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Näin voit kerryttää työssäoloehto-
asi eli oikeuttasi ansiosidonnaiseen 
työttömyyspäivärahaan opiskelun 
ohella tehdyillä töillä.

Opiskelijajäsenyys on ilmainen
Kun valmistut
Kun olet valmistunut oppilaitoksesta ja 
siirtynyt työelämään, voit liittyä sekä lii-
ton että työttömyyskassan varsinaisek-
si jäseneksi täyttämällä liittymislomak-
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Pakotteet ja 

vastapakotteet
Ukrainan tilanne on mitä on ja se yhdistettynä Venäjän pakot-
teisiin ja vastapakotteisiin vaikuttaa lukuisiin logistiikan toimin-
toihin ja toimijoihin Suomessa sekä muualla maailmassa. Alan 
yritykset ovat käynnistäneet sopeutustoimenpiteitä ja osin jo 
päättäneetkin niitä.

Toivoisin, että yritykset käyttäisivät mieluummin lomautuk-
sia tilanteessa, jossa työ ei ole välttämättä pysyvästi vähenty-
nyt. Irtisanomiset tilanteessa, jossa lomautus olisi perustellum-
pi ja itse asiassa yritykselle halvempikin, on täysin moraalitonta 
ja ajattelematonta henkilöstöpolitiikkaa. Vaikka yt-neuvottelut 
ovatkin aina yrityksen sisäisiä, tulee mahdollisista ylilyönneis-
tä välittää tietoa liitolle, jotta niihin voidaan mahdollisuuksien 
mukaan puuttua.

Uusi keskusjärjestö
Yli seitsemänkymmentä ammattiliittoa, ERTO yhtenä, kokoontui 
tammikuussa keskustelemaan mahdollisuudesta yhdistää Suomen 
keskusjärjestöt yhdeksi suureksi palkansaajien keskusjärjestöksi.

Kilpajuoksu siitä, kuka kuuluu kenenkin leiriin on alkanut. Yksi 
mustamaalaa minkä kerkeää ja toinen kehuu uutta mahdollisuut-
ta maasta taivaisiin. Toivottavasti lopputuloksena on järjestelmä, 
jonka vaikutusvalta riittää suojaamaan suomalaisen työn ja työn-
tekijän Arkadianmäeltä aina Brysselin kabinetteihin asti.

Erään alan isoimman toimijan yritysmuutosten johdosta jou-
duimme viime keväänä keskelle eräänlaista työehtosopimusneu-

vottelua kesken tes-kauden. Päävastuullisena neuvotteluissa toi-
mi ERTOn Karo-Petteri Kuusisto yhteistyössä yrityksen luotta-
musmiesten kanssa. Toisena osapuolena olivat  työnantajan sekä 
Autoliikenteen työnantajaliiton ja Palvelutyöntajien edustajat.

Jotta kentän kantaa päästiin kuuntelemaan, kävimme use-
ammassa toimipisteessä tutustumassa toimihenkilöiden arkeen. 
Neuvottelujen loputtua järjestimme jäsenäänestyksen sopimuk-
sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jäsenistä 93 prosenttia 
puolsi sopimusta, joten sopimus työehtosopimusten tulkintaan 
tehtiin ja se astui voimaan vuoden 2015 alussa.

Jäsenäänestystä käytetään aina kun mahdollista, jotta pää-
täntävalta oikeasti olisi jäsenellä. Joten jos ja kun näitä tulee, 
vastatkaa aina kun mahdollista. Silloin vaikutatte lopputulok-
seen aidosti.

Vuoden maukkain kahvitauko
Joulukuussa järjestetty kahvitarjoilu oli loistava menestys. Tarjoi-
lut järjestettiin lähes tuhannelle toimihenkilölle eri työpaikoilla. 
Tarkalleen 950 henkilöä osallistui vuoden maukkaimpaan kah-
vitaukoon – upeaa!

Saamani palautteet kannustavat tämänkaltaiseen toimintaan 
jatkossakin. Kiitokset kaikille järjestäjille! Ilman teitä tämä ei oli-
si mahdollista. Yhdessä olemme enemmän

Marko Nurmi, puheenjohtaja
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Perhe

Perjantaina 16.1.2015 pidettiin historiallinen 
liittojen kokous. Koskaan aikaisemmin yh-
teenkään kokoukseen Suomen ammatti-
liittojen historiassa ei ole osallistunut näin 
laajasti palkansaajaliittoja. Paikalla Helsin-
gin Katajanokan kokoustilassa oli yli 70 
ammattiliittoa eli yli 90 % kaikista liitois-
ta. Järjestäytyneistä palkansaajista paikal-
la oli edustettuna yli 95 %. Paikalle oli tul-
tu miettimään palkansaajien edunvalvon-
nan tulevaisuutta. 

Kokouksen kysymys kuului: onko nykyi-
nen kolmen palkansaajakeskusjärjestön 
malli paras mahdollinen? Tähän annetta-
van vastauksen tuli ratkaista, onko tarpeen 
käynnistää selvitystyö nykyisten keskusjär-
jestöjen lakkauttamiseksi ja uuden perus-
tamiseksi. Kokouksessa pidettyjen puheen-
vuorojen jälkeen oli selvää, että selvitystyö 
on tarpeen tehdä. Toimihenkilöliitto ERTO 
tukee helmikuussa käynnistyvää selvitys-
työtä. Miksi ja mitä halutaan?

Miksi uusi keskusjärjestö
ERTOn päivittäiseen toimintaa uuden kes-
kusjärjestön perustaminen ei vaikuttai-
si juuri mitenkään. Keskusjärjestömalli ei 
vaikuta työehtosopimusten tekemiseen, ei-
kä myöskään liittojen tai niiden yhdistys-
ten itsenäisyyteen. Keskusjärjestön teh-
tävä on jatkossakin keskittyä poliittiseen 
vaikuttamiseen.

Palkansaajaperhe
Vaikutusvallan ja edunvalvonnan ha-
jautuminen kolmeen keskusjärjestöön 
ei ole niin tehokasta kuin se voisi olla. 
ERTOn mahdollisen liittymisen uuteen 
keskusjärjestöön päättää edustajisto.

Niin liitto- kuin keskusjärjestörakenteiden-
kin tehtävänä on tuottaa lisäarvoa jäsenil-
le. Olemassa olevien organisaatioiden on 
pystyttävä irtautumaan oman asemansa 
turvaamisesta ja oltava valmiita tarvitta-
viin muutoksiin.

Palkansaajien asema yhteiskunnassa 
on heikentynyt menneiden vuosien aika-
na. Työnantajat ovat keskittäneet edunval-
vontansa yhteen järjestöön, Elinkeinoelä-
män keskusliittoon, ja palkansaajat ovat 
jatkaneet vanhalla mallilla. Kuluvan vuo-
situhannen aikana on käynyt selväksi, et-
tä vaikutusvallan ja edunvalvonnan hajau-
tuminen kolmeen keskusjärjestöön ei ole 
niin tehokasta kuin se voisi paremmin or-
ganisoituna olla. 

Nykyään kolmen keskusjärjestön poru-
kat juoksevat samoissa kokouksissa ja se-
minaareissa ajamassa aivan samoja pal-
kansaajien tavoitteita. Yhteisiä haasteita 
ovat mm. pätkätyöt, tasa-arvokysymykset, 
harmaat ylityöt, työttömyys ja sopimuk-
settomat alat. Kun ongelmat ovat yhteisiä, 
niin miksi ihmeessä niitä ei hoideta tehok-
kaasti yhden keskusjärjestön alla? 

Nykyvallan suojaaminen
On täysin luonnollista, että olemassa ole-
vissa organisaatioissa toimivat miettivät 
muutosten vaikutusta omaan asemaansa. 
On selvää, että esim. ERTOIla on keskusjär-

Juri Aaltonen, 
puheenjohtaja, ERTO

juri.aaltonen@erto.fi   

jestössämme STTKssa enemmän vaikutus-
valtaa kuin mitä ERTOlla olisi uudessa kaik-
kien yhteisessä keskusjärjestössä. Mutta 
ratkaisua palkansaajien edusta ei saa teh-
dä itsekkäin, organisaatiolähtöisin perus-
tein. Kun uusi keskusjärjestö olisi nykyistä 
selvästi vahvempi, niin se myös saisi aikai-
sempaakin enemmän aikaiseksi. 

Vuonna 2016
Uuden keskusjärjestön perustaminen ei 
saa olla itsetarkoitus, eikä myöskään sen 
välttäminen. Ratkaisun pitää olla suoma-
laisten palkansaajien edun mukainen. Jos 
selvitystyön lopputulos ei johda nykyistä 
parempaan malliin, niin sitten ei pidä ny-
kytilannetta muuttaa. 

Tänä vuonna selvitetään uuden keskus-
järjestön mahdollisuutta. ERTO tavoittelee 
keskusjärjestöä, joka toteuttaa seuraavat 
asiat: poliittisesti riippumaton, moniarvoi-
nen, demokraattinen ja avoin. Lisäksi uu-
den järjestön perustamisen pitää tarkoit-
taa nykyisten keskusjärjestöjen lakkautta-
mista ja siihen pitää liittyä liittoja kaikista 
nykyisistä keskusjärjestöistä. Kyse pitää ol-
la aidosti uudesta ja laajasta palkansaaja-
perheestä. Jos hyvin käy, aloittaa uusi kes-
kusjärjestö 2016. ERTOn mahdollisen liitty-
misen uuteen keskusjärjestöön päättää 
edustajistomme.

Juri Aaltonen, 
puheenjohtaja, ERTO

Mistä tietää olevansa vanha? Esimerkiksi siitä, kun netissä vaik-
kapa matkaa varatessa joutuu scrollaamaan vuosilukuvalikkoa 
tosi pitkään alaspäin, ennen kuin oma syntymävuosi löytyy. 

Viime viikolla purimme kauppakasseja autosta jalkakäytäväl-
le, kun ohi kävellyt mies kysyi tyttäreltäni, tarvitsemmeko kan-
toapua. Tyttäreni kiitti avusta todeten, että pärjäämme kyllä os-
toskassien kanssa. Mies kysäisi lähtiessään, että onko mummo 
tullut kylään? Tytärtäni nauratti ja hän sanoi vain, että ihan äi-
ti se tuossa kasseja kantaa. Täytyy kuitenkin sanoa, että avuli-
as herrahenkilö ei nähnyt takaapäin  minun piponi piilossa ol-
leita kasvojani.

Kävelen normaalisti aika reipasta vauhtia. Muutaman vuoden 
takaisen pahan liukastumisen jälkeen käteni oli kipsissä pitkään. 
Liukastumisen seurauksena minusta tulee köpöttelevä mummo 
heti, kun ulkona pakastuu ja maa jäätyy.

Kaksi nuorinta tytärtäni asuu vielä kotona. Odotan aikaa, 
kun voin muuttaa pienempään asuntoon ihan itsekseni. Eläke-
iän lähestyessä minulla on oikeus vähitellen huolehtia ainoas-
taan itsestäni ja omista kuluistani. Vielä nyt elätän kolmea hen-
kilöä. Meillä menee mukavasti. En koskaan voisi ajaa tyttäriäni 
pois kodistaan, vaikka molemmilla kova halu omaan, itsenäiseen 
elämään onkin. Ehkäpä se päivä vielä koittaa ja ehkäpä minusta 
jonain päivänä ihan oikeasti tulee mummikin.

Teksti: Leena Wickström

Köpöttelevän mummon perhe
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Tilipussin sisältö kuluu arkiseen elämiseen

Alkuvuodesta voimaantulleet muutokset verotuksessa, eläkkeis-
sä, asuntolainojen korkovähennyksessä tai vaikkapa terveyskes-
kusmaksuissa vaikuttavat Logistiikan toimihenkilöiden elämään 
lähinnä kosmeettisesti. Käytännössä eläminen on muutaman 
viime vuoden aikana kallistunut. Epävarma taloustilanne ja jat-
kuvat yt-neuvottelut ovat pistäneet isommat, esimerkiksi asun-
nonvaihtosuunnitelmat jäihin. Entistä useampi elää suoraan kä-
destä suuhun. Säästöön rahaa ei juurikaan kerry. Arki auttaa jak-
samaan. Omista ja perheen harrastuksista ei kuitenkaan tingitä. 
Monessa perheessä ajetaan edelleen, olosuhteiden pakostakin, 
kahdella autolla.

-Isommasta asunnosta on nyt turha haaveilla. Nykyinen 60 
neliön kaksio olisi saatava myydyksi ensin. Samalla olisi luovut-
tava toisesta autosta. Suurin este on epävarmuus työpaikasta. 
Perinteiset yt:t on päätetty yleensä joulun alla. Nyt päätöksiä 
odotetaan lähiaikoina, kertoo Schenker Oy:llä vahinkokäsitteli-
jänä työskentelevä tuusulalainen Hanna Wallgren.

Asuntovelan korkovähennys verotuksessa pienenee edelleen 
tulevina vuosina. Tänä vuonna voi vähentää enää 65 prosenttia 
korkomenoista, kun vielä viime vuoden verotuksessa koroista sai 
vähentää 75 prosenttia. Tämän ja kahden seuraavan vuoden ai-
kana jokaisesta alaikäisestä lapsesta saa tehdä 50 euron lapsi-
vähennyksen. Yksinhuoltaja saa vähennyksen tuplana.

Päivähoito-oikeus kuuluu kaikille
Wallgrenin perheessä molemmat vanhemmat ovat vakituises-
sa työssä logistiikka-alalla. Nelivuotiaan tytön päivä kuluu tur-
vallisessa perhepäivähoidossa.

-Perhepäivähoito  oli meille luonnollinen valinta, koska äiti-
ni on myös perhepäivähoitaja. Matka hoitoon on hyvä, ryhmäs-
sä on samanikäisiä lapsia ja ryhmäkoko lainmukainen eli neljä. 
Kaikkein hienointa on, että lapsemme hoitaja on aivan mahtava 
ihminen. Meille hän on käytännössä yksi mummo lisää.

-Lapsella tulisi olla oikeus ainakin osittaiseen hoitoon vaikka 
toinen vanhemmista olisikin 

kotona. Jos  lapsi on ko-
tona eskarin alkami-

seen asti, saattavat 
tärkeät sosiaaliset 
taidot jäädä taka-
alalle. Parhaiten 
niitä opitaan ryh-

mässä, miettii Han-
na Wallgren.

Hammashoidon Kela-korvauksia karsittiin tänä vuonna. Jatkos-
sa hampaiden tarkistuksesta yksityisellä hammaslääkärillä saa 
Kela-korvauksen vain joka toinen vuosi. Samalla korvaus piene-
nee vajaasta 30 prosentista 24 prosenttiin. Kuntien terveyskes-
kusmaksut nousivat tämän vuoden alussa vajaat 10 prosenttia. 
Myös logistiikka-alalla käytetään paljon hyväksi koettua työter-
veyshuoltoa. Julkisella  hammashuollolla on myös käyttäjänsä. 
Vapaaehtoiset tapaturma- ja sairaskuluvakuutukset antavat tur-
vaa niitä otettaessa. Arki ja käytäntö voivat sanella toisinkin.

Yksityistä ja julkista terveydenhuoltoa
Lentotuonnissa liikenteenhoitajana työskentelevä vantaalainen  
Paula Kalliokoski jäi leskeksi viisi vuotta sitten. Nyt 10-, 12- ja 14-
vuotiaita lapsiaan hän hoiti kotona kahdeksan vuotta.

-Lapsilla on heti syntymän jälkeen hankitut vakuutukset. Hei-
tä kotona hoitaessani kuitenkin julkiset palvelut olivat hyvin ta-
voitettavissa, jopa lähempänä kuin yksityiset.  

-Kerran yksi lapsistani mursi kätensä. Yksityiseltä terveysase-
malta meitä kehotettiin hakeutumaan julkiseen röntgeniin, kos-
ka heillä se ei enää ollut auki. Lapset eivät olleet juuri sairastel-
leetkaan. Ajattelin, että  maksamme turhaan vakuutuksia, jo-
ten luovuimme niistä. 

-Tilanne muuttui, kun jäin leskeksi ja aloitin työt.  Samanai-
kaisesti lähiterveyskeskus sekä sen hammashuolto lakkautettiin 
ja siirrettiin 16 km päähän. Silloin laitoin lasten vakuutukset uu-
delleen voimaan, kertoo Paula Kalliokoski.

Teksti: JS-a

Suomen vaikea taloustilanne ja epä-
varmuus  työpaikasta nakertavat myös 
logistiikka-alan työntekijöitä ja heidän 
perheitään. Entistä harvempi pystyy 
säästämään. Vaikka raha kuluu arkiseen 
elämiseen, ei harrastuksista tingitä. 

Kaikesta ei luovuta. Ulkomaaan lomalla käydään perheen kanssa noin joka 
toinen vuosi. Lapsiin ja tulevaisuuteen sijoitetaan ja lasten harrastukset 
ovat viimeinen, mistä  säästetään. Anton, Paula ja Kaisla Kalliokoski 
viettivät hiihtolomaa yhteisen harrastuksensa, laskettelun merkeissä.

Kv. Muotovalio Alenas Ice 
Princess liikuttaa Wallgrenin 
perhettä ympäri Eurooppaa.
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Kaupunkilomalle eteläiseen Eurooppaan

Minua ei etelän lomamatkat, ainakaan ran-
talomakohteisiin, ole viimevuosina kovin-
kaan suuresti houkuttaneet. Turistiloma-
kohteet ovat itselleni olleet aina tuskaista 
koettavaa. On hälinää, melskettä, töykeäs-
ti käyttäytyviä ”paikallisia” ja niin edelleen. 
Itselleni lomalla tärkeintä on kuitenkin ren-
toutua. Onnekseni kohdalleni sattui mah-
dollisuus tutustua Espanjan Costa Blancan 
alueen rantakaupunkeihin ja osin siis myös 
rantalomakohteisiin varsinaisen turistikau-
den ulkopuolella tammikuussa. Sain rou-
vani kanssa kutsun saapua viettämään pi-
dennettyä viikonloppua eläköityneen naa-
puripariskuntamme luokse Alteaan.

Tuon muutaman päivän matkan aika-
na ehdimme tutustua useampaan kylään 
ja kaupunkiin: Alicante, Benidorm, Altea, 
Calpe, Teulada, Moraira. Paikoista suurin 
osa teki lähtemättömän vaikutuksen ai-
tou-dellaan ja lämminhenkisyydellään. 

Matkan asukasluvultaan suurin kaupun-
ki Benidorm (kesällä 700.000 ja talvella 
70.000 asukasta) vaikutti näin turistise-
songin ulkopuolella melkeinpä autiokau-
pungilta suurten ”pilvenpiirtäjämäisten” 
hotellien ollessa täysin tyhjillään ja sul-
jettuina. Muidenkin kaupunkien hotelleis-
ta osa on kiinni tammikuussa. Poikkeuk-
sen tekee Alicante (330.000 asukasta), jo-
ka jo lentokenttäkaupunkina varmastikin 
houkuttelee ostosmatkailijoita ihan ym-
päri vuoden.

Huikea laskeva aurinko
Nähtävää alueella on paljon: Alicanten use-
at hienot puistot ja linnoitus, Benidorm kai-
kessa karuudessaan, Altea-Calpe alueen tu-
hannet sitrusviljelmät sekä Teulada-Morai-
ra -alueen viinitilat. Seutu on vuoristoinen, 
joten alueen kulkuvälineeksi suosittelen 
vuokra-autoa, jonka saa talvikaudella käyt-
töön noin viiden euron päivähinnalla. 

Autolla liikuttaessa pystyy näkemään 
lyhyessäkin ajassa paljon. Erityiseksi käyn-
tikohteeksi suosittelen Guadalestin linnoi-
tusta (650 metrin korkeudessa), huikeine 
näkymineen. Matkalla Guadalestiin voi tu-
tustua myös moottoripyörämuseoon, joka 
on mielenkiintoinen paikka aiheesta kiin-

nostuneille. Myös auringonlaskun katse-
leminen vuoristossa on tapahtuma, jota 
voinen suositella – huikeaa! 

Edullisia elämyksiä
Matkan kustannukset näin turistisesongin 
ulkopuolella eivät päätä huimaa. Asumi-
nen ja eläminen on suomalaisittain halpaa. 
Ruoka ja viinit ravintoloissa ovat edullisia, 
vaikka kaupoissa tietenkin vielä edullisem-
paa. Esimerkiksi kolmen vuorokauden ma-
joitus Alteassa huoneistohotellissa tam-
mi-helmikuussa (ei mitään ravintolapal-
veluita, hotellista uimarantaan 10 metriä) 
viiden hengen huoneistossa maksaa yh-
teensä 180 euroa. Lento Helsingistä Ali-
canteen suoralla lennolla maksaa alim-
millaan 100 euroa henkilöltä.

Alueelle kannattaa matkustaa, ainakin 
normaalin turistikauden ulkopuolella. Kos-
ka tammi-helmikuussa on Espanjassa tal-
vi, pukeutuvat paikalliset asiaankuuluvasti 
toppavaatteisiin. Meille suomalaisille läm-
potila on kuitenkin hyvinkin kesäinen. Sää-
ennusteet lupailivat matkamme ajaksi 14 
asteen lämpöjä, mikä toteutuikin varjon 
puolella. Auringossa lämpö nousi välittö-
mästi yli 20 asteen. 

Teksti: Karo-Petteri Kuusisto

Lomalla tärkeintä on  
saada ruumis ja sielu 
rentoutettua, jotta taas 
paremmin jaksaa puurtaa 
työympyröissä.
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Lontoo esitteli leudommat kasvonsa

Lontoo on itsessään erittäin kaunis ja mo-
nipuolinen kaupunki, tekemistä löytyy kai-
kille. Museoita, teattereita ja tietenkin jal-
kapalloa. Jos et raaski ostaa lippuja jal-
kapallomatsiin, niin ota suunnaksi mikä 
tahansa pubi, tilaa kylmä huurteinen ja 
nauti matsista pubin isolta screeniltä mui-
den paikallisten kanssa.

Museoitakin löytyy useampiakin ja suu-
rin osa on ilmaisia. Kaikista museoista suo-

situin on Natural History Museum, joka löy-
tyy Kensingtonista. Jokaisen täytyisi käy-
dä katsomassa ”Dippy”.

Lontoon ydinkeskusta on varsinai-
nen shoppailijan paratiisi. Liikkeitä löy-
tyy huippumerkeistä laidasta laitaan. 
Jos pubit ja shoppailu eivät kiinnosta, niin 
silloin kannattaa mennä Kensington Gar-
densiin kävelemään ja nauttimaan puis-
tomaisemista, varaa mukaasi pussillinen 

Moni saattaa ajatella, 
kannattaako lähteä tam-
mikuussa Englantiin lo-
malle. Ihmiset ajattelevat, 
että hyi olkoon, siellähän 
on kylmä! No eipäs ollut-
kaan. Tähän aikaan vuo-
desta siellä on plussa-as-
teita ja ruoho on vihreää. 
Eli miksipä ei, nyt matka-
laukut esiin ja reissuun!

Jykevä Natural History Museum Kensingtonissa on yksi Lontoon lukemattomista museoista, 
jonne myös on ilmainen sisäänpääsy.

leipää, koska puiston lammet ovat täynnä 
nälkäisiä lintuja joutsenista puluihin. 

Mikä sen hienompaa kuin iso joutsen 
tulee jalkojesi juureen kerjäämään leipää. 
Meillä Suomessa kyseiset lintuset eivät 
ihan niin kesyjä ole.

Julkinen liikenne toimii
Liikkuminen Lontoossa on tehty erittäin 
helpoksi. Bussipysäkit ovat 100 metrin ja 
metropysäkit kilometrin välein toisistaan. 
Matkaaminen sujuu helpoiten Oyster-mat-
kakortilla, jonka saa ostettua hintaan 3£ eli 
4,20€. Tottakai rahaa täytyy ladata korttiin. 
Kortti toimii samalla tyylillä kun meidän 
julkisen liikenteen matkakortti. Viikonlop-
pumatkalle riittää, jos lataa kortille 20£. 

Kortin voi ostaa miltä tahansa metro-
asemalta ja ladata itsepalveluautomaateis-
sa. Jos korttia ei halua säilyttää enää reis-
sun jälkeen, niin voit käydä palauttamassa 
kortin asemalla olevalle palvelutiskille, jol-
loin saat 3£ pantin ja jäljelle jääneen mat-
karahan takaisin.

Totuuskin on kerrottava. Englanti ei ole 
mikään halpa maa. Matkakassaa kannat-
taa hieman kerryttää. Henkilökohtaises-
ti suosittelen Englantia kaupunkiloma-
kohteeksi jopa tammikuussa, matkat ovat 
silloin hieman halvempia kuin sesonki-
aikaan.

Teksti ja kuva: Hanna Wallgren

Yksi Lontoon maamerkeistä, Big Ben valvoo ylväänä Thamesin ylittävien siltojen liikennettä.
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Muistathan, että
Liitto ja jäsenyhdistys järjestää alueel-
lisia tapahtumia. Hyödynnä jäsenmak-
susi ja osallistu tapahtumiin!

Yksilöllisen tarpeen mukaisesti   
räätälöidyt Personal Training -paketit

Ruokavalioremontt i kerralla kuntoon,   
lisää virtaa ravinnosta 40 €   
paino, vartalonympärysmitat, ruokapäiväkirja, 
syömisen analysointi, uusi ruokavalio

Ruokavalioremontt i 8 viikon seurannalla 100 €

PT-Pakett i online,  kesto 3 kk 200 €    
räätälöity, tavoitt eellinen     
ruokavalio- ja treeniohjelma

PT-Pakett i kesto 3 kk 275 €    
sis. myös mitt aukset ja testit,    
henkilökohtaiset tapaamiset (5 krt)

Energisempi ja kevyempi olo!

Liiton
jäsenenä saat 

valmennus-
paketeista 
tuntuvan,  
-15-30 % 

edun.

Personal trainer
 Heidi Kanteen 

tarjoukset
Logistiikan 

toimihenkilöille

HEIDIN MUKAAN

heidinmukana@gmail.com
www.heidinmukana.fi

T:mi Heidi Kantee
045 630 58 08

Logistiikan toimihenkilöt esitteli toimintaansa  
logistiikkapäivän aulatapahtumassa.

WWW.FACEBOOK.COM/
LOGISTIIKANTOIMIHENKILOT

Logistiikkapäivä
alan opiskelijoille

Osuuskunta I-deal järjesti tammikuun puo-
livälissä Turun ammattikorkeakoulussa jo 
kolmatta kertaa logistiikan opiskelijoille 
suunnatun logistiikkapäivän. 

Tapahtuma koostui kolmesta osios-
ta, joihin kuuluivat luennot, aulatapahtu-
ma ja iltatilaisuus. Aulatapahtumassa oli 
esittelyssä eri yrityksiä ja yhdistyksiä, jois-
ta yksi oli Logistiikan toimihenkilöt ry. Ta-
pahtumaan osallistui Turun amk-opiskeli-
joiden lisäksi Rauman logistiikan opiskeli-
joita. Luennoilla yrityksillä oli mahdollisuus 
esitellä osaamistaan sekä käytännön toi-
mintaansa. 

Osuuskunta I-deal on Turun amk Liike-
toiminnan logistiikka -koulutusohjelman 
opiskelijoiden perustama ja ylläpitämä 
osuuskunta. Sen tehtävänä on kannustaa 
ja kasvattaa opiskelijoita yrittäjyyteen se-
kä antaa valmiuksia työelämään.  

Teksti: Säde Honkaheimo

Tiesitkö, että
Eläkeläisenä 8,50 €:n kuukausimaksulla 
(102 €/vuosi) saat matkavakuutuksen, ka-
lenterin ja  lehden. Pääset myös mukaan 

kaikkiin yhdistyksen tilaisuuksiin, kuten 
kevät- ja syyskokouksiin sekä erilaisille  jä-
senhintaisille jäsenmatkoille.
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Paikallistoimintaa

pohjois-savo
Perinteiset pilikit
Aeka: la 14.3.2015 klo 10 alakaen
Paekka: Kylpylä-ravintola Kunnonpaikka rannassa, 
Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela
Kokoontuminen Piksettikodalla. Paksuista pyöröhir-
sistä valmistettuun kotaan mahtuu n. 30 henkilöä 
virkistäytymään, palaveriin tai elämysruokailuun.
Ajo-ohje:
Kunnonpaikka sijaitsee Siilinjärven kunnassa, Vuore-
lan taajamassa 5-tien varrella. Etäisyydet: 10 km Kuo-
piosta pohjoiseen, 15 km Siilinjärveltä etelään, Kuo-
pion/Rissalan lentokentälle 7 km. Etelästä tultaes-
sa Vuorelan/Joensuun tieliittymästä ylös seuraten 
opasteita. Pohjoisesta tultaessa seuraten Kunnon-
paikan opasteita, n. 10 km ennen Kuopiota.
GPS-koordinaatit: N 62°58.464’ ja E 027°41.990’
Kuopion linja-autoasemalta Puijonkadun puolelta 
lähtevät paikallisbussit 30 ja 31. 
Pilikkikilipailujen voittaja saa hoteisiinsa hienon 
kiertopalkinnon. Tyrkyllä on toki muitakin palkinto-
ja, joita sinulla ja perheelläsi on mahdollisuus saa-
da eväkkäiden lisäksi kotiin viemisiksi. Järjestämme 
jälleen mahdollisuuksien mukaan myös ”varjopil-
kit” tukevalla maalla; palkinnot kuuluvat tähänkin 
formaattiin.
Et ehkä olisi arvannut, mutta pilkkimisen lomassa 
paistamme/nautimme makkaraa kodassa, kahvia 
sekä kuumaa juomaa.
Pilikkijen jäläkeen mahdollisuus jäädä rentoutu-
maan kylpylään. Kylpylän lämpöiset poreet hem-
mottelevat säällä kuin säällä koko perhettä. Pulah-
da uimaan ja vietä hauska päivä rentoutuen, uiden 
ja saunoen.
Rentoudu kylpylän kuohuissa, kietaise uimalasit pää-
hän ja uiskentele mieli sekä keho virkeäksi. 
Anna Osmannisaunojen eukalyptuksen tuoksuisten 
löylyjen helliä ihoasi. Pienet vesipedot viihtyvät las-
tenaltaassa ja vesiliukumäessä.
ERTO:n jäsenkorttia vilauttamalla koko perhe eri-
koishintaan:
Kylpylän käyttö päivän päätteeksi 5 €/aikuinen ja 3 
€/lapsi 4-14 v.
Ilmoittaudu ma 9.3.2015 mennessä Esa Kvistille säh-
köpostilla esakvist@hotmail.com, jotta makkaraa, 
kahvia ja kuumaa juotavaa varataan riittävästi. Pää-
set nauttimaan lauantaipäivästä ja mukavien erto-
laisten seurasta – ihan ilmaiseksi. 

 Tervetuloa joukkoon iloiseen!
 -Paikallistoimikunta-

Aina on aihetta juhlaan. Varsinkin silloin, 
kun Varsinais-Suomen paikallistoiminnan 
taival on jatkunut jo 45 vuotta. 

Lokakuun lopulla Turun Upseerikerhol-
la vietettyyn juhlaan saapui yhteensä 25 
jäsentä. Teeman mukaisesti, 1970-luku-
laisittain pukeutuneelle juhlaväelle toi-
vat yhdistyksen tervehdyksen Anne Kive-
lä ja Kai Holm.

Historiikkia meille avasi huumorilla 
höystettynä ensimmäinen puheenjohta-
jamme ja nykyinen yhdistyksen kunnia-
puheenjohtaja Tuula Nieminen.

Illan varsinaisesta huumoriosuudesta 
monine hahmoineen vastasi Martti Koivis-
to, jolta ei myöskään musiikillista lahjak-

Paikallistoimintaa Varsinais-
Suomessa jo 45 vuotta

Logistiikan toimihenkilöiden paikallistoiminta käynnis-
tyi Turussa maaliskuun ensimmäisenä päivänä 1969.

kuutta puutu. Nauru raikui salissa ja tun-
nelma oli katossa.

Hyvä ruoka, juoma ja palvelu pitivät yl-
lä hyvää tuulta ja tunnelmaa, kunnes tee-
maan sopiva bändi Retrox aloitti musisoin-
nin. Tanssilattialle pyrähtikin rokkaamaan 
iloinen joukkue naisia. Vaikka tanssivista 
miehistä (ja muistakin lajin edustajista) oli 
huutava pula, ei se tahtia haitannut.

Juhlaväki siirtyi vielä kukin tahoilleen 
jatkamaan hyvään vauhtiin päässyttä juh-
lintaa iloisin mielin. 

Pidämme hyvää huolta jäsenistämme. 
Joten olkaahan kuulolla, meillä tapahtuu 
jatkossakin! Hauskaa oli – niin pitikin.

Teksti: Hanna Lundelin

Kunniapuheenjohtaja Tuula Virtanen (vas.)  kertoi yhdistyksen alkuvuosien sattumuksista.

Onnistuneen juhlan takasivat 
huumori, hyvä musiikki ja 
juhlava tarjoilu yhdessä 
teeman mukaisen koristelun  
ja puhkeutumisen kanssa. 

Illan pukukilpailun voittajalla 
Mimmulla ja kilpasisko Minnalla  

ei hymy loppunut kesken.
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Alkuvuosi on aina perinteisesti muutoksen aikaa. Toteamme, ett-
emme voineetkaan viime vuonna niin hyvin, kuin olisimme ha-
lunneet. Osittain mediankin painostuksesta aloitamme (taas) 
uuden elämän. Valitettavan usein uusi elämä unohtuu ennen 
kuin aurinko alkaa taas paistamaan keväthangilla.

Vain pysyvillä muutoksilla saadaan aikaan pysyviä tulok-
sia. Kaalisoppa- ja superdieteillä saadaan kyllä painoa putoa-
maan nopeasti. Palattaessa normaaliin syömiseemme ja liikku-
mattomuuteemme, tulevat pudotetut kilot aina korkojen kans-
sa takaisin.

Pelkästään ylipaino ei ole se ainoa syy, minkä takia oma ra-
vitsemus olisi hyvä tarkistaa silloin tällöin. Laadukas, ravintori-
kas ruoka auttaa meitä jaksamaan paremmin. Ravinto on myös 
avainasemassa keskittymiskyvyn lisäämisessä ja stressinhallin-
nassa. Niin työssä kuin koulunpenkilläkin. Tasaisesti päivän mit-
taan jaettu ravinnonsaanti antaa ”paukkuja” tilanteisiin tasaisesti 
pitkin päivää. Oikea ravinto auttaa myös nukkumaan hyvää, laa-
dukasta ja voimistavaa unta. Tähän eivät auta ihmedietit.

Superdietit ja laihdutuskuurit eivät ole myöskään se helpoin 
ja tervein esimerkki perheelle. Lapsille ja puolisolle kuuluu opet-
taa normaali, terveellinen ja monipuolinen ateriarytmi ja oikeat 
vaihtoehdot aterioihin. Äskettäin kuulin, ja järkytyin, että perheen 
äitien on vaikea syödä terveellisesti, laatimieni ohjeiden mukai-
sesti. He eivät ehdi valmistaa perheensä jäsenille useita eri ruo-
kia. APUA! En koskaan ole ohjeistanut ketään syömään jotain 
sellaista, jota ei voisi antaa koko perheen syödä.

Uusiin makuihin voi oppia
Kehotan muuttamaan koko perheen ruokailutottumukset ter-
veelliseen suuntaan. Jos lapsi  (tai mies tai vaimo) on nirso, pi-
tää kärsivällisesti etsiä ne maistuvat kasvikset ja täysjyväiset hii-
lihydraatin lähteet.

Kun uutta makua maistaa noin seitsemän kertaa, makuun 
tottuu ja siitä voi oppia myös tykkäämään. Jättäkää nuudelit, 
nugetit ja nakit kauppaan ja kokeilkaa tilalle jotain ravintorik-
kaampaa sekä vähärasvaisempaa ja –suolaisempaa. 

Lasten ja perheen hyvinvointi on sen vastuulla, joka käy kau-
passa ja tekee ne perheen ruuat. Kaikenhan me syömme mitä 
kaapeissa on, siksi kehotan jättämään kaiken sokeripitoisen, ras-
vaisen ja prosessoidun ruuan kauppaan. 

Kauppojen hyllyt notkuvat välipaloja: maustettuja rahkoja, 
juotavia jugurtteja ja makuviilejä. Seassa on todella hyviä väli-
palatuotteita, mutta valitettavasti suurin osa sisältää aivan val-
tavan määrän sokeria. Esimerkiksi maustettu Viilis ja rasvaton 

proteiinikerrosrahka sisältävät 20 g sokeria. Se on 10 palaa so-
keria (10 tl). Puolen litran rasvaton juotava mansikkajugurtti si-
sältää 27 palaa sokeria! Kasaapa nämä sokerit keoksi pöydälle 
ja mieti, onko tämä terveellinen välipala? No ei ole, ei aikuisel-
le eikä lapselle!

Vaihto rasvattomiin kannattaa
Yksinkertaisimmillaan teet järkevät valinnat kaupassa päättäes-
säsi, ettet osta mitään valkoista. Vaihda makaronit ja riisi täys-
jyvään tai tummaan. Lue leipien etiketit ja valitse mahdollisim-
man kuitupitoinen.

Älä myöskään osta mitään, mihin on lisätty sokeria. Tarkas-
ta rahkat, jugurtit, murot ja myslit. Ja jos ostamassasi lihassa on 
kuutta eri valmistusainetta, se on prosessoitu jaloste – ei vähä-
rasvainen prosessoimaton 100 % liha.

Vaihda tuotteet myös rasvattomiksi. Rasvaton on eri asia, kuin 
kevyt- ja light-tuotteet, jotka sisältävät mm. kovetettuja kasvisras-
voja. Nämä trans-rasvat aiheuttavat esim. kolesterolin kohoamis-
ta ja ovat teollisesti tuotettuja prosessoituja elintarvikkeita. 

Ota perhe mukaan touhuun. Kasvikset maistuvat paljon pa-
remmilta, kun ne on itse pessyt ja pilkkonut, eivätkä ne tule ”yl-
lätyksenä” lautaselle.

Myös liikkumaan kannattaa lähteä porukalla. Liikunnanhan 
ei tarvitse olla aina niin kiihkeätempoista, etteivät lapset pysy 
perässä. Menkää kävelylle metsään, pulkkamäkeen tai luistele-
maan. Koko perhe yhdessä. Monilla liikuntakeskuksilla on myös 
lapsiparkkeja. Siellä viihtyvät mukulat valvottuina sen ajan, kun 
vanhemmat ovat jumpassa tai salilla. Vanhempien huolehtimi-
nen omasta hyvinvoinnistaan ei ole lapsilta pois. Päinvastoin. 
Kun vanhemmat ovat hyvässä kunnossa, jaksavat he työtaakan 
ja arjen pyörityksen paljon paremmin ja näin jää laatuaikaa li-
sää lapsia varten.

Jos tuntuu, että tarvitset apua ravin-
to- ja liikunta-asioissa, ota rohkeasti yh-
teyttä minuun.

Olemme laatineet teille mukavat jä-
senedut palveluistani. Myös facebookis-
ta löytyy nyt ryhmä, Heidin Mukana- lii-
ty mukaan.
Reippain mielin kevätaurinkoa odotelles-
sa, ystävällisesti

                    Heidi Heidi Kantee on sipoolainen 
koulutettu personal trainer.
www.heidinmukana.fi 

Pysyvät tulokset pohjaavat pysyville muutoksille

HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT

Jäsenenä saat tukea ja turvaa myös paikal-
lisilta henkilöstön edustajiltamme. Oman 
työpaikkasi luottamusmieheltä tai työsuo-
jeluvaltuutetulta saat tukea ja tietoa kaik-

kiin työsuhteeseesi ja työympäristöö-
si liittyvissä tilanteissa.  Henkilöstön 
edustajamme toimivat liiton ja jäsen-
ten edustajina työnantajan suuntaan 
ja valvovat työehtosopimusten ja laki-
en noudattamista. Meillä on kattava 
henkilöstön edustajien verkosto, luot-
tamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutet-
tuja on tällä hetkellä noin 200.

Onhan sinunkin työpaikallesi valittu 
luottamusmies ja työsuojeluvaltuutet-
tu? Ohjeistusta ja tukea valintoihin saat 
kätevästi yhdistyksen toimijoilta.

JÄSENYYS JA JÄSENEDUT

Liittymällä Logistiikan toimihenkilöt ry:n 
jäseneksi liityt samalla myös Toimihen-
kilöliitto ERTOon. Jäsenenä saat tukea ja 
turvaa työelämääsi. Jäsenmaksu on siis 
pieni hinta turvallisuudestasi. 
Jäsenmaksu on vain 1,55 % /kk brutto-
palkastasi, kuitenkin enintään 45 €/kk. 

Sen lisäksi, että jäsenmaksulla saat liiton ja 
yhdistyksen palvelut käyttöösi, voit myös 
vähentää sen verotuksessasi. Aloillemme 
opiskelevalle jäsenyys on ilmainen. Täytä jä-
senhakemuskaavake osoitteessa www.er-
to.fi /liittyminen/liittymislomake/
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PaikallistoimintaaKEVÄTKOKOUS järjestetään la 16.5.2015 klo 11.00
Hämeen linnan luentosalissa
Kustaa III:n katu 6, 13100 Hämeenlinna
http://www.nba.fi /fi /museot/hameenlinna

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat 
sekä kokoukselle mahdollisesti jätettävät esitykset. 
Ennen kokousta  tarjotaan pientä suolapalaa ja 
kokouksen jälkeen buffet-lounas

Kevätkokouksen ajaksi on järjestetty ohjelmaa 
sekä ruokailu  jäsenten lapsille ja puolisolle/avecille. 
Kevätkokouksen jälkeen on mahdollisuus tutustua 
opastettuihin retkiin Hämeen linnassa. 

Jäsenelle aiheutuvat matkakulut korvataan halvimman 
mahdollisen kulkuneuvon taksan mukaan osallistujan 
matkalaskussaan ilmoittamalle pankkitilille.

IIlmoittautumiset 30.4.2014  mennessä yhdistyksen 
sihteerille: seppo.virtanen@dhl.com 
tai puh. 0400 650 659.

KAIKKI JÄSENET TERVETULOA!

HALLITUS

helsinki-uusimaa
Päiväristeily Tallinnaan
Risteilemme la 11.4.2015 Tallinnaan ja takaisin Hel-
sinkiin.
Kokoontuminen Viking Linen terminaali, Katajanok-
ka klo 10. Viking XPRS lähtee klo 11.30. Buffet laivalla 
klo 11.45 alkaen. Saapuminen Tallinnaan klo 14. 
Lähtö Tallinnasta klo 18. Helsinkiin palaamme klo 
20.30.
Matkan hinta 25 € omavastuu/jäsen (ei jäsen 50 €). 
Hintaan sisältyy laivamatkat, buffet-lounas ruoka-
juominen menomatkalla, matkatavarahytit sekä 
mukavaa yhdessäoloa ja kirmailua!
Ilmoittautuminen (nimi ja syntymäaika) ti 10.3.2015 
mennessä seppo.virtanen@dhl.com tai 0400 650 
659. Paikkoja on varattu 50.
Maksu Hki-Uusimaan tilille: FI66 5541 2820 0208 41. 
Viestiksi ”tallinna”. Jos maksat useamman matkan 
niin ilmoitathan kaikkien nimet.

 Tervetuloa!
 -Paikallistoimikunta-

helsinki-uusimaa
Majakkakierros jatkuu
Logistiikan toimihenkilöt Helsinki-Uusimaan paikallistoimi-
mikunta järjestää perheretken Söderskärin majakalle sun-
nuntaina 7.6.2015.  
www.soderskar.fi 
Matka alkaa klo 12 Helsingin Vuosaaresta Kalkkihiekantori, 
Vuosaari (ks. reittiopas tai Eniro maps). Menomatkalla lohi-
keitto ja kahvi, paluumatkalla lettukahvit. Laivamatka kestää 
noin 1.5 tuntia per suunta. Perillä opastettu majakkamuseo-
kierros. Söderskärissä olemme noin kaksi tuntia.
Paluu Vuosaareen klo 17. 
www.suomensaaristokuljetus.fi 
(Laivayhtiö  pidättää oikeuden perua risteily huonojen keli-
olosuhteiden takia.)
Matkan hinta 25 € jäsenet, 15 € lapset 4-12 v ja 50 € kaverit 
sekä ei jäsenet. Matkalle mahtuu 50 henkilöä ilmoittautu-
misjärjestyksessä.

Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset to 30.4.2015 mennessä Jaana Aho-
kaiselle: jaana.ahokainen@gmail.com  
Ilmoita osallistujien nimet sekä onko jäsen vai kaveri, mahdolliset ruoka-
allergiat,  yhteystiedot: sähköposti ja puhelinnumero. Ilmoittautuminen 
vahvistetaan aina, tarkasta että saat vahvistuksen! 
Osanottomaksu maksettava 16.5.2015 mennessä tilille FI66 5541 2820 0208 
41, saaja Logistiikan toimihenkilöt ry. 
Ilmoituskenttään: ’Majakka’.  Tervetuloa!
 -Paikallistoimikunta-

Paikallistoimintaa
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Monessa Euroopan maassa menee huo-
nosti, kuten kaikki hyvin tiedämme. On 
eletty kuin pellossa ja velaksi tavalla, jol-
la yksityinen ihminen tai liikeyritys olisi jo 
pitkään ollut konkurssissa. Valtioiden koh-
dalla ”konkka” ei onnistu kuitenkaan kovin 
helposti, koska  vastuullisia vaan on vaikea 
löytää. Sitä kai kutsutaan politiikaksi.

Suomella tuntuu olevan halua ja voi-
mavaroja hoidella yhä laajempien piirien 
talousongelmia. Siinä tohinassa päättä-
jien nappulaliigalta (hallitus) jäävät koti-
maan asiat lapsipuolen asemaan. Ennen 
oli helpompaa. Suuri kohtalaisen hyvin-
voipa keskiluokka hoiteli hommat kuntoon 
– pääasiassa veronkorotusten avulla – kun 
devalvaatiot eivät enää euroon siirtymisen 
jälkeen ottaneet onnistuakseen.

Vanha konsepti ei nyt vaan oikein pä-
de. Hyvin pärjäävillä menee maailmanlaa-
juisesti entistä paremmin ja huono-osais-
ten suhteellinen määrä maapallolla ja Suo-
messa kasvaa. Kumpikaan näistä ryhmistä 
ei voi laittaa valtiontaloutta kuntoon, tosin 
eri syistä. Köyhillä ei ole varaa ja tarpeek-
si rikkaille on luotu mahdollisuuksia vält-
tyä näistä talkoista.

Vähemmän on enemmän
Käännytään siis jälleen suurimman kan-
sanosan, keskiluokan ja tavallisten perhei-
den puoleen. Otetaan käyttöön valtiollinen 
”korkeampi matematiikka”, joka ei huomi-
oi esim. veronkorotusten dynaamisia vai-
kutuksia. Ei haluta uskoa, että vähemmän 
voi lopulta ollakin enemmän.

Kolmisen vuotta sitten tarkistettiin hie-
man autoveroa, luonnollisesti ylöspäin. 

Seurauksena oli autokaupan hiipuminen 
ja valtion verotulojen pieneneminen. Kun 
käytettyjen tuontiautojen verokohtelua 
järkeistettiin, valtion kassaan tulikin en-
nustettua enemmän tuloja. 

Polttoaineverotusta nostellaan vähän 
väliä, ja ALV seilaa minne sattuu. Työn ve-
rotuksen kiristäminen on jo onneksi tain-
nut tulla tiensä päähän. Valtion viinateh-
taan pitäisi tehdä parempaa tulosta samal-
la kun kukkahattutädit, nyttemmin myös 
-sedät, vaativat verotuksen nostoa ja kulu-
tuksen vähentämistä. No, mikäs siinä, on-
han meillä jo runsaan parin vuosikymme-
nen kokemus Viron kansantalouden pön-
kittämisestä. Sieltä kannattaa hakea sekä 
ruokaa että juomaa.

Paljon melua tyhjästä
Suomessa on kauan ollut vallalla sellainen 
matematiikka, että kun nostetaan hinto-
ja tai veroja, kassaan ilman muuta virtaa 
lisää rahaa. Tiedotusvälineissä ja johtavi-
en poliitikkojen sekä talousvaikuttajien 
lausunnoissa on keskitytty tulevaisuuden 
mustamaalaamiseen. Ei suinkaan lievästi 
häämöttävään optimismiin, uskon vahvis-
tamiseen ja kannustukseen. Tämä on ollut 
tehokas varovaisuuskampanja, mitä koti-
maiseen kulutukseen tulee.

Muutaman laskeneen hinnan takia ol-
laan siirtymässä infl aatiosta defl aatioon, 
halpenemisen kierteeseen. Defl aatio tekee 
kuluttajista entistä varovaisempia. Odo-
tamme, että hinnat halpenevat lisää.

Erittäin kalliin ja kovasti verotetun ruu-
an maassa nousi elintarvikkeiden hintaso-
ta isoksi uutiseksi. No, harvinaistahan täl-

KORKEAMPAA MATEMATIIKKAA

kolumni

Pysyvästi halvemmaksi jääneitä terveys- tai luomutuotteita on vaikea löytää.  Vanhastaan valtion taloutta paikataan väliaikaisilla veronkorotuksilla.

lainen suuntaus on Suomessa ollutkin. Jos 
kiinnitämme huomion ruokatavaroihin, 
joiden hinnat ovat laskeneet eniten, huo-
maamme, että kyseessähän ovat lähinnä 
paljon myydyt bulkkitavarat. 

Yrittäkääpä löytää joku terveystuote tai 
luomu, jonka hinta on laskenut merkittä-
västi. Veikkaanpa, että etsinnästä tule pit-
kä, ellei suorastaan turha.

Kohti väliaikaisia korotuksia
Joku talousviisas osaisi varmastikin selittää 
tämän suomalaisen ilmiön, joka on jo pit-
kään sotinut alan luonnonlakeja vastaan. 
Meillä helpotetaan kun menee hyvin ja ki-
ristetään kun ajat ovat huonot. Vauhtiso-
keuden aikana ei juuri kerätä säästöjä pa-
han päivän varalle. Tulee ihan mieleen hul-
lu mies Huittisista. Jos oikeasti haluttaisiin 
elvyttää, toimittaisiin päinvastoin.

Luultavasti saamme tästä piankin elä-
vän esimerkin. Kun öljy-yhtiöt väistämättä 
ovat joutuneet laskemaan polttoaineiden 
hintoja edes jonkin verran, niin ennustan, 
että alamme pian kuulla uutisia, joissa ker-
rotaan valtion polttoaineveron tuoton kas-
vun ”yllättäneen” kirstunvartijat.

Nyt kannattaa ajaa niin kauan kuin si-
tä iloa riittää. En nimittäin jaksaisi kovasti-
kaan yllättyä, jos tuoltakin tulojen kasvul-
ta kohta katkaistaisiin siivet korottamalla 
”väliaikaisesti” polttoaineveroa.

PS. Fortumin ja Neste Oilin hallituspalk-
kioihin kaavaillut 20-30 % korotukset so-
pivat huonosti ajankuvaan, vaikka ei niistä 
luopumalla maan taloutta kuntoon saate-
takaan. Yrittäkööt sinnitellä entisillään

Peter Geitel
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varapuheenjohtajalta

Työn ja perhe-elämän yhdistäminen

Työn ja perhe-elämän yhdistäminen on tämän päivän Suomes-
sa mahdollista muttei aina helppoa. Ei etenkään silloin kun lap-
set ovat pieniä. Tänä päivänä lainsäädäntö ja alakohtaiset työ-
ehtosopimukset turvaavat vanhemmille työpaikan pysyvyyden 
silloinkin, kun he ovat estyneet tekemästä töitä.

Vuosikymmeniä sitten oli usein tapana, että ensimmäisen 
lapsen syntymän jälkeen äiti jäi kotiin hoitamaan sekä lapsia et-
tä kotia ja isän tehtävänä oli ansaita perheelle elanto. Äidit oli-
vat riippuvaisia miehistään ja tasa-arvokaan ei varmasti aina to-
teutunut. 1960 ja 70-luvuilla naiset alkoivat itsenäistyä ja läh-
teä töihin. Aluksi äitiyslomat olivat tämän päivän näkökulmasta 
katsottuna todella lyhyitä eikä vanhempainlomista molemmil-
le vanhemmille, hoitovapaasta tai kotihoidontuesta ym. osattu 
edes haaveilla. Kaikille oikeus kunnalliseen päivähoitopaikkaan 
tuli vasta 1990-luvun alussa. Vuosien myötä perheillä on tullut 
paremmat mahdollisuudet yhdistää työ ja perhe. Tähän on myös 
ammattiyhdistysten edunvalvonnalla ollut oma osuutensa.

Tänään työelämässä ymmärretään perheellisiä työntekijöitä 
enemmän kuin ennen, eikä heitä toivon mukaan enää syrjittä-
ne uutta työntekijää palkattaessa, sillä se on lain mukaan kiel-
letty. Vanhemmilla on oikeus jäädä hoitamaan äkillisesti sairas-
tunutta pientä lasta kotiin. Liukuva työaika mahdollistaa lasten 
hoitoon viemisen ja noudon. Myös lomat annetaan usein toivo-
musten mukaan silloin kun lapset ovat lomilla. On erittäin hy-
vä asia, että perheellisten elämää ymmärretään ja nuoria tue-
taan perhe-elämässä. 

Käytännössä työn ja perhe-elämän yhdistäminen ei ole help-
poa. Päiväkodeilla on omat, tiukat aikataulut minkä mukaan lap-
set saa tuoda ja hakea. Töihin on tultava ja lähdettävä määrät-
tyjen työaikojen puitteissa. Liukuva työaika antaa vanhemmille 
”liukumavaraa”, mutta kaikilla ei sitä ole. Moni käy vuorotöissä, 
jolloin on sydäntä kirpaisevaa jättää lapsi yöksi hoitopaikkaan. 
Lapsen sairastuttua jompikumpi vanhemmista saa tai joutuu jää-
mään kotiin hoitamaan lasta ja ilmoittamaan työpaikalle työ-
höntulon estymisestä. Tämä tarkoittaa käytännössä kollegoiden 
työn lisääntymistä tai töiden kasaantumista, jolloin tekemätön 
työ tehdään töihin palattua ja tarkoittaa suurempia työpaineita 

koko työryhmälle. Use-
ampilapsisissa perheis-
sä lapset usein sairas-
tuvat peräkkäin ja lo-
pulta vanhemmat 
itse. Tällöin henki-
nen ja fyysinen jaksaminen 
on kovilla ja töihin palaaminen saattaa 
tuntua jopa levolta. 

Pitkät hoitovapaat mahdollistettiin vanhemmille 1980 ja 90-
luvuilla. Nyt on alettu puhua, että äidit pitäisi määrätä aiemmin 
hoitovapaalta työelämään ja isät voisivat jäädä enemmän hoi-
tovapaalle. Perusteluna on mm. naisten urakehitys. En ymmär-
rä tätä lainkaan. Olisi toki erittäin hyvä, että miehet käyttäisivät 
enemmän vanhempainvapaata ja naisten urakehitys ei jäisi jäl-
keen, mutta pitäisikö näihin puuttua valtion taholta. Jokaisella 
perheellä pitäisi olla oikeus päättää itse, kumpi puoliso hoitova-
paan käyttää. Samoin jokaisella itsellään on vastuu omasta ura-
kehityksestään. Uskon, että tänä päivänä sekä äiti että isä ha-
luaisivat molemmat jäädä hoitovapaalle.  Ratkaisuun vaikuttaa 
myös perheen taloudellinen tilanne. Naisen euro on palkkaukses-
sa yleensä 17 senttiä pienempi kuin miehen. Käytännössä äitien 
töihin pakottaminen tarkoittaisi sitä, ettei monilla perheillä olisi 
taloudellisesti varaa isien kotiin jäämiseen, jolloin perheet eivät 
olisi tasa-arvoisia toisiinsa nähden. Vanhemmille olisi annettava 
mahdollisuus hoitaa lapsia kotona niin pitkään, kuin heillä on sii-
hen halua ja se on heille taloudellisesti mahdollista. 

Jokainen meistä, jonka lapsi on viety 1-2 vuoden iässä tar-
haan, varmasti muistaa kuinka vaikeaa ja raskasta oli herättää 
lapsi aikaisin aamulla kesken unien, pukea ja viedä hänet ”vie-
raalle” hoidettavaksi koko päiväksi. 

Työn ja perhe-elämän yhdistäminen on tehty tänä päivänä 
monin tavoin mahdolliseksi. Pidetään yhdessä huoli että näin 
on jatkossakin. Tämän päivän lapset ovat tulevaisuudessa mei-
dän eläkkeenmaksajiamme!

Jaana Ahokainen, 
varapuheenjohtaja
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Viikot 
05 - 15: 230 €
16 - 21: 175 €

Vuokra vaihtelee 
sesongin mukaan:
viikonloppu 120 €
vuorokausi 50 €

Tiedustelut vapaista 
viikoista; Anne Kivelä, 
puh. 0400 539 994
s-posti: anne.kivela@erto.fi   

Mökkivaraus
Nimi
Lähiosoite
Postitoimipaikka
puh.
Työpaikka
Työtön (viim. työpaikka)
Jäsenenä vuodesta

Olin Himoksessa viimeksi

Toivottu lomaviikko
(ensisijainen ja vaihtoehdot)

1.                  2.                 3.

Logistiikan 
toimihenkilöt ry
Anne Kivelä

Hakalantie 20 as 7
29600  Noormarkku

kirjemerkki

Lomailkaa Himoksella!
Logistiikan toimihenkilöiden jäsenten käy-
tössä on mökki Jämsän Himoksella. Kalus-
tettu, 46 neliön mökki on toinen puoli pa-

ritalotyyppisestä hirsimökistä. Mökissä 
on  kaksi huonetta, sauna ja parvi. 

Mökkiä vuokrataan ensisijaisesti 
Logistiikan toimihenkilöiden jäsenille. 
Työttömät ja eläkkeellä olevat jäsenem-
me saavat 20 % alennuksen halvemmas-
ta viikkovuokrasta. 

Viikot täytetään sitä mukaan kun ha-
kemuksia tulee. Aina voi myös tiedustella 

mahdollisia varaamatta jääneitä tai peruu-
tusviikkoja suoraan mökkivastaavaltam-

me Anne Kivelältä, puh. 0400 539 994. Jos 
samalle viikolle on useita hakijoita, valin-
taan vaikuttaa aikaisempi vuokraus ja jä-
senyyden kesto. 

Hakemukset alaosan lomakkeella tai 
kotisivujemme kautta: www.logistiikan-
toimihenkilot.fi . Kotisivuilla näkyy myös 
mökin varaustilanne. 

Myös viikonloppulomia
Varaamatta jääneitä viikkoja ja peruutus-
viikkoja vuokrataan hakemuksesta kaikil-
le ERTO:laisille. 

Lomaviikko alkaa maanantaina klo 
12.00 ja päättyy sunnuntaina klo 24.00. 
Jos varauksia ei ole koko viikoksi, niin mök-
kiä voi myös vuokrata viikonlopuksi. Viikon-
lopun vuokra-aika on perjantaista klo 16.00 
sunnuntaihin klo 24.00. Viikonloppuhinta 

on 120 euroa, eikä siitä saa alennusta. 
Varaus on peruttava mökkivastaavalle 

vähintään 14 vrk aikaisemmin. Muuten pe-

ritään 35 euron peruutusmaksu. 
Niille, jotka eivät saa haluamaansa lo-

maviikkoa, pyrimme tarjoamaan jotain 
muuta vapaana olevaa viikkoa. Mökki-
vuoron saaneelle ilmoitetaan asiasta kir-
jeitse. Mukana seuraa vuokranmaksulo-
make ja toimintaohjeet.

Laaja valinnan kirjo
Himoksella voi viettää vapaa-aikaa vaikka-
pa pelaamalla golfi a tai tennistä kesällä ja 
talvisin lasketellen. Hotelliin ja ravintolaan 
on mökiltä matkaa vain 300 metriä. Jäm-
sään pääset kätevästi junalla tai linja-au-
tolla. Omalla autolla pääsee aivan mökin 
pihalle saakka. 

Lisätietoja Himoksen alueesta osoit-
teesta; www.himos.fi  ja Himoksen alu-
eesta muuten; www.himoslomat.fi . Täs-
tä osoitteesta löytyy myös Himoksen alu-
een kartta.
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Log On -ristikko 1/2015 myös osoitteessa: www.logistiikantoimihenkilot.fi 

Täytä ja voita!
Lähetä vastaukset postitse 1.4.2015 mennessä osoitteeseen: 
Logistiikan toimihenkilöt ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki
Kuoreen merkintä ”sanaristikko”. 
Ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvomme 20 euron arvoisia palkintoja 

Nimi:

Osoite:

Ratkaisu 4/14Ristikon 4/2014 oikein täyttäneistä onnetar suosi 20 €  
S-ryhmän lahjakortilla Minna Vasaraa Mikkelistä. Onnea!



Lähde kevätretkelle Hämeen linnaan perheen kera 16.5.2015. Pidämme linnan komeissa 
puitteissa myös Logistiikan toimihenkilöt ry:n kevätkokouksen. Kokouksen ajaksi on 
järjestetty ohjelmaa muulle perheelle.

Lue lisää: www.logistiikantoimihenkilot.fi

Milloin viimeksi 
kävit linnassa?

Logistiikan
toimihenkilöt ry

on ERTOn
jäsenyhdistys.

Copyright Hämeenlinnan kaupunki


