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toimintaa

Kansainvälisesti

Aina on pakko muutama sana kirjoittaa lehden aiheesta, joka täl-
lä kertaa olisi kansainvälisyys, kovin kokenut en tässä asiassa ole. 
Mutta olen väkisinkin joutunut pohtimaan onko kansainvälisyy-
destä meille mitään hyötyä?

Ihmiskunta on saanut viimeisenä noin 20 vuotena kokea enem-
män kansainvälisyyttä kuin vanhempamme ja isovanhempam-
me yhteensä, 60-luvulla juurensa saanut Internet avautui to-
delliseen kukoistukseensa n.-90 kun se kaupallistettiin suurten 
operaattoreiden käyttöön. Tästä alkoi tiedonkulku nopeampa-
na kuin koskaan.

Uutisten tai minkä tahansa muun tiedon kulku maailmalta 
pohjolan peränurkkiin jokaisen mukanaan kannettavaan tiedon-
keruulaitteeseen ( jota me kutsumme kännykäksi) ei kestä kun 
hetken oli kyse sitten jonkun maan levottomuuksista tai vaikka-
pa Amerikan tädin onnentoivotuksista.

Yritykset ovat hyödyntäneet sähköisiä palveluja ja pelotta-
van suuri osa yritysten toimihenkilötöistä tehdään muualla kuin 
Suomessa. Logistiikan saralla esimerkiksi kotimaiset huolintayri-
tykset ovat harvinaisia kuin kaksinokkakannu Palsanmäen huu-
tokaupassa.

En olisi uskonut jos joku olisi minulle työurani alussa kertonut 
mitä kaikkia mahdollisuuksia internet ja tietokoneiden kehitys 
tuo tullessaan. Olisin pitänyt moista tulevaisuusvisiota merkki-
nä liiallisesta Star Trekin katsomisesta.

Oliko kansainvälistymisestä mitään hyötyä – jokainen pää-
telköön itse.

Help me to help you
Transpointin fuusioiduttua Itella-konserniin ja DB Schenker -yh-
tiöiden fuusioiduttua yhdeksi yritykseksi on kuljetus- ja huolin-
ta-ala jälleen muutosten edessä.

Itellassa toimihenkilökenttä sai äänensä esille toimintapäivien 
avulla, onko sama edessä DB Schenkerissä? Tarvittaessa.

Tulemme yhteistyössä jäsentemme, luottamusmiestemme ja 
työntekijäliiton kanssa varmistamaan, ettei palkansaajien työeh-
toja tulla heikentämään tässäkään muutoksessa.

Jotta neuvotteluvoimamme niin muutosten tiellä olevissa yri-
tyksissä kuin koko alalla säilyy on järjestäytymisasteemme olta-
va riittävän korkea, ”yhdessä olemme enemmän”.

Tästä johtuen avaamme jäsenhankintakampanjan koko yhdis-
tyksen kenttään, siitä tarkemmin toisaalla tässä lehdessä.

Outoa politiikkaa muuten työnantajilta vaarantaa työehtoso-
pimusten yleissitovuus,  sillä yleissitova työehtosopimus on nii-
tä harvoja työkaluja, joilla alalla kuin alalla laittomasti toimivat 
yritykset saadaan pidettyä hallinnassa. Ei Suomen työoloja vir-
kamiehet vahdi. Ammattiliitot niitä vahtivat omien jäsentensä 
etuja ajaessaan ja sitä kautta saadaan laittomasti toimivat yri-
tyksetkin kiinni.

Näin on lakia noudattavan yrityksen helpompi kilpailla, eikä 
naapuri mene alehinnalla ohi.

Kesän viettoon
Kesälomakausi on parhaimmillaan, joten nauttikaamme jälleen 
Suomen suvesta sekä kerätään voimia syksyn ja talven koitok-
siin. Muistathan, että jos sairastut loman aikana, niin ilmoitta-
malla sairaudesta työnantajalle sinulla on mahdollisuus katkais-
ta vuosilomasi, eikä sinun tarvitse kuluttaa ansaitsemiasi lomia 
sairastamiseen.
Oikein hyvää ja turvallista kesää kaikille!

Marko Nurmi, puheenjohtaja

pääkirjoitus
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Espoolainen Fidan Hajdini pitää työkseen avain-
asiakkaansa tyytyväisenä. Pääasialliset työkielet 
ovat englanti ja saksa. Arki rullaa suomeksi ja 
albaniaksi. Erilaisen taustan ja kulttuurin 
Fidan on kääntänyt hyödyksi.

Fidan pakeni perheensä kanssa entisen Jugoslavian sotaa Suo-
meen joulun alla vuonna 1997. Tuhansien muiden tavoin perhe 
sijoitettiin vastaanottokeskukseen. Pohjois-Pohjanmaalta, Ruu-
kista perhe muutti oleskeluluvan saamisen jälkeen Saloon, mis-
sä asui jo ennestään sukulaisia.

-Olin juuri aloittanut lukion, kun muutimme Espoon Leppä-
vaaraan. Ajankohta oli minulle hyvä, sain helposti kavereita ja 
koulu meni mukavasti. Opiskelun lisäksi tein siivoustöitä. Joku 
kavereista sattui tietämään, että DHL haki terminaalityönteki-
jöitä ja kysyi, olisinko kiinnostunut logistiikka-alasta, kertoo va-
jaa kolmekymppinen Fidan.

Fidan haki paikkaa ja sai sen. Koulupäivien jälkeen hän työs-
kenteli neljästä iltayhteenotoista tavaranvalmistajana, opette-
li alan tekniikkaa ja terminologiaa. Muutaman vuoden jälkeen 
hän siirtyi asiakaspalveluun.

-Tulen Kosovon albanialaisesta kulttuurista, johon kuuluu 
avoin keskustelu ja kuunteleminen. Sitä kautta olen oppinut 
sosiaaliseksi ja varmasti pärjännytkin ihan mukavasti kaikki-
en kanssa. 

Etnistä taustaansa Fidan pääsi hyödyntämään asepalveluk-
sensa jälkeen. Vuonna 2008 itsenäistyneen Kosovon rauhanso-
pimuksen taustalla vaikutti merkittävästi presidentti Ahtisaari. 
Hänen toimintansa ansiosta Suomella oli aktiivinen rooli myös 
Kosovon rauhanturvaamisessa. Valvotun itsenäisyyden aikana 

Kosovon rauhaa turvasi osaltaan myös Fidan Hajdini.
-Ihmiset Kosovossa suhtautuivat minuun ensin aivan samoin 

kuin muihinkin univormupukuisiin rauhanturvaajiin. Vastaanot-
to oli lämmin ja myönteinen, usein myös yllättynytkin heidän 

huomattuaan, että tunnen paikallisen kulttuurin ja puhun hei-
dän kanssaan samaa kieltä. Rauhanturvaamisreissusta jäi hyvä 
mieli, kertoo Fidan.

Asiakkaiden palvelua
Vuonna 2010 Fidan palasi Suomeen. Koulutuksen jälkeen työt 
jatkuivat DHL Expressin asiakaspalvelussa. 

-Nykyisin minulla on viidestä kuuteen omaa, isoa asiakasta. 
Hoidan käytännössä kaikki asiat aasta ööhön. Toimitusten on 
hoiduttava ajallaan ja koko toimitusketjun on pysyttävä vahva-
na ja standardin mukaisena. Käytännössä työ on noutotilauksia, 
lähetysseurantaa sekä viiveistä ja poikkeamista raportointia.

Pääkielenä DHL Expressissä puhutaan kansainvälisissä yhte-
yksissä englantia. Muut kielet valikoituvat asiakkaiden mukaan; 
tietyt toimitukset Fidan hoitaa saksaksi. Suomea hän käyttää 
työssään vähemmän, albaniaa harvoin.

-Haluamme pitää asiakaslupauksemme, joten jokainen lä-
hetys on tärkeä ja kriittinen. Eri syistä johtuen myöhästymisiä 
ja poikkeamia sattuu. Ihmiset tätä kuitenkin tekevät. Noutokul-
jetukset ovat haastavia ja tarpeen mukaan järjestän myös eri-
koiskuljetuksia. 

-Toimintaa yritetään ennakoida niin, että virheitä ei tulisi. Ison 
talon etu on sen iso verkosto ja ajan tasalla olevat yhteystiedot 
sekä oma, vahva tietokanta. Jokainen päivä on oltava valppaa-
na, mutta parasta työssäni on se, että oikeasti jokainen päivä on 
erilainen, sanoo Fidan Hajdini.

Suu on saatava auki
Hyvä olo töissä ja asianmukaiset työskentelyolosuhteet kuulu-
vat kaikille. Vaikuttamisen halu omalla työpaikalla vei Fidanin 
luottamusmieheksi ja ERTOn HED-koulutukseen.

-Kävimme läpi luottamusmiehelle kuuluvat perustehtävät. 
Jatkokoulutuksessa paketti laajeni yt-neuvotteluihin asti. Kou-
lutus ja luottamusmiehenä toimiminen on ollut hyvä kokemus. 
Olen ollut mukana monessa yt-liemessä. Olemme kaikki ihmi-
siä, jotka haluavat tehdä työtä, ansaita siitä rahaa ja pitää osin 

Kansainvälinen työ ei kysy 
tekijänsä taustoja

Erilaisuus tuo virtaa työhön ja elämään

Kerään tietoja työkavereilta 
sähköpostilla ja satunnaisilla 
sohvaistunnoilla. Mikään asia 
ei ole liian pieni johtoryhmään 
vietäväksi. ”
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sen kautta huolta perheistämme. Vaikka työnantajan kanssa on 
sujunut hyvin, on tehtäväni jatkuvasti olla valpas ja valvoa työn-
tekijöiden etua erilaisissa tilanteissa. 

-Jos toimii luottamusmiehenä, on äänen myös kuuluttava. 
Luottamusmiehen tehtävä on valvoa, että asiat menevät oikein. 
Epäkohdat on tuotava esiin työntekijän näkökulmasta, olipa hä-
nen tai luottamusmiehen etninen tausta tai ihonväri mikä tahan-
sa. On hyvä, että myös luottamusmiehiksi on päätynyt erilaisia 
ihmisiä. Itse koen oman kulttuurini rikkaudeksi. HED-koulutuk-
sessakin oli mukavaa kun eri puolilta maata tulleet ihmiset voi-
vat nähdä, että kaikilla on mahdollisuus päästä eteenpäin myös 
ay-toiminnassa, miettii Fidan.

Työarki kuntoon 
Fidan kuuluu henkilöstön edustajana kerran kuussa kokoontu-
vaan DHL Expressin johtoryhmään. Siellä käydään läpi kaiken ko-
koisia asioita; risuja, ruusuja ja ideoita.

-Kerään tietoja työkavereilta sähköpostilla ja satunnaisilla 
sohvaistunnoilla. Mikään asia ei ole liian pieni johtoryhmään vie-
täväksi. Rohkaisen ihmisiä puhumaan erityisesti ongelmista. Jos 
niitä ei haluta viedä esimiehelle, ne voidaan tuoda minulle. Tu-
loksista tiedotan tulostettavan verkkolehden kautta.

-Toimin siltana ja viestinviejänä johdon ja työntekijöiden vä-
lillä. Asia voi koskea ergonomiaa tai takkuilevaa ilmanvaihtoa. 
Tiimipalaverissa puhuimme kerran ilmastoinnista, joka puhal-
si vuoroin liian kuumaa ja liian kylmää. Asia vietiin johtoryh-
mään ja asia korjattiin. Kaikki näkivät, miten asialle tapahtui oi-
keasti jotakin.

Kulttuurin säilyttämistä
Vapaa-ajallaan Fidan on mukana Espoon Keskuksessa toimivas-
sa Kosovon albanien yhdistyksessä.

-Tilat ovat auki viikonloppuisin iltakuudesta keskiyöhön. Ko-
koonnumme yhteen pelaamaan erilaisia pelejä tai korttia, kat-
somaan erityisesti jalkapalloa ja tapaamaan ihmisiä. Jo ikään-
tyneet vanhemmat, joiden suomen kieli on jäänyt heikommaksi 
saavat kaipaamiansa sosiaalisia kontakteja, tapaavat maanmie-
hiään ja juttelevat asioista omalla kielellään. Kosovolaisten jou-
kossa on paljon opettajia, jotka opettavat lapsia albaniaksi, toi-
mintaa on urheilusta opiskeluun ja kulttuuriin.

Nuoriso ei välttämättä ole kiinnostunut koulun historian 
opetuksesta. Omaa tapakulttuuria ja tietoa viedään eteenpäin 
useiden juhlien ja tapahtumien kautta. Itsenäisyyspäivän ja kan-
sallisten juhlapäivien lisäksi Kosovon albaaneilla on myös omia 
merkkipäiviään, esimerkiksi keväällä vietettävä opettajanpäivä 
ja marraskuun lopulla oleva Lipunpäiväjuhla.

-Yhteisö on tiivis ja toiminnassa on mukava olla mukana. Yk-
si tarkoitus on tietenkin saada myös nuoriso pysymään poissa 
kaduilta ja mukana joukossamme. Espoon lisäksi toimintaa on 
eripuolilla maata, eniten Helsingissä, Turussa ja Oulussa, ker-
too Fidan Hajdini.

Noin kahden miljoonan asukkaan Kosovo itsenäistyi 17.2.2008. 
Suomi tunnusti itsenäisyyden 7.3.2008. Noin 90% asukkaista 
on Kosovon albaaneja. Suomessa Kosovon albaaneja asuu noin 
8000.

Teksti: JS-a

-Hyvä olo töissä ja asianmukaiset työskentelyolosuhteet kuuluvat kaikille. Itse koen oman kulttuurini rikkaudeksi, sanoo Fidan Hajdini.
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Yhteiskunnassamme nuorten asennetta ja elämän-
tyyliä arvostellaan tanakasti. Nuoria kiinnostaa 
enemmän vapaa-aika kuin työn teko. Nuoret eivät 
arvosta työtä ja ovat sen takia laiskoja. Nuoria 
arvostellaan myös pukeutumisesta, hiustyylistä ja 
kauhean musiikin kuuntelemisesta. Näitä väitteitä 
on syytä miettiä pikkusen tarkemmin.

Tutkimusretkellä nuorten toimintaan voi 
ensinnä miettiä ovatko nuoret muuttu-
neet vuosien saatossa. En usko, että ny-
kynuoret poikkeaisivat olennaisesti men-
neistä sukupolvista. Eiköhän se ole niin, 
että nuoria on arvosteltu samoista ”puut-
teista” niin kauan kuin ihmismuistia riit-
tää. Nykypäivän vanhoja arvosteltiin hei-
dän ollessaan nuoria ja nyt he arvoste-
levat uusia sukupolvia. Jostain kumman 
syystä ihmisen muisti ei riitä miettimään 
omaa elämää muutaman vuosikymme-
nen päähän. 

Nuoret arvostavat vapaa-aikaa enem-
män kuin työn tekoa. Entäs vanhat? Par-
haillaan ollaan uudistamassa eläkejärjes-
telmää ja vanhat puolustavat kynsin ja 
hampain mahdollisuuttaan päästä mah-
dollisimman aikaisin eläkkeelle. Nuoret 
ja vanhat siis suhtautuvat asiaan hyvin 
samalla tavalla. Kummatkin arvostavat 
enemmän vapaa-aikaa kuin työn tekoa. 
Miksi nuoria haukutaan laiskoiksi, mut-
ta vanhoja ei?

Työelämä ja nuoret

Nuorilta on hukassa työelämän peli-
säännöt. Mistäköhän tuo johtuu? Kesätyö-
paikkoja ei alle 18-vuotias juuri saa ja yhä 
useampi siirtyy koulusta ”lopullisesti” työ-
elämään ilman työkokemusta.  Nuorten on 
käytännössä mahdotonta osata työelämän 
pelisääntöjä kun heillä ei ole työkokemus-
ta eikä kouluissakaan opeteta käytännön 
työelämäsääntöjä. Kun lisäksi työnantajat 
eivät selitä uudelle työntekijälle toiminta-
tapoja, ei nuorilla yksinkertaisesti ole mah-
dollisuutta käyttäytyä ”oikein”. 

Kermana nuorten arvostelun päällä on 
se, että nuoria pidetään yhtenä joukko-
na. Eli ajatellaan, että jokainen nuori on 
samanlainen ja käyttäytyy samalla taval-
la. Ajatus on absurdi. Ihan samalla logii-
kalla voisi sanoa, että jokainen 50-vuoti-
as ajattelee ja käyttäytyy samalla tavalla. 
Niin nuoret kuin vanhatkin ovat yksilöitä 
ja sellaisina heidän pitää hyväksyä. 

Tulevana kesänä osa nuorista on saa-
nut ensimmäisen kesätyöpaikkansa. On-
nittelut sekä työpaikan saaneille että hei-

dän vanhemmilleen. Meidän vanhempien 
tehtävänä on käydä jälkikasvumme kanssa 
läpi työelämän perussäännöt. Tämä on osa 
hyvää kasvatusta.  Kun osa nuorista tulee 
työpaikalle ilman perustietoja, voi jokai-
nen meistä auttaa. Neuvotaan ja ohjeis-
tetaan uusia työntekijöitä työpaikan ta-
voille. Oli uusi työntekijä 50- tai 20-vuo-
tias, niin hän tarvitsee tietoja juuri sinun 
työpaikkasi tavoista. 

Kesäterveisin,  
Juri Aaltonen, 

puheenjohtaja, ERTO

ERTOn opiskelijajäsenyys on ilmainen 
ja kattaa kaikki jäsenedut. Opiskeli-
jajäsen voi liittyä myös työttömyys-
kassan jäseneksi jo opiskeluaikana. 
Näin voit kerryttää työssäoloehto-
asi eli oikeuttasi ansiosidonnaiseen 
työttömyyspäivärahaan opiskelun 
ohella tehdyillä töillä.

Kun valmistut
Kun olet valmistunut oppilaitoksesta 
ja siirtynyt työelämään, voit liittyä se-
kä liiton että työttömyyskassan var-
sinaiseksi jäseneksi täyttämällä liit-
tymislomakkeen osoitteessa: https://
www.erto.fi /jasenhakemus

Opiskelijajäsenyys 
on ilmainen
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LOG mukana opiskelijatapahtumassa

Kummikoulutoiminta on ERTOn ja sen jä-
senyhdistysten uusi opiskelijakonsepti, jon-
ka pääasiallisena tarkoituksena on edistää 
ertolaisia aloja opiskelevien työelämä- ja 
toimialatietoutta. Työelämän perussääntö-
jen ja toimialojen erityispiirteiden pereh-
dytys tukee opiskelijan työelämävalmiuk-
sia jo opintojen alusta saakka. 

”Kummikoulutoiminta on erittäin hyö-
dyllistä opiskelijoillemme. Työelämä- ja kol-
legaluennot tarjoavat tärkeää tietoa jatku-
vassa muutoksessa olevasta työelämästä 
ja siellä noudatettavista normeista. Erityi-
sen hyödyllistä kummitoiminta on opiske-
lijoille, jotka ovat astumassa työelämään”, 
sanoo Turun AMK:n liiketoiminnan logis-
tiikan lehtori Päivi Viinikkala.

Työelämä- ja kollegaluentojen lisäksi 
kummikoulutoiminta tutustuttaa erto-

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta järjesti nyt toista 
kertaa vapputapahtuman 25.4. Ravintola Maunossa. 

Ennen iltatilaisuutta järjestettiin piknik-tilaisuus BioCityn pi-
halla. Ohjelmana oli sekalaisia pihapelejä Mölkystä polkumo-
poiluun. Myös Suomen ulkomaankauppa- ja eurooppami-
nisteri Aleksander Stubb osallistui tilaisuuteen. 

Esillä tapahtumassa oli myös Logistiikan toimihenki-
löt ry ja ERTO pienellä porkkanalla, nimittäin Ruisrock- 
lippujen arvonnalla. Kaikkien yhteystietonsa jättänei-
den kesken arvottiin kaksi lauantain päivälippua. 

Ensimmäistä kertaa jakelussa oli Logistiikan toi-
mihenkilöiden ja Erton haalarimerkit, jotka saivat 
hyvää palautetta opiskelijoilta. Logistiikan standillä 
opiskelijat viettivät mietinnällisiä hetkiä kootessaan 
ERTOn säästölippaita. Tapahtumaan osallistui noin 250 
opiskelijaa. 

Logistiikan toimihenkilöt aikovat jatkossakin osallistua 
TUO:n järjestämiin tapahtumiin. 

Vuoden suurin tapahtuma on syksyllä järjestettävät Keltanok-
kabileet eli KNB, johon osallistuu joka vuosi noin 3000 ensimmäi-
sen vuoden opiskelijaa ja vanhoja opiskelijoita Punanenäbileisiin, 
jotka järjestetään vanhoille opiskelijoille KNB yhteydessä. Teksti: Säde Honkaheimo Kuva: K@P Photo

Kummikoulutoiminta starttasi Turun AMK:ssa
Toimihenkilöliitto ERTOn ja Logistiikan Toimihenki-
löt ry:n kummikoulutoiminta starttasi vuoden 2014 
alussa Turun AMK:ssa. Kummiopintolinjaksi koulusta 
valikoitui liiketoiminnan logistiikan koulutuslinja. 
Kummikoulutoiminta edistää työelämätietoutta.

laisten alojen opiskelijat ERTOn ja sen jä-
senyhdistysten toimintaan, sekä vahvistaa 
arvokasta oppilaitosyhteistyötä. 

Työelämäluennolla käyntiin
Logistiikan toimihenkilöiden kummikoulu-
toiminta Turun AMK:ssa käynnistyi työelä-
mäluennolla toisen vuoden opiskelijoille.  
Työelämäluennolla käsiteltiin mm. työlain-
säädännön perusteita, työsopimuksen sol-
mimisessa huomioitavia asioita sekä työnte-
kijän oikeuksia ja velvollisuuksia työelämän 
tapausesimerkkejä käyttäen. Työelämälu-
entojen lisäksi kummikoulutoiminta sisäl-
tää logistiikan alan kollegavierailuja Turun 
AMK:uun. Vierailujen myötä opiskelijoilla 
on mahdollisuus tutustua alalla työsken-
televiin kollegoihin ja saada alakohtaista 
tietoa ammattilaisten kertomana. 

-Logistiikan toimihenkilöiden kollegavierai-
lut antavat opiskelijoille harvinaisen ver-
kostoitumismahdollisuuden alan yrityksiin. 
Tästä on suurta hyötyä esimerkiksi työn-
haussa, toteaa Itella Logisticsissa työsken-
televä, Logistiikan toimihenkilöt ry:n pu-
heenjohtaja Marko Nurmi.

Kummikoulutoiminta jatkuu työelämä- 
ja kollegaluennoilla liiketoiminnan logis-
tiikan ensimmäisen vuosikurssin opiskeli-
joille syksyllä 2014.

P.S. Logistiikan toimihenkilöt osallistui-
vat Turun AMK:n Kupittaan Vappu -tapah-
tumaan osana kummikoulutoimintaa. Lue 
Vapputapahtuman tunnelmista lisää täs-
tä lehdestä.

Teksti: Kristina Dahlström



8
2/2014 Kansainväl isyys

Kevätkokous paketoi vuoden 2013

Aurinkoinen ja lämmin päivä Vantaalla vastaanotti viitisenkymmentä Logistiikan toimihenkilöä, jotka kokoushotelli ohjasi pohjakerroksen 
päivänvalottomaan kokoustilaan. Kevätkokouksessa saatujen selvitysten mukaan yhdistyksen toiminta kyllä kestää myös päivänvaloa, joten 
olisiko jatkossa saatavissa suotuisampia tiloja käyttöön. Hallinnollisen tarkoituksensa lisäksi kevätkokous toimii jäsentilaisuutena joka kerää väkeä 
yhteen kuulemaan ja keskustelemaan oman alan toiminnasta ja tapahtumista.

Viime vuonna voimakkaaseen nousuun lähtenyt työttömyys on 
kurittanut ammattiliittojen ja työttömyyskassojen taloutta ja 
johtanut jäsenmaksujen korotuksiin. Toiminnan järjestelyillä ER-
TO ja yhdistykset vastaavat haasteisiin ja pyrkivät tuottamaan 
jäsenilleen lisää toimintaa ja jäsenyyden hyötyjä.

Puhujavieras, ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen kertoi mm. 
jäsenkoulutuksesta. Jurin mukaan suurin osa ammattiliitoista ei 
edelleenkään näe ammatillisten taitojen kehittämistä toiminnas-
saan tärkeäksi. ERTO jäsenyhdistyksineen on ottanut asian omak-
seen. Juri esitteli vuonna 2013 aloitetun EMMA -akatemian koulu-
tustarjontaa ja vuoden 2014 jäsenkyselyn koulutustoiveita. 

Jäsenkyselyssä ERTO sai tietoa siitä mitä koulutusta jäsenistö 
haluaa. Työhyvinvointi, Excel-koulutus ja työelämän lakikoulutus 
nousivat listan kärkeen. Palkka- ja kehityskeskustelukoulutusta 
toivotaan paljon, mutta kustannusten vuoksi se ei ole toistaiseksi 
mahdollista. Esiintymiskoulutusta ja esimiestaitojen kehittämis-
tä kaivattaisiin myös. EMMA-akatemian tavoitteena on tuottaa li-
säarvoa työhön sekä tuottavuuteen. Arjen työpaikoille tuotetaan 
lisää tehoa jo olemassa olevien työkalujen käyttöön.

Itse asiassa
Kari Nikulan johdolla ja Seppo Virtasen toimiessa sihteerinä alkoi 
kokoustyöskentely perinteisin menoin; sääntömääräinen kun on 
niin ajankohdan kuin ohjelmankin suhteen. Tämä kokous, kuten 
kaikki muutkin jäsentilaisuutemme, vaati kuitenkin omat järjes-
telynsä jotta osallistujat pääsevät valmiiseen pöytään.

Yhdistyksen hallitus valitsi kokouspäivän, työvaliokunta pyysi 
tarjouksia eri paikoista ja hallitus taas vuorostaan päätti tarjous-

Kevätkokouksen puhujavieraana esiintyi ERTOn 
puheenjohtaja Juri Aaltonen.

ten perusteella valita hotelli Vantaan. Kokouspaikka varattiin ja 
tarvittavat kokouspalvelut sovittiin mukaan lukien tarjoilut. Jä-
senistölle lähetettiin kutsu kevätkokoukseen, matkustusohjeis-
tus sekä ilmoitus oheisohjelmasta.

Ilmoittautumisia otettiin vastaan sähköpostilla ja puhelimit-
se. Kokouspaikalle vahvistettiin vieraiden määrä. Kokousmateri-
aalia valmisteltiin työvaliokunnan, toiminnanjohtajan, talouden-
hoitajan ja sihteerin toimesta. 

Yhdistyksen hallitus käsitteli ja vahvisti toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöksen edeltävissä kokouksissaan. Näin saivat muoton-
sa kevätkokoukselle esitettävät toimintakertomus ja tilinpäätös, 

Hallinnollisen tarkoituksensa lisäksi 
kevätkokous toimii jäsentilaisuutena 
joka kerää väkeä yhteen kuulemaan 
ja keskustelemaan oman alan 
toiminnasta ja tapahtumista.
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Puheenjohtaja Marko Nurmi toivotti väen 
tervetulleeksi ja kertoi tilaisuuden ohjelmasta.

jotka toiminnantarkastaja tutki ja hyväk-
syi. Materiaalit tulostettiin liiton toimis-
tossa ja kannettiin kokouspaikalle.

Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli hal-
lituksen kertomuksen yhdistyksen toimin-
nasta edelliseltä vuodelta. Taloudenhoitaja 
esitteli tilikertomuksen ja tilintarkastajan 
lausunnon edellisen vuoden tileistä ja ta-
louden hoidosta.  Toimintakertomus hyväk-
syttiin, tilinpäätös vahvistettiin ja vastuu-
vapaus myönnettiin hallitukselle ja muil-
le tilivelvollisille.

Yhteenveto
Logistiikan toimihenkilöt LOG ry:n tulevai-
suuden toiminnan ja alan yleissitovien työ-
ehtosopimusten kattavuuden turvaami-
seksi on kaikkien tehtävä entistä enemmän 

töitä jäsenhankinnan eteen. Olemassa ole-
vista jäsenistä on huolehdittava. Meidän 
on kannustettava jäseniämme lähtemään 
mukaan yhdistyksen toimintaan erityisesti 
paikallisella ja alueellisella tasolla.

Jäsenmäärä laski toimintavuoden aika-
na 74 jäsenellä. Jäsenmäärän pienentymis-
tä selittää osin suurten ikäluokkien siirty-
minen eläkkeelle sekä vuoden 2013 aika-
na toteutetut yt-neuvottelut. 

Tilastokeskuksen tilaston mukaan kul-
jetus- ja varastointialalta hävisi 2000 työ-
paikkaa vuoden 2013 aikana ja työttömyys-
aste kasvoi Suomessa vuodesta 2012 7,7 
prosentista 8,2 prosenttiin. Jäsenistön kes-
ki-ikä oli 46,9 vuotta.

Teksti ja kuvat: Kai Holm ja Väinö Alho.

ERTO:n opiskelija- ja nuorisovaliokunta ERTO Nuoret koostuu 
jokaisen eri yhdistyksen valitsemista nuorisovastaavista, ja sen 
tehtävä on huolehtia nuorison äänen kuulumisesta liittotason 
päätöksenteossa. ERTO Nuoret on tuore, dynaaminen ja pro-ak-
tiivinen, ja se pyrkii luomaan sellaista tietoutta ja tunnelmaa, 
joka hyödyttää ERTO:n nuorisojäseniä parhaalla mahdolli-
sella tavalla.

ERTO Nuoret on jo useamman vuoden ajan 
tarjonnut ERTO:n opiskelija- ja nuorisojäse-
nille (eli max. 36-vuotiaille jäsenille) toi-
mintaa laidasta laitaan: nuorisolle jär-
jestetään useimmiten matalan kynnyk-
sen tapahtumia, joihin on helppo lähteä 
mukaan, vaikka ei tuntisi ketään muita 
lähtijöitä. Nuorisojäseniltä pyydetään 
usein mielipiteitä siitä, minkälaisia tapah-
tumia he haluaisivat nuorisovaliokunnan 
järjestävän, sillä nämä uuden vuosituhannen 
nuoret ovat tottuneet olemaan aktiivisesti muka-
na vaikuttamassa heille tärkeisiin asioihin. Ammattiliit-
toilun ei ole tarkoitus olla kuivaa missään iässä.

ERTO Nuorten perinteenä on ollut järjestää marraskuussa pyö-
rähdys Tallinnassa tai Tukholmassa ja näin kiittää nuorisojäse-
niään menneestä vuodesta. Tänä vuonna risteilyllä oli matkas-
sa viitisenkymmentä nuorta eri puolilta Suomea: ohjelmassa oli 

ERTO on viime vuosina pyrkinyt 
huomioimaan opiskelija- ja 
nuorisojäsenensä entistä 
paremmin järjestämällä 
nuorille jäsenilleen suunnattua 
ohjelmaa ympäri Suomea. 

perustavanlaatuista ay-tietoutta maustettuna karaokella, hyväl-
lä ruoalla ja erinomaisella seuralla. Tämä Y- ja X-sukupolvien (eli 
milleniaalien) sekoitus poiki uudenlaista, rajat rikkovaa verkos-
toitumista, jollaista kaivataan ammattiliittotoiminnan vireysti-
lan ylläpitämiseksi. 

ERTO Nuorten suosituin tapahtuma on useampanakin vuon-
na ollut viikonloppureissu Jämsän Himokselle. Mukaan pääsee 
30 nopeinta paikanvaraajaa, ja tänäkin vuonna paikat menivät 
kuin kuumille kiville kahdessa ja puolessa tunnissa. Himoksen 
reissun tarkoituksena on viettää hieman enemmän aikaa sa-
manmielisessä porukassa, käydä läpi viimeisimpiä uutisia am-
mattiyhdistysrintamalta sekä tietenkin laskea mäkeä ja rentou-
tua. Viime vuonna pakkaskeli helli laskettelijoita; tänä vuonna 
lämmin sää toi mukanaan kauniin auringonpaisteen ja vei lap-
senmieliset touhuajat pulkkamäkeen.  J.Karjalaisen ’Ankkurinap-

pi’ soi illalla HimosAreenalla ja perjantaina uskaliaimmat tes-
tasivat rohkeuttaan avantouinnilla. Reissun paras-

ta antia olivat osallistujien ehdotukset ERTOn 
kummikoulujen haalarimerkeiksi; hieman 

’kieli poskessa’ on ammattiliittoilukin 
helpommin nuorison ja opiskelijoiden 
lähestyttävissä.

ERTO Nuorten tapahtumissa on 
noussut esiin toistuva teema: nuoret 

ovat, ja haluavat jatkossakin olla, aktii-
visia vaikuttajia. Nuoret haluavat tehdä 

ammattiliittotoiminnasta omanlaistaan 
yhteisöllisyyden sekä hauskanpidon avulla. 

He arvostavat samalla juuri kuitenkin sitä perus-
tavanlaatuista tukea ja turvallisuutta, jota ammattiliit-

to heille tuo. Nämä milleniaalit ovat jatkuvasti uudistuva suku-
polvi, joka luo uudenlaista tulevaisuutta – ja uutta ammattiliit-
totoimintaa vuosikymmeniksi eteenpäin.

Teksti ja kuvat: Tarja Kinnunen

Milleniaali-sukupolvi ammattiliittoilee
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Kasvu löytyy viennistä 

DHL Freightin toimitusjohtaja Pekka Stenqvist 
näkee Suomen taloustilanteen huolestuttavana. 
Vielä kuutisen vuotta sitten maamme talous 
keikkui länsinaapuri Ruotsia korkeammalla. Nyt 
tilanne on päinvastainen. Ukrainan epävakaa 
tilanne nostaa hintoja, mutta toiveet ovat viennissä.

Suomi kärsi pankkikriisistä muun Euroo-
pan ja Pohjoismaiden tapaan. Vaikka ta-
lous Keski-Euroopan maissa ja muissa Poh-
joismaissa on hiljalleen elpynyt, olemme 
edelleen alamaissa. 

-Meillä paikallaan junnaava kehitys joh-
tuu pääosin julkisen talouden rakenneon-
gelmasta ja tietyistä vinoumista. Osa jul-
kisen palvelusektorin kustannuksista on 
aivan liian korkealla. Kansantalouteen suh-
teutettuna palvelutason pitäminen nykyi-
sellä tasolla nostaa verotusta turhan korke-
alle, mikä näkyy jo yleisen ostovoiman hei-
kentymisenä, sanoo Pekka Stenqvist.

-Nyt tehty kasvu- ja työllisyyssopimus 
(TES) sai aikaan sen, ettei kilpailukykym-
me naapureihin verrattuna enempää huo-
none. Samaan aikaan on kuitenkin tur-
vattava ihmisten koulutuksen ja työnte-
kijöiden osaamisen taso. Ongelma ei ole 
suomalaisten yleisessä osaamisen laskus-
sa. Meillä koulutus on edelleen hyvällä ta-
solla. Muut maat vain ovat pystyneet nos-
tamaan omaa tasoaan suhteessa meihin, 
miettii Pekka Stenqvist.

Epävakaus näkyy hinnoissa
Epävakaa poliittinen tilanne Ukrainassa ja 
Venäjällä heijastuu suoraan kaupankäyn-
tiin ja sitä kautta logistiikkaan.

-Kaupankäynti vähenee ja on entistä 
hankalampaa, koska Venäjä on nyt neljän-
neksen kalliimpi maa kuin muutama kuu-
kausi sitten. Kriisi on vaikuttanut suoraan 
Venäjällä toimivien suomalaisyritysten va-
rastointiin ja kuljetuksiin. Suomen brut-
tokansantuotteeseen veikkailtu, orastava 
0,3-0,8 prosentin kasvu on sulanut Venä-
jän epävarman tilanteen aiheuttamaan 
hintojen nousuun. 

Logistiikka-alan merkitys Suomen kil-
pailukyvylle on suuri. Muutaman viime 
vuoden ajan alan suhdanteet ovat olleet 

ennakoitavissa teollisuuden ja kaupan ta-
saisena pysyneiden logistiikkakustannus-
ten ansiosta.

-Kansallisen kuljettamisen osalla hin-
tataso on pysynyt aika vakaana. Tavara-
kuljetuksissa alalla on myös jonkun ver-
ran ylikapasiteettia. Kumipyöräliikenteessä 
olemme erittäin riippuvaisia naapurimais-
tamme, joten potentiaalinen kasvu onkin 
nähtävä ulkomaankaupassa.

-Meillä on esimerkiksi valtavasti met-
säsektorin osaamista. Kasvua voidaan hy-
vinkin odottaa sen jalostusasteen nosta-
misesta ja uusista tuotteista. Toinen po-
tentiaalinen ala on energiaosaaminen. 
Vauhtia vientiin voisi löytyä teknologia-
teollisuuden uusista tuotteista, visioi Pek-
ka Stenqvist.

Suomessa osataan vielä
DHL Freight työllistää Suomessa noin 250 
ihmistä. Yhtiön liikevaihto on noin 130 M€. 
Koko maailmaa toimintakenttänään pi-
tävän ison konserniyrityksen osana DHL 
Freight haluaa varmistaa tulevaisuudes-
sakin ammattitaitoisen ja osaavan hen-
kilökunnan riittävyyden.

-Henkilökunnan osaaminen konser-
nitasolla on korkealla tasolla. Globaalisti 
harmonisoimme eri maiden ja toimipis-
teiden osaamista erityisellä kehitysohjel-
malla. Tavoitteena on sertifi oida osaami-
nen koko yhtiössä vähintään minimitasolle. 
Haluamme, että työntekijät ovat edelleen 
ylpeitä kertoessaan olevansa meillä töis-
sä. Myös me haluamme työnantajana ol-
la ylpeitä työntekijöistämme, sanoo Pek-
ka Stenqvist.

Aivan yksinkertaista osaavan, innok-
kaan ja ammattiylpeän henkilökunnan 
saaminen ei tulevaisuudessakaan ole. Alal-
ta poistuvan tietotaidon korvaaminen on 
pyritty turvaamaan yhteistyöllä eri oppilai-

tosten kanssa. DHL Freight tarjoaa opiske-
lijoille harjoittelupaikkoja ja ottaa mielel-
lään vastaan oppilaitosvierailuja. 

-Ala ja sen vaatimukset muuttuvat ai-
ka nopeasti, mikä haastaa myös oppilaitos-
ten antaman opetuksen sisällön. Itse logis-
tiikka-ala on vielä suhteellisen nuori, joten 
suunnitelmia koulutuksen kehittämiseksi 
tehdään lähinnä oppilaitosten ja Suomen 
huolintaliikkeiden liiton yhteistyönä. 

-On edelleen tärkeää panostaa kielitai-
toon, ulkomaankaupan osaamiseen ja yleis-
kaupallisen koulutuksen kehittämiseen.

Kaikki tieto ei tule kirjasta
Vaikka DHL Freight ei solmi varsinaisia op-
pisopimuksia, pitää Pekka Stenqvist jon-
kinlaista oppipoika-kisälli-mestari -kuvio-
ta hyvänä pohjana alalle tulemisessa. DHL 
Freight pilotoikin parhaillaan uutta trai-
nee-ohjelmaa.

-Tieto ja teoria hankitaan koulussa. Käy-
täntöön se jalostuu esimerkiksi meillä kes-
kiasteen koulusta valmistuneen nuoren 
henkilökohtaisen työsuunnitelman avul-
la. Kahden vuoden aikana hän kiertää eri 
toimipaikoissa ja osastoilla, saa opastusta 
sekä oppii tekemisen ja esimerkin kautta. 
Toivomme kaikkien kannalta hyvää loppu-
tulosta, eli meille tyytyväistä, uutta osaa-
vaa ja ammattitaitoista tekijää.

Ahtaan taloustilanteen avaajaksi Pek-
ka Stenqvist toivoo joustavuutta. 

-Näkisin mieluusti lisää joustavuutta 
koko työmarkkinakentässä. Työntekijöiden 
ja -antajien sijaan voisimme entistä enem-
män matkata yhdessä veneessä. Valtioval-
lalta odottaisin myös enemmän työn teke-
misen kannustamista. Nykyinen työn ko-
va verottaminen vain jarruttaa kehitystä, 
sanoo DHL Freightin toimitusjohtaja Pek-
ka Stenqvist.

Teksti: JS-a

Pekka Stenqvistiä huolettaa työn kova verotus.
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Kun työtehtäväni työpaikallani vaihtuivat viime syksy-
nä, tuli Excel- koulutus enemmän kuin ajankohtaiseksi. 
Huolimatta siitä että 15 vuotta olenkin erilaisia atk-teh-
täviä touhunnut eri yrityksissä, olen onnistunut onnelli-
sesti välttelemään kaikenlaiset Exceliin liittyvät työteh-
tävät, mutta nykyisessä työssäni Excelin kanssa pelaami-
nen on päivittäistä.

Tutkittuani erilaisia vaihtoehtoja, totesin Emma-akate-
miasta löytyneen itseä miellyttävä yhden päivän alkeiskurs-
si, jonka kenties jaksaisi käydä kenties läpi ja näin saisi kä-
tevästi kerrattua perusteet. Ja eikun ilmoittautumaan…

Nälkä kasvaa syödessä
Kurssihan järjestettiin Amiedun koulutuskeskuksessa Ko-
nalassa ja lähdin kouluttautumaan odottavin tunnelmin, 
että minkä tasoisesta koulutuksesta on kyse. Meitä oli 
saapunut opiskelemaan noin 20 innokasta ja oppia kiih-
keästi hamuavaa eri aloilta ja eri lähtökohdista tulevaa 
opiskelijaa. 

Opiskelupäivä meni nopeasti ja henkilökohtaisesti asi-
at olivat helppoja kertauksenomaisesti läpikäytäviä juttu-
ja. Tästä rohkaistuneena varasin saman tien viikon päästä 
alkavalle jatkokurssillekin paikan.

Jatkokurssi oli jo hieman haastavampi, mutta kuiten-
kin siitä selvittiin melkeinpä puhtain paperein. Lisäksi on 
pakko mainita kurssimme opettajan eduksi se, että hän 
sai porukan innostumaan ja saattoi todellakin aistia mi-
ten jokainen meistä työskenteli korkealla halulla, miten 
ammennettiin paljon uusia Excel saloja työpaikoillemme 
ja siviiliinkin vietäväksi.

Hyötyä omaan työhön
Olin äärimmäisen tyytyväinen saamaani koulutukseen ja 
näin ollen minulla olikin paljon itselleni uutta Excel-oppia 
työtehtäviäni ajatellen.

Voin hyvin suositella henkilökohtaisesti näitä akatemian 
koulutuksia ja aionkin mennä heti uudelleen johonkin mi-
nua kiinnostavaan koulutukseen. Miksi et siis Sinäkin me-
nisi, sillä tämä on loistomahdollisuus meille ertolaisille?

Teksti: Kristian Kallio

EMMA-akatemiasta oppia hakemassa

Kiinnostukseni ERTOn EMMA-akatemiaa koh-
taan heräsi heti kun siitä meille ensimmäisiä 
kertoja mainittiin viime vuoden puolella. Aloin 
pohtimaan että mikä loistava lisäpalvelu tässä 
onkaan meille ertolaisille kaikkien liiton omien 
kurssitusten lisäksi. 

Olen surullisena seurannut keskustelua suvivirren laulamisesta 
koulun päättäjäisjuhlissa keväällä. Suvivirsi on iät ajat kuulunut 
kevätjuhlaan, eikä sen laulamista pitäisi kenenkään yrittää estää. 
Vaikka kyseessä onkin virsi, en usko kovinkaan monen koulunsa 
kesäksi jättävän nuoren mieltävän suvivirttä kovinkaan uskon-
nolliseksi lauluksi. Ja vaikka kyseessä onkin uskonnollinen laulu, 
niin en usko sen kuulemisen voivan loukata ketään.

Meillä on hieno kotimaa ja haluan sen myös sellaisena säilyt-
tää. Kyseessä on minun kotimaani. Meillä suomalaisilla on myös 
oikeus päättää kuinka omassa maassamme haluamme elää, kun-
han emme teoillamme loukkaa muita tai toimi lakeja vastaan.

Meillä on oikeus pitää kiinni omasta kulttuuristamme ja ta-
voistamme. Ei voi olla niin, että muualta maailmasta tänne muut-
taneet ihmiset voivat vaatia meitä tekemään muutoksia omiin 
tapoihimme ja kulttuuriimme. Veikkaanpa aika vahvasti, että jos 
me ulkomailla asuessamme alkaisimme vaatia omien halujem-
me mukaisia muutoksia kantaväestön tapoihin ja normeihin, em-
me taitaisi saada asiaan minkäänlaista vastakaikua.

Kannatan kansainvälistymistä ja rakastan matkustamista. 
En kuitenkaan lähde ulkomaille esittämään vaatimuksia muille 
kansoille vaan seuraan mielenkiinnolla muiden maiden erilais-
ta kulttuuria sekä tapoja asua ja elää.

Pankit ovat ottaneet käyttöönsä uudet kansainväliset tavat 
ilmaista tilinumerot, jotta ilmaisutapa kaikissa maissa on yh-
teneväinen. Pienen toiveen näin taloudenhoitajan ja laskujen 
maksajan ominaisuudessa haluaisin kuitenkin esittää. Kumpi 
seuraavista vaihtoehdoista on helpompi lukea?

FIXXXXXXXXXXXXXX  vai FIXX XXXX XXXX XXXX XX. Arve-
len vahvasti, että olette samaa mieltä, että tuo jälkimmäinen 
jaottelu helpottaa suuresti numerosarjan syöttämistä. Toivoi-
sin, että jatkossa merkitset matkalaskuusi tilinumerosi muka-
vasti jaoteltuna, kiitos. 

Teksti: Leena Wickström

Taas niityt vihannoivat 

Hupirannekkeita Linnanmäelle
Yhdistys on hankkinut jäsenten käyttöön 100 kpl Lin-
nanmäen hupirannekkeita kaudelle 2014.
Ranneke soveltuu kaiken pituisille ja ikäisille huvitte-
lijoille. Sillä pääsee kaikkiin huvipuiston laitteisiin.
Ranneke on voimassa yhden päivän kesällä 2014. 
Logistiikan toimihenkilöt ry:n jäsenellä on mahdol-
lisuus ostaa omansa jäsenhintaan 30e / kpl. Ran-
nekkeita voi ostaa useita kerralla, niin kauan kuin 
niitä riittää. 
Rannekkeet saa tilaamalla ne sähköpostilla: marko.
nurmi(at)erto.fi . Paluupostina saa maksuohjeet.
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Sanovat, että Suomeen on hyvä syntyä, ja 
että täällä on hyvä asua. Monessa mielessä 
varmaan onkin näin, mutta siitä ilosta sit-
ten saa kyllä maksaa. On nimittäin niin, et-
tä kun matkustaa Suomesta melkein min-
ne tahansa, melkein kaikki muuttuu joko 
vähän tai paljon halvemmaksi. Eipä kum-
ma, että suomalaisten eläkkeitä ja lapsilisiä 
maksellaan aika lailla ulkomaille.

Tässä ei nyt ole kysymys esim. kiinteis-
tön ostamisesta jonkun suurkaupungin 
keskustasta, vaan tavallisen ihmisen arjes-
ta. Eurooppalaisessa vertailussa suomalais-
ten nettotulojen ostovoima on kotimaassa 
eräs heikoimmista. Mutta löytyy kyllä paik-
koja joissa suomalainen voi tuntea itsensä 
varakkaaksi. Tai ainakin suht´koht´ hyvin 
toimeentulevaksi. Jopa eläkkeellä.

Melkein kaikki normaaliin elämiseen 
liittyvä on siis ulkomailla edullisempaa 
kuin kotimaassa. Muutkin kuin viini. Eräis-
sä Euroopan maissa polttoaineet ovat to-
sin jopa kalliimpia kuin Suomessa, tai ai-
nakin samalla tasolla. Se myös merkitsee 
sitä, että autoillulla on paikalliselle väelle 
hintansa, erityisesti kun keskimääräiset tu-
lot suhteutetaan vaikka Viron, Italian, Es-
panjan tai Kreikan pumppuhintoihin. Eipä 
kumma että etelässä näkee paljon pieniä 
autoja – ja dieseleitä.

Helpotusta tilanteeseen tuo toki se, et-
tä vain harvassa maassa on sama systeemi 
kuin Suomessa, jossa käytössä ovat suun-
nilleen kaikki rasitteet; autovero josta mak-

setaan ALV:a, käyttövoimavero, ajoneuvo-
vero, tosi kalliit pysäköintimaksut, maail-
manennätysluokan liikennesakot.

Tässä valossa tuntuukin hiukan erikoi-
selta että vähäväkisellä Suomella riittää 
voimavaroja auttaa hieman arveluttaval-
la tavalla talouttaan hoitaneita eteläisen 
Euroopan maita. No, lohduttaudutaan sillä, 
että tätä menoa kukaties olemme piankin 
samassa jonossa apua pyytämässä. Vanha 
totuushan on: Kun antaa niin myös saa.

Italia ei pohjoisessa mielikuvassa ole 
niitä ryhdikkäimpiä taloudenpitäjiä. Pa-
ri esimerkkiä, jotka kyllä sopivat muihin-
kin Välimeren maihin. Jos tarkoituksena 
on mennä kätevästi junalla Rooman pää-
rautatieasemalta Leonardo da Vincin kan-
sainväliselle lentokentälle, on syytä varata 
18 euroa per matkustaja käteistä mukaan 
tuota puolen tunnin junamatkaa varten. 
Valtion rautateiden lipunmyynnissä ei ni-
mittäin kelpaa luottokortti.

Voihan asiaan olla joku todellinenkin 
syy, mutta suomalainen skeptikko kyllä 
miettii, mikä tässä oikein tökkii. Ja entä 
jos käteisvarat ovat tiukassa, kun lähde-
tään maasta pois?

Saapasmaa on pullollaan hienoja turis-
tinähtävyyksiä, sen historia on luultavasti 
hienompi kuin nykyisyys tai ehkä tulevai-
suus. Isossa maassa majoituspaikkoja on 
vaikka kuinka. Jos haluaa selvitä hieman 
hotelleja halvemmalla, on majatalo, al-
bergo, oikein hyvä vaihtoehto. Tarjolla on 

myös Britanniasta tuttuja Bed & Break-
fast -paikkoja, jotka ovat levinneet pitkin 
Eurooppaa, ja laajemmallekin.

Usein näille majoitusliikkeille on yhteis-
tä se, että luottokorttipääte sattuu juu-
ri nyt olemaan rikki ja pitäisi maksaa kä-
teisellä. Jos turisti kuitenkin pysyy tiukka-
na ja ehdottaa käteisen puutteessa vaikka 
laskun lähettämistä Suomeen, rikkinäinen 
luottokorttipääte taitaa sittenkin yllättä-
en löytyä ja toimia.

Se että tässä on esimerkkinä Italia, ei 
tarkoita että vain siellä asiat olisivat vink-
sallaan. Jokaisessa maassa on omat “maan 
tavat”, jotka eivät varsinaisesti kestä päi-
vänvaloa, Suomessakin. 

Mistähän se johtuu, että jokseenkin 
kaikki maat ovat eläneet pitkään yli va-
rojensa. Saattaa olla että poliitikoilla on 
osuutensa asiaan, mutta kyllä myös iki-
liikkujan pysäyttänyt taloudellinen taan-
tuma on ollut tähän asiaan suuresti vai-
kuttamassa.

Tässä valossa joutuu miettimään entis-
tä tarkemmin, onko oma maa mansikka vai 
kallistutaanko tässä mustikan suuntaan.

PS. Osaatteko muuten arvata, mitä 
maksaa 200 grammaa suomalaista “Ori-
ginal Finland” lakritsaa espanjalaisessa 
Lidlissä? No ei sen enempää kuin 0,79 eu-
roa. Entä pysäköinti Rooman ydinkeskus-
tassa? Tasan 1 euro/tunti.

Peter Geitel

Mustikka vai mansikka

kolumni

Ahtaassa Roomassa pysäköinti maksaa euron tunti. Intercontinental-hotelli vuokraa Renaultin Twizy -sähköautoa 
asiakkailleen. Sen mahtuu kätevästi pysäköimään poikittain.
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varapuheenjohtajalta

Kielitoimiston mukaan kansainvälisyys sanana tarkoittaa kanso-
jen tai valtioiden välistä asiaa. Wikipedia määrittelee kansainvä-
listymisen eli globalisaation karkeasti yhteiskunnalliseksi muu-
tokseksi, joka ilmenee lisääntyvinä mannertenvälisinä yhteyksi-
nä ihmisten välillä. Minulle maailmanlaajuinen verkottuminen 
merkitsee työtäni kansainvälisessä kuljetusyrityksessä, ulko-
maanmatkoja, kaupungilla kuultavia ulkomaisia kieliä ja ystä-
vystymisiäni ulkomailla syntyneiden ihmisten kanssa.

Kansainvälisyys on kuulunut elämääni pienestä pitäen. Kas-
voin ja asuin 20 vuotta Imatralla, vain kahden kilometrin pääs-
sä suuresta itänaapuristamme. Siellä opin ettei suurta ”karhua” 
kannata pelätä, jollei sitä ärsytä. Vilkutimme idästä tulevien ja 
sinne matkaavien tavarajunien kuljettajille. He vilkuttivat ja hy-
myilivät iloisesti takaisin eivätkä vaikuttaneet yhtään pelottavilta. 
Talvisin hiihdimme kavereiden kanssa uteliaina luvatta rajavyö-
hykealueella. Eräänä pimeänä syysiltana jaoin ilmaislehteä vain 
100 metrin päässä raja-asemasta, jossa ei ollut virallista rajanyli-
tystä. Katuvaloissa näin rajan molemmin puolin rajavartijat suu-
rine aseineen. Pelkäsin, vaikka yritin pysyä rauhallisena.

Rajan läheisyys toi alueelle uusia mahdollisuuksia bilateraa-
lisen kaupankäynnin aikana. Suomi alkoi 1970-luvulla rakentaa 
suurta paperitehdasta Ensoon eli nykyiseen Svetogorskiin. Ky-
lämme läpi rakennettiin uusi, hieno tie. Kaupungissa asui muu-
alta tulleita rakennusmiehiä ja yläkertamme oli suosittu vuok-
rakohde. Nyt tuo Pelkolan raja-asema on avattu virallisesti ja on 
yhä suuri mahdollisuus alueen yrityksille ja sen asukkaille, jot-
ka usein jonottavat rajan taakse edullisille ostoksille. Vastaavas-
ti venäläiset tulevat ostoksille Suomen puolelle. 

Mahdollisuuksia työelämään
Kansainvälistyminen on tuonut meille mahdollisuuksia myös 
Suomen rajojen ulkopuolella. Omat vanhempamme muuttivat 
aikanaan maalta kaupunkiin, me lähdimme opiskeluiden tai töi-
den perässä suurempiin kaupunkeihin ja meidän lapsemme läh-
tevät ulkomaille. 

Läksin 18-vuotiaana Mäyräkoiraliiton stipendiaattina Saksaan 
koirakenneliin kenneltytön töihin. Halusin oppia kieltä sekä tutus-
tua mäyräkoirien metsästyskoulutukseen ja jalostukseen. Koke-
mus oli ehkä merkittävimpiä asioita elämässäni. Sain mm. melko 
sujuvan saksankielen taidon, jonka ansiosta ajauduin nykyiseen 
työhöni. Sain myös monta hyvää ystävää. Yksi heistä halusi muu-
tama vuosi sitten viettää suuren merkkipäivänsä ”eksoottisessa” 
Suomessa. Yrittäessäni ymmärtää Suomea eksoottisena maana 
tajuan, että me eri maalaiset ajattelemme tässäkin asiassa asi-
oita eri lähtökohdista ja näemme asiat eri tavalla.

Suhtaudun avoimesti ja positiivisesti uusiin asioihin, mikä on 
auttanut minua ystävystymään ulkomaalaisiin niin kotimaassa 
kuin ulkomaillakin. Saksan vuoteni ovat minulle suuri rikkaus, 
vaikka suureksi hämmästyksekseni koin siellä myös ”ulkomaa-
laisvihaa”. Eräässä Kirmisch-juhlassa” minua tanssimaan hake-

nut nuori mies syytti meitä 
pohjoismaisia tyttöjä saksa-
laisten kotirouvien työpaik-
kojen viemisestä tekemäl-
lä töitä varakkaille perheil-
le pienellä taskurahapalkalla. 
Nykyisin, kuullessani vastaavia väitteitä 
joidenkin suomalaisen suusta, tunnen empatiaa nii-
tä kohtaan, joihin puhe kohdistuu. 

Avarampia näkemyksiä
Kansainvälistymisen myötä tietomme eri kulttuureista kasvaa ja 
ennakkoluulot poistuvat. Asiassa on myös yleistämisen vaara. Kaikki 
suomalaiset eivät ole samanlaisia, eivätkä myöskään muut kansat 
ole samanlaisia luonteeltaan ja käytöstavoiltaan. Samoin suurten 
uskontojen kannattajatkaan eivät ole kaikki samanlaisia.

Median valta kasvaa ja sitä ohjaa viihteellisyys. Lehtiä myy-
dään enemmän paisuttamalla epäkohdat  ja tosiasiat sensaati-
oksi. Jokaisen yhteiskunnan jokaisella työpaikalla on epäkohtia, 
joita on helppo kritisoida. Harva osaa kertoa niihin käytännössä 
toteutettavaa ratkaisua. 1980-luvun vaihteessa menin hakemaan 
saksalaisteurastamolta koirille lihaa. Minulta kysyttiin, miksi Suo-
messa ”rääkätään” turkiseläimiä? Edellisiltana oli tv:ssä näytetty 
dokumentti, joka kertoi eläintenhoidon laiminlyönneistä joilla-
kin suomalaisilla turkistiloilla.. En ollut nähnyt ohjelmaa, joten 
hyökkäävät kysymykset tuntuivat kohtuuttomilta. Kuuluuko vas-
tuu joidenkin turkistuottajien eläinrääkkäyksestä minulle siksi, et-
tä satun olemaan suomalainen ja satuin käymään heidän työpai-
kallaan ohjelman esittämisen jälkeen? Nyt näen asian toisin, sillä 
tiedän tuon ohjelman saaneen paljon parannusta aikaan turkis-
eläinten kohtelussa. Tänään voisin kysyä myös niiltä teurastamon 
työntekijöiltä, tiesivätkö he mistä teuraseläimet tulevat ja miten 
niitä on kohdeltu. On helpompaa osoittaa sormella toisten epä-
kohtia ja ummistaa silmät omalla kohdalla. 

Kansainvälisyys on arkea
Kansainvälisyys näkyy elämässäni lähes joka päivä. En ajattele 
enää ihmisiä, asioita ja tapoja ulkomaalaisina tai suomalaisina. 
Ulkomailla syntyneet työkaverini ja ystäväni ovat minusta ta-
savertaisia kanssani. 

Olen monesti miettinyt maahanmuuttajia ja verrannut heitä 
omaan työskentelyyni kenneltyttönä Saksassa. Veinkö todellakin 
joltakin saksalaiselta kotirouvalta työpaikan? Jos ajattelisin noin, 
niin en olisi voinut lähteä kotikaupungistanikaan, koska tuolla lo-
giikalla olisin vienyt joltakin helsinkiläiseltä työpaikan. Onneksi 
nykyisin kuulumme molemmat EU:hun. Vakavissani mietin, on-
ko kielen oppiminen parempi syy tulla työskentelemään vieraa-
seen maahan kuin kotimaan huono työllisyys, epävakaa yhteis-
kunnallinen tilanne tai vainotuksi joutuminen. 

Jaana Ahokainen, varapuheenjohtaja

Kansainvälisyys ja kansainvälistyminen 
– pelkoa, mahdollisuutta, rikkautta
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Viikot 
16 - 21: 175 €
22 - 39: 230 €

Vuokra vaihtelee 
sesongin mukaan:
viikonloppu 120 €
vuorokausi 50 €

Tiedustelut vapaista 
viikoista; Matti Kopra, 
puh. 040 5914 174
s-posti: matti.kopra@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
Matti Kopra

Ruolankatu 20 as 24
15150  Lahti

kirjemerkki

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

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

Mökkiä vuokrataan ensisijaisesti 
Logistiikan toimihenkilöiden jäsenil-
le. Työttömät ja eläkkeellä olevat jäse-
nemme saavat 20 % alennuksen hal-
vemmasta viikkovuokrasta. 

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

mahdollisia varaamatta jääneitä tai peruu-
tusviikkoja suoraan mökkivastaavaltam-

me Matti Kopralta, puh. 040 5914 174. 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 
peritään 35 euron peruutusmaksu. 

Niille, jotka eivät saa haluamaan-
sa lomaviikkoa, pyrimme tarjoamaan 
jotain muuta vapaana olevaa viikkoa. 

Mökkivuoron saaneelle ilmoitetaan asi-
asta kirjeitse. Mukana seuraa vuokran-

maksulomake 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 laskettelukeskuk-
sesta osoitteesta; www.himos.fi  ja Himok-
sen alueesta muuten; www.himoslomat.
fi . Tästä osoitteesta löytyy myös Himok-
sen alueen kartta.
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Log On -ristikko 2/2014, myös osoitteessa: www.logistiikantoimihenkilot.fi 

Täytä ja voita!
Lähetä vastaukset postitse 1.9.2014 mennessä osoitteeseen: 
Logistiikan toimihenkilöt ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki
Kuoreen merkintä ”sanaristikko”. 
Ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvomme 20 euron arvoisia palkintoja 

Nimi:

Osoite:

Ratkaisu 1/14Ristikon 1/2014 oikein täyttäneistä onnetar suosi 20 €  S-ryhmän lahjakortilla
Irja Rauniota Porista ja Sisko Taposta Tampereelta. Onnea!



Pohjois-Suomi
Kesäinen risteily Oulun edustalla
Aika: la 30.8.2014 klo 18.00. 
M/S Alexandra lähtee Torinrannasta klo 18 ja 
palaa takaisin klo 22. Risteilyn hinta 10€ sisäl-
tää risteilyn ja ruuan. Mukana yhdistyksen va-
rapuheenjohtaja Jaana Ahokainen.
Ilmoittautuminen 15.8.2014 mennessä: hannu.
virkkula@pp1.inet.fi  tai p. 040 517 4956 (klo 17 
jälkeen tai tekstiviestinä)
Tervetuloa mukaan!
-Paikallistoimikunta-

Paikallistoimintaa

HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT
Jäsenenä saat tukea ja turvaa myös paikallisilta henkilöstön edustajiltam-
me. Oman työpaikkasi luottamusmieheltä tai työsuojeluvaltuutetulta saat 
tukea ja tietoa kaikkiin työsuhteeseesi ja työympäristöösi liittyvissä tilan-
teissa.  Henkilöstön edustajamme toimivat liiton ja jäsenten edustajina 
työnantajan suuntaan ja valvovat työehtosopimusten ja lakien noudatta-
mista. Meillä on kattava henkilöstön edustajien verkosto, luottamusmie-
hiä ja työsuojeluvaltuutettuja on tällä hetkellä noin 200.

Onhan sinunkin työpaikallesi valittu luottamusmies ja työsuojeluval-
tuutettu? Ohjeistusta ja tukea valintoihin saat kätevästi yhdistyksen toi-
mijoilta.

Työttömyyskassan puhelinpäivystys: 
ma-pe 9.30-13.30 
erto.tk@erto.fi  
09-613 23 224 

Työsuhdeneuvonta: 
ma-pe 9.30-13.30
09-613 23 241 

Yhdistyksen Helsingin Jarrumiehenkadulta 
vuokraaman huoneiston vuokrasopimus on 
irtisanottu päättymään 30.6.2014. Asunnon 
tyhjennys tehdään viikolla 26, eli asuntoa ei 
voi vuokrata 22.6.2014 jälkeen.

Jarrumiehenkadun käyttöaste on ollut 
kahtena viime vuonna alhainen, eikä asun-
non vuokraaminen nykyisellä hintatasolla ole 
enää kannattavaa eikä perusteltua.

Asunnosta säästetyt varat tullaan ohjaa-
maan suoraan paikallis- ja työpaikkatason toi-
mintaan.

Marko Nurmi, puheenjohtaja

VUOKRAHUONEISTO 
IRTISANOTTU

SUOSITTELE JÄSENYYTTÄ 

Toivottavasti olet ollut tyytyväinen jäsenyyteesi 
ja haluat tuoda myös kaverisi, kollegasi tai vaikka 
perheenjäsenesi etujemme piiriin. Suosittelusta 
hyödytte molemmat!

Aloitamme jäsenhankintakampanjan, jonka 
tärkeimmässä roolissa olet 

SINÄ
ERTOn jäsen saa paljon! 
96 % jäsenistämme suosittelee meitä!

Henkilökohtaista työsuhdeneuvontaa esim. 
palkka-, vuosiloma- ja työaikakysymyksissä
Lakimiespalvelut ja oikeusturva
Ansiosidonnainen työttömyysturva, 
(ansiosidonnaiselle pääsee 8 kk jäsenyydellä)
Ammatillista koulutusta
Luottamusmiehen apu työpaikallasi
Tapahtumia ja tilaisuuksia
Mökki Himoksella

•

•
•

•
•
•
•

Kampanja päättyy 1.8.2014

leffalippuja, lahjakortteja, hupirannekkeita
Katso lisää: logistiikantoimihenkilot.fi 


