eväät siihen.
Viimeiseksi tullaan siihen pisteeseen, että kuluja tullaan karsimaan. En
näe mitään valoa tunnelin päässä. No ehkä siellä vähän kajastaa. Ollaan Kreikan tiellä. Ei ole töitä, ei toimeentuloa. Suhteelliset ansiot tulevat laskemaan
vielä pari kolme vuotta ja johtaa yhä useamman ihmisen toimeentulon hankaloitumiseen. Ammattiyhdistysliike on koko ajan käymistilanteessa, johon
ei helppoja ratkaisuja olekaan. Yritetään kuitenkin. Asioilla on tapana järjestyä. Viimeistään silloin kun ilmastonmuutos aloittaa ratkaisujen teon. Toivottavasti olen väärässä.

Punavihreään
yhteiskuntaan
Ihminen;
merestä noussut,
biologinen organismi/protoplasma.
Homo Sapiens.
Puhuva olento;
järkeä, tahtoa/tunnetta.
Sielua/henkeä
		
itsensä kehittämiselle.
Näkö, kieli,
		
ajattelun tulkkina.
Elänyt;
3 miljoona vuotta metsässä
300 vuotta tehtaassa
30 vuotta näyttöpäätteen ääressä
Kauanko vielä...
ennekuin elämä, ajaa kiinni?
Polkee yli jokapäiväisen,
		
repäisee rikki,
		
ompelee yhteen,
		
epähumaanin itsekkyyden?
Talouselämän sivistyksen/ajattelun
		
ihmisen ja luonnon rapauttajan?
Kauanko vielä...
väärät huulet,
tekee totuutta,
		
isolla äänellä,
		
huulia punaa,
		
Ihmistä alentaa/häpäisee?
Ennenkuin ihmisellä on liitto,
punavihreä liitto/yhteiskunta
ihmisyyden ja järjen liitto/yhteiskunta.
Sinisen vesiplaneetan liitto/maan liitto
Ihmiskunnan yhteinen luontosopimus.
maailmankatsomus/hallitus.
Seppo Koskima
Vappuna 2013

Vuokraa mökki
Kaunistosta!
www.tkytampere.fi
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SAK:n paikallisjärjestö

Yhteiskunnallista
vaikuttamista
paikallisesti
- Paikallisjärjestö ja aluetoimikunta
SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry on
ammattiyhdistysliikkeeseen kuuluva
yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys. Paikallisjärjestön muodostavat sen jäseninä olevat ammattiosastot.
Pirkanmaan alueen yksitoista
SAK:n paikallisjärjestöä vastaavat alueillaan jäsenistön yhteiskunnallisesta
edunvalvonnasta ammattiosasto- ja
liittorajat ylittävissä kysymyksissä. Ne
myös vastaavat alueensa jäsenammattiosastojen välisestä yhteistyöstä.
SAK:n Paikallisjärjestöjen hallinnossa ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto, joka muodostuu jäsenosastojen edustajista. Edustajien määrä on
riippuvainen edelleen kunkin ammattiosaston jäsenmäärästä. Edustajisto
kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiinsa kahdesti vuodessa. Edustajisto
valitsee hallituksen hoitamaan paikallisjärjestön toimintaa. SAK:n Tampereen Paikallisjärjestössä hallituksen
paikkajakauma varsinaiset jäsenet ja
henkilökohtaiset varajäsenet määräytyy seuraavasti: julkinen toimiala 4 + 4,
kuljetuksen toimiala 2 + 2, teollisuuden
toimiala 8 + 8 ja yksityinen palveluala 6
+ 6. Toimialan paikkamäärä hallituksessa on suhteutettu alan ammattiosastojen kokonaisjäsenmäärään.

Paikallisjärjestön
toimialajako
perustuu SAK:n vastaavaan liittojen
toimialajaotteluun. Jokainen toimiala
nimeää itselleen keskuudestaan toimialapuheenjohtajan, joka kutsuu toimialan kokoukset koolle paikallisjärjestön
toiminnan toteuttamiseksi ja keskustelemaan alan erityiskysymyksistä.
Toimintansa Paikallisjärjestö rahoittaa jäsenyhdistyksiltä saadusta jäsenmaksusta.
Paikallisjärjestön toimintakenttä
Alueellisesti SAK:n edustajana toimii
Paikallisjärjestö. Se hakeutuu aktiivisesti yhteistoimintaan jäsenyhdistysten kanssa ja toteuttaa yhteisiä tapahtumia ja hankkeita sekä osallistuu
edunvalvontaan ja pyydettäessä tukee ammattiosastojen työtaistelutoimenpiteitä. Paikallisjärjestö vaikuttaa
alueellaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, julkiseen keskusteluun ja
kansalaisyhteiskunnan toimintaan. Se
edistää järjestäytymistä ja järjestöllisiä
toimintavalmiuksia ja järjestää tiedotus-, koulutus - ja virkistystoimintaa.
SAK:n aluetoimikunta

SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen alueellista yhteistoimintaa ohjataan myös
aluetoimikunnassa. Aluetoimikuntaan
kuuluvat alueen paikallisjärjestöjen
puheenjohtajat tai
varapuheenjohtajat
edustajisto
ja aluekokouksen
toimintaryhmät
päättämä
määrä
hallitus
muita paikallisjär20 jäsentä
SAK:n Tampereen
20 varajäsentä
Paikallisjärjestö ry
jestöjen edustajia
johtoryhmä
+ asiantuntijat
56 ammattiosastoa,
sekä
aluetoimi5 jäsentä
joissa yli
kunnan kutsumat
55.000 henkilöjäsentä
asiantuntijat. Aluetoimikunnan
kokoonpano on 6-20
varsinaista jäsentä
ja 4-6 yleisvarajäteollisuuden
julkinen
yksityinen
kuljetuksen
sentä sekä alueen
toimiala (25)
toimiala (19)
palveluala (7)
toimiala (5)
SAK:n valtuuston
varsinaiset jäsenet.

SAK:n Tampereen Paikallisjärjestön hallinto 2013
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Aluetoimikuntaan valittavien jäsenten on oltava työmarkkinoiden
käytettävissä ja valinnoissa on huomioitava sukupuolten välinen tasa-arvo
ja toimialojen edustavuus (teollisuus,
julkiset palvelut, yksityiset palvelut,
kuljetus).

Kalakerho mukana

maailmanennätysonginnassa:
TKY:n kalakerho osallistui opastustehtävissä 29.5. koko maatakäsittävään koululaisten kalastustapahtumaan. Tavoitteena oli, että mahdollisimman moni koululainen
onkisi kukin vähintään 20 minuuttia saman päivän aikana Suomessa. Ennätysyritys
järjestettiin samaan aikaan 59 paikkakunnalla. Miten siinä onnistuttiin niin Guinness
vahvistaa ennätysyrityksen tuloksen vasta syksyllä.

Aluekokous valitsee aluetoimikunnan puheenjohtajan ja aluetoimintakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä mahdolliset muut sen
toimihenkilöt. Sihteerinä toimii SAK:n
henkilökuntaan kuuluva tai joku muu
aluetoimikunnan valitsema henkilö.

Kalakerho järjestää TKY:n perinteisen rannaltaongintakilpailun su. 9.6. klo 18-21 Iidesjärvellä sen etelärannalla, tarkemmin entisen kaatopaikan kohdalla. Osallistumismaksu 5 eur. tiedustelut Ahti puh. 0408252838.
Kalakerhon ONKIKISA järjestetään la. 31.8. klo. 9-13 Lempäälän Sääksjärvellä,
osallistumismaksu 5 €. TERVETULOA!!!

SAK:laisten liittojen toimitsijat ja
SAK:n nuorten toimintaryhmän edustajat kutsutaan aluetoimikunnan kokouksiin puhe- ja esitysoikeudella.
Aluetoimikunta valitaan parillisina
vuosia ja sen toimikausi on kaksi vuotta. Aluetoimikunta kokoontuu vähintään 2 kertaa vuodessa.
Aluetoimikunnan tehtävät
Aluetoimikunta edistää SAK:lai-sia
näkemyksiä maakunnallisessa edunvalvonnassa, ml. EU-hankkeet, yhdessä ammattiliittojen aluetoimistojen
kanssa. Se käsittelee aluekehittämistä
koskevia asioita, tekee esityksiä, antaa
lausuntoja ja pitää yhteyksiä maakuntien hallintoviranomaisiin sekä muihin
alueen kehittämiseen vaikuttaviin tahoihin. Edistää SAK:laisten palkansaajien yhteiskunnallista vaikuttamista ja
aktiivisuutta. Tukee ammatillista järjestäytymistä ja järjestöllisen toimintapohjan vahvistamista. Edistää tasa-arvon toteutumista ja suvaitsevaisuutta.
Edistää ja tukee nuoriso- ja koulutiedotustoimintaa.
Aluetoimikunta tekee tarvittaessa
esitykset SAK:n edustajista viranomais- ja yhteistoimintaelimiin. Tukee
paikallisjärjestöjen toimintaa ja edistää niiden seudullista yhteistyötä sekä
antaa pyydettäessä lausunnon SAK:n
keskustoimistolle paikallisjärjestöjen
toiminta-alueiden määrittelyssä. Tekee
yhteistyötä palkansaajien tavoitteita lähellä olevien organisaatioiden kanssa.
Hoitaa muita SAK:n antamia tehtäviä.
Lähteet:
Päivi Arhenius: ”Tiedotuksesta vuorovaikutteiseen viestintään” SAK:n Tampereen Paikallisjärjestö ry:n sisäisen viestinnän kehittäminen
YAMK Opinnäytetyö 2013, SAK:n verkkosivut.

Käy tutustumassa tamperelaiseen
paikallisjärjestötoimintaan osoitteessa
http://tampere.paikallisjarjesto.fi/
Meidät löydät
myös Facebookista.
Käy tykkäämässä!
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Kerhon vene on nykyisin Kauniston venerannassa. Venettä voi varata omaan käyttöönsä, pientä kovausta vastaan. Avaimen saa sopimalla siitä Ahdin kanssa puh.
0408252838.
Kalakerhon johtokunta 2013: puheenjohtaja Ahti Heleä puh 040 825 2838 s.posti: ahtivaari@rokki.net
sihteeri Nestor Lehtonen puh 0400 761 576, taloudenhoitaja Timo Vataja puh 0400 721 803
Pekka Rantala puh 040 530 4904, Eero Ahonen
mukavaa kesää

terveisin Ahti

Painajainkerho
Painajainkerho Tampereella jatkaa aktiivista toimintaansa ammattiosaston alaisena kerhona. Toiminta
vuosi on jo 76. toimintavuosi. Perinnettä on riittävästi.
Tampereen Painajakerho on ollut myös perustamassa
Painajain Keskusjärjestöä vuonna 1945 eli 68 vuotta
sitten.
Aktiivisuutta on osallistua alan messuille kotimaassa,
kuin myös ulkomailla. Kokoustamme aiheesta , kun
puitteet ja olosuhteet ovat kohdallaan. Tänä vuonna
kerholaisia on yhdistyksen hallitus paikoilla, Team-liiton
organisaatiossa sekä Tampereen Sak:n paikallisjärjestössä, varsin aktiivisia kerholaisia eikö vain !
Kerholaiset tunnistaa omasta T-paidasta. Se on kerhon
jäsenen tunnusmerkki. Paita on saanut kehuja muilta
kerhoilta, taitavat olla kateeellisia. Toteutuneita tapahtumia on Heidelberg-koulutus ja Painajain Keskusjärjestön 51. edustajakokous m/s Viking Gracella josta tuomisena on Painajain Keskusjärjestön puheenjohtajuus.
Vaasan kerho julisti sodan Tampereen kerhon jäsenille.
Sota käydään Vaasassa.
Tulevaisuuden toiminnan tavoitteita on osallistua IPEX
tapahtumaan Lontoossa ja alan messuille Sanghaihin.
Kerhon jäsenet pyrkivät osallistumaan mahdollisuuksien mukaan moneen tapahtumaan ja koulutukseen joita Tampereen Kirjatyöntekijäin Yhdistys ja TEAM-liitto
järjestää.
Aki Blom 
Kerhon jäsen

2 ylintä kuvaa on Viking
Gracelta ja alin kuva
Heidelbergin koulutuksesta
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keilamestaruus
2013

kisailtiin Kuopiossa Teamin talvipäivillä
Talvipäivien yhteydessä päättyneet TEAMin IV-keilailumestaruuskilpailut on pyöritelty
historian kirjoille Kuopiossa.
Tämän kertaisen koitoksen
kävi keilaamassa 71 lajin harrastajaa. Lienee pienin osallistujamäärä, kun vastaavat kisat alkoivat Kirjatyöntekijäin
toimesta 1970 Valkeakoskella.

Sarjojen 3 parasta ja kaikkien osastomme
keilaajien sijoitukset. Suluissa tasoitus,
veteraanisarjassa tasoitus ikähyvityksin.
LUOKKA MIEHET M-D
1. Risto Laukkanen Vantaa 1325 (36)
2. Kari Lintunen Tampere 1313 (96)
3. Juha Immonen Varkaus 1303 (0)...
21. Jarmo Erkkilä Tampere 1044 (156)
22. Kari Nykänen Tampere 971 (192)
23. Jari Mikkola Tampere 929 (198)
VETERAANIT
1. Ahti Nyman WSK Porvoo 1285 (102)
2. Timo Rauha WSK Porvoo 1232 (48)
3. Timo Jorasmaa Savonia Mikkeli 1221 (30)...
8. Olli Mäkinen Tampere 1106 (60)
9. Reijo Moilanen Tampere 1096 (42)
18. Risto Lampi Tampere 1010 (72)
32. Pekka Kankkonen 852 (72)
NAISET
1. Sirkka-Liisa Rokama Kuopio 1138 (144)
2. Hannele Littman Kuusankoski 1133 (186)
3. Mailis Lievonen Oulu 1122 (198)...
6. Silja Levonen Tampere 1100 (150)

PARIKILPAILU MIEHET
1. Vantaa 2475: Risto Laukkanen 1325
(36), Jarmo Lindroos 1150 (192)
2. Tampere 2463: Reijo Moilanen 1150
(96), Kari Lintunen 1313 (96)
3. Mikkeli 2429: Timo Jorasmaa 1245 (54),
Kai Rolig 1184 (102)...
13. Tampere 2230: Olli Mäkinen 1172
(126), Risto Lampi 1058 (120)
26. Tampere 1900: Kari Nykänen 971
(192), Jari Mikkola 929 (198)
PARIKILPAILU NAISET
1. Oulu 2200: Mira Tuovinen, Mailis
Lievonen
2. Iittala 2072: Anja Metsälä, Erja Nygvist
3. Helsinki 2049: Sirkka-Liisa Rokama,
Ritva Olkkonen
JOUKKUEKILPAILU 4 HENKILÖÄ
1. Porvoo 4725: Timo Rauha 1262 (78),
Leif Lindberg 1145 (48), Ahti Nyman 1303
(120), Matti Pitkänen 1015 (102)
2. Mikkeli 4701: Sami Jokinen 1165 (36),
Seppo Härkönen 1107 (42), Timo Jorasmaa 1245 (54), Kai Rolig 1184 (102)

3. Tampere 4963: Reijo Moilanen 1150
(96), Kari Lintunen 1313 (96), Olli Mäkinen 1172 (126), Risto Lampi 1058 (120)...
6. Tampere 4044: Jarmo Erkkilä 1044
(156), Silja Levonen 1100 (150), Kari Nykänen 971 (192), Jari Mikkola 929 (198)
Tulokset poimittu Kuopion Kirjatyöntekijäin yhdistyksen nettisivuilta, kokonaisuudessaan tulokset löytyvät osoitteesta:
http://kuopionkirjatyontekijainyhdistys.
teamliitto.net/team-keila-2013/

Kauniston kohtalo
mietityttää...

Kas kummaa, voittajien joukosta löytyi TKY:n keilajoukkueita suunnittelemmassa Silja Levonen
vanhoja tuttuja, sekä aivan uusia ensikertalai- (vas.), Risto Lampi, Kari Lintunen ja Jarmo Erkkilä
sia. Naisten mestariksi keilannut Sirkka-Liisa
Rokama täydensi palkintokaappiaan voitolla. Rokama hyödynsi parhaiten kotirataedun ja nappasi naisten mestaruuden Helsingin piikkiin. Kuopiossa asuvalle Rokamalle on Rauhalahden keilaradat tulleet tutuiksi jo parin vuoden ajan.
Harvalle käy kuin Oulun Mira Tuoviselle. Heti ensimmäisessä kilpailussa tuli mestaruus parikisassa yhdessä Mailis Lievosen kanssa. Tuovinen sai näin lentävän lähdön keilailu-uralleen. Hannele Littman Kuusankoskelta sai hopeaa ja Lievonen napsi toisen mitalinsa pronssisena.
Veteraanien ykköselle Ahti Nymanille mitalisijat ovat ns. tuttua kauraa. Pari mestaruutta ja muutamia mitalisijoja aiemmista vastaavista koitoksista on kirjattu hänelle plakkariin. Piipahdus Kuopiossa tuotti Nymanille myös nelimiesten
mestaruuden. Porvooseen meni toinenkin mitalisija, kun Timo Rauha varmisteli takuuvarmasti kaksoisvoiton. Ja vanha
tuttu mitalisti Mikkelin Timo Jorasmaa oli jälleen palkintopallilla, nyt kolmas.
Risto Laukkanen Vantaalta keilasi miesten yleisen sarjan ykköseksi ja samalla kilpailun parhaan tasoituksellisen tuloksen 1325. Laukkanen haki vauhtia keskustan vanhalta hallilta, jolle hän ensin tarjoutui joukkeutovereiden kanssa,
ikäänkuin vanhasta muistista. Osoite uusiksi ja löytyihän ne oikeat paanatkin Rauhalahdesta. Laukkanen parinaan Jarmo
Linroos nappasi myös parimiehisten ykkössijan. Edellisen TEAM-kisailun isäntä Kari Lintunen Tampereelta, tehtaili oikeaan aikaan kauden parhaan tuloksensa. Nappiin osunut kunnon ajoitus toi hienosti hopeaa parilukemin. Mainareiden SM
liigapomo Varkaudesta Juha Immonen keilasi puhtaalla parhaiten 1303, mutta ilman tasoituksia sijoittui kolmanneksi.
Kisan jälkeen oli yleinen kysymys,
missä tavataan seuraavan kerran näissä
merkeissä? Niin missä, miettii myös
järjestelyissä mukana olleet Eero Tuovinen ja Keijo Kekäläinen.

Teksti: Keijo Kekäläinen,
Tulokset: Kari Lintunen
Kuvat: Eero Tuovinen
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Mitä tehdä v. -68 ostetulle ja
-73 ensimmäisen kerran käyttöön otetulle 15 ha:n kesänviettopaikalle, jonka jäsenistö
vaikuttaa unohtaneen?
Vuokratontilla olevia jäsenten omia
mökkejä alueella on 12 ja vuokramökkejä 3 kpl. Viime kesänä vuokramökeille oli 4 varausta koko kesänä
ja tälle kesälle on tähän mennessä
tullut n. 5 varausta. Tämä on vähän jos
ajattelee että mökkejä on 3 ja vuokrausaika on n. 4 kk. Karkea johtopäätös
voisi olla, että Kauniston tapaiselle
paikalle ei ole kysyntää -ei ole ollut
vuosiin. Jäsenistä Kaunistosta hyötyvät
eniten 12 itselleen yhdistykseltä tontin vuokrannutta ja sen mukana mökin
ostanutta jäsentä.

talkoisiin, Kesäjuhliin yms. Yhteisöllisyys on kulttuuristamme valitettavasti
kadonnut, eikä Kauniston tapaisen
paikan vaatima talkootoiminta enää
onnistu. Kahden tai kolmen miehen
talkoilla ei paikkoja kuntoon saa, eikä
se ole mielekästäkään pidemmänpäälle.

Vapun-päivän brunssin antimista
kävi nauttimassa nelisenkymmentä osastomme jäsentä

Itselleni tämä on arka aihe, sillä olen
Kaunistossa
lapsuuteni kesät viettänyt
Vakava paikka yhdistykselle on
ja vuokralaisenakin mökkejä kolunnut.
vanhenevien rakennusten tulevat
remontointi-kustannukset. Pirtin katon Aika on ehkä yksinkertaisesti ajamassa
Kauniston vuokramökkien ja saunakorjaaminen maksoi reilut 10.000 €.
systeemin ohi. Ihmiset ovat tottuneet
Omistusmökkiläisten tontin vuokrat
saunomaan silloin kun huvittaa ja
eivät kata Kauniston vuosikuluja. Ja
haluavat nauttia nykyajan mukavuukvuokramökeistä ei tuottoa juuri tule.
sista ja omasta rauhasta ilmeisesti
Maksettujen tontinvuokrien jälkeen
myös mökillä ollessaan.
yhdistykselle jää maksettavaa jätehuolto- vesi- tie- yms. maksuista vielä
Olisi melkoista riskipeliä lähteä kunreilut 2000 € vuodessa.
nostamaan mökkejä nykyvaatimusten mukaisiksi, kun takuita käytOnko Ammattiosaston tehtävä ylitöprosentin noususta ei kuitenkaan
päätään nykyaikana järjestää tälläistä
ole... Hyvät ideat tulevat nyt tarpeetoimintaa? Eri asia olisi jos ihmiset
seen! 
joukolla osallistuisivat Kauniston
Minna Kivinen
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Veteraanit tutustuivat
Sillanpäähän...
Keväinen lämmin aamu valkeni Hämeenkyrön takamailla ihmetellen outoja kasvoja
menneiltä hyviltä ajoilta. Tuulahdus puolen vuosisadan takaa. Sieltä kirmasivat nuoret
kirjaltajat katsomaan maailman kuulua Nobel kirjailijan
kotitanhuaa. Luonto on muovatessaan kyseistä pitäjää vetänyt auraa vähan liian syvällä
ja tehnyt rotkon keskelle peltoja. Kaiken lisäksi joku täytti
vielä notkonkin vedellä.

T

ässä pitäjässä oli muitakin kuuluisuuksia. Löytyi ainoa suomalainen
10-ottelija-olympiavoittaja, Suomenmestari kuulantyöntäjä, Mannerheimin ristin saaja, näiden lisäksi myös
Panu Rajala, Katri-Helena, sekä lukuisia muita merkkihenkilöitä. Kunnaita
kirmaava nuorisomme ei juuri nyt ollut kiinnostunut heistä vaan keskittivät piirtämään muotokuvaa Frans
Emil Sillanpäästä. Tuo nuori mies joka
syntyi aikanaan pieneen vilja-aitasta
kyhättyyn pieneen mökkiin, jota toki
jälkeenpäin oli laajennettu toisella samankokoisella kammarilla. Keskellä oli
myös pieni eteinen, “porstua”, johon
kaikki sisääntulijat ensiksi tutustuivat.
Täällä varsin kumpuilevissa, vaikkakin
aika ankeissa oloissa poikanen vietti
elämänsä ensimmäiset kymmenen
vuotta.

P

aljon ei maalla nykynuoren silmin
tekemistä ollut. Kunhan katseli vähän ympärilleen ja kuljeskeli naapurin
lasten kanssa kotitanhuvilla. Totuus aikalaisten silmissä saattaisi olla toinen.
Ehkä hän oli jo päiväkerhoiästä asti
mukana perheen elättämisessä. Hän
saattoi paimentaa karjaa, kitkeä kasvimaata, kerätä “kerppuja”, toimittaa
asioita, tai vaan maata uunin “pankolla”. Uuni, jonka synnyinkodissa näin,
sulkee pois viimeksi mainitun, Samoin
heillä oli vain yksi lehmä, eikä silloin
enää susiakaan paljon ollut ja Kitunen
oli kaatanut kaikki karhutkin. Loppu
tulemaksi jäi siis perheen toimeentulon edistäminen.
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A

ikansa kirjoiteltuaan ja vähän
nimeä sekä rahaakin saatuaan,
WSOY;n kustantaja kiinnostui nimimerkillä kirjoittavasta henkilöstä. Seurasi salapoliisityö, jonka perusteella
kirjoittelijan henkilöllisyys paljastui. Tämän seurauksena Sillanpää sai kirjeen
Porvoosta, jossa pyydettiin kirjoittamaan kokonainen kirja. Tästä luvattiin
myös maksaa. Siitä kai voisi katsoa kirjailijan uran lähteneen alkuun.

V

arsin nuorena hänen huomattiin
olevan välkky, oppivainen ja kekseliäs. Tarkoittanee, että hän veti “höplästä” muita naapuritalojen sekä kyläläisten lapsia ja kai joskus aikuisiakin.
Niinpä talolliset päättivät moisen ihmelapsen laittaa kouluun. Toiveena oli
tietysti saada kylään, pitäjään, oma lääkäri. Parempaa tuskin olisi kuin, oman
kylän poika pitäjän tohtorina. Ymmärtääkseni poika laitettiin kouluun kymmenvuotiaana peninkulman päähän
kotitalostaan, eikä hän enää palannut
asumaan syntymäkotiinsa. Kerrotaan
tarinaa, että Sillanpää seura, ostettuaan
vuosia myöhemmin kyseisen kiinteistön ja tyhjentäessään sitä kantoi tavaraa pihalle. Ohi sattumoisin ajoi auto,
jonka kyydissä istui pääkaupunkiseudulta olevia henkilöitä. Nämä olisivat
roskakuorman päälle heitetyt kengät
nähtyään pyytäneet, josko saisivat nuo
käytetyt jalkineet saada itselleen. Antoivathan talkoolaiset heille luvan ottaa
mitä vaille olivat, mutta jos teille on takan reunuksella olevista kengistä jotain
mainittu. Sillanpään kengät ne eivät olleet -ainakaan kymmenvuotiaan.

K

ansakoulun käytyään, Sillanpää siirtyi Tampereelle opiskelemaan ja kun
vaikeita aikoja elettiin, alkoivat rahat
käydä vähiin. Talolliset, jotka edelleen
olivat uskossa tulevaan tohtoriin, alkoivat takaamaan vekseleitä. Aikanaan,
kun Sillanpää sitten valmistui, hän oli
pettymys silloiseen uravalmennukseen
syyllistyneille ihmisille. Eipä ole tuo
uranvalintaohjaus juuri tuosta ajasta
parantunut. Päästyään pois koulusta,
olivat vanhemmat jo muuttaneet pois
vanhasta pienestä talosta suurempaan.
Joitakin kilometrejä länteen päin.

K

irjoissaan hän kuvasi mielikuvitustapahtumia, joista todellisuus ei
kuitenkaan ollut kaukana. Hän käytti
myös lähikylien talollisten nimiä, josta
myös sai arvostelua osakseen. Loppujen lopuksi maalaiselämän kuvaus johti Nobel-palkintoon ja kerrotaan että
kyläläiset kateellisina olisivat puhuneet
väheksyttävästi, että, ainahan nuo yhdestä Nobelista puhuvat mutta missä
on se toinen.

Kauppiassuvun vesa kotiutui taas vanhempien luo ja osallistui talon töihinnäennäisen vähän. Isäukkonsa rakennutti hänelle talon päähän yhdeksän
neliön huoneen, ettei pojan tarvitsisi
asustella vanhan parin kanssa samassa huoneessa, Häntä ei todellakaan
paljon talon töissä näkynyt, koska hän
kuljeskeli kylällä haastatellen ihmisiä ja
kysellen joskus vähän tyhmiä, tai itsestään selvyyksiäkin.

T

yöteliäiden isäntien ja palvelusväen
mittapuun mukaan aikuinen, raavas mies ei kuitenkaan tehnyt mitään.
Eiväthän he voineet tietää, että nuori aikuinen kirjoitteli novelleja ja kolumneja
pääkaupunkiseudun lehtiin. Tottahan
hän osallistui lähikylien juhliin, mutta ei
miestä talkoissa näkynyt.

L

oppuu aika ja täytyy vaihtaa paikkaa. Linjuriin ja menoksi kohti lihansavustamoa. Savustamo sijaitsi Hämeenkyrön laitamalla, 3. tien varressa
ja sieltä löytyi savustetusta broilerista
suolattuun hevosenlihaan. Putiikista
sai ostaa kohtuuhintaan kaikkea mahdollista ruokaisaa tavaraa ja jos siellä
ei jotain olisi, luultavasti paikallinen
kauppias kävisi sen jostain noutamassa. Erikseen pitää mainita hyvä kahvi,
jonka sai vielä eurolla.

T

ässä jaaritellessa alkoi hiukoa, joten lähdemme tuonne Viljakkalan
suuntaan syömään Kalaravintolaan
lounasta. Tulipa syötyä, ihan syötävää,
halvalla, kuten Sulo Vilenkin olisi sanonut. Moittisin palvelua, jos sitä olisi
ollut.

I

... ja suklaatilaan

H

N

äkkäämmäksi tultuaan hän osallistui
moniin rientoihin, kuten nykykirjailijatkin tekevät vielä nytkin Hämeenkyrössä. Seurauksena tietysti vaikeuksia,
jotka sitten lopulta johtivat avioliittoon. Kerrotaan että paikkakunnan rikas talollinen oli luvannut lehmän Sillanpäälle, jos tämä naisi raskaana
olevan nuorikkonsa. Muussa tapauksessa lehmän saisi morsian ja Fransu
saisi sakinhivutuksen. Tiedä häntä.
Avioon he kuitenkin päätyivät.

e rakensivat talonsa mäen päälle, tienvarteen ja näköala oli sekä
järvelle, että viljaville pelloille. Huomattavaa oli sekin, että hän pyysi koulukaveriaan arkkitehtiä Tampereelta
piirtämään talonsa. Mies teki työtä käskettyä ja sijoitti sen pitkittäin tien viereen. Välit menivät huonoon kuntoon,
kun Sillanpää hyväksyi piirustukset,
mutta rakensi talonsa poikittain tien
varteen. Kaiken kaikkiaan Sillanpää
kirjoitti suurimman osan teoksistaan
Helsingissä, eikä häntä inspiroinut
Hämeenkyrön hiljaisuus. Tapahtumat
pyörivät maalla, mutta oli helpompaa
tarttua asioihin Helsingissä.

autittuamme lounaan suunnistettiin Suklaatilalle. Ihka tuore
uusi yrittäjä myi kantturat pihveiksi, muutti navetan tuotantotiloiksi ja
myymälä-kahvilaksi. Tilalla viljellään
myös normaaleja kasvikunnan tuotteita. Pääosan tuotantoajasta vie kuitenkin suklaa. Saimme tilalla tietää miten suklaata syödään oikeaoppisesti.
Hämmästyin, kun joku muukin oli
kanssani samaa mieltä.Suklaata ei pidä
syödä kuten leipää, eikä sitä tarvitse
imuroida paria levyä kerralla, tai konvehtirasiallistakaan. Suklaasta pitää
nauttia. Ensin pitää nuuhkaista, sitten
purraan pieni pala, joka painetaan kitalakeen ja annetaan omia aikoja sulaa.

Konvehti pitäisi syödä puremalla se
kahtia ja tunnustelemalla sen sisältöä
kielen kärjellä. Kaikki eivät tiedä sitäkään, että suklaasta jää myös jälkimaku. Tummista suklaista eritoten, mutta
myös konvehdeista ja sekoituksista.
Maistele joskus.

S

uklaatahan on montaa lajia. Kaikki tietävät Fazerin sinisen, joka ei
kuitenkaan EU direktiivin mukaan ole
suklaata ollenkaan. Direktiivi määrää,
että suklaata saa sanoa suklaaksi vasta,
jos sen kaakaomassa ylittää 45 %. Siksi
sinisessäkin on etuliite maito. Maitosuklaat sisältävät noin 35 % kaakaojauhetta. Vaaleat suklaat eivät sisällä
käytännössä kaakaojauhetta lainkaan,
vaan ne tehdään kookosmaidosta.
Tumma suklaa sisältää kaakaojauhetta yleensä 45-90 %. Käytännössä ei
sataprosenttista suklaata kaupoissa
myydä. Väittävät vielä tumman suklaan olevan terveellistä, mutta mitään
virallista näyttöä ei kuitenkaan ole. Nykyään tumma suklaa on nousemassa
kuluttajien suosioon, Tuo voimakasarominen herkku on erityisesti nuorten
mieleen. Iäkkäämmätkin henkilöt ovat
mieltyneet tähän voimakkaaseen makuun. Pahat kielet väittävät sen johtuvan siitä, etteivät he maista enää muuta. Vaaleat suklaat ovat pehmoisempia
kuin tummat. Suklaa pitäisi nauttia
14–18 asteen lämpöisenä. Jääkaappi
ei ole oikea paikka säilyttää suklaata,
ellei halua muuten vaan syödä kivikovaa annosta. Tumma suklaa säilyy
paremmin ja kauemmin kuin vaalea.
Sitä ei kuitenkaan suositella säilytettävän kuukausitolkulla. Ammatti-ihmiset
maistavat jo alle viikon vanhat suklaat.

M

itäpä näistä, suklaa suli kaikkien
suussa, vaikka meillä oli mukana
alle sata vuotiaitakin.
Tervetuloa veteraanien reissuille.
Meidän joukossa sinäkin tunnet itsesi nuoreksi.
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Sisävesiristeily
Pyhäjärvellä
lauantaina 7.9. klo 15–18
m/s Silver Star -laivalla

Mukaan mahtuu 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta
Risteilyn hinta 15 €/jäsen,
sisältää ruokailun laivalla.
Lähtö 7.9. klo 14.30 alarannasta Laukontorilta.
Sitovat ilmoittautumiset 31.7. mennessä TKY:n toimistoon
keskiviikkoisin klo 13–15 (Satakunnankatu 19–21 C 24)
tai s.postilla kirjaltajat@gmail.com
ja maksu TSOP FI36 5731 7920 0265 64 tilille,
viitteeksi oma nimi.
Tervetuloa! Tky:n Hallitus

