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Mihin raha katoaa?

Nyt kun ajatellaan. Missä raha on? Ehkä se on pankeissa, jos kerran käteistä valuuttaa on markkinoilla vain kaksi prosenttia. Miten se liittyy yksityiseen
kuluttajaan?

ajateltuna. Nythän taas sillä enää ole väliä kun saavutan ”normaalin” iän. Tässä vaiheessa kaikki menee lähes omalla painollaan. Ihme kyllä jokseenkin
tyytyväisenä.

Irwinkin laulaa raha ratkaisee. Isossa maailmassa
näköjään ratkaisee. Meikäläinen on aina tottunut
elämään pienillä varoilla, niin eläminen on aina ollut pientä suunnittelua. Ainakin silloin kun ”ajatus”
on juossut, niin silloin saldot on mennyt väärin
päin. Ja on pitänyt alkaa miettimään lainaksi ottamista. Nythän minusta tuntuu, kulutus ratkaisee tämänkin asian.

Kaikki apu elämiseen on tullut muita reittejä kuin
viralliselta taholta. Moni asia on kylläkin ”matkan”
varrella muuttanut muotoaan.
Aloin puhumaan rahasta niin kaikki rahahan on
pankeissa erilaisissa muodoissa. Käteistä valuuttaa
on markkinoilla vain noin pari prosenttia. Mikä on
kovin Ihmeellinen asia. Raha Tehdään pankeissa
paperilla?

Mutta homma on kovin ristiriitaista. kun päättäjät
vain haluaa että kulutetaan. Että kansantalous paranisi. Mutta omasta näkökulmasta katsoen, kulutus
vain pienenee. Ei tule lehtiä, ei käydä baareissa eikä muissakaan tapahtumissa kuin harkiten. Nyt eläminen on tasaantunut huomattavasti, mitä
aikaisemmin.

Voisin kyllä sanoa kaikki on lähtenyt eteenpäin Sillan Pirtistä lähtien ehkä vuodesta 82 lähtien ja ehkä
olen samassa jatkumossa.

Aikoinaan kun jouduin työelämästä pois ”pumpun”
petettyä, niin kysyin kuntoutusta Kelasta ja useasti
vastattiin Ei ole, joka oli "puppua" näin jälkeenpäin

Terveisin Pietro
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Olenpa törmännyt viimeisen vuoden aikana tietoyhteiskunnan älyttömyyksiin. Meillähän kaiken pitäisi
sujui nykyisin niin hyvin – ainakin jo pari vuosikymmentä on näin väitetty ja jäin tähän uskoon lähdettyäni 20 vuotta sitten ulkomaille.

kea Suomen sosiaaliturvaa uudestaan uutena asiakkaana. Sain samanlaisen paperin kuin mitä
maahanmuuttajat saavat, olen siis PAMU.
Elokuun lopussa sain tiedon, että minulle kuuluu sosiaaliturva ja olen suomalainen! Hurraa.
Yllätykseskseni kuitenkin sosiaaliturvastani pidätetPalasin Suomeen äitiä auttamaan vuosi sitten. Ensim- tiin liikaa maksettuja asumistukia, joiden oli ilmoimäisellä viikolla marssin Kelan toimistoon kysyen
tettu heidän omilla sivuillaan olevan vanhentuneet.
neuvoa, mitä teen. Epäonnekseni kohdalleni sattui
Älytöntä! Mihin tämä perustuu? Kyse on laintulkinvirkailija, joka ei ollut tilanteen tasalla. Olin ehkä en- nasta ei niinkään rahoista.
simmäinen ulkomailta saapunut asiakas hänelle (Jokaisella virkailijalla tulisi olla työpaikallaan mentori, Ari
joka neuvoo, jollei tiedä, kertoo, mistä tieto löytyy,
näin myös virkailijan oma kokemus ja tietämys kerTabbouleh-salaatti Merjan tapaan
tyy koko ajan).
Selitin hänelle tilanteeni, sen, että olin ollut ulkomail- ½ kuppi
bulguria
la viimeiset 14 vuotta. Virkailija katsoi tietoni ko1 kuppi
kiehuvaa vettä
neelta ja kaikki oli kohdallaan ja osoitteet olivat
2
kuppia
persiljaa/korianteria (tuore)
entiset. Pyysin kelakorttia ja virkailija myönsi sen he- ½ kuppi
minttua (tuore)
ti ja sanoi sen tulevan postissa. Sain kortin.
2
keskikokoista tomaattia, halkaistuJäin siihen uskoon, että kaikki on nyt ok. Ilmoittauna
duin työvoimatoimistoon työttömäksi työntekijäksi
4:än osaan
työhakijaksi ja sain työvoimapoliittisen lausunnon
½ kuppia
esim. auringinkukan tai
siitä, että ei ole esteitä työvoimatukeen.
kurpitsan siemeniä tai mitä
Kaikki oli vielä hyvin! Sitten jätin ensimmäisen työkaapista löytyy.
markkinatukihakemuksen Kelaan. Tästä alkoi vaikeudet järjestelmän kanssa. Olin toiminnut tähän asti
3 rl
öljyä (oliivi on parasta, mutta
sähköisesti Kelan toivomuksen mukaan.
muutkin öljyt käyvät.
Heidän sivuillaan on merkintä sähköisestä asioinnis- 3 rl
sitruunamehua
ta, jonka mukaan voin valita, ettei Kela toimita pa- vajaa 1 tl
suolaa
pereita.
¼
tl
mustaa pippurirouhetta.
Aikaa kului, mitään ei tapahtunut ja ihmettelin. Seurasin tilannetta sähköiseti ja asiani oli koko ajan käsi- Laita bulguri syvään salaattiastiaan ja 1 rl öljyä
telyssä. Lopulta, noin parin kuukauden kuluttua
seokseen. Kaada päälle kiehuva vesi. Sekoita vahermostuin ja marsiin Kelan toimistoon. Selitin virrovaisesti ja jätä seos 15 min. lepäämään. Pilko
kailijalle asian ja hän kaivoi tiedon, että Kela oli läpersilja/korianteri/minttu silpuksi. Voi jättää hiehettänyt minulle PosteRestanteen kirjeen kysyen
man isommaksi, että jää suutuntumaa. Laita nämaastamuutto ja paluuaikoja ja maata missä olin olmä salaattikulhoon bulgurin päälle. Lisää
lut. Toimitin tarvittavat tiedot. (Muuten olin aikaipaloitellut tomaatit ja lopuksi siemenet. Sekoita
semmin asianmukaisesti toimittanut viimeiset
öljy, sitruunamehu, suola ja mustapippuri keskepalkka- ja verotiedot sekä työsopimuksen työhistoja lisää seos
rioineen työvoimatoimistoon). Kela halusi nyt lisäsel- nään
salaattiin
ja lopuksi sekoita salaatti käsin tai jolvityksiä maasta, missä olin asunut ja statustani
siellä. (Se tästä euroopaiseta työvoimaliikkuvuudes- lain lusikalla ja NAUTI.
ta ja sitä tukevasta järjestelmästä) .
Aikaa kuluu ja kuluu. Tiedusteltuani asiaa, Kela kerKuuntele tästä Juhan haastattelu
too lähettäneensä minustta stauspyynnön Espanjaan
aiheesta Mikä on TVY? Qrja odottavat vastausta. Vasta tämän jälkeen het ekekoodin voit katsoa puhelimeen
vät päätöksiä (Miksi raha ja sen tiedot liikkuvat örsladattavalla ilmaisella
sissä valon nopeudella?). Pitkän ajan kuluttua saan
ohjelmalla. Voit myös katsoa
päätöksen sivuilleni, ettei minulla ole oikeutta sosiaasen täältä:
liturvaan espanjan vuosiltani. Tämähän oli itsestään
http://youtu.be/tmkvX1gMO0U
selvää, enkä ollut edes hakenut sosiaaliturvaa näiltä
vuosilta. Uutena asiana tuli ilmi, että minun pitää ha-

Yhdenlainen kotihoidon
tuen takaisinperintä

Elettiin 2000-luvun alkuvuosia, kun minulle työelämään
paluu alkoi lähestyä.
Kirjoitin Kelalle paperin, jossa ilmoitin, ettei kotihoidon
tukea enään tarvitse maksaa xx.xx.xx
päivästä alkaen. Vein omin kätösin kirjoitetun paperin
Kelan virkailijalle. Virkailija otti sen
vastaan ja oman muistini mukaan kysyin vielä, että onhan tämä asia tällä selvä. Virkailija vastasi,
että kyllä.
Kului joitakin kuukausia, kun ihmettelin, että miksi Kela
edelleen maksaa tukea, josta olin jo ilmoittanut. Nooh
nyt soitin sinne ja kysyin, että mitä ihmettä. Paperi, jonka olin itse Kelaan vienyt,
oli kadonnut ja tietojani ei oltu päivitetty.

Metafora: tietoyhteiskunta järjestelmä romuttuu.

Sitten postilaitos toikin kotiini kirjeen ja siinä luki, että
olen saanut kotihoidon tukea väärin perustein
(oma muistikuvani). Kirje oli sellaisessa muodossa, että
tunsin itseni suureksi rikolliseksi,
kun minulle oli sitä tukea maksettu, vaikka itse olinkin
siitä tuen lopettamisesta etukäteen ilmoittanut.
Sitten sitä tukea takaisin makseltiin joitakin kuukausia.
Että sellainen kertomus.
Merja

Tietoyhteiskunta järjestelmä romuna

Broileri-kookos kastike
n.500 g broilerin maustamattomia suikaleita
2 tl currya
2 tl suolaa
2 rl öjyä
1 rl vehnäjauhoja
1 prk kookosmaitoa
(kuivattua korianteria pinnalle)

Viivi rentoutuu

Sekoita nämä keskenään ja keitä kattilassa miedossa
lämmössä. Kun seos alkaa kiehumaan,
vähennä lämpöä niin ettei seos pala pohjaan. Joskus
lisään vähän vettä jos seoksesta tulee liian
paksua. Lisukkeena voi olla riisiä/perunaa/salaatti
tms. Mausteita voi lisätä vähentää makunsa mukaan.
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Hankin uuden älypuhelimen, jotta voin olla mukana
viestintäverstaan WhatsApp-ringissä (yhteisön viestintäkanava verstaan osaalistujien kesken).

euroa/kk maksussa olevasta
etuudesta takaisinperinnälle. Velkaa on jäljellä
106, 91 euroa.

Kaikki alkoi hyvin. Ostin kaverilta ylimääräisen puhelimen ja verstastapaamisessa asensin neuvojen
avulla WhatsAppin. Se toimi WiFin välityksellä hyvin. Tapiolassa Aino-ostoskeskuksessa oli Elisan
myyntipöytä, josta menin seuraavaksi kysymään liittymää. Myyjä tarjosi edullisen paketin, johon sisältyi
kaikki tarvitsemani ominaisuudet. Hän ei tarkistanut
tilitietojani myynnin yhteydessä. Sain SIM-kortin ja
sen oli määrä aktivoitua muutaman päivän sisällä.

Kela ei ilmoita velan loppuunmaksusta luottotietoyhtiölle. Kun velka on
loppuun maksettu, saat postitse ilmoituksen asiasta
jonka voit itse
toimittaa em. yhtiöille.

Seurasin tilaukseni etenemistä Saunalahden nettipalvelussa. Käsittely kesti aikansa, kunnes tuli tieto, että
minulta halutaan kolmensadan euron takuumaksu,
koska luottotietoni eivät olleet kunnossa. Elin siinä
uskossa, että luottotiedoissa ei ole merkintöjä, koska
olin tarkistanut asian vuotta aikaisemmin. Olin saanut viralliset tiedot, että luottotietoni ovat puhtaat
23.11.2013 alkaen. Yksi syy ulkomailla oleskeluuni
oli, että minulle ylivoimaiset velat vanhenisivat ja saisin aloitettua puhtaalta pöydältä. Odotin tätä päivää
viisitoista vuotta. Tuli tunne, että minut halutaan jättää yhteiskunnan ulkopuolelle.

Mitä ihmettä tarkoittaa passiiviperintä? No google
tietää: Mitä tarkoittaa passiiviperintä ulosotossa?

Sinun ei tarvitse vastata tähän viestin.
Ystävällisesti
Kela

Oikeuslaitoksen sivuilla kerrotaan perusasiat ulosotosta, myös passiivirekisteristä:
Jos velallisella ei ole ulosmitattavaa omaisuutta tai
tuloa hänet todetaan varattomaksi. Saatavat voidaan
kuitenkin velkojan pyynnöstä merkitä passiivirekisteriin. Passiivirekisterissä olevien saatavien suhteen
ei tehdä aktiivista perintätoimintaa.
Jos velalliselle ilmaantuu rekisterissä olon aikana
ulosmitattavaa omaisuutta se voidaan periä. Passiivirekisteröinti on voimassa kaksi vuotta estetodistukRyhdyin selvittämään asiaa ja syyksi ilmeni Kelan te- sen päivänmäärästä.
kemä uusi perintä lain mukaan vanhentuneesta perin- Katso tarkemmin: http://www.oikeus.fi/4350.htm
tämaksusta. Erääntynyt maksu oli poistettu
rekisteristä, mutta sama summa oli lisätty sinne uute- Maksut perustavat lainsäädäntöön:
na maksuna. Heidän mukaansa asiasta vastaa nyt Hel- Laki ulosottomaksuista 13.1.1995/34, toteaa toisessa
singin ulosottovirasto. Marssin sinne tiedustelemaan pykälässään seuraavasti: "Jos hakija on pyytänyt saaasiaa. Ensimmäiseksi minulle ilmoitettiin, että he ei- tavansa merkitsemistä ulosottorekisteriin passiivisaavät hoida asiaa nyt, koska asia on palautettu Kelaan. tavaksi, hänen on suoritettava käsittelymaksun
lisäosa."
Nyt tilanne on se, että pitää lähteä taistelemaan Ke- http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950034
laa vastaan, että meinaavatko he vielä periä tuon sum- Asetus ulosottomaksuista 13.1.1995/35. Asetuksen
toisessa pykälässä todetaan:
man, joka heille on ilmeisesti palautettu
”Jos hakija on pyytänyt saatavansa merkitsemistä
ulosottovirastosta. Kyllä tämä merkintä jää. Mutta
sen merkinnän jossain vaiheessa pitää poistua, joten ulosottorekisteriin passiivisaatavaksi, hänen on suoritettava käsittelymaksun lisäosana 6,80 euroa asialtämä on hoidettava nyt
ta.”
Kahden viikon kuluttua sain vastauksen Kelal
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950035
Asumistuen takaisinperintä on ulosoton passiiviperinnässä, eli ulosotto ei
tällä hetkellä aktiivisesti peri velkaa sinulta. Velka
on sirtynyt ulosoton
passiiviperintään 07. 01. 2014.
Pyydät vähentämään velan sinulle maksettavasta
etuudesta. Sinulle maksetaan
Kelasta työmarkkinatukea. Vähennämme jatkossa 36

Minkätakia systeemi on rakennettu näin?Miksi minulta ei esimerkiksi kysytty mielipidettä passiiviperinnästä eikä edes kerrottu siitä? Miksi
ulosottovirasto ei tiennyt asiasta? Miksi systeemejä
ei rakenneta kansalaista kannustavaksi, vaan pikemminkin syrjäytettäväksi?
Ari

MOOTTORIPYÖRISTÄ

Nyt on ollut pitkä aika ilman minkään näköistä ”mopoa”. Niin kerran kävelin erään liikkeen ohi niin
näin esillä yhden ”mopon” ,ainoa joka oli näkyvissä. Heräsi sellainen kumma tunne että josko tuo
olisi mulle? Olin tulossa läheltä kuppilasta parilta birralta niin ajatus” luisti tosi hyvin. No niin aloin
neuvotella siitä pelistä. Kyseessä oli vian sata piikki. Mutta onhan sekin jo tuntemattoman käsissä
vaarallinen peli. Hetken kyllä mietitytti asia mutta kaupathan siitä syntyi. Tälläisen pyöränkin sai
helposti kulkemaan sataakahdeksaakymmentä? Hinta olkoon salaisuus mutta ei ollut kallis. Kone
oli kunnossa sain lainaksi kypärän ja ajoin sen himaan. Sittenhän alkoi pyörän ”rusnaus” oman näköiseksi.
Kylläpä tuntui ajaminen mukavalta ja oliko tämä sitä vapauden tunnetta? Tiedä sitten? Niinpä sitten
tämän pyörän kanssa menikin varmaan yli vuosi. Kohtapa tuli sitten sellanen vaihe kun kaikki oli
mennyt hyvin että pitäisikö alkaa hommaamaan uutta fillaria. Seon toinen tarina.!

Pöyrien kanssa vaatimus nousee niin tässä on kolmas moottoripyörä. Tämä on hyvin
kehuttu malli F 650 GS . 650 ei ole kuutiotilavuus? Mutta oikea on 800cm3 Tämä on
tehty keskieuroopan markkinoille hämäykseksi???

Arvot ja olemassaolo

Kuuntelin ja katselin puhelimella eilen illalla, itseasiassa yöllä, sängyssä esitystä arvorelativismista ja
siitä mikä on totuus. Esitys oli videoitu Tulevaisuuden tutkimuksen seuran pikkujoulun tonttuväitöstilaisuudessa. Puhujat olivat tuttuja minulle. Niinpä esitys pyöri yöllä mielessäni, tein aiheesta kirjoja unissa.
Olipa helppoa. Heräsin aika väsyneenä, mutta tyytyväisenä. Matkalla tänne verstaaseen mietin jälleen arvoja ja keskustelimmekin niistä verstaan aluksi innokkaaksi. Onko meillä yhteisiä arvoja? Onko ihmiskäsitys ja YK:n ihmisoikeuksien julistus yhteinen arvo? Näkyykö tämä mitenkään arjessamme, töissä,
palkkaeroissa jne.
Mitä yhteisiä arvoja on: Olemmeko kaikki yhtä mieltä Platonin kolmesta arvosta Totuus, kauneus, hyvyys ? Vai vannommeko Ranskan vallankumouksen vapaus, veljeys ja tasa-arvon nimeen? Entä kristinuskon usko, toivo ja rakkaus?

Muistinkin juuri, kuinka tutkiessani ja miettiessäni
viestintäpalvelujen kehittämistä hylkäsin kaikki nämä
arvot vaikeina soveltaa, samoin kuin Maslowin tarvehierarkian. Tetenkään niin, etteikö olisi tärkeitä asioita ottaa huomioon elämässä ja töitä tehdessä. Mutta
niistä ei ikään kuin saanut otetta tieto-ja viestintätekniikan palvelujen kehittämisen lähtökohdiksi.
Mutta sitten, eräänä sateisena yönä, luin Erik Ahlmanin kirjaa Ihmisen probleemi ja heureka: ihastuinkin
ikihyväksi ainakin ihmiskäsitykseen liittyvään asiaan: Ihmisen ideaan . Ahlmanin mukaan ihmisen idea
on itsensä ilmaiseminen. Ja viestintätekniikan palvelujen avullahan tämä on mahdollista. Pitää vain miettiä, mitkä palvelut sopivat tähän: kuvat, videot,
kirjoitukset, musiikki, vuorovaikutus...
Ja saman kirjan loppupuolella oli vielä kohta arvoista:
Ihminen haluaa toimia oikeudenmukaisesti ja haluaa,
että rakenteet tukevat oikeudenmukaisuutta. Niinpä
oli itsestään selvää – minulle – että tietoliikennepalvelujen tulee olla kaikkien saatavilla ja palvelujen
sellaisia, että ne tukevat ihmisen itsensä ilmaisua! Eikö tässäkin ole kyse arvoista?
Kun vielä tämän oivalluksen jälkeen kuulin Kari E.
Turusen alustuksen ihmisen olemassaolon perustarpeista:
-Jäsentyminen ajattelun avulla – eli ymmärtää, mitä
tapahtuu ja missä, missä on jne.
-Liityminen tunteen avulla, kuuluminen johonkin ryhmään, olla mukana
-Tekeminen, rooli elämässä – olla jossakin asiassa
tärkeä
Tämän ajatteluprosessin tuloksena olen varma, että
tieto- ja viestintäpalvelujen tulee olla kaikilla kädenulottuvilla tyydyttämässä olemassaolon perustarpeita.
Onko tässä kyse arvoista?
Maija

Onko pallo hukassa?

Edullinen, ekologinen,
kuntoa ja mieltä
kohottava elämäntapa

Nimittäin pyöräily. Jorma liikkuu pääasalliseti polkupyörällä,mitä jos joskus on pakko käyttää julkisia.Tosin Jorma myös kävelee paljon,varsinkin
talvella.Jorma myös kyllä pyöräilee talvisin ja hänen
mielestään on tosi kivaa ja jännittävää kun on liukasta ja juotuu olemaan tarkkana.Lisäksi tulee lämmin
kun polkee kovaa.Jorma hoitaa lähes kaikki asiat ja
matkat fillarilla aina kaupasta kahvitteluun.Kahvitttelemmaan hän saattaa polkea pidemmäkin matkan
esimerkiksi Helsingistä Lohjan kautta Karjaalle.Lenkit vaihtelevat pituudeltaan suhkulenkistä LohjaKarjaa lenkkiin.Sää on olelllinen asia,sillä tuulessa
ja tuiskussa ei ole niin kivaa.Jorma käyttäääkin apunaan paikallis sää-sovellusta tarkkaillen paikka kohtaisesti sadetta ja tuulta.Karttoja tai muita Jorma ei
juurikaan käytä tai tarvitse.Pyöräily elämäntapana
tuo mukanaan niin hyvän kunnon kuin mielen puhumattakaan seikkailusta ja maisemista.Toisinaan tosin
Jormasta tuntuu,että aikaa on liikaakin ajatella ja jäsennellä tylsiä ja ikäviä asioita.Varsinkin kun on pitkämatka vielä vastatuuleen poljettavana ja vituttaa jo
valmiiksi.Vastaavasti kun on hyvämieli ja kaunis sää
on meno eufoorista.Pyöriä Jormalla on kolme ,joista
kaksi on aktiivi käytössä.Toinen on pitkille matkoille
ja toinen kaupunki-ajelulle.Suositellaan kaikille.
Ari

Maidoton lasagne

12 lasagnelvyä
½ dl öljyä
1 dl vehnäjauhoja
1 tlk kookosmaitoa
ns. valkokastikkeen tekoon sopiva määrä
vedenkettimessä kiehautettua vettä
n.400 g naudan jauhelihaa (raakaa)
1 tl mustaa pippuria
2 tl suolaa
500g tomaattikastike (maidoton). Esim. Dolmio.

Sekoita toisessa astiassa tomaattikastike ja raaka
jauheliha keskenään.
Laita uuni 175* asteeseen.
Ota esim. alumiinivuoka joka on.4A:n kokoinen.
Laita pohjalle ohut kerros valkokastiketta.
Sen päälle 3 lasagnelevyä rinnakkain. Sen päälle
valkokastiketta ja tomaattikastike ja jauheliha.
Sitten taas 3 levyä rinnakkain ja samat seokset
päällekäin ja seuraava kerros taas samoin jne.
Päällimmäiseksi laitetaan 3 levyä ja niitten päälle
valkokastiketta.

Laita vuoka uuniin ja anna sen olla siellä 1-11/2
Laita astiaan öljy ja sekoita jauhot siihen niin, että tuntia. Joskus teen vielä sen, että otan
lämmön pois ja avaan uunin luukun vähän ja jätän
seoksesta tulee
paksuhko massa (kylmä/huoneen lämpöinen). Lisää vuoan vielä olemaan uunissa ½ tuntia.
joukkoon kiehautettu vesi koko ajan esim.
Ne jotka voivat syödä juustoa voi lisätä annoksen
vispilällä sekottaen ettei tule kokkareita. Jätä seos
päälle juustoraastetta.
odottamaan muita aineksia.
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