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PÄÄKIRJOITUS

Avauspuhe, edustajakokous 10.11.2018
Arvoisat edustajakokousedustajat ja muut
läsnäolijat! Tervetuloa Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry:n 64. edustajakokoukseen.
Vuosi on taas kulunut ja minun viimeinen
puheenjohtajuusvuoteni käynnistyy. Ensi
vuonna tähän aikaan olen luultavasti nauttimassa ansaituista eläkepäivistä. Tosin mistäs
sitä voi ikinä tietää, mitä tuleva vuosi tuo tullessaan.
Sote- ja maakuntauudistus on ollut puheideni kestoaihe. Viime vuonnakin puheessani
mainitsin tuosta tulevasta sote- ja maakuntauudistuksesta, kuinka se on siirtynyt ja näyttää, että uudistus siirtyy edelleen. Tosin edelleen on häviävän pieni mahdollisuus, että
eduskunta saisi loppuvuoden aikana uudistusta koskevan lainsäädännön käsittelyynsä
ja päätettäväksi.
Ellei niin käy, mitä uudistukselle tapahtuu
ensi vuonna järjestettävien eduskuntavaalien jälkeen? Löydetäänkö eduskuntavaalien
jälkeisissä hallitusohjelmaneuvotteluissa yhteisymmärrys sote- ja maakuntauudistuksesta vaalivoittajien kesken? Näinollen vasta vaalien jälkeen nähtäisiin, tekeekö uusi
hallitus eduskunnalle esityksen uudistuksen
toteuttamisesta ja missä muodossa esitys
tehtäisiin. Tältä kantilta katsottuna matkassa voi olla vielä monia mutkia ja muutoksen
muutoksia.
Eduskunta uudistuu, kun moni kansanedustaja on jäämässä pois tulevista vaaleista.
Useita ”vanhoja” ja miksei ensimmäisenkin
kauden kansanedustajia on jo nyt ilmoittanut, etteivät asetu enää ehdolle. Varmaan
tuota väen vaihtumista ja uudistumista kaivataan niin sote- ja maakunta-asioihin, kuten
eduskuntaankin.
Sen sijaan ammattiyhdistysliikettä nykyinen hallitus on koitellut urakalla ja monin
tavoin. On pyritty leikkaamaan lomia, uhattu
työttömyysturvan heikennyksillä ja kiristetty palkansaajien asemaa, joista tuorein riita
koskee hallituksen kaavailemia irtisanomissuojan muutoksia. Muutos, joka olisi laittanut työtätekevät henkilöt eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, kuinka isossa firmassa
työskentelevät. Asiassa syytettiin ay-liikettä ja
sitä, kuinka ay-liike voi asettaa toiminnallaan
ihmisiä jopa näkemään nälkää. Ammattiyhdistysliikkeen olisi pitänyt perääntyä, ainakin,
kun kuunteli hallituspuolueiden edustajia ja
kannattajia.
Laajasta julkisesta vastustuksesta huolimatta Sipilän hallitus ajoi jääräpäisesti asiaansa eteenpäin. Itsepäisyys jatkui aina siihen
saakka, että taloudelliset tappiot nostivat

elinkeinoelämän paineita ja kritiikkiä maan hallitusta kohtaan. Menetykset olivat jo kymmenissä miljoonissa euroissa ja Suomen ulkomaankaupan maine uhattuna, kun peli
vihellettiin poikki. Vasta siinä tilanteessa pääministeri Sipilä
havahtui, että nyt on syytä perääntyä. Mediasotaa käytiin
kovaa, kun muun muassa työnantajien entinen työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen moitti Sipilän hallitusta vastuuttomuudesta ja osaamattomuudesta. Hänen mukaansa asiassa oli lähinnä kirpun nylkemisestä. Akuutisti tilanne on nyt
rauhoittunut, mutta lopullinen näytelmä on vasta edessä.
Lopullinen näytös käydään lainsäädännön valmistelun jälkeen ja silloin selviää, menettääkö kukaan kasvojaan tai jatkuvatko lakot.
Tämän viikon alussa irtisanomislakia käsiteltiin ja näyttää siltä, että irtisanomislaki on saamassa työmarkkinoiden
hyväksynnän. Kolmikantainen työryhmä on kokoontunut ja
juristit ovat olleet sitä mieltä, että lain perusteet ovat hyvät tai asialliset. Hallitus poisti irtisanomislaista kymmenen
hengen työntekijämäärän ja irtisanomislaki ulotettiin koskemaan kaikenkokoisia yrityksiä. Lain muotoiluihin laitettiin, että henkilöperusteista irtisanomista arvioitaessa yrityksen koko on otettava huomioon.
Palkansaajien joukkovoima on tärkeää, kuten saimme
jälleen huomata, kun tuota hallituksen esitystä vastustettiin eri liittojen taholta. Jokaisen jäsenen on koettava, että
järjestö on juuri häntä varten ja vastaa hänen tarpeisiinsa.
Jäsenpalvelujen on oltava asiakaslähtöisiä ja, että meidän
aktiivitoimijoiden pitää uudistaa toimintaa ja rakentaa niinsanotuille rivijäsenille uutta lisäarvoa.
Viime kuussa Akavan puheenjohtajan Sture Fjäderin puheista nousi iso kohu. Fjäder totesi tv-haastattelussa, että
maahanmuuttajille voitaisiin tarjota työtä pienemmällä
palkalla ja huonommilla ehdoilla kuin suomalaisille. Tällä
tavalla välittyi ja samalla tiivistyi hänen haastattelunsa sisältö isossa kuvassa, vaikka hänen tarkoituksensa oli esittää
esteiden poistamista kouluttamattomien maahanmuuttajien työllistymiseltä. Joka tapauksessa malli ei olisi ollut yhdenvertaisuuden mukainen. Fjäder pyysi heti haastattelun
julkitulon jälkeen anteeksi kommenttejaan. Siitä huolimatta
Akavan Erityisalat ja sosiaalialojen korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia linjasivat, ettei Fjäder nauti heidän
luottamustaan. Kun Akavan hallitus äänesti puheenjohtajan
luottamuksesta, niin Fjäder sai kuitenkin selvän luottamuslauseen.
Samalla mieleen tuli vanha kysymys, olemmeko me KTL:läiset ihan oikeasti korkeastikoulutettuja akavalaisia?
Tätäkin asiaa on syytä miettiä. Tosin onko oikeasti edes
olemassa muita vaihtoehtoja, että kuntatekniikan ja erityisalojen edunvalvontatyötä voidaan tehdä. Edunvalvonnallisen aseman pitää ratkaista se, että mihin liittojen muodostamaan edunvalvontapooliin kannattaa kuulua.
Uudistusta haluttiin myös keskusliittomme KTK Tekniikan
Asiantuntijat ry:n toimintaan. Noin vuosi sitten KTK:n edustajakokouksessa valittiin keskusliittoon uusi puheenjohtaja,
joka tapahtui ehkä yllättäen. Jossain jäsenjärjestöissä oli
pienellä porukalla päätetty, että toimintaa ei voida jatkaa
enää samoilla resepteillä, kehittämisotteella tai -malleilla.
Haluttiin uudistusta, mainittiin uusi avoin KTK. Nyt voikin

kysyä, että onko se sitä? Sen voi jokainen mielessään ajatella, kun vuosi on menty uuden puheenjohtajan johdolla.
Ensi viikolla on KTK:n edustajakokous, siellä kerrotaan, kuinka vuosi on mennyt ja kuinka seuraavaan valmistaudutaan,
niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti. Jäsenmäärien jatkuva väheneminen ei ole pysähtynyt ja se ei voi olla vaikuttamatta keskusliiton toimintaan.
Kun katseet käännetään ensi vuoteen, niin kannustan
KTL-yhteisöä ennakkoluulottomaan yhteistyöhön voimavarojen yhdistämiseksi. Meillä voi olla edessämme valintoja ja
päätöksiä, jotka eivät ole helppoja, mutta erittäin tärkeitä
jäsenistöllemme. Tarvitsemme voimia ja viisautta, niin liittona, jäsenjärjestönä kuin edunvalvojanakin.
Uudistusta tai tulevaisuuden suunnittelua kaivataan
myös oman liitomme toimintaan. Olemmeko menneet liian
kauan samoilla resepteillä? Jäsenmäärät putoavat koko
ajan. Herääkin kysymys mistä saadaan uusia jäseniä, kun
julkiselle puolelle ei uusia työpaikkoja tahdo tulla. Täytyykö tehdä ”jäsenkaappauksia” toisista järjestöistä, joka ei
tietenkään herätä yhteistyötä, ratkaise yleistä järjestäytymisen ongelmaa tai ole edes hyvä tapa toimia. Jos ei henkilöjäseniä saada liittymään nykyisillä toimintatavoilla ja
-malleilla, niin millä konsteilla KTL pystyy kilpailemaan jäsenistä. Muun muassa tämä asia on käynnistänyt keskustelun
tulevaisuudesta ja työvaliokunta on saanut yhdistyksiltä esityksen tulevaisuusseminaarin järjestämiseksi.
Tulevaisuusseminaari järjestetään ensi vuoden tammikuussa Helsinki-Tukholma -laivaristeilynä. Risteilylle kaivataan aktiivisia henkilöitä ideoimaan miten jäsenmäärä
käännetään nousuun tai alenema saadaan pysähtymään.
Kaikkia uusia ja vanhoja ajatuksia ja toimintatapoja tarvitaan, jotta liitto uudistuu, jäsenmäärä saadaan käännettyä
uudelleen kasvu-uralle ja KTL pidettyä vahvana KTK:n vaikuttajana. Esimerkiksi tammikuun seminaarissa on syytä
käsitellä myös paikallisyhdistysten yhdistymisiä ja hallituksen kokoonpanon pienentämistä. Näitä asioita olen nostanut ja pitänyt esillä useaan otteeseen.
Vuoden 2019 laajennetussa edustajakokouksessa tehdään valintoja sekä liiton puheenjohtajaksi että hallitukseen. Moni meistä vanhoista jää pois toiminnasta, kuka
eläkkeelle ja kuka muuten vaan. Tarvitaan nuorempia ja innokkaita jatkamaan edunvalvonta- ja järjestötyötä. Uuden
päättäjäjoukon ja erityisesti tulevan puheenjohtajan linjaukset pitää olla valitsijoiden tiedossa ja tentattavana hyvissä ajoin ennen ensi vuoden valintakokousta. Tulevaisuuden
ideointi, niin kuin kaikki tulevaisuuteen tähtäävät toimet,
vaativat vuorovaikutusta ja kohtaamisia eli yhteistä aikaa,
ajatusten työstämistä ja niiden jalostamista. Vasta se takaa
hyvät lähtökohdat tulevalle nelivuotiskaudelle, joka alkaa
syksystä 2019.
Arvoisa kokousväki, toivokaamme, että tuolta tulevaisuusristeilyllä käynnistetään tekemisen meininki, haastetaan uudet hallinnon ehdokkaat keskusteluihin ja saadaan
kokoon uusia ideoita työstettäväksi.
Jarmo Latva-Lusa
puheenjohtaja
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Muuttaako oikeuskäytäntö
työehtosopimuksia?
Otsakeasiaan vaikuttaa suurelta osalta se, mitä tasä päätöksessä on merkittävää on se, että palkat tuli
pahtuu meneillään olevassa ensihoitajien palkkausharmonisoida ylimmälle palkkatasolle, joka on uutta.
kiistassa (SPAL). Helsingin hovioikeus (S17/453) on
Mehän olemme aina kuvitelleet, että työnantaja voi
todennut, että palomies-ensihoitajan työ on yhtä
harmonisaation tehdä omaa palkkausjärjestelmää
vaativaa kuin niin sanotun tavallisenkin ensihoitajan
silmällä pitäen. No tämä tapaus poikkeaa kuitenkin
työ. Ensin mainittuun sovelletaan TS-sopimusta ja
siinä, että kysymyksessä oli uusi yksikkö, jossa palkat
jälkimmäiseen KVTES-sopimusta, eli hovioikeuden
ja niiden vaativuustekijät vasta muodostettiin ja arlinjauksen mukaan samaa palkkaa samasta työstä
vioitiin.
on maksettava sopimusalasta riippumatta. Tähän on
Jos ajatellaan asiaa KVTES:n kannalta, tapaus on ykluonnollisesti kuntatyöntaja hakenut korkeimmalsiselitteinen, mutta entäpä jos tapausta ajatellaankin
ta oikeudelta valituslupaa ja on sen myös saanut.
TS:n kannalta? Asia ei olekaan enää niin yksinkertaiNähtäväksi siis jää, miten tarinan loppusäkeet kirjoinen. Siellähän on helppo harmonisoida tehtäväkohtetaan, mutta asialla voitaiset palkat ja siirtää loput
daan hieman spekuloida.
”Toisaalta meillä on tehtäviä, joissa eri erillislisään. Onko tämä sitJos hovioikeuden pääten oikein? Minun mielestäni
tös jää voimaan, mitkä sopimusaloilla työskentelevät saavat eri ei, vaan asiaa pitäisi lähestyä
palkkaa sopimusalasta riippuen, vaikka siltä kannalta, että TS-puolen
ovat seuraukset? Ovatko
ne kaikki hyviä? Mitä jos
palkka koostuu enemmän eri
tehtävä on sama.”
menetämme seurauksena
tekijöistä ja jollakin aikavälillä
kaikki muut sopimukset ja vain jää yksi kuntapuolen
myös kaikki palkan osat tulee harmonisoida niin, että
sopimus voimaan? Onko sillä mitään merkitystä?
ne ovat vertailukelpoisia keskenään. Väitänkin, että
Toisaalta meillä on tehtäviä, joissa eri sopimusaloilla
myös tällä päätöksellä tulee olemaan kuntapuolen
työskentelevät saavat eri palkkaa sopimusalasta riiptyöehtosopimuksiin vaikutuksia tulevaisuudessa. Ei
puen, vaikka tehtävä on sama. Onko tämä hyväksytole mikään ihme, että KT vaatii lakia mahdollisesti
tävää? Tällaisena karkeimpana esimerkkinä voidaan
tulevien maakuntien palkkaharmonisaation toteutmainita vaikka elintarvikevalvonnassa laitosvalvontamiseen.
taa tekevät tarkastajat ja eläinlääkärit. Palkkaero samoista tehtävistä on tuhansia euroja ja löytyy niitä
tehtäviä lähempääkin, ihan KTL:n jäsenten keskuuSampo Kilpeläinen
desta. Näin olen kuullut.
koulutus- ja kenttäpäällikkö
Toinen oikeustapaus koski Kainuun fysioterapeutKTK Tekniikan Asiantuntijat ry
teja (TEHY). Siinä kysymyksessä on työtuomioistuimen ratkaisu 2018:18. Tässä ratkaisussa todettiin,
että fysioterapeuttien tehtäväkohtaiset palkat olivat
jääneet harmonisoimatta silloin kun muodostettiin
Kainuun maakuntakuntayhtymää, joten palkat on
harmonisoitava jälkikäteen takautuvasti. Se mikä täs-
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Edunvalvontaa
Marraskuiset terveiset Suomen Turusta! Nyt ovat varmasti
käynnissä neuvottelut ympäri Suomea, miten tuo järjestelyerä
jaetaan. Ovatko kyseessä aidot neuvottelut vai työnantajan sanelema jako.
Lainaus KT:n sivuilta: Paikallisen työnantajan edustajat ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoitus antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.
Neuvotteluista on laadittava pöytäkirja ja näkemykset perusteluineen. Sykettä oikeisiin neuvotteluihin toisi perälauta, joka tekisi tasajaon euromääräisesti. TS-sopimuksessa ei saavutettu keskitetyn 0,3 prosentin osuuden käytöstä yksimielisyyttä, joten se
tulee paikallisesti jaettavaksi.
Hyviä neuvotteluja,
Jari Lehdonkivi
KTL ry1. vpj

Kuulumisia ja ajankohtaiset asiat myös netissä:

ktlry.fi
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Tutkijan näkökulma

niiden merkitys ja vaikutukset hämärtyvät.”
Kun kerran faktat puuttuvat, asioiden kytkökset ovat irrallisia tai halutaan tahallaan väärinymmärtää asioita, kyse on
muusta kuin totuudesta -kyse on ymmärryksestä ja vastuullisuudesta.

Miltä tulevaisuus
näyttää?
Tänä päivänä yksilöllinen
yhteisöllisyys, keskustelu
ilmastonmuutoksesta ja erilaiset
uudet normaalit ohjaavat niin
organisaatioita kuin yksilöitä.
Jokainen yksilö, organisaatio ja
systeemi on oman aikansa tuote.
Organisaatiot joutuvat joko
vapaaehtoisesti tai ulkopuolisten
uhkien ja paineiden alaisena
hakemaan oman olemassaolon
oikeutuksen uudelleen. Tutkimusten
mukaan jokainen solu, elin, yksilö
ja organisaatio on lähtökohtaisesti
varustettu itsetuhoisuudella.

Muutosten jatkuvuus herättää kysymyksen, että millaisessa
maailmassa tai yhteiskunnassa me sitten tulevaisuudessa,
tai itseasiassa jo nyt, elämme? Kysymykseen ei ole olemassa
helppoa ja yksinkertaista vastausta, koska asioihin ja tilanteisiin vaikuttavat monet omat valinnat, tapahtumien kehityskulut sekä sattumanvaraisuus. Jokaisen tekemät omat valinnat
käynnistävät uusia tapahtumakulkuja ja sattumanvaraisuus
tulee mukaan silloin, kun erilaiset aikaikkunat avautuvat
mahdollisuuksineen. Samanaikaisesti monia hyvinvointiin
liittyviä ongelmia on ratkaistu, niin kansallisesti kuin globaalisti. Voikin sanoa, että monia vanhoja ja perinteisiä ongelmia
on voitettu. Tosin ne ovat korvautuneet heti uusilla ja moninaisimmilla, niin sanotuilla pirullisilla ongelmilla.
Aikaa kuvaa myös hektisyys ja malttamattomuus. Isoista
tietovirroista on löydettävä nopeasti tietoa, jolloin tarvitaan
avuksi algoritmeja ja tekoälyä. Tosin tietovirtojen hyödyt
avautuvat vasta, kun tiedon sisältämä merkitys ja sen vaikutukset saadaan hyötykäyttöön. Tällöin joudumme etsimään
erilaisista tietomassoista oleellisimmat tekijät, kehityskulut
ja muodostamaan näiden tietojen pohjalta käsityksen niin
kehityskuluista kuin tulevaisuuskuvasta. Tämä edellyttää organisaatioilta kykyä tarkistaa tiedon oikeellisuus, ajankohtaisuus ja merkitys kyseisessä asiayhteydessä.
Kun aikaisemmin ihmisiltä kului vuosikymmen uuden tiedon sisäistämiseen niin tänä päivänä sisäistäminen pitäisi
tapahtua muutaman kuukauden kuluessa. Tekoälyä hyödyntävässä teknologiassa koneiden oppiminen tapahtuu pikemminkin sekunneissa tai enintään päivissä. Algoritmien opettamisessa tietokoneet toteuttavat opettamisen itse, vaikka
tässäkin yhteydessä tarvitaan edelleen inhimillistä osaamista lähtöaineistojen hankkimisessa ja laadunvarmistuksessa.
Näin syntyy algoritmeja ja uutta tekoälyä.

Elämme kokemuksiin pohjautuvaa aikakautta, vaikka emme
arvosta ja kunnioita kokemuspohjaista tietoa. Monista asioiden käsittelytavoista puuttuu elämänkokemukseen pohjautuva viisaus. Tällöin syitä ja seurauksia tai isoja ja pieniä
asioita ei eroteta toisistaan. Mikäli ihmisiltä heikkenee kyky
nähdä asioita asiayhteyksiin kytkeytyvinä ja kauaskantoisesti, muuttuu yksilöiden, ryhmien ja yhteiskuntien keskinäinen
dynamiikka. Pahimmassa tapauksessa tällaiset kehityskulut
johtavat itsetuhoisuuteen. Tosin jokainen järjestelmä ja systeemi on pätevä ja kykenevä ratkaisemaan oman aikakautensa ongelmia ja tarpeita. Ne, joilta nämä kyvyt ja halut puuttuvat, tuhoutuvat.
WWF on arvioinut, että ihmisen toimien seurauksena
esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa 83 prosenttia selkärankaisista on hävinnyt tai jo kuollut sukupuuttoon. Samoin
pölyttäjien vähentyminen uhkaa maailmanlaajuisesti ruoantuotantoa. Nämä ovat todellisia tulevaisuuden uhkakuvia,
mikäli käyttäytymistä ei saada muuttumaan.
Näistä syistä kannattaa oma-aloitteisesti päivittää tulevaisuudenkuvaa, jotta voi rakentaa toimintasuunnitelman ja
etsiä keinot millä kestävämpää tulevaisuudenkuvaa tavoitellaan. Kaikki muutokset lähtevät yksilöistä ja leviävät aina
kansakuntiin ja edelleen globaaleihin toimijoihin saakka.
Dynaaminen verkostojen aika ei ole enää jäykkien rakenteiden aikaa, vaan organisaatioiden rakenteiden on aktivoiduttava ja passivoiduttava asiakastarpeiden mukaisesti. Automaatiolla tulee purkaa rutiininomaiset tehtävät. Samalla
yksilöiden sirpaleinen tulevaisuuskuva on saatava täsmällisemmäksi, että yksilöillä, päättäjillä tai organisaatioilla on
ajantasainen käsitys ja kokonaiskuva.

Arvot jäävät pimentoon

Kaiken kaikkiaan ihmisten arjen pirstaloituminen ja muuttuminen virtuaaliseksi näkyy siinä, että määrällinen hakukoneiden tuottama tieto on syrjäyttänyt laadullista ja
arvoperusteista tietoa. Tämä kehitys on johtanut moneen
yhteiskunnalliseen ilmiöön tai harhaan, jotka näkyvät politiikan viihteellistymisenä ja yleisesti ottaen ihmisten lyhytkestoisena keskittymiskykynä. Toiset puhuvat ajasta totuuden
jälkeen, vaikka kyse on enemmän aivan muista tekijöistä.

Harmillista on kuitenkin se, ettei arvopohjainen toiminnan
johtaminen ole sen laajemmin levinnyt. Viimeisten Mayryn
tutkimusten perusteella arvojen olemassaolo ei voi edes
ohjata organisaatioiden toimintaa, koska työntekijöistä alle
20 prosenttia tuntee organisaationsa arvot. Silloin ne eivät
vaikutta arkiseen toimintaankaan, mutta siitä huolimatta organisaatiot antavat arvolupauksia ja kirjottavat arvonsa julkisesti nähtäville. Vastaavasti taas ne organisaatiot, joiden
toimijat tunnistavat arvot, ovat kulttuurillisesti sitoutuneempia ja arvoilla nähdään olevan suora yhteys organisaation
menestymiselle. Arvojen ja toiminnan keskinäiseen kytkökseen perustuu myös arvonmuodostus. Tavoitellut hyödyt tai
haittojen torjunta käynnistyvät, kun toimintaa ohjaavat ja
sitä johdetaan valittujen arvojen pohjalta, elämänkokemusta
hyödyntäen.
Tästä syystä arvoviisautta kannattaa tavoitella ja rakentaa,
jotta saavutetaan yhdistävien arvojen avulla kestävä ja tasapainoinen tilanne.

”Asioiden liiallinen yksinkertaistaminen on vaarallista, koska

”Arvot, asenteet ja odotukset ohjaavat käyttäytymistä.”

Pirstaleisuus hämärtää kokonaiskuvaa
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Kokemus saa liian pienen roolin

Toisaalta kaikki valintamme vaikuttavat tulevaisuuteen. Valintojen taustalla ovat lopulta tietomme menneisyydestä,
kokemuksemme ja käsityksemme tulevaisuudesta, jolla parempaa, kestävämpää ja arvokkaampaa huomista tavoittelemme.

Organisaatioiden rooli
Tulevaisuus ei tietysti ole näin yksiselitteinen. Ne organisaatiot kuitenkin varmuudella menestyvät, jotka haluavat ratkaista niin jäsentensä kuin sidosryhmiensä ongelmia, tarpeita tai
pulmia. Uudistuminen edellyttää faktojen tunnistamista, tarpeisiin soveltuvia tuotteita ja palveluita sekä kaksisuuntaista
tiedonkulkua yksilöiltä organisaatioiden päättäjille ja takaisin. Siihen tarvitaan monikanavaista, aktiivista ja ajankohtaista viestintää sekä vuoropuhelua.
Kaikkien näiden tekijöiden pitää toteutua samanaikaisesti. Vuorovaikutus on saatava mahdollisimman luontevaksi ja
suoraksi, että tiedon merkitys ja ajankohtaisuus säilyy muuttumattomana. Tyytyväisyyttä ei lisää tiedotuksen määrän
lisääminen tai sirpaleisuus, koska silloin kokonaiskuvan saaminen hämärtyy. Tiedon laatua ei voi saavuttaa tiedon määrällä. Samalla, kun määrä korvaa laadun, katoaa ymmärrys
mitä tieto tarkoittaa, miten tieto liittyy arvoihin tai kyseiseen
asiaan.

Hallinnosta päästävä palveluun
Johtaminen on myös mietittävä uudelta pohjalta. Johtaminen on enemmänkin mahdollisuuksien havaitsemista ja tarjoilemista tekijöille tai palveluiden käyttäjille kuin hallinnon
pyörittämistä ja selvistä asioista päättämistä. Tämä siitäkin
syystä, että toimijoilla itsellään on tai saattaa olla valmiina
moni viisaus ongelmien ratkaisuksi. Kannattaa huomata, että
monissa yhteyksissä joukkoistaminen parantaa tuloksia, asiakaskokemusta ja sitouttaa omia jäseniä sekä sidosryhmiä mukaan toimintaan.
”Liian moni organisaatio on hallintoaan varten, ei asiakasta
tai jäsenten tarpeita.”
Yritysten eliniänodote oli 1920-luvulla 67 vuotta, mutta 2010
luvulla enää vain 15 vuotta. Vastaavasti kansalaisten elinaika
on samalla aikavälillä lisääntynyt noin 25 vuotta. Suomalaisten määrä on lähes kaksinkertaistunut. Kuntien lukumäärä
on tippunut noin 550 kunnasta 311 kuntaan. Nyt kuntien
roolia edelleen uudistetaan ja tehtävien lukumäärää pyritään supistamaan. Kuntakonsernien yhtiörakenteet tulevat
isommaksi, moninaisemmiksi ja ostopalvelujen käyttö on
nelinkertaistanut 1990-luvulta lukien. Näiden monien eri tekijöiden kautta tarkasteltuna tulee siihen johtopäätökseen,
että yhteiskunta on hajautunut, mutta tietyillä tavoilla keskittynyt, sekä samalla se on pirstaloitunut muodostaen moninaista kerroksellisuutta.

Jatkuvuutta vai näivettymistä
Tulevaisuus on varmasti ajankohtainen kysymys, jota yhä
useampi miettii mielessään. Yksinkertaisin vastus tietysti olisi, että nykymuotoinen yhdistysten ja järjestöjen toimintamalli ei kanna tulevaisuudessa. Se vaihtoehto varmaan onkin
vallitseva, jos nykyiset päättäjät eivät itse tee asioille mitään.
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Toinen vaihtoehto olisi lannistua ja lamaantua vaikeuksien
edessä, jolloin aika menee vain tulipaloja sammutellessa ja
pientä viivytystaistelua käydessä. Kolmas tapa olisi tunnistaa
tosiasiat ja tarttua toimeen, mutta silloin joutuu laittamaan
itsensä täysillä peliin. Neljäs tapa on luoda tulevaisuuskuva
yhdessä jäsenten kanssa ja totuttaa se yhdessä. Silloin jäsenten tarpeet, odotukset ja unelmat ohjaavat kehittämistä ja
toiminta vastaa jäsenten tulevaisuudenkuvaa. Näin ollen erilaisia vaihtoehtoja on, mutta valinnat pitää tehdä.
Organisaatioiden tulisi tarkastella avoimesti ja kriittisesti,
että mitkä toiminnot
• ovat auttamattomasti vanhentuneita ja tarpeettomia.
• ovat muokattavissa ja edelleen käyttökelpoisia.
• ovat toimivia ja siksi korostettavissa.
• on luotava uudelleen muuttuneille tarpeille.
Jokainen organisaatio on oman aikakautensa vakiintunut
tuote.

Päättäjien vastuu ei ole vain
kokoustamista”
Se on oppinut ratkaisemaan odotuksia, tarpeita ja vaatimuksia omilla tavoillaan. Tarpeet ovat muuttuneet myös virtuaalisiksi, aikoihin ja paikkoihin sitomattomiksi, jolloin tietotekniset mahdollisuudet haastavat nykyiset toimintamallit.
Nyt vaatimuksia ovat avoimuus, läpinäkyvyys ja yksilölliset
valinnat. Avoimuudella tarkoitetaan sitä, että organisaatiot
oma-aloitteisesti kertovat toiminnastaan, osallistavat jäseniään ja toimivat proaktiivisesti. Läpinäkyvyydellä organisaatiot antavat niin sidosryhmille kuin jäsenille mahdollisuuden
omien havaintojen tekemiseen toiminnasta. Näiden omien
havaintojen ja niiden pohjalta tehtyjen arvioiden avulla yksilöt ja sidosryhmät muodostavat käsityksen toiminnasta,
toimintatavoista ja saavutetuista tuloksista. Samalla organisaatio osoittaa toimiiko se itse asettamiensa arvojen, eettisyyden ja moraalivalintojen mukaisesti. Vasta, kun yksilöillä
on mahdollisuus tutustua tietojen pohjalta organisaatioiden
toimintaan, niin heillä on mahdollista tehdä omien arvojen
tai tarpeiden mukaisia valintoja ja päätöksiä. Toisin sanoen
vasta silloin on mahdollista ratkaista, että haluanko kuulua

kyseiseen ryhmään ja vastaavatko ryhmän toimintatavat
omaa käsitystäni kyseisistä asioista tai toiminnasta.
”Lakien noudattaminen on itsestäänselvyys, mutta jäsen
haluaa tietää myös ratkaisujen eettisyydestä.”

Kyvyt ja halut ratkaisevat
Ainoastaan luonnon kyvykkyys on ratkaisut ikuisen elämän
kysymyksen, kun eräs meduusalaji on kehittänyt kyvyn palautua polyypiksi eli nuorentaa itsensä. Tämä vanhenemisen
torjuminen tai kääntäminen nuoruudeksi ei ole rakentunut
ihmisiin tai organisaatioihin, joten heidän uudistumiselle ei
ole saatavissa evoluutiosta apua tai ratkaisua. Inhimillinen
jatkuvuus tapahtuu lisääntymisen kautta, mutta organisaatioita auttaa vain uudistuminen. Pitää tasapuolisuuden nimissä kuitenkin muistaa, että meduusankaan elämä ei ole vain
ikuista ja vaaratonta kulutusjuhlaa. Ikääntymisen kontrollikyvystä huolimatta, on silläkin omat vaaransa. Koska meduusa
voi päättää päivänsä, tullessaan jonkun isomman syömäksi.

Vastuu tulevaisuudesta jää siis lopulta yksilöille, ryhmille ja
organisaatioille itselleen. On vain oltava halua ja kykyä uudistua sekä muuttua ajan vaatimusten mukaisesti, ettei kuihdu
ja häviä tehtävänsä tehneenä ja tarpeettomana historian reliikkinä. Toivottavasti järjestöjen ja yhteiskunnan päättäjien
ei käy kuten eläinmaailman selkärankaisille on nykymenolla
käymässä -ne ovat kuolemassa sukupuuttoon.

Keijo Houhala
väitöskirjatutkija
Houhalan blogeja on luettavissa Uuden Suomen
Puheenvuoro -palstalla muun muassa arvoviisaudesta,
hyödystä, hintatietoisuudesta ja tulevaisuudesta.

VUOSIKOKOUSKUTSU

Pääkaupunkiseudun Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry:n vuosikokous
Aika:
keskiviikko 13. helmikuuta 2019 klo 17.00
Paikka: Helsingin kaupungin toimitiloissa, Elimäenkatu 5, 00510 Helsinki
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisäksi vuosikokoukselle annetaan selvitys ja päätetään jatkotoimista, koskien
yhdistyksen omistuksessa olevaa osakehuoneistoa osoitteessa Harjukatu 4 A 1,00500 Helsinki.
Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan 5.2.2019 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:
paakaupunkiseudunktlry@gmail.com. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä erityisruokavaliosi.

PKTL ry:n hallitus

Käyntipäiviä vuodessa 45 000
Palveluissa päivittäin n. 180 henkeä
Henkilökunta 36
Toimintayksiköitä 5
luotsisaatio.fi

”Iän pitäisi tuoda viisautta, mutta monesti se näyttää
laiskistavan.”

PÄÄKAUPUNKISEUDUN TEKNIIKAN JA ERITYISALOJEN AMMATTILAISET KTL ry

Kaikki jäsenet ovat tervetulleita!

Luotsi lukuina

Polkuajattelulla pyritään löytämään tehtäviä,
jotka auttavat eteenpäin
Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsi aloitti toiväline valmentaessamme pitkäaikaistyöttömiä ja syrjäytymimintansa 1.4.2004. Perustajina olivat Hämeenlinnan kaupunki
suhan alaisessa asemassa olevia henkilöitä työmarkkinoiden
ja seitsemän sosiaalialalla toimivaa yhdistystä. Säätiön toiminkäyttöön. Esimerkkinä voisi todeta, että huono on valmentaa
ta muovautui kaupungin yksiköistä, jotka toimivat työllistymivaikka jalkapallojoukkuetta ilman palloja. Samoin meillä pitää
sen ja sosiaalisen kuntoutumisen parissa. Säätiöllä oli tuolloin
olla työtä, jolla valmennettavat valmistautuvat tuleviin ”ottetoiminnassa työkeskus Viisari, joka toimi kehitysvammaisten
luihin”.
työtoiminnan yksikkönä, Majakka mielenterveyskuntoutujien,
Luotsi tuottaa palveluita kehitysvammaisille, mielenterveNuorten työpaja ja kierrätyskeskus, jolla myös erillinen rakenyskuntoutujille ja työhön valmentautujille. Käytössä on polnuskierrätys. Myöhemmin mukaan on
kuajattelu, jossa jokaiselle pyritään löytullut Lammin toimintayksikkö.
tämään tehtäviä, jotka auttavat häntä
”Luotsi on uuden edessä ja tulevan eteenpäin. Isolla osalla asiakaistamme
Luotsin kaltaisia säätiöitä oli muodossoten ratkaisuiden vaikutuksia
tettu eri puolille maatamme. Perustajitavoitteena on enemminkin osallien tärkeänä pontimena oli usein löytää
suuden tunne ja sen tukeminen kuin
voidaan säätiön toimintaan
ulkopuolista rahoitusta, kun kaupungin
työmarkkinoille suuntaaminen. Palkvasta arvailla.”
erilliset toimintayksiköt yhdistettäisiin
katuella työskentelevät ihmiset ovat
yhden toimijan alaisuuteen. Erilliselsäätiössämme yleensä vahvistamassa
lä yhteisöllä oli tuon ajan näkemyksen mukaan mahdollisuus
palvelutuotettamme työpanoksellaan työvalmentajien apuna
saada tukea vaikkapa Raha-automaattiyhdistykseltä. Yhteisja samalla saaden itselleen eväitä jatkopolkujaan varten suunkunta itsessään, kuten kaupunki, ei yleensä ole suosittu avusnatessaan kohti mahdollista työllistymistä.
tusten saaja.
Luotsi on uuden edessä ja tulevan soten ratkaisuiden vaiSäätiöittämisbuumin levitessä ympäri Suomea ja avustusten
kutuksia voidaan säätiön toimintaan vasta arvailla. Luultavasti
hakijoiden lisääntyessä RAY veti johtopäätöksiä tilanteesta totoimintamme kuitenkin kilpailutetaan ja kuinka siinä käy jää
deten, että he eivät enää tukirahoja myönnä palveluihin, jotka
nähtäväksi.
kuuluvat yhteiskunnan tuottaa. Yksi tärkeimmistä Luotsi-sääYksi asia on varma, kehitysvammaiset, mielenterveyskuntiön perustamiseen vaikuttaneista tekijöistä jäi näin toteututoutujat, pitkäaikaistyöttömät ja syrjäytymisvaarassa olevat
matta ja RAY:ltä ei ole saatu lanttiakaan.
eivät lopu. Kuinka yhteiskunta heille antaa palveluita jatkossa?
Pääasialliseksi tulonlähteeksi on muodostunut kaupungin
Kuka ne toteuttaa ja millaisilla laatukriteereillä? Tämän päivän
ostamat käyntipäivät säätiön eri yksiköiden osastoilla. Erilaiesimerkit eivät hyvää lupaa vaikkapa vanhusten palveluiden
nen käytännössä vajaatyökykyisten voimin tehtävä palvelu ja
joitakin toteutuksia pohdittaessa. Yhteiskunnan jakautumisen
tuotemyynti on kattanut vain murto-osan säätiön budjetista.
kehitystä ei ole saatu katkaistua ja repeytyminen yhä pahemYhteiskunnallisessa keskustelussa on myös usein ollut esillä,
min on todennäköistä.
kuinka yhteiskunnan tukemana tehty palvelu ja tuotemyynti
kilpailee yksityisen sektorin yrittäjien kanssa. Luotsin kohdalTapio Virtanen
la voisi todeta, että tehty ja myyty työ on enemminkin työsäätiön pääluottamusmies
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Voiko tavallinen kotipuutarhuri varautua sään ääri-ilmiöihin
jotenkin, jotta oman puutarhan vauriot vaikkapa kesän kuivuusjaksoilla tai toisaalta lumettomana pakkastalvena olisivat pienempiä?
- Tietysti kotipuutarhurin on helpompaa varautua ääritilanteisiin paremmin kuin satojen hehtaarien hallinnoijan. Hulevesien hallinnassa auttavat riittävät kallistukset piha-alueella,
riittävät sadevesien imeyttämis- tai kosteikkoalueet. Itse olen
johtanut rakennusten sadevedet isoihin kasteluvesitynnyreihin sekä ylimenevät määrät luonnonvesialtaaseen kosteikkovyöhykkeineen. Kerättyä sadevettä käytetään kotitarve- ja
koristepuutarhan kasteluun pahimpina hellekausina. Myös
monivuotisten istutusten, varsinkin ikivihreiden, kastelu syksyllä pitkän kuivankauden jälkeen on järkevää, ennen talven
kuivattavia tuulia. Myös sipulikasvit tarvitsevat kosteutta juurtuakseen ennen maan jäätymistä.

Muutosta
			ilmassa

Millaiset uudet kasvit tai lajit voivat jatkossa menestyä meillä keskilämpötilojen nousun myötä? Tuleeko viheralueiden
kasvivalikoimaan uusia lajeja?
- Uusia lajeja kaivataan aina, mutta tähän asti ilmasto on ollut

rajoitteena. Meillä on myös keväisin pitkään hallaöitä, joten
mitään radikaalia muutosta viheralueilla käytettäviin kasveihin ei näillä näkymin ole luvassa.
Onko jotain tiettyjä kasveja, joiden menestymistä haluaisit
kokeilla?
- Jotain pientä uutta aina kokeillaan, mm. koristeomenapuistoa haaveiltiin joskus jokirantaan. Sellaiset aina tyssäävät kunnossapidon säästökuureihin, koska jänissuojaukset ovat pakollisia ja kovin työllistäviä laajoille puistoalueille. Suunnittelu
on toki tärkeää ja siinä on hyvä olla kokemusta myös käytännön töistä, mutta viheralueiden kunnossapito on ikuinen työmaa. Viheralueiden ja puistometsien virkistyskäyttö lisääntyy
jatkuvasti, ja niiden kunnossapidon merkitys kasvaa niukentuvista määrärahoista huolimatta, tai ehkä juuri sen vuoksi.

Teksti: Nelli Nenonen
Kuvat: Anna Wahlberg

Törnävän kartanon ruusutarha.

Vaikka elämme jo joulukuuta, ovat viimekesän hellejaksot ja kuivuus varmasti
vielä suurimmalla osalla muistissa, sen verran poikkeuksellisia lomasäitä saimme
kokea useamman viileän, sateisen kesän jälkeen. Seuraavassa yhteenvetoa
Seinäjoelta ja ajatuksia ilmastonmuutoksen vaikutuksista viheralueisiin,
haastateltavana Seinäjoen kaupungin viheraluesuunnittelija Anna Wahlberg
kaupunkiympäristön toimialalta puistotoimesta.
Millä tavoin kuuma ja vähäsateinen kesä näkyi kaupungin
viheralueilla?
- Ruohonleikkuuta sai vähentää merkittävästi. Kesäkukkien
kasteluun ja huoltoon meni enemmän aikaa kuin normaalisti. Syysistutuksissa painottui kastelun tärkeys, mitä ei yleensä
jouduta tekemään tavanomaisina vuosina.
Hyötyivätkö jotkin kasvit menneen kesän sääolosuhteista?
Mitkä kasvit kärsivät eniten?
- Tietenkin monet pitkän kesän vaativat kasvit hyötyivät merkittävästi, joskin kuivuus alkoi hidastaa kasvua loppukesällä.
Kesäkukat hehkuivat runsaina. Havukasvit näyttivät kärsivän
jonkin verran, ihan täysi-ikäisiä tuijia ja edelliskesänä istutet-

tuja puuntaimia saattoi kuolla pystyyn kuivuuden takia. Myös
lähes satavuotiaat, kestävät sembrat ja makedonianmännyt
varistivat neulasiaan ehkä normaalia enemmän. Hedelmäpuissa sato kypsyi ennätysaikaisin. Seinäjoella erityisen harvinainen punatammi kypsytti myös ennätyssadon terhoja.
Maaperän kuivuudesta johtuen syysväritys sai lisäpontta
alkaessaan syyskuun loppupuolella. Syyskuun alussa oli vielä lähes hellepäiviä, ja sen jälkeen saimme pakkasöitä usealla viikolla. Se sai syysväritkin ennennäkemättömään loistoon
lokakuun alkupuolella. Maa oli lokakuussa edelleen kuivaa,
pintakerrosta lukuun ottamatta. Se ei lupaa hyvää ikivihreille
kasveille talvehtimista ajatellen.

Uudenmaan tekniikan ja erityisalojen ammattilaiset KTL ry

Sisko Nyman uudeksi puheenjohtajaksi
Yhdistys kutsui jäsenistön Hyvinkäällä järjestettävään Red
Carpet -tapahtumaan Villatehtaan festivaaliklubille syyskuun ensimmäisen päivän iltana. Muutama yhdistyksen
jäsen tarttui tilaisuuteen. Edellisestä yhteisestä tapahtumasta oli kulunut muutama vuosi. Silloin matkamme
suuntautui Tallinnaan.
Red Carpet -tapahtuman esiintyjinä olivat muun muassa Kaija Koo, Samuli Edelmann & Orkestra Suora Lähetys
sekä Jean S. Festivaaliklubien tarjoiluista vastaa Demosta
ja Finnjävelistä tuttu huippukokki Tommi Tuominen.

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 23.10.2018 Ravintola
Ismetissä Nurmijärvellä. Yhdistyksen puheejohtaja vaihtui Minna-Liisa Haapamäen luovuttua tehtävästä ja vetovastuun otti Sisko Nyman Hyvinkäältä.
Hallitukseen valitut olivat Sari Katila, Iris Vikman, Minna-Liisa Haapamäki, Tuija Tyni ja varalle Tapio Peltonen.
Tällä hetkellä yhdistyksen jäsenmäärä on noin 100 henkeä.

Tämän ruusun lajike on ’Lambert Closse’.
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Kuva vasemmalla: Lilian Gherman valmisti maukkaan marinoidun
porkkanasalaatin ”morkov marinat in stil koreean”. Kuva alla:
Tillariinan ruokapalveluesimies Arja Oja-Nisula.

Maukasta ruokaa ja
hyvää asiakaspalvelua
Tillariinassa vietettiin kesäkuussa 30-vuotisjuhlaa.

Keittiö Tillariina on osa Ilmajoen ruokapalveluyksikköä. Se sijaitsee terveyskeskuksen yhteydessä. Tillariina on keittiö-ruokalan erisnimi, jonka aikoinaan keksi lääkäri Tarja Kopeli.
Nimi on kaunis ja lisäksi erityisen käytännöllinen, koska Tillariina palvelee hyvin eri-ikäisiä asiakkaita; terveyskeskuksen
akuutti- ja vuorohoitoyksiköt, JIK:n ja kunnan henkilöstöruokailijat, Herralan koulun alakoulu, avopalveluasiakkaat kodeissa, Toimintatalon ja Kotirapun asiakkaat sekä Onnenkodin ja
Puistokodin asukkaat.
- Lisäksi valmistamme kokous- ja koulutustarjoiluja. Lounastajia on noin 500, kertoo ruokapalveluesimies Arja Oja-Nisula.
Ikäihmiset arvostavat perinteistä ruokaa. Henkilöstöruokailijat haluavat erityisesti monipuolista ja freesiä salaattibuffettia
sekä täyteläisen makuista lämmintä ruokaa, kun taas oppilaat
arvostavat maukkaita ja selkeitä ruokalajeja.
- Ruokailutilanne on aina hyvin kokonaisvaltainen tapahtuma,
se miltä ruoka näyttää ja maistuu. Lisäksi asiakaspalvelulla on
hyvin tärkeä merkitys, Oja-Nisula muistuttaa.
- Työni on hyvin vaihtelevaa. Teen tilauksia, toimin yhteyshenkilönä eri asiakasryhmiin, suunnittelen työvuoroja. Keittiötyö
on tiimityötä parhaillaan, hyvä yhteishenki sekä taito tarttua
työhön ovat tärkeitä tekijöitä työmme onnistumisen kannalta.
Keittiötyö on hyvin aikasidonnaista, ruuat on oltava prikulleen
valmiina tiettyyn aikaan mennessä. Ihmisillä on erilaisia vahvuuksia, niiden summasta syntyy laadukas keittiömaailma
Esimiehenä Oja-Nisula kokee, ettei palautetta hyvin tehdystä
työstä saa milloinkaan unohtuu.
- Lisäksi asiakkaiden antamat palautteet ruuasta ja palvelusta
ovat palkitsevia ja kannustavia meidän keittiötiimille.
Oja-Nisula ei halua olla vain ”koppiemäntä”, vaan on menossa
mukana. Esimiehen tehtävä on nähdä ja mahdollistaa työn sujuvuuteen liittyviä seikkoja. Ruokasalin asiakaspalvelutilanteissa Oja-Nisulan näkee päivittäin.
- Lähellä sydäntäni ovat pienet koululaiset ja heidän kohtaamisensa. On ilahduttavaa nähdä miten innolla he juoksevat pihan
poikki Tillariinaan. Onkin tärkeää, että me otamme heidät vastaan odotettuina asiakkaina eikä missään tapauksessa ennak-
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koajatuksella hälisevästä laumasta.
Oppilaiden ”mitä on ruokana tänään” -kyselyt ja kiitokset ovat
keittiön väelle merkkejä siitä, että yhdessä ruokailu on tärkeä
hetki päivässä ja että työntekijät ovat luottamuksen arvoisia.
Ilmainen kouluruoka täytti juuri 70 vuotta. Se on lähes ainutlaatuista maailmassa.
- Se on yhteiskunnan lahja lapsiperheille, se on investointi tulevaisuuteen. On surullista luettavaa, että yläkouluikäisistä niin
monet jättävät kouluruokailun käyttämättä. Komppaan ministeri Jari Leppää, hän on asettamassa työryhmää aiheena yläkouluikäiset ja kouluruoka.
- Mielestäni yläasteikäiset tulisi ottaa mukaan suunnitteluun ja
tarjota heille maukkaan perusruuan ohella silloin tällöin heidän suosikkiaterioitaan, kuten hampurilaisi, pizzaa tai tortillaa.
Värikkään, raikkaan salaattibuffetin monipuolisempi valikoima
voisi olla yksi houkutteleva ja maistuva ihan kaiken ikäisille
koululaisille, Oja-Nisula pohtii.
- Lisäksi hyvällä asiakaspalvelulla ja sen edelleen kehittämisellä voisimme päästä hyviin tuloksiin. Oppilaat käyttäytyvät itse
asiassa siten miten heitä kohdellaan asiakkaina
Ikäihmisille lähetettävät lämpimät avopalveluateriat tukevat
heidän pärjäämistään kodeissa, sillä ruokailu on tärkeä osa hyvinvointia. Oja-Nisula on surullinen siitä, että suuntaus on menossa kylmiin avopalveluaterioihin. Vanhuksille suunnatuissa
asiakaskyselyissä he nimenomaan haluavat lämpimän aterian
kotiin tuotuna.
- Ihan faktaa on, että juuri valmistettu, lämmin ruoka on nautittavuudeltaan kaikkein maukkainta.
Seinäjoen Sedulla on menossa ravitsemisalan koulutus maahanmuuttajille. Tillariinaan on saatu Lilian Gherman, joka on
kotoisin Moldovasta.
- Hänellä on hyvä asenne, valtava halu oppia. Hän on yhteistyökykyinen, kohtelias, kiitollinen, lisäksi hän on erittäin hyvä
asiakaspalvelija, Oja-Nisula kehuu.

Vasemmalla päivän suunnitelma ja keskellä valmiit kakut. Juhlapäivän kunniaksi kävimme
lounastamassa Valkoisessa puussa, joka on ihana kahvila.

Erilainen työpäivä
Kauhajoki viettää tänä vuonna 150 vuotta. Perjantaina 2. marraskuuta pidettiin Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallissa
juhlaseminaari, kaupunginvaltuuston juhlakokous ja Panula-opiston järjestämä konsertti.
Me kaupungin ruokapalvelut saimme järjestämisvastuun
illan kahvituksesta. Aloitin keskustelemalla juhlatilaisuudesta
vastaavan henkilön kanssa siitä, mitä meiltä odotetaan ja miten kahvitus tulisi hoitaa. Pyysin halukkaita töihin normaalin
työpäivän jatkeeksi, sovin kuka tekee kakut ja millaisia kakkuja
tehdään, kuka tilaa elintarvikkeet, kuka kerää tarvikkeet tarjoilua varten ja niin edespäin. Pidimme alkuviikosta palaveria ja
suunnittelimme yhdessä päivän kulkua.
Kaikkea tarvittavaa meiltä koulu- ja päiväkotimaailmasta ei
löydy, joten lainasin muun muassa kahvipannuja muilta keittiöiltä. Tilasin kukka-asetelmat kahteen tarjoilupöytään sekä
kukkasia pöytiin paikalliselta puutarhayrittäjältä, servettejä
ja poikkiliinoja hankintarenkaan tukkutoimittajalta, valkoisia

kauluspaitoja tarjoilijoille työasuliikkeestä. Paidat tulivat tarpeeseen, niitä olisi tarvittu jo aiemmissakin juhlatilaisuuksissa
ja tullaan varmasti jatkossakin tarvitsemaan. Yhtenäinen tarjoiluasu näytti hyvältä.
Keittiöllä tehtiin kokeilukakku ja herkuteltiin jo etukäteen,
arvioitiin tulisiko tehdä jotain toisin. Lopputuloksesta tulikin
herkullinen, näyttävä iso kakku!
Päivä venyi pitkäksi, paljon oli esivalmisteltavaa ja jälkeenpäin paikoilleen korjaamista. Kutsu juhlaan oli avoin kuntalaisille ja paikalle saapuikin noin 200 henkilöä. Oli mielenkiintoinen
ja piristävän erilainen työpäivä. Kiitos kaikkien järjestelyissä
mukana olleiden sekä juhlayleisön!

Terttu Majamäki
ruokapalvelupäällikkö

Hyvää Joulua
lukijoille!
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Joulupöytään
JÄÄKELLARIN LOHI

HUNAJA-KERMAVIILI-AVOKADOKASTIKE

1 kg lohifileetä
nippu tilliä
1 tl valkopippurirouhetta
200 g hunajaa
125 g karkeaa suolaa
1 l vettä

1 prk kermaviiliä
1
avokado,kypsä
1-2 rkl hunajaa
suolaa, valkopippuria
sitruunamehua
tilliä

Keitä vedestä ja suolasta liemi, lisää haaleaan liemeen hunaja.
Laita lohifilee astiaan, päälle valkopippurit ja tilli, kaada jäähtynyt liemi kalojen päälle ja anna maustua jääkaapissa vähintäänkin vuorokausi. Leikkaa fileestä ohuita viipaleita ja tarjoa
esim. hunaja-kermaviili-avokadokastikkeen kanssa.

Hienonna avokado haarukalla ja sekoita muiden ainesten
kanssa, tarjoa jääkellarin lohen kanssa.

KAIKETON OMENAPIIRAS

VIIKUNA-VISKIHILLO

1,5 dl sokeria
4 dl gluteenitonta jauhoa
0,5 tl suolaa
2 tl leivinjauhetta
2 tl vaniljasokeria
2,2 dl hedelmämehua
1 dl öljyä

400g kuivattuja viikunoita
6 dl vettä
2 dl hillosokeria
½ dl viskiä
½ tl neilikkaa

Nämä ainekset sekoitetaan ja taikina painellaan pyöreään n.
27 cm korkealaitaiseen vuokaan. Päälle asetellaan omenalohkoja ja ripaus sokeria ja kanelia. Sitten koko komeus uuniin
n. 200 asteeseen vajaaksi puoleksi tunniksi ja pian saa koko
laaja ruoka-ainerajoitteisten ystäväjoukko suunsa makeaksi.

Jääkellarin lohi ja hunaja-kermaviili-avokadokastike:
Birgitta Mälkki

Keitä viikunoita ja vettä 15-20 minuuttia. Kiehauta lopuista aineksista erikseen liemi. Lisää viskiliemi pehmeiden keitettyjen
viikunoiden päälle. Purkita lasipurkkiin ja anna maustua huoneen lämmössä. Säilyy jääkaapissa noin 5 vuorokautta. Sopii
brien ja portviinin kanssa nautittavaksi ja jälkiruokana hyvässä
seurassa.
Viikuna-viskihillo: Iris Vikman

Kaiketon omenapiiras: Terttu Tuomela

COINTREAU-MARINOIDUT APRIKOOSIT

ALLIN KAKKU

1 pss kuivattuja aprikooseja (liotettuna)
2 dl vettä
½ dl sokeria
¾ dl Cointreau-likööriä

200g voita sulatettuna
3 kananmunaa
3 ¾ dl sokeria
5dl vehnäjauhoja
½tl soodaa
¼ leivinjauhetta
¾ tl Suolaa
¾ tl muskottia
1tl kanelia
1tl vaniljasokeria
2½rkl kaakaojauhetta
2dl maitoa tai kermaa
½ sitruunan mehu

Kiehauta aprikoosit sokerivedessä niin kauan kun sokeri sulaa.
Lisää likööri. Purkita aprikoosit liemineen lasipurkkiin ja anna
marinoitua huoneenlämmössä vuorokauden ja nosta sen jälkeen kylmään. Säilyy jääkaapissa kaksi vuorokautta. Tarjoa
kermavaahdon ja briejuuston kanssa.
Cointreau-markinoidut aprikoosit: Iris Vikman
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Kuorrutus:
50g voita
1 Keltuainen
vajaa 1 pkt tomusokeria
4 tl kaakaojauhetta
4 tl kuumaa kahvia
Sulata voi. Vaahdota munat ja sokeri. Sekoita kuivat aineet ja lisää ne
vaahtoon. Nostele taikina voideltuun ja jauhotettuun kakkuvuokaan.
Paista kakkua 175 asteessa noin
tunti. Valmista kuorrute sulattamalla ensin voi ja sekoittamalla siihen
loput aineet.
Allin kakku: Minna-Liisa Haapamäki

Kuva Tilda Hopia
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