
 

 

 

HED: Jaa tietoa – tarjoa lounas 

Henkilöstön edustajana voit tarjota itsellesi ja työpaikkasi ERTOon 
järjestäytymättömälle toimihenkilölle lounaan Logistiikan toimihenkilöt ry:n 
piikkiin. Lounaan tarkoituksena on saada ei-jäsen liittymään yhdistyksen ja liiton 
jäseneksi, madaltaa keskustelukynnystä ja kertoa toiminnastasi HEDinä 
(henkilöstön edustajana) työpaikallasi. 

Mitä useamman jäsenyyttä harkitsevan toimihenkilön kanssa olet tekemisissä, sitä 
parempi. Jäsenkyselyn perusteella lähes puolet liiton jäsenistä on saanut tiedon 
liitosta kollegalta, 17 % luottamusmieheltä tai vastaavalta.   

Toimi näin  

Lounastarjoilun säännöt perustuvat erityisesti luottamukseen.  
1. Lounasta voit tarjota työpaikkasi ERTOon järjestäytymättömälle toimihenkilölle. 

Tavoitteena on esitellä HEDien toimintaa jäsenetuna ja saada uusi jäsen Logistiikan 

toimihenkilöt ry:lle / ERTO ry:lle.   

 

2. Lounaan tarjoamiseen lounasaikana et tarvitse työnantajan lupaa. 

 

3. Lounaan voit tarjota samalla kertaa yhdelle tai useammalle, mutta vain kerran samalle 

henkilölle. Itse saat syödä monta kertaa.  

 

4. Lounastarjoilu tapahtuu työpaikkaruokalassa tai muussa vastaavassa työmaahinnoin. 

Lounaalla ei voi tarjota alkoholia. Rahaennakkoa voida antaa, vaan Logistiikan 

toimihenkilöt ry hyvittää lounaskustannukset jälkikäteen laskuja vastaan. Täytä 

”lounastarjoilujen lasku” ja liitä sen mukaan kuitit kirjanpitoa varten. 

 

5. Käy läpi lounaan aikana oman työpaikkasi ja Logistiikan toimihenkilöiden perusasioita. 

Jos uusi toimihenkilö liittyy jäseneksi, saa hän kaikki normaalit HED-palvelut sekä liiton 

palvelut ja edut. Keskustelun pohjana voit käyttää erillistä lounaskeskustelun 

muistilistaa. 

 

6. Kaikki lounastapaamisen ohjeet löydät HED-intrasta www.hedit.fi. Voit myös tilata HED-

intran kautta lounaan yhteydessä jaettavaksi mm. ERTOn ns. ostoskassiesitettä.  

 

7. Jos tarjoilukustannukset ylittävät yhteensä 150 €, ole etukäteen yhteydessä Marko 

nurmeen marko.nurmi@erto.fi tai lähetä HED-intrassa viesti. 

 

8. Muista mainita uudelle toimihenkilölle ERTOn jäseneduista, nämä löydät ERTOn 
verkkosivuilta. 
 

9. Nopeimmin jäseneksi liittyminen onnistuu netissä www.erto.fi/liity-jaseneksi   

http://www.hedit.fi/
http://www.erto.fi/liity-jaseneksi


 

 

 

 

Lounastarjoilujen lasku 

Lounaan tarjonnut HED: 

Nimi:  _______________________________ 

Syntymäaika/jäsennro: _______________________________ 

Tilinumero: _______________________________ 

Yritys/työpaikka:  _______________________________ 

 

Tarjottu lounas: 

Uuden toimihenkilön nimi:  

Lounas tarjottu (päivä): 

Työnantaja/työpaikka: 

Henkilöön oltu yhteydessä lounaan jälkeen: kyllä / ei 

 

Uuden toimihenkilön nimi:  

Lounas tarjottu (päivä): 

Työnantaja/työpaikka: 

Henkilöön oltu yhteydessä lounaan jälkeen: kyllä / ei 

 

Uuden toimihenkilön nimi:  

Lounas tarjottu (päivä): 

Työnantaja/työpaikka: 

Henkilöön oltu yhteydessä lounaan jälkeen: kyllä / ei 

 

Uuden toimihenkilön nimi:  

Lounas tarjottu (päivä): 

Työnantaja/työpaikka: 

Henkilöön oltu yhteydessä lounaan jälkeen: kyllä / ei 

 

Yhteensä lounaskustannukset (sis. myös HEDin omat ruoat): ________ €  

 

Liitä mukaan kuitit kaikista lounasmaksuista. Ilman kuitteja ei laskua voida maksaa.  

 

Aika ja paikka sekä allekirjoitus 

 

__________________________________________  

 

Palauta osoitteella Logistiikan toimihenkilöt ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki tai 

marko.nurmi@erto.fi. Lisätietoja lounastapaamisista www.hedit.fi ja Marko Nurmelta.  

 

http://www.hedit.fi/


 

 

 

Muistilistaa HED-lounastilaisuuteen 

Esittäytyminen 
- Esittäytyminen, mikä on luottamusmies/henkilöstön edustaja ja hänen asemansa? 

- Miten minä toimin ja mitä minä teen työpaikalla? 

- Kuka sinä olet (muista kuunnella)? 

Mitä työehtosopimusta työpaikalla noudatetaan? 
- ERTO neuvottelee ja tekee alan työehtosopimuksen, mitä merkitystä sillä on? 

- Muita työpaikan pelisääntöjä? 

- Jäsenenä pääset vaikuttamaan työehtosopimuksen tavoitteisiin. 

Oman työpaikan käytäntöjä 
- Mitä teette yhdessä työaikana tai vapaalla: onko esimerkiksi liikuntaetuja, illanistujaisia, 

virkistysreissuja, keilaporukka tms.? 

- ERTOn jäsenyhdistyksen Logistiikan toimihenkilöt ry:n toimintaa. 

Mitä palveluita ja etuja ERTOn jäsenet saavat 
- Uuteen autoon otat kaskovakuutuksen etkä tyydy pakolliseen liikennevakuutukseen. Se 

ei vaan yksinkertaisesti riitä. Turvaa myös itsesi kunnon vakuutuksella eli liiton 

jäsenyydellä. Kun talo palaa, on vakuutuksia myöhäistä ottaa.  

- Käy tutustumassa www.erto.fi/palvelut: koulutuksista eväitä mm. henkilökohtaisiin 

palkkakeskusteluihin, työuralla etenemiseen sekä omiin etuihin & oikeuksiin.  

- Lakimiespalvelut ja oikeusturva. Yksi oikeudenkäynti maksaa helposti 20–25 000 euroa. 

Ainoastaan liiton jäsenillä on tosiasiallinen mahdollisuus vaatia oikeuksiaan. 

- ERTOn jäsenyhdistyksillä on ammatillista koulutusta.  

- Ansiosidonnainen työttömyysturva, ansiosidonnaiselle pääsee 8 kk jäsenyydellä. 

- ERTO solmii alan työehtosopimuksen.   

- Luottamusmiehen ja HEDin tuki työpaikalla. 

- Apua työsopimuksen solmimiseen ja työehtosopimuksen tulkintaan. 

- Työsuhdeneuvontaa esim. palkka-, vuosiloma- ja työaikakysymyksissä. 

- Matkustajavakuutus ulkomaanmatkoille. 

- Jäsenmaksun määrä 1,55 %, kuitenkin enintään 45 €/kk (vuosi 2014). Jäsenmaksu 

vähennetään verotuksessa. 

- 96 % ERTOn jäsenistä on valmis suosittelemaan ERTOn jäsenyyttä. 

Yhteydenotto lounaan jälkeen 
- Päivä-pari lounaan jälkeen keskustelu tai ainakin sähköpostia uudelle työntekijälle. 

- Onko tullut kysyttävää, oletko harkinnut jäsenyyttä? 

Lähetä linkki ERTOn liittymissivulle www.erto.fi/liity-
jaseneksi 

http://www.erto.fi/palvelut
http://www.erto.fi/liity-jaseneksi
http://www.erto.fi/liity-jaseneksi

