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PPPPPois potkitun muutois potkitun muutois potkitun muutois potkitun muutois potkitun muutosturosturosturosturosturvvvvvaaaaaaaaaa

Valtaosa maailman ammattiliit-
toihin järjestäytyneistä ihmisistä
asuu läntisissä teollisuusmaissa.
Poikkeuksellisen korkea järjestäy-
tymisaste on meillä pohjoismais-
sa 70 – 90 % työikäisestä väestöstä.

Murto-osalla maapallon työi-
käisestä väestöstä on oikeus työt-
tömyyden kohdatessa toimeentu-
lon takaavaan työttömyysturvaan,
vanhempainlomiin, vuosilomaan,
sairausajan palkkaan puhumat-
takaan rajatusta vuorokautisesta
työajasta, vähimmäispalkasta tai
vaikkapa ilta- tai yötyölisistä. Mo-
nille näistä ihmisistä 50 sentin
päiväpalkka 16 tunnin raatamises-
ta on tosiasiaa.

EEEEEtuoiktuoiktuoiktuoiktuoikeudeteudeteudeteudeteudet eiv eiv eiv eiv eivääääättttt
rrrrrakakakakakennu itsestäänennu itsestäänennu itsestäänennu itsestäänennu itsestään
Nämä meille suomalaisille niin it-
sestään selviltä tuntuvat asiat
ovat maailmanlaajuisesti, globaa-
listi tarkasteltuna suuria etuoi-
keuksia palkansaajille. Ne eivät ole
rakentuneet itsestään, työnanta-
jien tai poliittisten päätöksente-
kijöiden hyväntahtoisen suhtau-
tumisen taikka valistuneisuuden
vuoksi. Kaiken takana on palkan-
saajien vahva järjestäytyminen
ammattiliittoihin, joiden tavoit-
teena ja perustehtävänä on ollut
ja on edelleen työllään itsensä ja
perheensä elättävien ihmisten
elämään vaikuttavien yhteiskun-
nallisten ja työelämään liittyvien
uudistusten ajaminen.

JärjestäJärjestäJärjestäJärjestäJärjestäyyyyytymisentymisentymisentymisentymisen
perusta ennallaanperusta ennallaanperusta ennallaanperusta ennallaanperusta ennallaan
Tämän hetkisessä kotimaisessa ja
maailmanlaajuisessa myllerryk-
sessä ammatillisen järjestäytymi-
sen perusta on ennallaan. Ilman
vahvaa järjestäytymistä ja yhtei-
sesti asetettujen tavoitteiden
puolesta toimimista tavallinen
palkansaaja on periaatteessa ai-
van yhtä turvattomassa asemassa
kuin ennenkin. Vahva järjestäyty-
minen nimittäin takaa ammatti-
liittojen vaikutusvallan kotimai-
seen ja kansainväliseen lainsää-
däntöön. Se luo myös yksilölle tur-

vaa suhteessa työnantajiin ja nii-
den taustalla olevaan omistaja-
joukkoon.

VVVVVastuun ottaminenastuun ottaminenastuun ottaminenastuun ottaminenastuun ottaminen
on von von von von vaikaikaikaikaikuttamistauttamistauttamistauttamistauttamista
Suomessa viime vuosikymmenten
aikana ammatillinen järjestäyty-
minen on hitaasta alentunut. Am-
mattiliittoon kuuluminen ei tätä
nykyä enää ole itsestään selvyys.
Järjestäytymättömien joukossa
on paljolti tietämättömyyttä edel-
lä kuvatuista asioista. Monet myös
arvioivat vain ja ainoastaan sitä,
mitä hyötyä minulle juuri arvioin-
tihetken näkökulmasta tilannetta
tarkastellen ammattiliittoon kuu-
lumisesta on ymmärtämättä sitä,
että järjestäytyneisyyden merkit-
tävä aleneminen tuhoaa mahdol-
lisuuksia vaikuttaa omiin asioihin
ja pahimmillaan johtaa työehto-
jen sekä sosiaalisen turvaverkon
rapauttamiseen.

Toivon, että Sinä kuljetus- tai
huolinta-alan ammattilaisena,
järjestäytymisen ymmärtäneenä
ihmisenä otat vastuusi ja vaikutat
siihen, että juuri Sinun työpai-
kallasi kaikki tietävät asioiden oi-
kean tilan ja tekevät omaa järjes-
täytymistä koskevat ratkaisunsa
todellisen tilan arvioinnin pohjal-
ta – ei olettamuksiin pohjaten.

AnAnAnAnAntti Rinnetti Rinnetti Rinnetti Rinnetti Rinne
puheenjohtaja, ERTO
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Olen viikon seitsemän aikana seurannut kutakuinkin tarkkaan keskusteluja irtisanomissuojan ja
muutosturvan tiimoilta.

Työministeriön kansliapäällikkö Markku Wallin johti etujärjestöjen ja valtiovallan käymiä
neuvotteluja irtisanomissuojan parantamisesta. Laihaksi jäi lopputulos. Työnantajat ja työntekijät
ovat kaukana toisistaan mielipiteissään irtisanomissuojamme muutostarpeista. Työministeri
Filatovkin otti asiaan kantaa eduskunnan käsitellessä irtisanomissuojasta tehtyä välikysymystä ja
totesi  meillä olevan ”eurooppalaisittain” asiat hyvällä tasolla.  Pitkät irtisanomisajat,
työttömyysturvan taso ja kouluttautumisasiat ovat hänen mukaansa kunnossa.

Itse olisin valmis ottamaan Tanskan tai Hollannin mallin ehkä lyhyempine irtisanomisaikoineen,
mutta huomattavasti pitempine työttömyysturvan kestoineen. Eritoten  korkeammalla päivärahalla
joka on neljä vuotta ja 70-80%:ia palkasta. Unohtaa ei myöskään pidä kollektiivi-irtisanomisissa
käytettävää korvausta. Tämä korvaus vaihtelee kestoltaan muutamasta kuukaudesta aina Italian
useamman vuoden mittaiseen. Tässä vähän mallia päättäjille.

 Muistettakoon myös kansliapäällikön toteamus siitä, miten meillä irtisanotut voivat ilman
työntekovelvoitetta tehdä kaikkea mitä lystäävät irtisanomisaikanaan.

Irtisanomisen ja työttömyyden itsekin kokeneena totean tähän seuraavaa:
Irtisanottu on pahimmassa tapauksessa kovin yksin ja yksinäinen tilanteessaan. Seuranaan vain

toistakymmentä vuotta ay-toimintaa, jolloin saavutukset olivat kollektiivisia ja takaiskut yksilöllisiä.
Työtoverit odottavat liiton auttavan ja liitto työkaverien. Jotkut vähämietteiset työnantajat pyrkivät
tekemään tilanteesta itselleen kliimaksin huipun vuosia sitä odottaneena.

Siinäpä sitä  pääsee työtön sitten yhtäkkiä nauttimaan ”vapaasta” oikein kädenpuristusten kera.
Järjestöelämässä toimivat saattavat saada sitten lisäbonuksen ay-kamraateilta. Ammatissaan
työttömäksi joutunut onkin yht’äkkiä kelvoton hoitamaan luottamustehtäviään ja näin ollen hänet
pitää saada äkkiä pois eturivistä hänen omaa mielipidettään tietysti kysymättä.

Tällainen tilanne on enemmän kuin yleinen, ainakin  ”katuradion” mukaan. Puoluepoliittisissa,
ammatillisissa ja aatteellisissa yhdistyksissä kannattaa varmaan toimia niin ,että vaaleissa reilusti
suurilla äänimäärillä hävinneillä – kuten  osaston sihteeri tai varapuheenjohtaja, unohtamatta heidän
pieniä taustavoimiaan -nimikkeillä toimivia – on niin paljon tehtäviä, etteivät he ehdi miettiä
päätavoitettaan päästä ”kalifiksi kalifin paikalle. Etusijallahan tulisi olla aina jäsenen edunvalvonnan
ja hyvinvoinnin kehittäminen.

Sitten mennään työttömyyden ytimeen, jos aiemmasta kokemuksesta on selvitty. Työtön saa
huomata miten ihmiset  suhtautuvat työttömän itse aiheuttamaan työttömyyteensä.

Työvoimatoimiston pakollisissa käynneissä tulee ilmi, ettei työvoimatoimisto työtä välitä.
Harvempi löytää sitä kautta uutta työtä. Työttömyyden alussa ollaan aktiivisia ja mietitään
lisäkoulutusta tai sitten aivan uudelle alalle kouluttautumista. Päästäkseen ansiosidonnaispohjaisten
ym. koulutustukien piiriin tulee työttömän poloisen ensin lusia toimettomana kuukausitolkulla
ainakin vuoden verran. Ja tietenkin mieluiten kotona poissa ihmisten silmistä ja mielistä. Näin
järjestelmä aktivoi työttömiään.

Toivoisin ministerien, virkamiesten, työmarkkinajärjestöjen työntekijöiden ja eritoten eriasteisten
esimiesten kokevan saman kuin esittämässäni kuvitteellisessa esimerkkitapauksessa olen
todennut.Sitten voisimmekin yhdessä keskustella oikeasta työttömyydestä irtisanomisineen sekä
niihin liittyvistä  korvauksista.

PPPPPekkekkekkekkekka Juva Juva Juva Juva Juvonenonenonenonenonen
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En god början på året åt er alla.
KHT:s 27 verksamhetsår är på god
början. Styrelsen har organiserat
sej och utskottsarbetet har börjat
bra. Livligt kommer det att bli.

Framför oss har vi stora utma-
ningar som vi bör klara av för att
på bästa möjliga vis kunna för-
bätra medelemmarnas intresse-
bevakning.

KKKKKollektivollektivollektivollektivollektivaaaaavvvvvtalsftalsftalsftalsftalsförörörörör-----
berberberberberedelseredelseredelseredelseredelser
Under ERTO lydande speditionens

intressebevakningutskott har
redan sammanträtt två gånger där
vi har gjort upp en verksamhets-
plan för detta år som strävar till en
ökning av medlemsantalet samt
höjandet av antalet förtroende-
män. Dessutom förbereder sej ut-
skottet för kommande kollektivav-
talsförhandlingar.

I samband med dessa förhand-
lingar kommer man att från för-
bundets sida tillställa alla med-
lemmar en löneförfrågning som vi
hoppas på, att få så många svar

som möjligt. På basen av dessa
svar kommer vi att göra våra för-
handlingsmål. Det är av största
vikt att vi får så många svar som
möjligt. Utskottet måste få veta
fältets åsikt om, vilka förbättrin-
gar vi vill ha i våra avtalstexter och
löner.

I mars håller KHT sitt eget för-
troendemannaseminarium till vil-
ket har anmälts över 30 personer.
Under detta seminarium är det
meningen att skapa grunderna för
kommande målsättningar.

KKKKKompisen kompisen kompisen kompisen kompisen kan an an an an tas medtas medtas medtas medtas med
på medlemsrpå medlemsrpå medlemsrpå medlemsrpå medlemsresanesanesanesanesan
Till KHT:s medlemsresa har vi fått
tillfredsställande anmälningar.
Efter den första ruschen har tak-
ten minskat.

Styrelsen beslöt vid sitt möte i
februari, att man kan ta med på
resan avec eller någon annan kom-
pis. I skrivandets stund finns det
ännu 20 lediga platser. Om du och
din kompis ännu vill komma med,
lönar det sej att så fort som möj-
ligt anmäla sej. Priset är detsam-
ma för alla med den skillnaden, att
åt medlemmarna returnerar vi ef-
ter resan 50,- euro.

Detta år är den sittande styrel-
sens tredje och sista år vilket bety-
der, att vi har framför oss val på
hösten. Då väljes det åt KHT nya

StStStStStororororora utmaninga utmaninga utmaninga utmaninga utmaningararararar

ordföranden samt  styrelsens ordi-
narie medlemmar för nästa treårs
period. Dessutom kommer det att
väljas representanter till förbunds-
styrelsen och –representationen.
God fortsättning på våren till er alla!

RRRRRogogogogoger Sneitzer Sneitzer Sneitzer Sneitzer Sneitz

Oikein hyvää alkanutta vuotta
teille kaikille. KHT:n 27 toiminta-
vuosi on jo hyvällä alulla. Hallitus
on järjestäytynyt ja valiokunta-
työskentely on lähtenyt hyvin
käyntiin. Vilkasta tulee olemaan.

Meillä on edessä suuria haas-
teita. Niistä meidän on selviydyt-
tävä pystyäksemme parantamaan
jäsentemme edunvalvontaa mah-
dollisimman hyvin tuloksin.

Suuria haasteitaSuuria haasteitaSuuria haasteitaSuuria haasteitaSuuria haasteita

TTTTTes-neuves-neuves-neuves-neuves-neuvotteluihinotteluihinotteluihinotteluihinotteluihin
vvvvvalmistaudutaanalmistaudutaanalmistaudutaanalmistaudutaanalmistaudutaan
ERTO:n alaisuudessa toimiva huo-
linnan edunvalvontavaliokunta
on jo pitänyt kaksi kokousta joissa
on laadittu tälle vuodelle jäsen-
määrän kasvuun ja luottamus-
miesmäärän nostamiseen tähtää-
vä toimintasuunnitelma.

Toisena tärkeänä asiana valio-
kunta valmistautuu tuleviin tes-

neuvotteluihin. Neuvotteluihin
liittyen tullaan liiton toimesta lä-
hettämään kaikille jäsenille palk-
katutkimuskysely johon toivotaan
suurinta mahdollista palautetta.
Saatujen tietojen pohjalta tullaan
laatimaan alan tes-tavoitteet. On
hyvin tärkeää, että mahdollisim-
man moni palauttaisi kyselykaa-
vakkeen. Valiokunnan on saatava
kentältä tietoa siitä, millaisia

parannuksia ihmiset sopimus-
teksteihimme ja palkkoihimme
haluavat.

Maaliskuun alussa pidetään
KHT:n oma, molemmille aloille tar-
koitettu luottamusmiesseminaari
johon on ilmoittautunut yli 30
henkilöä. Tässä seminaarissa luo-
daan pohjat tuleville tavoitteille.

JäsenmaJäsenmaJäsenmaJäsenmaJäsenmatktktktktkalle valle valle valle valle voitoitoitoitoit n n n n nyyyyyttttt
ottaa kottaa kottaa kottaa kottaa kaaaaavvvvverin mukerin mukerin mukerin mukerin mukaanaanaanaanaan
KHT:n omalle jäsenmatkalle olem-
me saaneet kohtalaisen hyvin il-
moittautumisia. Alkuryntäyksen
jälkeen  tahti on hiipunut.

Hallitus teki helmikuun kokouk-
sessa päätöksen, että matkalle voi
ottaa mukaan myös avec’n tai jon-
kun muun kaverin. Paikkoja on kir-
joittamishetkellä vielä vapaana

20. Jos haluat vielä kaverin kanssa
mukaan, kannattaa ilmoittautua
mahdollisimman nopeasti. Hinta
on sama kaikille sillä erolla, että jä-
senille yhdistys palauttaa hinnas-
ta 50,- euroa matkan jälkeen.

 Tämä vuosi on istuvan halli-
tuksen kolmas ja viimeinen vuosi
mikä tarkoittaa sitä, että meillä on
syksyllä edessämme vaalit. Silloin
valitaan KHT:lle uudet puheen-
johtajat sekä hallituksen varsinai-
set jäsenet seuraavalle kolmivuo-
tiskaudelle. Tämän lisäksi tullaan
myös valitsemaan edustajat liitto-
hallitukseen sekä ERTO:n edusta-
jistoon.

Hyvää kevään jatkoa kaikille!
RRRRRogogogogoger Sneitzer Sneitzer Sneitzer Sneitzer Sneitz
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Tänä vuonna KHT:n paikallistoi-
minnan seminaari järjestetään Jy-
väskylässä 17.-18.4.04. Sinulle, joka
olet tulossa keväiseen Jyväsky-
lään, hieman tietoja kaupungista.

Suomen toiseksi paras asuin-
paikkakunta, kaupunkien paras
kasvu- ja asuinympäristö (Talous-
tutkimus Oy 4/2002), kuorojen ja
mestariurheilijoiden kaupunki, Al-
var Aallon kaupunki. Jyväskylä si-

jaitsee Päijänteen pohjoispäässä,
kolmen suuren vesireitin risteyk-
sessä. Jyväskylän seutu kuului hä-
mäläisten kylien nautintamaihin.
Niinpä aina 1400-luvulle saakka
täällä käytiin metsästämässä ja
kalastamassa eräsijoilla.

Seudun ensimmäinen asukas
oli Heikki Ihanninpoika Jyväsjoki,
joka mainitaan asiakirjoissa vuon-
na 1506. Vuonna 1539 Jyväskylän

ympäristössä oli jo seitsemän ta-
loa. Tämän jälkeen talojen luku-
määrä lisääntyi niin, että kaupun-
gin perustamisen aikoihin 1830-
luvulla Jyväskylän kylä oli Laukaan
emäpitäjän suurin kylä. Tiloja oli
tuolloin jo 40 ja kylää yhdistävänä
maamerkkinä vuonna 1775 pysty-
tetty kappelikirkko Harjun ja Jy-
väsjärven välissä.

AsukkAsukkAsukkAsukkAsukkaaaaaaaaaattttt puuttuiv puuttuiv puuttuiv puuttuiv puuttuivaaaaattttt
Hyvien vesiyhteyksien lisäksi kir-
kon luona yhtyi Keuruun tie Hä-
meenlinnasta pohjoiseen kulke-
vaan tiehen. Viralliset markkinaoi-
keudet Jyväskylä sai vuonna 1801.
Kun markkinoiden määrää vuon-
na 1821 supistettiin, käynnistyi
kaupungin perustamishanke ja Jy-
väskylän kaupunki perustettiin
maaliskuussa 1837.

“Kaupunki oli siis perustettu,

mutta asukkaita puuttui kuin
muinaisesta Roomasta”. Tämä his-
torioitsijan toteamus piti hyvin
paikkansa, sillä kaupungin alueel-
la oli vain pari taloa ja muutama
torppa sekä markkinapaikka, vuo-
den 1838 lopussa Jyväskylässä asui
189 henkilöä.

KKKKKokokokokokemista kemista kemista kemista kemista kaikilleaikilleaikilleaikilleaikille
Vuoden 2003 lopussa meitä jyväs-
kyläläisiä oli jo noin 83 000. Jyväs-
kylää kutsutaan myös Aallon kau-
pungiksi, sillä Alvar Aallon suun-
nittelemia rakennuksia on kau-
pungissa erittäin paljon. Infor-
maatioteknologia on tuonut pal-
jon työpaikkoja Jyväskylään esi-
merkiksi Nokian välityksellä.

Matti Nykänen ja Samppa Laju-
nen talviurheilusankareina ja Jere
Hård uimarina ovat vieneet Jyväs-
kylää maailmalle.

TTTTTererererervvvvvetuloa Jyetuloa Jyetuloa Jyetuloa Jyetuloa Jyvvvvväskäskäskäskäskylään – hylään – hylään – hylään – hylään – hyyyyyvvvvvään kään kään kään kään kyläänyläänyläänyläänylään Seudun matkailukohteita ovat
muiden muassa Viherlandia, Suo-
men suurin puutarha-alan palve-
lukeskus sekä sen vieressä toimiva
lapsille tarkoitettu Hilarius-Hiiren
Viherlaakso. Tulevana kesänä aloit-
taa Eurooppa 4 kesäteatteritoi-
minnan. Päijänteellä tapahtuvat
risteilyt ovat myös erittäin suosit-
tuja kesäisin.

Ja lopuksi Sinulle; lauantai-il-
lan kohokohtana on tutustumi-
nen Savutuvan Apajaan, joka si-
jaitsee Jyväskylän maalaiskun-
nassa n. 15 km:n päässä kaupun-
gista. Siellä saamme tutustua
kaikkeen siihen, mitä tämän jutun
alkuosassa kerroin Jyväskylän alu-
een historiasta ja asutuksesta.
Pidetään mielenkiintoa yllä huhti-
kuun 17. päivään asti.

Olet sydämellisesti tervetullut
viihtymään Jyväskylään… hyvään
kylään!

Toivottaa paikallistoiminnan
seminaarin ”emäntä” eli Elina
Hakkarainen.Suurten vesireittien risteykseen pääsee nykyisin myös ilman soutuvenettä.

TTTTTiedotusiedotusiedotusiedotusiedotusvvvvvaliokaliokaliokaliokaliokunununununta:ta:ta:ta:ta:     Ari Kiminki, Hertta Virtanen, tiedotusvastaava Saki Linnamies , Hannele Kanninen ja KHT-
lehden päätoimittaja Pekka Juvonen. Kuvasta puuttuvat Elina Hakkarainen ja Tauno Siisiäinen

PPPPPaikaikaikaikaikallistallistallistallistallistoiminnan voiminnan voiminnan voiminnan voiminnan valiokaliokaliokaliokaliokunununununta:ta:ta:ta:ta: Seppo Virtanen, Elena Hämäläinen, pai-
kallistoiminnan vastaava Eila Hokkanen, Väinö Alho ja Katri Pystynen. Ku-
vasta puuttuvat Helena Karjalainen ja Jaana Miiluvaara.

Hallitus 2004Hallitus 2004Hallitus 2004Hallitus 2004Hallitus 2004

MuutMuutMuutMuutMuut v v v v valiokaliokaliokaliokaliokunnaunnaunnaunnaunnat:t:t:t:t:
Huolinnan Huolinnan Huolinnan Huolinnan Huolinnan TTTTTES-vES-vES-vES-vES-valiokaliokaliokaliokaliokunununununta:ta:ta:ta:ta:
Roger Sneitz, Kerstin Tuomela, Elena Hämäläinen, Tarja Majanen,
Marjatta Saalokari, Seppo Saarinen ja Tuula Virtanen.

KKKKKuljetukuljetukuljetukuljetukuljetuksen sen sen sen sen TTTTTES-vES-vES-vES-vES-valiokaliokaliokaliokaliokunununununta:ta:ta:ta:ta:
Pekka Juvonen, Ritva Väyrynen,  Anne Kivelä, Paula Sirén, Marja-Leena
Leino, Hannu Virkkula ja Katri Pystynen.

TTTTTyyyyyööööövvvvvaliokaliokaliokaliokaliokunununununta:ta:ta:ta:ta:
Pekka Juvonen, Roger Sneitz, Ritva Väyrynen, Seppo Saarinen, Saki Lin-
namies ja Mirja Vilja.

Hallitus ja vHallitus ja vHallitus ja vHallitus ja vHallitus ja valiokaliokaliokaliokaliokunnaunnaunnaunnaunnattttt 200 200 200 200 20044444
Valokuvat: Ari Kiminki
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Monikaan ei varmasti tiedä mi-
kä on Kap Verde ja vielä vä-
hemmän missä se sijaitsee, ellei
satu olemaan kiinnostunut mat-
kailusta tai sattunut lukemaan
jostakin aikakauslehdestä mat-
kareportaasia Kap Verdeltä. Jos
taas on kiinnostunut yleensä
matkailusta, siinä tapauksessa
tietysti selailee useinkin mat-
kanjärjestäjien lomaoppaita,
jolloin on varmasti törmännyt
nimeen Kap Verde.

 Mainoslööpeissä on esitelty
talven 2003/2004 yksi uutuus-
kohteista Kap Verden saariryh-
mä.

Niin minäkin ensimmäisen
kerran vuosi sitten sain tietää
näistä saarista, joista en ollut
kuullut koskaan aikaisemmin.
Tosin en silloin vielä osannut
edes kuvitella, että Kap Verde
olisi tämän talven matkakoh-
teeni. Olimme ystävättäreni
kanssa suunnitelleet matkaa
Dominikaaniseen Tasavaltaan,
jossa olen käynyt jo monta ker-
taa. Yleensäkin Karibian alue on
suosikkikohteeni, sillä latino-
musiikki on lähellä sydäntäni ja
eritoten pidän Karibialaisista ih-
misistä.

KKKKKohohohohohteen vteen vteen vteen vteen valinalinalinalinalintatatatata
sasasasasattumien summanattumien summanattumien summanattumien summanattumien summana
Sitten kun olisi pitänyt varailla
matkaa, ystävättäreni sanoikin,
että hän jättää yhden talven vä-
liin. Ensin mietin, että lähden yk-
sin, mutta se ei tuntunut hou-

kuttelevalta tällä kertaa, joten
ajattelin käydä tuttavapiiriäni läpi.
Onnistuin kuin onnistuinkin
saamaan mukavan matkakaverin
ja niin monien mutkien ja sattu-
mien kautta matkakohteeksem-
me tuli Kap Verde, jossa saarista
Salin saari.

Siinä vaiheessa jo ajattelin, että
kohteella ei niin väliä, kunhan vain
jonnekin pääsisin.

Kun sitten matkan ajankohta
eli marraskuun loppu alkoi lähes-
tyä, alkoi myös kohde kiinnostaa
enemmän. Luin kaiken mahdolli-
sen, mitä sain käsiini.

KKKKKulttuurin ja musiikinulttuurin ja musiikinulttuurin ja musiikinulttuurin ja musiikinulttuurin ja musiikin
suloinen seksuloinen seksuloinen seksuloinen seksuloinen sekoitusoitusoitusoitusoitus
Kap Verde sijaitsee Afrikan ran-
nikolla Senegalin korkeudella, n.
450 km länteen, Afrikan ja Bra-
silian välissä ja Kanarian saarilta
etelään. Suurin osa ihmisistä on
tummia, lähinnä mulatteja. Saa-
rista yhdeksän on asuttuja. Kult-
tuuri ja musiikki on sekoitus Af-
rikkaa, Portugalia ja Latinalaista
Amerikkaa. Useimmissa kirjoituk-
sissa toistettiin, että matkailu Kap
Verdellä on vasta aluillaan eivätkä
palvelut aina oikein tahdo pelata.
Santa Maria, jossa hotellimme si-
jaitsi kuvattiin pieneksi kyläksi jos-
sa kaikki on kävelyetäisyydellä ja
ajattelimme, että mahtaakohan
siellä viihtyä kaksi viikkoa ja että
voihan sitä mahdollisesti käydä
muillakin saarilla omatoimisesti.

Vihdoin koitti lähtöpäivän aa-
mu ja olin intoa täynnä, koska suo-

rastaan rakastan lentämistä. Mitä
kauemmin matka kestää, sen pa-
rempi. Lento oli Frankfurtin kaut-
ta, jossa oli koneen vaihto. Kolme
tuntia kentällä meni tosi mu-
kavasti. Tutustuimme erääseen
vanhempaan pariskuntaan, jotka
olivat paljon matkustelleet kah-
destaan. Siinä me sitten vaih-
doimme kokemuksia eri matka-
kohteista.

KKKKKadutadutadutadutadut ja r ja r ja r ja r ja rakakakakakennukennukennukennukennuksetsetsetsetset
hhhhhyyyyyvvvvvässä kässä kässä kässä kässä kunnossaunnossaunnossaunnossaunnossa
Sitten alkoi matka kohti Salin
saarta, johon sisältyi välilasku
Dakarissa, joka on afrikkalainen
suurkaupunki. Vaikka olimme vain
kansainvälisellä alueella, huoma-
simme, että lähes kaikki henkilö-
kuntaan kuuluvat olivat mustia,
toisin sanoen heidän ihonvärinsä
oli todella upean tumma. Katselin
salaa heidän upeaa, ylväsryhtistä
olemustaan.

Matka Frankfurtista Dakarin
kautta Salin saarelle kesti noin yh-
deksän tuntia.

Oli jo pimeää, kun saavuimme
viimein hotelliin, joten emme saa-
neet vielä oikein mitään kuvaa ko-
ko saaresta, mutta hotelli oli yllä-
tykseksemme erittäin siisti ja si-
jainti erinomainen, minkä tote-
simme tutustuessamme illalla ho-
tellin lähiympäristöön. Koska ho-
telli oli kylän keskellä, ympäristös-
sä asui ihan tavallisia Kap Verde-
läisiä, mikä on aina ollut minulle
tärkeätä. Olen aina halunnut tu-
tustua paikallisiin, missä tahansa
olen ollutkin. Vähän matkaa kul-
jettuamme huomasimme myös
katujen olevan erinomaisessa
kunnossa suurimmaksi osaksi,
mikä saattoi johtua siitä, että saa-
rella ei ollut satanut moneen vuo-
teen. Vastaantulevat paikalliset
olivat minusta tummempia kuin
olin kuvitellut. Myöhemmin sel-
visi, miksi. Koska Afrikka oli niin lä-
hellä, työn perässä oli kylään tul-
lut paljon mustia Senegalista ja
Gambiasta. Lähinnä he myivät
kaikenlaisia koruja, usein itse teh-
tyjä. Myös erilaisia veistoksia, jopa
vaatteita. Emme jaksaneet enää il-
lalla kovin kauan kierrellä, koska

takana oli uuvuttava matka. Pää-
timme purkaa matkalaukut vasta
aamulla. Oli hyvä idea mennä
ajoissa nukkumaan. Niinpä herä-
simme virkeinä aamiaiselle, jonka
tyydytykseksemme totesimme
olevan erinomainen.

HelpottaHelpottaHelpottaHelpottaHelpottavvvvva a a a a tuuli tuuli tuuli tuuli tuuli tttttoioioioioi
kkkkkorkorkorkorkorkean aallokean aallokean aallokean aallokean aallokononononon
Kylläisinä astuimme upeaan au-
ringonpaisteeseen, kun meitä tul-
tiin hakemaan tervetuliaistilai-
suuteen.

Ravintola, johon suuntasimme
oli kävelymatkan päässä rannalla,
josta alkoi upea valkohiekkainen
ranta jatkuen kilometrien päähän.
Katselimme malttamattomina
rantaa samalla kun kuuntelimme
oppaiden tietopakettia Kap Ver-
deltä. Lämpöasteita oli lähemmäs
40, jota tosin viilensi lähes aina
puhaltava tuuli. Ainoa miinus oli-
kin sitten, ainakin minulle useim-
miten liian kovat aallot. Lähellä ra-
vintolaa rannalla oli vanha hie-
man ränsistynyt laituri, jonka opas
kertoi olevan todellakin edelleen
käytössä. Kaikki kalat, jotka toimi-
tettiin ravintoloihin tulivat tuon
laiturin kautta. Oli mielenkiin-
toista seurata, kuinka kalastajat
tulivat saaliineen veneillään lai-
turiin ja vastaanottajat kottikär-
ryineen odottivat malttamatto-
mina lähtien heti saatuaan kalat

kärryihin liikuttamaan niitä
suoraan ravintoloille. Kala oli
taatusti tuoretta, minkä saim-
me myöhemmin henkilökohtai-
sesti todeta illallista syödes-
sämme.

En ole missään ikänä syönyt
niin herkullisia ja taidolla teh-
tyjä kalaruokia. Ne olivat suo-
rastaan ”Gourmet” -annoksia.
Santa Mariassa oli myös yllät-
tävän monta hyvää ruokaravin-
tolaa, muutama jopa erittäin
tasokaskin.

KKKKKeinuveinuveinuveinuveinuva ra ra ra ra regegegegeggggggaeaeaeaeae
lomarlomarlomarlomarlomaryyyyytmin lähtmin lähtmin lähtmin lähtmin lähteenäteenäteenäteenäteenä
Kala olikin sitten seuraavien
kahden viikon pääruoka-aine,
eikä minulla todellakaan ollut
mitään sitä vastaan. Lihaakin
sai, mutta se oli kaikkea muuta
kuin hyvää, joten unohdimme
liharuoat.

Tiedotustilaisuuden päät-
teeksi ilmoittauduimme yhdel-
le retkelle, joka oli kokopäivä-
retki saarella sekä saaren pää-
kaupunkiin Espargosiin.

Sitten suuntasimme maltta-
mattomina rannalle, jossa olim-
me niin kauan kuin uskalsim-
me. Aurinko oli tosi polttavaa.
Rannalta palattuamme pää-
timme juoda jotakin ja menim-
me erääseen drinkkibaariin, jos-
ta muodostui suosikkipaikka

MaMaMaMaMatktktktktkalla Kalla Kalla Kalla Kalla Kap ap ap ap ap VVVVVerererererdellädellädellädellädellä

Katujen erinomaisen kunnon salaisuutena saattaa olla vuosikausien
satamattomuus.

“Kalastajat tulivat saaliineen veneellä laituriin, jossa
vastaanottajat kottikärryineen odottivat maltta-
mattomina. Saatuaan kalat kärryihin he lähtivät kii-
kuttamaan niitä heti suoraan ravintoloihin.”

Herkullisten ja taidolla tehtyjen kalaruokien alkulähde hotellin rannassa.
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sesongin muksesongin muksesongin muksesongin muksesongin mukaanaanaanaanaan
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koko loman ajaksi. Siellä soi ko-
ko ajan hyvä musiikki, etu-
päässä paikallista. Se on hiukan
reggae-tyyppinen, keinuvaryt-
minen, jota tanssitaan kuin mei-
dän foxtrotia, mutta enemmän
lantiota keinuttaen. Olen käynyt
myös Brasiliassa ja minusta se oli
aivan kuin ”forroa”, jota tans-
sitaan Fortalezassa ja Natal´ssa,
jotka ovat myös talven kohteita.

Täällä sillä oli vain eri nimi.
Lempijuomaksemme muodostui
”Caipininha”, jossa on ainakin
paikallista ”pontikkaa”. Muista
osista en ole oikein varma, ehkä
jotain makeaa likööriä, sitten li-
meä ja paljon murskattuja jäitä.
“Mmm” - todella virkistävää.
Toinen juoma oli ”Caipiroska”.
Siksi sitä todella sanoimme, kun
ei tiedetty tarkasti nimeä.

Ilmapiiri ja ihmisetIlmapiiri ja ihmisetIlmapiiri ja ihmisetIlmapiiri ja ihmisetIlmapiiri ja ihmiset
rrrrrenenenenentttttojaojaojaojaoja
Päivärytmimme muodostui mel-
ko samanlaiseksi joka päivä ja
huomasimme että kyllä keskus-
ta oli melko pieni, mutta päivät
ja illat kuluivat nopeasti ja todel-
la nautimme tutustuen paikalli-
siin ihmisiin, mikä oli todella

helppoa, koska turisteja oli vähän
ja kaikki halusivat tutustua vas-
taavasti meihin.

Totesin hyvin pian, että ihmi-
set ja ilmapiiri oli hyvin paljon
samantyyppistä kuin Karibialla-
kin. Varsinkin käydessämme dis-
kossa, huomasimme, että siellä
soitettiin ja tanssittiin paljon lati-
nomusiikin tahdissa. Ihmiset oli-
vat todella rentoja, minkä huoma-
simme ensimmäisenä sunnuntai-
aamuna.

Heräsimme noin kahdeksan ai-
kaan menevään musiikkiin, joka
tuntui tulevan kadulta. Syöksyim-
me parvekkeelle ja vastakkaisen
talon edustalla soi radio täysillä.
Naureskelimme ajatusta, että mi-
tenhän meillä Suomessa olisi suh-
tauduttu tällaiseen aamuherä-
tykseen. Aloimme tietysti keinua
rytmin mukana ja meitä pyydet-
tiin kadulle tanssimaan. Emme
kuitenkaan menneet vaikka mieli
tekikin. Ajattelin itsekseni, että tä-
tä minä olin tarvinnutkin!

RRRRRannikannikannikannikannikolta puuttuivolta puuttuivolta puuttuivolta puuttuivolta puuttuivaaaaattttt
kkkkkunnon unnon unnon unnon unnon tiettiettiettiettiet
Todellista lepolomaa, ei huolen
häivääkään. Kun vielä löysimme

rannalta paikan, missä ei edes ko-
va tuulikaan pystynyt nostatta-
maan liian kovia aaltoja, onnem-
me oli täydellinen. Oli ihanaa pu-
lahtaa kristallinkirkkaaseen ve-
teen auringossa makailun välillä.
Kaksi viikkoa olisi mennyt tosi mu-
kavasti vaikka vain kylässä ollessa,
mutta olimme kuitenkin tyytyväi-
siä, että olimme ilmoittautuneet
saarikierrokselle, jolloin pääsim-
me käymään myös saaren pää-
kaupungissa. Lähdimme matkaan
minibussilla, koska ajoimme pit-
kin rannikkoa, jossa ei ollut lain-
kaan kunnollisia teitä. Muutenkin
rannikkoalue jota ajoimme oli
kuin kuumaisema!

Moderni,Moderni,Moderni,Moderni,Moderni,     turistivturistivturistivturistivturistivapaaapaaapaaapaaapaa
pääkpääkpääkpääkpääkaupunkiaupunkiaupunkiaupunkiaupunki
Kasvistoa ei ollut nimeksikään.
Maisemaa halkaisi vain muutama
hiekkavuori ja toisella puolella oli
tietenkin meri. Tulimme viimein
kunnon asfalttitielle, joka on ai-
noa saarella oleva kunnon tie ja
kulkee saaren läpi. Tie johti saaren
pääkaupunkiin Espargokseen, jos-
sa kiertelimme jalan ja saimme
tehdä myös ostoksia. Kaupunki oli
yllättävän moderni, eikä ihan pie-

nikään. Asukkaat eivät ole kovin
tottuneet turisteihin, joten meitä
tuijotettiin kuin olisimme joitain
ihmeolentoja. Kaupungista jat-
koimme vanhoille suola-altaille,
jotka tosin vieläkin olivat osittain
käytössä. Rohkeimmat pääsivät
myös uimaan suolavesialtaassa,
mikä oli todella hassun näköistä,
koska seisovasta asennosta ei tah-
tonut päästä millään uintiasen-
toon. Aikamme ihmeteltyämme
siinä toisten yrittäessä uida läh-
dimme kohti ravintolaa missä oli
tarkoitus syödä lounas. Vaikka
suola-altaiden lähellä oli pieni ky-
lä, jossa oli vain muutama raken-
nus, ravintola oli todella upea hie-
nolla rannalla. Emme olleet uskoa
silmiämme, mutta se olikin raken-
nettu turisteja silmällä pitäen.

TTTTTakakakakaksilla ksilla ksilla ksilla ksilla kulkulkulkulkulkeminenemineneminenemineneminen
makmakmakmakmaksaa vsaa vsaa vsaa vsaa vaivaivaivaivaivananananan
Upean lounaan jälkeen palasim-
me takaisin omaan kyläämme ho-
telleille. Kävimme vielä omatoimi-
sesti myöhemmin saaren pääkau-
pungissa, jonne oli helppo päästä
minibussilla tai taksilla. Kumpikin
oli edullista. Muutenkin mikään ei
ollut ihan niin kallista kuin luulim-

me etukäteen, koska meidän oli
annettu ymmärtää, että kaikki
hinnat olisivat suurin piirtein
Suomen hintatasoa.

LLLLLeppoisa ilmapiirieppoisa ilmapiirieppoisa ilmapiirieppoisa ilmapiirieppoisa ilmapiiri
sssssynnynnynnynnynnyyyyytti ktti ktti ktti ktti kaipuunaipuunaipuunaipuunaipuun
Viimein loma alkoi lähestyä lop-
puaan, minkä vähän haikeana
totesimme, sillä olimme todella
viihtyneet tässä leppoisassa il-
mapiirissä. Paluumatka sujui il-
man pahempia kommelluksia.
Paluumatkalla ei enää tarvinnut
mennä Dakarin kautta, vaan
lento oli suoraan Frankfurtiin,
jossa oli koneen vaihto. Kaiken
kaikkiaan olimme erittäin tyyty-
väisiä matkaan ja totesimme,
että kohteena Kap Verde kiehtoi
niin paljon, että sinne voisi mil-
loin vain palata uudelleen.

Seija ImeläinenSeija ImeläinenSeija ImeläinenSeija ImeläinenSeija Imeläinen
paikallisosaston sihteeri, Kotka

KHT:llä on jäsentensä käytössä
mökki Jämsän Himoksessa. Kalus-
tettu 46 neliön kahden huoneen
huoneisto saunalla ja parvella on
toinen puoliparitalotyyppisestä
hirsimökistä. Lomamökkiä vuok-
rataan ensisijaisesti KHT:n jäse-
nille. Työttömät ja eläkkeellä ole-
vat jäsenemme saavat 20 % alen-
nuksen halvemmasta viikkovuok-
rasta. Hakemukset oheisella tai ko-
tisivuillamme www.kht.kaaapeli.fi
olevalla varauslomakkeella. Hake-
mukset postitetaan KHT:n mökki-
vastaavalle. Viikot täytetään sitä
mukaan kun hakemuksia tulee.
Aina voi myös tiedustella mahdol-

lisia varaamatta jääneitä tai pe-
ruutusviikkoja suoraan mökkivas-
taavaltamme Matti Kopralta, puh
040-5914174. Varaamatta jääneitä
viikkoja ja peruutusviikkoja vuok-
rataan kaikille ERTO:laisille. Loma-
viikko alkaa lauantaina klo 12.00
ja päättyy lauantaina klo 12.00. Jos
ei ole varauksia koko viikoksi, niin
mökkiä voi myös vuokrata viikon-
lopuksi. Vuokra-aika on tällöin
perjantaista klo 12 sunnuntaihin
klo 12. Viikonloppuhinta on 75 eu-
roa. Viikonloppuhinnasta ei saa
alennusta. Mikäli joutuu peru-
maan varaamansa viikon, niin pe-
ruutuksesta on ilmoitettava mök-

kivastaavalle vähintään 14 vrk ai-
kaisemmin. Muuten peritään 35
euron peruutusmaksu. Jos samal-
le viikolle on useita hakijoita, niin
valintakriteerinä on se, onko aikai-
semmin vuokrannut mökkiämme,
ja jäsenyyden pituus. Niille, jotka
eivät saa haluamaansa lomaviik-
koa, pyrimme tarjoamaan jotain
muuta vapaana olevaa viikkoa.
Mökkivuoron saaneelle ilmoite-
taan asiasta kirjeitse. Mukana
seuraa vuokranmaksulomake ja
toimintaohjeet.

Himoksella voi vapaa-aikaa viet-
tää golfaten, tennistä pelaten ja
talvisin lasketellen. Hotelliin/ra-
vintolaan on mökiltä matkaa vain
300 metriä. Himokselle pääset kä-
tevästi junalla,linja-autolla ja
omalla autolla aivan mökin pihal-
le saakka. Lisätietoja Himoksen
laskettelukeskuksesta osoitteesta;
wwwwwwwwwwwwwww.himos.fi.himos.fi.himos.fi.himos.fi.himos.fi ja Himoksen alu-
eesta muuten; www.himoslomat.fi
Tästä osoitteesta löytyy myös Hi-
moksen alueen kartta.

...ma...ma...ma...ma...matktktktktkalla Kalla Kalla Kalla Kalla Kap ap ap ap ap VVVVVerererererdellädellädellädellädellä
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Kiina-ilmiö on ollut tämän tal-
ven kuuma puheenaihe. Ilmiö-
hän ei sinänsä ole uusi ja ennen
kokematon. Se on kuitenkin
noussut keskustelun otsikoihin
ehkä muutaman yksittäista-
pauksen vuoksi. Vaikutuksensa
on varmasti silläkin, että työttö-
myys on pysynyt sitkeästi toi-
vottoman korkealla tasolla.

Kiina-ilmiön rinnalle keskus-
teluun on noussut myös EU:n
tänä keväänä toteutuva laajen-
tuminen. Sillä on pahimmillaan
merkittäviä kielteisiä vaikutuk-

sia suomalaiseen työelämään.
Tosin iltapäivälehtiä lukemalla
päätyy väkisinkin siihen käsityk-
seen, että koko EU on perustettu
sen vuoksi, että suomalaiset saisi-
vat viinansa halvemmalla!

Kiina-ilmiö ja EU:n laajenemi-
nen ovat jatkumo sille kehityksel-
le, jota on jo pitkään tapahtunut
suomalaisessa talouselämässä.
KHT-läistä kenttää tämä kehitys
on hipaissut mm. siten, että kaikki
merkittävät huolinta-alan yrityk-
set ovat siirtyneet ulkomaiseen
omistukseen, suomalaiset laivat

on joko jo ulosliputettu tai sen uh-
ka on parhaillaan päällä, kumipyö-
räliikenteestä yhä suurempi osa
on siirtynyt ulkomaisten yritysten
hoidettavaksi.

Tällainen kehitys on käytän-
nössä merkinnyt vaikkapa sitä, et-
tä ulkomaisessa omistuksessa ole-
vien yritysten kehittämiseen liitty-
vät päätökset – vaikkapa työpaik-
kojen määrän osalta – tehdään
jossakin aivan muualla. Silloin ei
paljon paina se, mikä olisi eduksi
Suomelle tai suomalaiselle työn-
tekijälle. Tällaisten yritysten on
varsin helppo siirtää toimintansa
painopistettä kulloistenkin suh-
danteiden mukaan. Oma merki-
tyksensä on myös sillä, millaista
vero- ja tukipolitiikkaa missäkin
maassa harjoitetaan.

Muinaisina aikoina käytettiin

sellaista sanontaa kuin ”sinival-
koinen pääoma”. Tällä tarkoitet-
tiin selkeästi suomalaisessa omis-
tuksessa tai ainakin vahvasti suo-
malaisessa määräysvallassa olevia
yrityksiä. Onhan näitä tällaisia yri-
tyksiä toki vieläkin. On kuitenkin
vaikea havaita, että niiden käytös
poikkeaisi mitenkään ulkomaises-
sa määräysvallassa olevista yrityk-
sistä. Yhteiskunnalta huudetaan
suureen ääneen tukia ja sitten kun
ne on saatu, suomalaisuus unoh-
detaan. Räikeimpänä esimerkkinä
tästä ovat varustamot.

Tuntuu vähän siltä, että vastuu
suomalaisen elinkeinoelämän tu-
levaisuudesta on jäämässä pel-
kästään palkansaajien harteille. Ei
kai tämä ole tarkoitus! Onko yri-
tysmaailma saanut äänensä niin
hyvin kuuluviin ja tahtonsa läpi,

että on ajauduttu tilanteeseen, jo-
ta kuvaa sanonta ”ruokahalu kas-
vaa syödessä”? Yritysmaailmankin
tulisi osoittaa edes jollakin tavalla
se paljon puhuttu yhteiskuntavas-
tuunsa. Jos yritysten toimintapoli-
tiikka ei muutu, on helppo ennus-
taa selvää kiristymistä suomalai-
sille työmarkkinoille.

Jeppe Juoniolla, keskiasteen johtajalla, menee hyvin. Onhan hänet varustettu 102
prosentin ÄO:llä ja kakkosen käytöksellä. Hän on tyytyväinen elämäänsä. Alkoholivero
aleni maaliskuun alusta, samoin kuin tuloverotkin viime vuoden heinäkuusta alkaen.
Ellu Eläkeläinen sitä vastoin miettii kuinka hän pärjäisi tuloillaan. Tulevat ja jo olevat
eläkeläiset saavat huomata miten alkoholiveronalennus samalla vaikuttaa heidän
eläkkeisiinsä. Tämä ottaa  Ellua pirusti aivoon.
Tilastokeskus on laskenut asia seuraavasti. Alkoholin veronalennus laskee inflaatiota  0,9
prosenttiyksikköä, jos mikään porras viinanmyyntiketjussa ei vedä välistä.
Inflaation hidastuminen vaikuttaa tietysti eläkkeiden korotuksiin. Kansaneläkkeet on
sidottu suoraan hintojen nousuun ja työeläkkeet osittain. Ellu tarkkana asioita
seuraavana, raittiina tai ainakin lähes sellaisena joutoihmisenä, murehtii omia ja muiden
eläkeläisten tulevia menetyksiä. Vuonna 2005 tuhannen euron työeläkkeen ja 500 euron
kansaneläkkeen korotukset ovat 12 euroa pienemmät ja vuonna 2006 vastaavat luvut
eläkkeissä ovat 72 euroa ja 48 euroa. Autoveron alennus alentaa myös inflaatiota 0,2
prosettiyksikköä. Ellu ei kuitenkaan rollaattoristaan luovu ja aio hankkia autoa. Hän ei
myöskään saanut viime vuoden heinäkuun alusta voimaan tullutta tuloveron kevennystä,
sillä eläkeläiset ja työttömät saivat sen edukseen vasta tämän vuoden alusta.
Tuloveron kevennys ei siten koskenut myöskään tuolloin työtä vailla ollutta
lusmutyötöntä Peku Pentelettä. Nykyään Peku on työssä. Häntä ei kiinnosta miten Jeppe
Juoniolla menee. Ellun elämä surettaa. Onhan se hänen omaa tulevaisuuttaan. Hyvällä
mielikuvituksella varustettuna päivät ovat hänelle helpompia kuin monelle muulle.
Mainiot henkiset ominaisuudet, isältään lyhyen pinnan ja äidiltään pitkän vihan
perineenä hän olisi hyvää ay-ainesta.
Pekulle riittää kuitenkin nyt oman henkilökohtaisen muutosturvan aikaansaaminen. Sen
työttömyys hänelle opetti. Valveunissa hän on jo usein voittanut päävoiton lotossa ja
yksin tietysti. Silloin ei tarvitse välittää  irtisanomisista. Seuraavan työehtosopimuksen
sisältökään ei silloin paljoakaan kiinnostaisi.
Ellu on kuitenkin sanonut Pekulle, että heikompia pitää puolustaa. Kaikki eivät voi saada
korkeita palkkoja tai eläkkeitä. Silloin Pekulle tuli mieleen eräs pienipalkkainen, kohta
eläkeikään tuleva naistyöntekijä, jota työnantaja ei päästä eläkkeelle. Parempipalkkaiset
miestyöntekijät kyllä pääsevät jo ennen eläkeikää pois  tuossakin työpaikassa.
Tässäpä jokaiselle motivaatiota olla mukana omalla panoksellaan työelämän
kehittämisessä.
Pekulle ovat naiset muutenkin tärkeitä. Äiti ja tyttöystävä. Hän toivookin kaikille pareille
aurinkoista kevättä ja sen tuomia lämpimiä hetkiä.

PPPPPekkekkekkekkekka Juva Juva Juva Juva Juvonenonenonenonenonen
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Det går bra för Jeppe Juonio, chef på mellannivå. Han är ju utrustad med en IQ på 102 pro-
cent och tvåa i uppförande. Han är nöjd med sitt liv. Alkoholskatten sänktes i början av
mars, precis som inkomstskatterna från och med juli förra året.
Ellu Eläkeläinen däremot funderar hur hon skulle klara sig med sina inkomster. Blivande
och de nuvarande pensionärerna kommer att märka hur alkoholskattesänkningen sam-
tidigt inverkar på deras pensioner. Det här retar verkligen Ellu.
Statistikcentralen har beräknat saken enligt följande. Skattesänkningen på alkohol sänker
inflationen med 0,9 procentenheter, om ingen led i spritförsäljningskedjan drar hemåt.
Minskningen av inflationen inverkar naturligtvis på pensionsökningarna. Folkpensionerna
är bundna direkt till prisökningarna och arbetspensionerna delvis. Ellu, noggrann nykterist
som hon är, eller åtminstone nästan som en sådan ledig människa som bekymrar sig för
sina egna och övriga pensionärers blivande bortfall. Är 2005 är ökningarna på 1000 euros
arbetspension och på 500 euros folkpension 12 euro lägre och år 2006 är motsvarande
tal för pensionerna 72 euro och 48 euro. Bilskattesänkningen sänker även inflationen
med 0,2 procentenheter. Ellu tänker ändå inte avstå från sin rollator och skaffa sig en bil.
Hon fick inte heller inkomstskattesänkningen som trädde i kraft från början av juli förra året,
eftersom pensionärer och arbetslösa fick den till sin förmån först från början av det här året.
Sänkningen av inkomstskatten berörde då inte heller slappa arbetslösa Peku Pentele,
som då var utan arbete. Nuförtiden arbetar Peku. Det intresserar honom inte hur det går
för Jeppe Juonio. Han är sorgsen över Ellus liv. Det är ju hans egen framtid. Utrustad med
en bra fantasi är dagarna lättare för honom än för många andra. Med utmärkta ärvda
psykiska egenskaper, kort stubin efter sin far och långsint efter sin mor, så vore han ett
utmärkt fackföreningsämne.
Det räcker dock nu för Peku att skapa sin egen personliga trygghet mot förändringar, det
lärde arbetslösheten honom. I sina dagdrömmar har han redan många gånger vunnit
huvudvinsten i lotto och ensam naturligtvis. Då behöver man inte bekymra sig om uppsäg-
ningar. Innehållet i följande kollektivavtal skulle då inte heller intressera speciellt mycket.
Ellu har i alla fall sagt åt Peku att man ska försvara de som är svagare. Alla kan inte få
höga löner eller pensioner. Då kom Peku att tänka på en lågavlönad kvinnlig anställd
som snart når pensionsåldern, som arbetsgivaren inte låter gå i pension. De bättre
avlönade manliga anställda kommer dock bort före pensionsåldern även från den där
arbetsplatsen. Här är motivation för alla att vara med och bistå med sin insats i utveck-
lingen av arbetslivet.
Kvinnor är annars också viktiga för Peku. Mamma och flickvännen. Han önskar alla par
en solig vår och de varma stunder den för med sig.

PPPPPekkekkekkekkekka Juva Juva Juva Juva Juvonenonenonenonenonen

YYYYYrityrityrityrityritysmaailma jasmaailma jasmaailma jasmaailma jasmaailma ja
yhyhyhyhyhteiskteiskteiskteiskteiskunununununtatatatatavvvvvastuuastuuastuuastuuastuu
YYYYYrityrityrityrityritysmaailma jasmaailma jasmaailma jasmaailma jasmaailma ja
yhyhyhyhyhteiskteiskteiskteiskteiskunununununtatatatatavvvvvastuuastuuastuuastuuastuu



88888

VVVVVananananantaa-taa-taa-taa-taa-VVVVVerererereromiesomiesomiesomiesomies

Juhlaristeily  jäsenille!Juhlaristeily  jäsenille!Juhlaristeily  jäsenille!Juhlaristeily  jäsenille!Juhlaristeily  jäsenille!
Vantaa-Veromies  järjestää 20-vuotisjuhlaristeilyn Tallinnaan 22.-23.05.
2004
Lähtö 22.5. klo. 10.00 Helsingin Länsiterminaalista. Majoitus hotelli Wana
Wirussa kahden hengen huoneissa
ja paluu Tallinnasta 23.5. klo. 13.00. Hinta koko ilosta vain 50,- euroa.
Hintaan sisältyy matkat, majoitus aamiaisineen sekä lauantaina lounas.
Tule mukaan juhlimaan!
Ilmoittaudu 16.4. mennessä Paula Tiaiselle, puh. 010 849 3437, s-posti:
paula.tiainen@fi.wilsonlog.com tai Roger Sneitz’lle puh. 020 611 653
s-posti: roger.sneitz@kuehne-nagel.com
Maksu suoritetaan tilille: Nordea 129650-85910
Muista ilmoittaa kuka maksaa ja mitä!

-paikallisosasto-

TTTTTamperamperamperamperampere-Pe-Pe-Pe-Pe-Pirkirkirkirkirkanmaaanmaaanmaaanmaaanmaa

KKKKKeeeeevvvvvääääätrtrtrtrtretki Hämeenlinnaan!etki Hämeenlinnaan!etki Hämeenlinnaan!etki Hämeenlinnaan!etki Hämeenlinnaan!
Teemme kevätretken 15.5. Hämeenlinnaan KHT:n kevätkokoukseen. Sa-
malla vierailemme Hämeenlinnan linnassa ja tutustumme vankilamu-
seoon. Retkestä tarkemmin huhtikuun Erto-lehdessä tai s-postilla:
helena.siirtola@kuljetusnelio.fi
Tervetuloa joukolla mukaan!

-paikallistoimikunta-

PPPPPohjois-ohjois-ohjois-ohjois-ohjois-SuomiSuomiSuomiSuomiSuomi

RRRRRenenenenentttttoutumaan outumaan outumaan outumaan outumaan tytytytytyylikkylikkylikkylikkylikkäästi!äästi!äästi!äästi!äästi!
Pitkään varsinkin kauniimman sukupuolen toiveissa ollut kauneusilta
näkee vihdoin päivänvalon. Rentoudu tyylillä -lta järjestetään 26. maa-
liskuuta Oulussa. Ilta aloitetaan TES-asioita pohtien. Tarkoituksena olisi
kerätä yhdessä ylös mieleen jääneitä asioita ja parantamisehdotuksia.
Jos TES ei ole muistissa, nyt olisi hyvä aika lukaista se lävitse. Jokaisella
on mahdollisuus saada äänensä kuuluville. Meitä kaikkia vartenhan TES
on olemassa ja meitä kaikkia sen tulisi palvella!
Ilta jatkuu kevyemmissä merkeissä. Ohjelmassa on luento ja keskustelua
terveydestä, kauneudesta ja hyvinvoinnista. Tarjolla on vinkkejä meik-
kaukseen, ihonhoitoon, terveelliseen ravintoon yms. liittyen. Miesten-
kään ei kannata arastella paikalle tulemista; vinkkejä löytyy varmasti
myös miehiseen makuun!
Tilaisuudessa on mahdollisuus saunoa. Saunan jälkeen voit halutessasi
laitattaa itsellesi meikin ja kampauksen omakustannushintaan. Paikal-
listoimikunta järjestää kevyttä syötävää ja yhden juoman.
Tilaisuuteen mahtuu mukaan noin 20 henkilöä, määrä selviää paikan
varmistuttua.
Lisätietoja: paikallistoimikunnan pj. Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi:
p. 041 439 2179, s-posti: marja-riitta.vavuli@kiitolinja.fi

RRRRRetki etki etki etki etki TTTTTallinnaan!allinnaan!allinnaan!allinnaan!allinnaan!
Pohjois-Suomen porukka on lähdössä taas perinteeksi muodostuneelle
reissulleen Tallinnaan KHT:n kevätkokouksen jälkeen. Tallinnassa olem-
me lauantai-illasta maanantai-iltaan. Matkamiehet muualtakin kuin
pohjoisen perukoilta ovat tervetulleita liittymään joukkoon iloiseen Hä-
meenlinnasta tai matkan varrelta. Ota yhteyttä jo hyvissä ajoin, että
paikkatilanteet saadaan ajoissa kuntoon!
Lisätietoja: paikallistoimikunnan pj. Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi:
p. 041 439 2179, s-posti: marja-riitta.vavuli@kiitolinja.fi

-paikallistoimikunta-

PPPPPaikaikaikaikaikallistallistallistallistallistoiminnan seminaarioiminnan seminaarioiminnan seminaarioiminnan seminaarioiminnan seminaari
KHT paikallistoiminnan seminaari 17-18.4 Jyväskylässä, Scandic Hotelli
Jyväskylässä, Vapaudenkatu 73. Kutsut postitetaan puheenjohtajille ja
aluevastaaville.

Helsinki-UusimaaHelsinki-UusimaaHelsinki-UusimaaHelsinki-UusimaaHelsinki-Uusimaa

TTTTTallinnan risteilyallinnan risteilyallinnan risteilyallinnan risteilyallinnan risteily
Perinteinen kevätristeily tehdään m/s Romantikalla 24.4.- 25.4.2004.
Laiva lähtee Helsingin Länsiterminaalista lauantaina 24.4 klo 18.45 ja
paluu Tallinnasta A-terminaalista sunnuntaina 25.4 klo 13.30. Lähtö-
selvitykseen pyydetään saapumaan tuntia ennen laivan lähtöä. Mat-
kalla tarvitaan passi.
Risteilyn hinta jäsenille on A-luokassa 45 ja B-luokassa 40 euroa (ei-jäse-
nille vastaavasti 96 ja 84 euroa). Hintaan sisältyvät buffet-illallinen, joka
alkaa la klo18.30, sekä meriaamiainen su aamuna. Matkalle mahtuu 40
henkilöä. Ilmoittautumiset 25.3.2004 mennessä Seppo Virtaselle;
seppo.virtanen@dhl.com tai 0400-650659, jonka jälkeen maksu
paikallistoimikunnan tilille Nordea 101130-227651. Maksuviite 1148 on
mainittava maksun yhteydessä.

-paikallistoimikunta-

PPPPPohjois-Kohjois-Kohjois-Kohjois-Kohjois-Karjalaarjalaarjalaarjalaarjala

RisteilemäänRisteilemäänRisteilemäänRisteilemäänRisteilemään
15-16.5.2004 risteily Romantikalla KHT:n vuosikokouksen yhteydessä. Il-
moittautumiset 15.4.2004 mennessä.
Lisätietoja Elena Hämäläinen 040-5437583.

-paikallistoimikunta-

KHT järjestää jäsenilleen ja seuralaisille matkan Ranskaan 26.8.-3.9.
2004. Matka suuntautuu Alsacen valkoviini- sekä Bourgognen puna-
viinialueelle.
Matkan hinta on 495 euroa/henkilö. Hintaan sisältyy 1 yö laivalla
Turku-Tukholma, 2-hengen B-hytit, 1 yö Etap-hotellissa Lübeckissä,  1
yö Villages-hotellissa Colmarissa 2-hengen huoneissa, 3 yötä Etapho-
tellissa Beaunessa 2 hengen huoneissa, 1 yö Etap-hotellissa Kasselissa
2-hengen huoneissa sekä 1 yö Superfast -laivalla Rostock-Hanko.
Viinitilamaksut sisältyvät hintaan. Hintaan ei sisälly aamiaisia eikä
ruokia. Varausmaksu on 100 euroa.
Matkalle mahtuu mukaan 40  KHT:n jäsentä. Yhdistys  tukee matkalle
lähteviä 50 eurolla. Matkanjoh-
tajana toimii Roger Sneitz
ja mukana on myös tulkki.
Ilmoittautumisia ottaa
vastaan matkatoimisto
Ingves Resor, Vaasa
puhelinnumero 0207 43 45 20.
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KHT:llä on edelleen meneil-
lään jäsenhankintakampan-
ja. Kun tuot uuden jäsenen
edunvalvonnan piiriin, yh-
distys  hyvittää sinua vaivan-
palkkana 20 euron ostokor-
tilla. Muista huolehtia , että
uusi jäsen täyttää myös si-
nun tietosi jäseneksiliitty-
mislomakkeeseen.
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