
puhuttelevat sanat kuuluviin. Tuntuu sil-
ta että emme ole uutta laulua opetelles-
samme ylivoimaisen urakan edessä: sa-
vel on tarttuva, rytmi menee jaseneen. 

— Sitä on helppo ja luonteva laulaa, 
tuumasi jälkeen päin Pekka Laiho. — 
Sen sävelala on sama kuin esimerkiksi 
Taistojen tiellä -marssissa. 

Ja Rauno Lehtinen, joka on viime ke-
väästä saakka tutkinut kirjallisia taustoja 
yhdessä Arvo Salon kanssa, kertoi vält-
täneensä melodian ja rytmin liiallista 
konstikkuutta. 

— Kun saa kiintoisan tilaustyön, ru-
peaa helposti antamaan näyttöä siitä, 
mitä kaikkea sitä osaa kun oikein yrittää. 

Nummelalaisen pikkutytön Jännittävä 
hetki: kukkatervehdys presidentille. 

"Se tuli niin kuin tuuli. 
Me vastaamme kuin kansa. 
Taas näkyy sateenkaari 
ja kulku käy!" 
Liian hyvä olemaan totta, 
mutta olipa vain: iloinen 
sateenkaaren pätkä ilmaantui 
lopuksi taivaalle Vihdin 
Nummelassa, kun 
E-osuuskunta Ekan 
valtakunnallinen avaus, 
sateen tuhinassa alkanut, oli 
lopullaan. Sitä ei voitu hoitaa 
etukäteen, joten sen saa 
hyvinkin tulkita merkiksi 
hyvien voimien yleisestä 
suopeudesta. 
• Hankaluutta oli jo koettu: virallinen 
avaus pidettiin viikon verran todellisesta 
käytännön startista myöhässä. Mutta ta-
savallan presidentti, vanha osuustoimin-
tamies haluttiin mukaan, ja han halusi 
tulla, joten odoteltiin presidenttiparin ko-
tiutumista USA:sta. 

Eipä siis kumma että perjantainen ilta- 

n  

päivä harmaassa lokakuussa äkkiä sai 
ylleen juhlan hehkua. E-marketin tienoo 
Nummelassa kuhisi merkkitapahtumaa. 
Sadetta ja tuulta vastaan pystytettyjen 
katosten alle kerääntyi valtakunnan, lää-
nin ja kunnan nimiväkeä enemmän kuin 
Nummelassa lie koskaan ollut kerralla 
koolla. Ja itse paikkakuntalaiset tieten-
kin, taisipa olla naapuripitäjistäkin vahva 
edustus. Kokonaisia luokkia ja lastentar-
hoja pikku lippuineen presidenttiä katso-
massa. 

— Onkohan sillä stetson päässä? ar-
vaili muuan pirteä pipopaa joka paikassa 
pyöriskelevässä lapsiparvessa. 

Ei ollut. Presidentti saapui paljain 
pain, niin etta Veikko Helteen komea 
eden jäi herrojen hattueleganssin hui-
puksi. 

Väkivoimin aina eteenpäin 

Veikko Helteellä oli moninkertainen syy 
juhlailoon: hänen kotikylänsä Nummela 
kytkeytyi näin lähtemättömästi E-osuus-
kunta Ekan historiaan. Tervehdyspu-
heessaan hän pysyikin kotiseutupohjal-
la, tai melkein: osoitti vertauskuvallisen 
yhtäläisyyden Jukolan veljesten vaihei-
den ja E-osuuskauppaliikkeen uuden 

Eri asia sitten syntyykö siitä laulettava 
laulu, arvioi säveltäjä. 

Puoli leipää ja kolme kanaa 
Kun Ele Alenius oli kutsunut presidentti 
ja rouva Koiviston E-osuuskunta Ekan 
jäseniksi — ja mainittakoon, että he ei-
vät halunneet olla jäsenet yksi ja kaksi, 
vaan 'mikä tahansa tavallinen järjestys-
luku' — joutui presidentti varmasti ker-
rassaan oudon tehtävän eteen: hän lähti 
Nummelan E-markettiin ostoskierroksel-
le. Tämä osa tapahtumaa oli tietenkin 
suunniteltu lähinnä rouva Tellervo Koi-
viston suoritettavaksi, mutta raskaan 
Amerikanmatkan rasitus ei sallinut liik-
keelle lähtöä heti kotiin päästyä. 

Marketpäällikkö Tapani Pilvi joukkoi-
neen oli tilanteen tasalla: sen hienom-
paan kuntoon pistettyä myymälää ei ole 
olemassakaan. Juhlayleisö sai monito-
rien kautta seurata pihalla, mitä presi-
dentinostoslistalla oli — markettiin kun 
ei yleisöstä ymmärrettävästi moni mah-
tunut. Päivittäistavarakauppan johtaja 
Väinö Hakala pukkasi ostoskärryä 
vauhdikkaasti, ja presidentti osti siihen 
— mökille kun oli viikonlopuksi menos-
sa — hapanlimpun puolikkaan, viiliä, 
hernekeittoa ja kolme valmista kanaa. 
Aikoi ostaa kaksi, mutta marketpäällikkö 
muistutti että ulkoilmassa tulee kova näl-
kä. 

Kassalla kävi ilmi että presidentin 
avausostokset maksoivat 60 markkaa 
47 penniä. — Yli keskiostoksen, hyvä 
enne ja esimerkki, totesi pääjohtaja Ee-
ro Rantala. 

Uudistusjuomat 
Lyhyt mutta tiivis ulkoilmajuhla oli ohi 
puolessa tunnissa, ja Nummelan kes-
kustassa päästiin normaaleihin perjan-
taisiin arkihommiin. Pari tuntia ovensa 
kiinni pitänyt Alko avasi ne jälleen, 
E-market täyttyi vakituisista asiakkais-
taan, ja E-ravintola Sarkka sai puoles-
taan juhlavieraat suojiinsa. 

Jaa että kokkarit kun kokkarit? Eipä 
kannata mennä sanomaan. Raittiusjuo-
miin pitäytyjät ovat aina valittaneet, että 
heitä muistetaan heikommin antimin 
kuin prosenttipuolen väkeä. Mutta nyt 
näytti Liisa Salonen, Ekan Etelä-Suo-
men alueen ravintolapomo, että ei sen 
tarvitse olla niin. Raittiusjuomien joukos-
sa oli mm. itse tehtyä porkkanatuoreme-
hua ja 'uudistusvettä', vehnäalkioista tai-
ten valmistettua. 

Kun E-liike kerran väittää uudistuvan-
sa, niin se pitää näyttää Win ja toimin, 
tuumaa Liisa niin kuin me kaikki toiset-
kin. 

Tasavallan presidentti ostoksilla 
Nummelan E-marketin lihatiskillii. 
Taustavoimina mm. ympäristöministeri 
Matti Ahde. pääministeri Kalevi Sorsa. 
hallintoneuvoston puheenjohtaja Veikko 
Halle. pääjohtaja Eero Rantala ja Ekan 
piiivittäistavarakaupan johtaja Vaino Hakala 
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Me-lehti oli mukana 
E-osuuskunta Ekan 
starttitapahtumissa 
Nummelassa, Juuassa, 
Imatralla, Porissa, 
Tampereella ja Järvenpäässä. 

Taas näkyy 

sateen- 
kaari 

historiankauden välillä. Mitäs se Aapo 
sanoi kun oltiin paluumatkalla vanhaan 
Jukolaan monen rankan vaiheen jäl-
keen? 

"Mutta me itse, mitä teimme me? As-
tuimme kuin miehet itsensäkieltämisen, 
työn ja toimen tielle. Tosin kohtasi meitä 
vieläkin moni puuha ja andinko, mutta 
me notkistimme niiden niskat, touvasim-
me väkivoimin aina eteenpäin, ja tässä 
seisomme nyt." 

Eka-marssi sykähdyttää 
Tässä seisomme nyt, ja Eka-marssin 
kantaesitys kytki vanhan uuteen. Sävel-
täjä Rauno Lehtinen  nousi HTY:n pu-
hallinorkesterin eteen teostaan johta-
maan, ja näyttelijä  Pekka Laihon  komea 
baritoni kajautti  Arvo Salon  nokkelat ja 



EKA-MARSSI 

Se täytyy tehdä uudestaan 
se minkä vanhat aikoinaan 
ja tehdä yhtä hyvin 
nyt voimin terästyvin. 

Vai mitä vanhat mieleen tuo? 
Ken rakentaa, hän uutta luo 
Työ, täynnä luovaa voimaa, 
vain aatteen ankkuroimaa. 

On vauhti vahva muutosten 
ja vastaan ottaa haaste sen 
nyt täytyy, kantaa vastuu 
kun niihin jälkiin astuu. 

Se tuli niin kuin tuuli! 
Me vastaamme kuin myrsky! 
Ken mietti vain tai luuli 
ei luule kun käy hyrsky. 
Sen kutsun kuka kuuli 
käy kanssamme kuin tyrsky. 
Taas näkyy sateenkaari 
ja kulku käy! 

Se vain ken kestää kilpailun 
voi varman taata palvelun: 
käy sisäänpäin ja ulos 
vain vahvistunut tulos. 

Lyö kirjaimet kuin leka/la: 
on uljas nimi Ekalla! 
Myös sisältö on saatu: 
ei nimeen pääty laatu. 

Et päätäs iske parkettiin 
kun astut meidän markettiin. 
Se koottua on voimaa 
ja aatteen ankkuroimaa. 

Se tuli niin kuin tuuli. 
Me vastaamme kuin kansa. 
Ken mietti vain tai luuli 
hän oikeuksiansa 
voi valvoa kun kuuli 
on Eka mukanansa. 
Taas näkyy sateenkaari 
ja kulku käy. 

38 

Hallintoneuvogton varapuheenjohtaja Ele 
Alenius kutsu, tasavallan presidentin ja 
rouva Tellervo Koiviston E-osuuskunta 
Ekan jäseniksi ja luovutti osuuskirjat. 

Eka-marssin ensiesittäjä Pekka Laiho ja 
säveltäjä Rauno Lehtinen saivat 
ihailijoikseen hallintoneuvoston jäsenet 
Riitta Partisen (vas.) ja Anna-Liisa Meriläisen. 

Näinkiihän presidentti tässä muistelee, miten hänen omat vaiheensa ovat aikanaan sivunneet E-liikettä? Kuuntelijoina Kalevi Sorsa, Veikko Helle, Eero Rantala, Ele Alenius 
ja Matti Ahde. 

Maaherra Esa Timonen onnitteli 
E-osuuskunta Ekaa ja suositteli 
yhteistyötä SOK:laisen 
osuustoimintaliikkeen kanssa. 

Juukalaisla alkoi kardäntyä E-market 
Ellin edustalle jo hyvissä ajoin ennen 
ovien svaamista. 

— Mä tykkään tästä fliliksestä. En osaa 
oikein pukea sanoiksi, mitä tunnen, kertoi 
Pekka Seulavirla onnellisena sylissään 
sisarensa tytär Kaisa. 

lieskrt a 	uutukse;; Kansan 

Ja ettäkö osuuskauppa-aate olisi mennyttä elämää. 
39 

Juukalaiset: 
NYT HYVÄ ON 
MIELENI, KUN. . . 
Ne kyynikot, jotka luulevat, että aatteelli-
suus on kaikonnut edistysmielisestä 
osuuskauppaliikkeestä, on parasta lähet-
tää Juukaan. Se innostus, millä juukalai-
set tervehtivät uuden E-markettinsa 
avaamista juuri  E-osuuskunta Ekan syn-
tymäpäivänä, olisi vakuuttanut pessi-
mistisimmätkin teknokraatit. 

Juuan Elli on osuuskunnan ensimmäi-
nen uusi myymälä. Se, että juukalaiset 
olivat ensimmäisiä, on varsin ansaittua. 
He ovat käyneet uuden myymälän puo-
lesta vuosien taistelun. Vanha myymälä  

kun sijaitsi niin kehnoissa olosuhteissa, 
että piankin olisi ollut pakko panna lappu 
luukulle. Osuusliikettä ei silti ollut help-
poa vakuuttaa uuden myymälän kannat-
tavuudesta. Kunnalta taas ei millään tah-
tonut löytyä tonttia. 

— Tama on  meille työvoitto, myhäili-
vät  Juuan aktiiviset  E-liikkeen jäsenet 
heille järjestetyssä tilaisuudessa perjan-
tai-iltana ennen virallisia avajaisia. 

— On hienoa, kun ollaan näin pitkällä, 
tilittivät tuntojaan Otto Karjalainen ja 
Hemmi Lehikoinen, molemmat E-liik-
keen jäseniä jo  20-luvulta lähtien. 

— Kehityksen pitää mennä eteenpäin. 
Liike-elämässä täytyy olla mukana, tote-
si Otto  Karjalainen katsellessaan kodi-
kasta, mutta nykyaikaista markettia.  Han 
katsoo luottavaisena myös  E-osuuskun-
ta Ekan tulevaisuuteen, kuten muutkin 

Pohjois-Karjalassa. Osuusliike Oma-
Avulle fuusio oli suoranainen pelastus. 

Market on saanut nimensä laulusta tu-
tun Joensuun  Ellin  mukaan. Tämä Elli 
kun asusti Juuan Joensuun kylässä eikä 
suinkaan Joensuun kaupungissa. 305 
neliön myymälä on marketiksi pienehkö, 
mutta toimiva. 

— Keskitymme erityisesti päivittäista-
våroihin, mm. tuoretavaroiden laatuun, 
kertoo marketpäällikkö Olavi Naakka. 
— Erikoistavaroiden osuus valikoimista 
on 20 prosenttia. Lisäksi välitämme toi-
mitusmyyntinä maataloustarvikkeita. 

Juukalaiset ovat ottaneet uuden myy-
mälän hyvin vastaan. Avajaispäivänä 
vaikutti siltä, kuin koko Juuka olisi ollut 
liikkeellä. Innokkaimmat kävivät Ellissä 
ostoksilla kolmekin kertaa. 

— Ensimmäisen E-osuuskunta Ekan  

uuden myymälän vihkiminen Juuassa 
on mielestäni merkki siitä, että E-liike ei 
unohda haja-asutusalueita, vaan haluaa 
toimia kaikkialla, sanoi maaherra Esa Ti-
monen tuodessaan avajaistilaisuuteen 
läänin tervehdyksen. 
"Toimi kuin mielevä miss, 
käy kauppaa yhteisin voimin", siteerasi 
maaherra Timonen Eino Leinon kirjoitta-
maa runoa osuustoimintaliikkeen alku-
ajoilta. E-iiikkeen ja SOK:n tulisi käydä 
kauppaa yhteisin voimin. 

— Kun muistelen lapsuuteni kyläku-
vaa, niin siellä oli E-myyrnälä tien toisel-
la puolella ja SOK:lainen toisella. Tä-
nään ei näe heti kumpaakaan. Jos oli-
simme toimineet yhteistyössä, olisivat 
mahdollisuutemme haja-asutusalueiden 
palveluun olleet paljon paremmat, mietti 
maaherra Timonen, joka juuri on luopu- 

nut SOK:n hallintoneuvoston varapu-
heenjohtajuudesta. 

Timosen mukaan E-liikkeen ja SOK:n 
pitäisi yhdistyä viiden vuoden sisällä. 

Liikenneministeri Matti Puhakka, joka 
avasi E-market Ellin, on huomattavasti 
varovaisempi. Hän katsoo, että teolli-
suutta on kehitettävä yhteistyössä, mut-
ta 

— Päivittäistavaroiden suhteen kum-
mallakin ryhmittymällä on oma asiakas-
kuntansa. Yhdistäminen tuskin nostaisi 
markkinaosuuksia, pikemminkin osa jä-
senistä $aattaisi pudota pots, totesi Ili-
kennemihisteri Puhakka. 

Liikenneministeri Puhakka pitää tär-
keänä, että E-liikkeen alkuperäinen teh-
tävä, kuluttajien palvelu, toteutuisi jat-
kossakin. 



Valmetin torvisoittokunta puhaltelee Tampereen Ekassa aina silloin tällöin 
juhla vampina päivinä, mutta lokakuun ensimmäisenä oli 'Vaaleanpunaisessa 
shampanjassa' erityistä hohtoa. 

Ekan menestys 
naisten käsissä! 
Porin Ammatillisen paikallisjärjesttin nais-
jaoston jäseniä oli yli sata ravintola Itäpuis-
tossa lokakuun kuudentena juhlimassa 
osuuskunta Ekan ensiaskeleita. 

Illan ohjelmassa oli naisjaoston puheen-
johtajan Aili Johanssonin tervehdys, ku-
luttajaneuvoja Anna-Liisa Uunilan alustus 
pukeutumisen ongelmista sekä liikunta- ja 
musiikkiesityksiä. Lisäksi Centrumin tava-
ratalojohtaja Pentti Kastinen joutui tentat-
tavaksi Ekan syntymän aiheuttamista muu-
toksista Porissa. 

— Näistä ay-naisten tilaisuuksista on to-
della konkreettista hyötyä, kun ollaan kos-
ketuksissa naisten kanssa ja voidaan kes-
kustella käytännön ongelmista ostotilan-
teessa, totesi Pentti Kastinen. 

— Naiset tekevät suurimman osan os-
toksista ja jokapäiväiset pienetkin yksityis-
kohdat ovat vaikuttamassa ostopäätöksiin. 
Pori on aina ollut vahvaa ay-seutua, siksi 
tämän illan kysely antanee me" 3 arvokas-
ta tietoa siitä, mita ay-naiset meistä ajatte-
levat, arvioi Pentti Kastinen. 

Ilta päättyi muotinäytökseen, jossa am-
matillisen paikallisjärjestön naiset tyttäri-
neen esittelivat Centrum-muotia. Tama on 
jo lähes vakiintunut toimintamuoto AE-
yhteistyössä. Vaatteiden sopivuutta on 
paljon helpompi arvostella tavallisen ihmi-
sen päällä kuin langanlaihoilla mannekii-
neilla. 

Aili Johanssonin mielestä Centrumin 
vaatepuolessa on tapahtunut kohentumis-
ta parin viime vuoden aikana. Yleisön jou-
kosta todettiin lisahuomiona, etta myös on-
gelmavartaloille on löytynyt sopivia vaat-
teita. 

Työtä ja tanssia 
Imatralla 
Työtä ja kansanjuhlaa oli E-osuuskunta 
Ekan ensimmäinen päivä Imatralla. 

Niin työssä kuin juhlassakin mukana oli 
paikkakuntalaisten lisäksi vieraita muualta 
Itä-Suomesta. Vuoksenniskan työväenta-
lolla pidettyyn seminaariin odotettiin 250 
jäsentoimikuntien edustajaa, ja sen verran 
heitä tulikin. Juhlailtamiin kertyi väkeä vie-
la reilusti sama määrä lisää. 

Seminaarin päätarkoituksena oli pohtia, 
millaiseksi muodostuu jasentoimikunnan 
asema E-osuusliike Ekassa. Esitelmät 
kuunneltiin ja ryhmätyöt tehtiin välittömän, 
suorastaan iloisen tunnelman vallitessa. 

Tilaisuuden merkitys oli kaikille selvä: 
nyt oltiin mukana elämässä historiallista 
hetkeä. 

— Eka on tänään syntynyt, totesi asian 
yksinkertaisen koruttomasti Paavo Tiilikal-
nen, entisen Etelä-Saimaan osuusliikkeen 
hallintoneuvoston puheenjohtaja. 

Jäseniä askarruttanut kysymys on ollut, 
miten voi osallistua hallintoon ja päätök-
sentekoon, kun konttori on siirtynyt omalta 
alueelta. Seka E-osuuskunta Ekan hotelli- 
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ja ravintolatulosyksikönjohtaja Veikko Jär-
vinen etta aluejohtaja Reijo Savolainen 
korostivat puheessaan sitä, että jäsenten 
vaikutusmandollisuus laajenee. Myymä-
lästä tulee entista enemmän keskipiste: jä-
senenä ollaan juuri siinä omassa myymä-
lässä. Kun myymälän merkitys korostuu, 
se on myös haaste jäsentoimikuntien työl-
le. 

— Kun annetaan vastuu, on annettava 
myös mandollisuudet, totesi KK:n järjestö-
sihteeri Matti Kangas. 

Näitä mandollisuuksia saa kukin myy-
mälä, ja myös jäsentoimikunnilta odote-
taan entista itsenäisempää otetta. 

Nykyiset jäsentoimikunnat jatkavat työ-
tään vielä vuoden 1984 loppuun saakka. 
Ensi kevään vaaleissahan valitaan piirival-
tuustot, joiden tehtävänä on nimetä uudet 
jasentoimikunnat. 

Ryhmätöissään seminaarilaiset pohtivat 

Porin Centrumin tavaratalonjohtaja 
Pentti Kastinen saa ttamassa 
mannekiinina toiminutta Marjatta 
Kerokoskea yleisön eteen. 

mm. sita mitä jasentoimikuntaan kuuluva 
voisi tehdä, jotta sinne omaan myymälään 
saataisiin lisää asiakkaita. Keinoja keksit-
tiin monenmoisia, ja äärimmäisenä markki-
nointikeinona ehdotettiin yksinkertaisesti: 
ota hihasta kiinni. 

Hihasta otettiin ihan konkreettisestikin 
kiinni, kun Matti Vennon orkesteri vahvis-
tettuna tiedotuspäällikkö Harri Nykäselii 
seminaarin jälkeen pidettyjen iltamien lo-
puksi soitti vanhaa kunnon tanssimusiik-
kia. 

Vauhdikkaasti lokakuun 1. päivä oli alka-
nut myös Imatrankosken Centrumissa. Aa-
mutuntina Imatra Big Band oli esittänyt elä-
vää musiikkia kapellimestari Hannu Sopa-
sen johdolla. Enteenä tulevaisuudelle voi-
nee pitää sitä, että syntymäpäivän aattona, 
perjantaina, Centrum saavutti parhaimman 
myyntituloksen lähes 10-vuotisen histori-
ansa aikana. 

Valmetin 
torvet 
Tampereen 
Ekassa 
Valmetin torvisoittokunta poksautti korkin 
juhlapäivän suulta Tampereen Eka-marke-
tissa kajauttamalla Rauno Lehtisen 'Vaa-
leanpunaista shampanjaa' -marssin, kun 
päivän ensimmäiset asiakasparvet rynnis-
tivät sisään. saa oli hieno, ja uudet Eka-
liput liehuivat komeasti vankassa syystuu-
lessa. 

Päivä sujui juuri niin kuin oli kaavailtukin. 
Lauantaisin Eka-market on auki 9-18, 
kaksi tuntia vähemmän kuin muina päivi-
nä, mutta on silti myynniltään viikon paras. 
Puhumattakaan näin juhlapäivänä, jolloin 
runsaat tarjoukset houkuttelivat, ja ostok-
set sai tehdä torvimusiikin säestyksellä. 

— Niinhän siinä kävi että syntyi 100 %:n 
myynninlisäys viime vuoden vastaavaan 
päivään, myhäilee Tampereen Ekan johta-
ja Seppo Halme. 
— Elintarviketarjoukset hupenivat kuin 
kuumille kiville, mutta myös tekstiilipuoli 
teki oman uuden ennätyksensä koko Ekan 
elinaikana. 

Tampereen Ekalle on tyypillistä se, että 
asiakkaat saapuvat suurostoille hämmäs-
tyttävän laajalta alueelta. 

— Väki tulee perheittäin Mäntästä, Sei-
näjoelta, Vammalasta, Valkeakoskelta, 
Ruovedeltä, Virroilta 	Siinä on oikein vii- 
konloppuretken tuntua. Kesällä käyvät sit-
ten lasten kanssa Särkänniemessä, talvel-
la teatterissa. 

Uuden E-osuuskunta Ekan avajaispäi-
vän asiakasmäärä Tampereen Eka-marke-
tissa oli 30 000-40 000 henkeä. 

"Väkeä on kuin 
jouluna" 
Uuden toiminimen syntymäpäiväkahvia 
juotiin kolme päivää vanhan Ekan toimipai-
koissa innostuksella Järvenpäässäkin. 

Centrum-linjan markkinointijohtaja Sep-
po Hämäläinen kierteli Landen, Hyvin-
kään ja Järvenpään Centrum-tavaratalois-
sa ja kahvinkaadon ohessa han keskusteli 
asiakkaiden kanssa uudesta osuuskunnas-
ta. 

— Väkeä on ollut kuin jouluna ja enem-
mänkin, Seppo Hämäläinen sanoo, ja 
E-liikkeen "uudestisyntyminen" on otettu 
tyytyväisinä vastaan. 

Järvenpään Centrumissa asioiva rouva 
Aira Vanhala ei olettanut liikenimen muut-
tumisen ainakaan loitontavan häntä ja mui-
ta asiakkaita tutusta ostospaikasta. 

Tuusulasta, jonka kandestakin rantatien 
E-myymälästä rouva Ritva Asikainen os-
taa nelihenkiselle perheelleen päivittäista-
varat, oli lähdetty nyt poikien vaatimukses-
ta käymään Järvenpäässä. 

— Olemme seuranneet Me-lehdestä  

E-liikkeen uudistumista selostavia kirjoituk-
sia. Mielestäni muutos on aiheellinen ja pe-
rusteltu, Ritva Asikainen sanoo, olemme 
olleet Perhelän jasenperhe vuosikausia. 
Mieheni on ollut jäsen jo kauan. 

— Liikkeellelähdön Tuusulasta tänne 
Centrumiin antoi poikien halu saada ilmai-
set ilmapallot, Ritva Asikainen naurahtaa. 

— Ensin käytiin Eka-marketissa, mutta 
ne olivat sieltä jo loppuneet, 9-vuotias Pek-
ka sanoo totisena paria vuotta nuoremman 
Mikon nyökyttäessä vakuuttavasti pää-
tään. 

Porukalla hihat 
heilumaan 
Tampereella Hämeenkadun varrella yli 
kaksikymmentä vuotta palvellut Centrum- 

Centrum-ketjun vetäjältä Seppo 
Hämäläiseltä (oik.) käy kahvinkaato ja 
asiakkaiden jututtaminen vaivattomasti. 
Ekan synttäreitä juhlitaan tässä 
Järvenpäässä. 

tavaratalo koki perusteellisen korjauksen 
jo vuosi sitten. 

Nyt Ekaksi muuttumisen aattopäivinä to-
teutettiin tavaratalojohtaja Matti Kukkosen 
johdolla elintarvikeosaston uudelleenjär-
jestely. Se tehtiin talkootyönä myymälän 
sulkemisen jälkeen. Tekijöittensä rivak-
kuudesta huolimatta aikaa tehtävään kului 
ytimyöhälle saakka ja enemmänkin. 

Talkoisiin osallistui tavaratalon jasentoi-
mlkunta ja osa henkilökuntaa. 

— Tällaisella keskikaupungin jäsentoi-
mikunnalla, jonka toimikenttään kuuluu 

Tampereen Centrumin 
elintarvikeosaston mutitostalkoissa riitti 
tavaroiden ja kalusteiden siirtoa. 
Vasemmalta Kerttu Kanerva, Matti 
Kukkonen, Tauno Virtanen ja (kyykyssä) 
Juha Valtonen. 

Centrum-tavaratalon ohella myös kaksi 
pienmyymälää, on omat vaikeutensa, ja-
sentoimikunnan puheenjohtaja Kerttu Ka-
nerve sanoo, me itse asumme kaikki alu-
eella, mutta sen sijaan suurin osa asiak-
kaista on kauempaa. Nain emme tavoita 
samalla tavoin jäsenistöä kuin ne jasentoi-
mikunnat, joiden jäsenistökin asuu myy-
mälän lähialueella. 

Tauno Virtanen sanoo olevansa sitä 
mieltä, ettei istuvia kokouksia ole syytä li-
sätä jasentoimikunnalle, jonka jäsenet 
yleensäkin ovat aktiivista järjestöväkeä. 

— Sen sijaan tämmöiseen muutostem-
paukseen osallistuminen on paikallaan. 

— Kaikkein tärkeimpänä tavoitteena pi-
dän kuitenkin sitä, että nyt alkaneen uuden 
kauden myötä pystytään valtakunnallisen 
yleisilmeen lisäksi luomaan Tampereen 
Centrumille myös oma ilmeensä. Sellainen 
ilme, että tämä talo todella palvelee hyvin 
asiakkaita. 	 • 

OSTO- 
HYVITYS 1 % 
1. 1. 1984 
LÄHTIEN 
päivittäistavaroista 
ja Centrum-ostoista 

E-osuuskunta Ekan jäsenten valta-
kunnallinen 1 prosentin suuruinen 
ostohyvitys astuu voimaan vuo-
den 1984 alusta lukien. Pahoitte-
lemme Me-lehden edelliseen nu-
meroon päässyttä virheellistä tie-
toa. 

Päivittäistavaramyymälät 	eli 
E-myymälät ja E-marketit maksa-
vat ostohyvityksen kandesti vuo-
dessa, kesäkuussa ja joulukuus-
sa, ostokortteina. Nämä kelpaavat 
maksuvälineiksi kaikissa E-myy-
mälöissä ja E-marketeissa. Kuitit 
palautetaan toukokuussa ja mar-
raskuussa. 

Centrum-tavaratalot maksavat 
niin ikään prosentin ostohyvityk-
sen. Maksutavasta tehdään tar-
kemmin selkoa Me-lehden tulevis-
sa numeroissa. 

Työryhmä 
Tekstit: Riitta Penttilä, Liisa Maria Piila, 
Sinikka Salonen-Sax6n, Pertti Tuominen ja 
Raija Uljas. 
Kuvat: Juhani Bamberg, Leena 
Frondelius-Kannus Topi Ikäläinen, 
P. K. Jaskari, Reino Kaivoia, Kari Niemi 
ja Heikki Savolainen. 

Ensimmäinen valssi on pyörähtänyt 
käyntiin Imatralla iltamien päätteeksi. 
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