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AnAnAnAnAntti Rinnetti Rinnetti Rinnetti Rinnetti Rinne
puheenjohtaja, ERTO

Viime vuoden joulukuussa käytiin
tiukkoja neuvotteluja tulopoliitti-
sen kokonaisratkaisun soveltami-
seksi eri liittojen työehtosopimus-
aloilla. ERTO:n osalta näissä neu-
votteluissa ratkaisuun päästiin
sosiaalialan järjestötyöntekijöi-
den työehtosopimuksen osalta se-
kä yksityisen sosiaalialan ja yksi-
tyisen terveyspalvelualan osalta.

Tulopoliittisen kokonaisratkai-
sun ulkopuolelle jäivät autoliiken-
teen toimihenkilöitä, huolinta-alan
toimihenkilöitä, työvoiman vuok-
rausalaa ja tietotekniikan palvelu-
alaa koskevat työehtosopimukset.

Syynä ei ollut yrittämisen tai
sopimishalun puute, minkään osa-
puolen taholta. Ratkaisut jäivät
syntymättä, koska tulopoliittisen
kokonaisratkaisun sisällä ei ollut
mahdollisuuksia riittävällä tavalla
toteuttaa tavoitteita, joita liiton
jäsenet keväällä toteutetun tavoi-
tekyselyn yhteydessä asettivat. Tä-
hän vaikutti toisaalta soveltamis-
neuvotteluissa käytettävissä ollut
aika, toisaalta Elinkeinoelämän
Keskusliitto EK ry:n erittäin tiukka
ohjaus jäsenliittojensa suuntaan
siitä, mistä asioista ne saavat so-
pia.

TTTTTaaaaavvvvvoitteetoitteetoitteetoitteetoitteet selv selv selv selv selvänäänäänäänäänä
Edellä tarkoitetuilla aloilla työeh-
tosopimusten voimassaolo päät-
tyy tiistaina 15.2.2005. Tavoitteena
on, että ennen tuota ajankohtaa
saadaan neuvoteltua työehtoso-
pimuksen uudistamisesta. Tämän
tavoitteen toteutuminen on kiinni
siitä, onnistutaanko asioista neu-
votteluissa sopimaan kohtuulli-
sella tavalla suhteessa jäsenkun-
nan asettamiin tavoitteisiin.

Huolinnan ja autoliikenteen

osalta aivan keskeisenä ratkaista-
vana kysymyksenä on ansiokehi-
tyksen korjaaminen ja taulukko-
palkkojen korjaaminen. Lisäksi on
joukko tärkeitä työolosuhteisiin ja
työssä jaksamiseen liittyviä asia-
kokonaisuuksia, joihin ennen so-
pimuksen allekirjoittamista on
löydettävä ratkaisu.

TTTTTyyyyyörörörörörauha kauha kauha kauha kauha kaaaaatktktktktkollaollaollaollaolla
Työrauhavelvollisuus päättyy
15.2.2005. Jos sopimusneuvotte-
luissa ei kyetä sopimukseen koh-
tuullisessa ajassa tuon ajankoh-
dan jälkeenkään, edessä on siirty-
minen työtaistelu-uhkien myötä
valtakunnansovittelijan toimis-
toon rakentamaan sopimusta. Ää-
rimmäisen tärkeää mahdollisen
työtaistelu-uhan jättämisen jäl-
keen on viestittää työpaikoilla –
kuten te tavoitteenasettelun yh-
teydessä ilmaisitte – että neuvot-
teluissa esillä olevat asiat ovat tei-
dän asettamia tavoitteita ja että
te edellytätte niitä ratkaistavaksi.
Tai muuten ….

Toivon kaikille kuljetuksen ja
huolinnan piirissä työskenteleville
ERTO:n jäsenille jaksamista alka-
neelle vuodelle.

YYYYYrittämistä riittirittämistä riittirittämistä riittirittämistä riittirittämistä riitti
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mahmahmahmahmahtuneettuneettuneettuneettuneet     tupon sisälletupon sisälletupon sisälletupon sisälletupon sisälle

TES-neuvottelut ovat taas täydessä vauhdissa ja se nostattaa entis-
tä enemmän keskusteluja. Miten NE neuvottelijat pärjäävät? Osaa-
vatko ajaa Meidän etuja? Näitä asioita pohdiskeltiin ja varmasti tul-
laan pohdiskelemaan jatkossakin.

Ymmärtävätkö jäsenet, että siellä ajetaan Meidän asioita? Ihme-
tyttää jäsenten asenne tätä asiaa kohtaan. Jokaisen on annettava
oma panos neuvotteluihin. Vaikka ei olla neuvottelupöydän ääressä,
niin jäsenten on oltava valmiita tilanteen vaatiessa tositoimiin.

Ei kukaan tuo Meidän ”pöytään” valmista kakkua, vain jokaisen
on osallistuttava sen leipomiseen, ja muistettava, että jälkiviisaus
on pahasta.

KHKHKHKHKHT PT PT PT PT Pohjois-Kohjois-Kohjois-Kohjois-Kohjois-Karjalan paikarjalan paikarjalan paikarjalan paikarjalan paikallistallistallistallistallistoimikoimikoimikoimikoimikunununununtatatatata

AjaAjaAjaAjaAjatuktuktuktuktuksia itärsia itärsia itärsia itärsia itärajaltaajaltaajaltaajaltaajalta

    RitRitRitRitRitvvvvva a a a a VVVVVäääääyryryryryrynenynenynenynenynen

NeuvNeuvNeuvNeuvNeuvottelujen aikottelujen aikottelujen aikottelujen aikottelujen aikaaaaaaaaaa
KHT:ssä eletään mielenkiintoisia aikoja. Marraskuun lopusta lähtien on käyty neuvot-
teluja työehtosopimuksen uudistamiseksi molemmilla KHT:n sopimusaloilla. Tupon
kautta ei ollut tarjolla riittävää korjausta syvään palkkakuoppaan, jossa kaikkien mit-
tareiden mukaan olemme. Keskipalkkakin on karannut niin kauas, että moni tuskin
uskoo työurallaan sitä tavoittavansa. Ja jos tavoittaakin, on uusi karannut jo lähes
horisontin taakse.
ERTO teki keväällä 2004 palkkatutkimuksen, jossa kartoitettiin tavoitteita sopimus-
kierrokselle. Syksyn luottamusmiesseminaarissa tutkimuksen tuloksia työstettiin so-
pimusaloittain omissa ryhmissä. Kaikkein tärkeimmät, niin yhteiset kuin alakohtaiset-
kin asiat, poimittiin edunvalvontavaliokuntien käyttöön ja edelleen neuvottelijoille
neuvottelupöytään vietäviksi.
Näin suurta mahdollisuutta vaikuttaa oman työehtosopimuksen sisältöön ei yksittäi-
nen jäsen ole aiemmin saanut. Mutta! Vaikuttamiseen ei yksin riitä, että on vain vaati-
massa  ja tekemässä tavoitteita. Niiden takana on myös pysyttävä. On paljon helpom-
paa antaa neuvottelijoille ohjeet, mitä on saavutettava, kuin neuvotella itse. Jos tulok-
set eivät olekaan toivotun kaltaiset, on helppoa moittia neuvottelijoiden kykyä tai
vastapuolen kovuutta. Unohdetaan, että tulokseen vaikuttaa porukan sitoutuminen
asiaan. Meiltä menee uskottavuus, jollemme joskus seiso vaatimustemme takana.
On tullut aika, jolloin meidän on todettava erään vanhan konkarin, Tuula Niemisen
sanoin ”ALE ON PÄÄTTYNYT!”.
Tiedottamiseen on panostettu aiempaa enemmän ja sitä tullaan yhä tehostamaan.
Tänä päivänä meillä on aivan erilaiset välineet kuin menneinä vuosina. ERTO:n inter-
netsivuilta www.erto.fi löytyy ekstranetistä tietoa neuvottelutilanteesta. Siellä on
kerrottu meidän vaatimuksemme ja työnantajapuolen vastaukset niihin. Niiden pe-
rusteella jokainen pystyy itse arvioimaan tilannetta ja sen vakavuutta.
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Tulihan se talvi loppujen lopuksi
myös tänne Suomen eteläranni-
kolle. Lunta on riittävästi ja lisää
tulee jatkuvasti. Minusta on mu-
kavaa, että on lunta ja se on val-
koista. Edes jonkun aikaa, ennen
kuin suola-autot taas pilaavat kai-
ken levittämällä tonnikaupalla
suolaa kaduille ja teille. Suolabis-
neksellä menee hyvin, ainakin
täällä etelässä.

NeuvNeuvNeuvNeuvNeuvottelutottelutottelutottelutottelut
jajajajajatktktktktkuvuvuvuvuvaaaaattttt
Nyt kun kinkut ja muut jouluruoat
on sulatettu, on taas aika jatkaa
siitä, mihin viime vuonna jäimme.
Nimittäin tes-neuvotteluihin. Vii-
me vuonna jouduimme sanomaan
annetuille sopimustarjouksille:
kiitos, mutta ei kiitos. Vastapuo-
lelle ei kelvannut edes meidän vas-
taantulomme, jossa tingittiin hie-

man omista tavoitteistamme. Nyt
aloitetaan taas neuvottelut nolla-
tilanteesta. Neuvotteluryhmä on
tavannut työnantajapuolen edus-
tajan ja tuonut tavoitteet neuvotte-
lupöytään. Edellinen tapaaminen
oli viime viikolla. Tätä luettaessa on
jo tiedossa, miten kävi ja mitä nyt
tehdään.

Neuvotteluja on helpompi käy-
dä, kun tiedämme, että kenttä sei-
soo tavoitteidensa takana ja on
valmis toimenpiteisiin niiden saa-
vuttamiseksi.

Made in FMade in FMade in FMade in FMade in Finlandinlandinlandinlandinland
– onk– onk– onk– onk– onko sitäo sitäo sitäo sitäo sitä
Valtiovalta on jo useamman halli-
tuskauden aikana luvannut vähen-
tää työttömyyttä. Näyttää siltä, et-
tä hallitus taistelee Don Quijote’n

tapaan tuulimyllyjä vastaan. Ei hal-
litus pysty vähentämään työttö-
myyttä. Työnantajat kun viis vei-
saavat hallituksesta.

Suomalaisella työllä aikaan-
saatu menestyvä yritys myydään
usein ulkomaille, jonka jälkeen
seuraa irtisanomisia. Tai sitten irti-
sanotaan kalliita työntekijöitä,
jotta saadaan vielä enemmän
voittoa omistajien taskuihin.  Yhä
harvemmin näemme tuotteissa
tek-stin ”Made in Finland”. Nuo
kolme sanaa, joista ennen olimme
niin ylpeitä. Eikö Suomen yritys-
maailma luota itseensä? Eikö us-
kota, että suomalainen yritys me-
nestyisi siinä, missä muutkin. Yli-
hinnoittelemmeko itsemme? Em-
me todellakaan. Meillä on takana
kallis koulutus ja korkeatasoinen

ammattitaito. Totta kai siitä kuu-
luu maksaa kunnon palkkaa. El-
lemme tee jotain, niin kohta Suo-
mesta ei löydy muita, kuin työttö-
miä ja eläkeläisiä. Kuka silloin
maksaa ne korvaukset ja eläkkeet
jos meillä ei ole riittävästi työssä
käyviä veronmaksajia. Että näin
suositaan suomalaista.

Kaikesta huolimatta olemme
me-nossa kevättä kohti. Veri kier-
tää nopeammin suonissa ja van-
hakin nuortuu ihan kummasti. On
sillä keväällä ihmeellinen vaikutus
meihin ihmisiin. Hyvää jatkoa täl-
le vuodelle!

RRRRRogogogogoger Sneitzer Sneitzer Sneitzer Sneitzer Sneitz

Vintern kom till slut även till den
finska sydkusten, vi har snö till-
räckligt och mera kommer det he-
la tiden. Jag tycker det är trevligt
med snö, och att den är vit någon
tid förrän saltbilarna igen förstör
allting genom att strö tonvis med
salt på gator och vägar. Saltaffä-
rerna är en bra business, åtminsto-
ne här i södern.

AAAAAvvvvvtalsftalsftalsftalsftalsförhandlingörhandlingörhandlingörhandlingörhandlingarnaarnaarnaarnaarna
fffffororororortsätsätsätsätsätterttertterttertter
Nu när skinkan och annan julmat
har smält, är det igen dags att fort-
sätta där vi blev förra året, näm-
ligen att fortsätta kollektivavtals-

förhandlingarna. Förra året var vi
tvungna att säga tack, men nej
tack till det åt oss givna avtalser-
bjudandet. Åt motparten dög inte
ens vårt tillmötesgående, genom
att pruta en aning på våra egna
krav. Nu börjar vi förhandlingarna
igen från nollpunkten. Förhand-
lingsgruppen har träffat arbetsgi-
varsidans förhandlare och slagit
målsättningarna i förhandlings-
bordet. Förra sammanträdet var i
förra veckan. I läsandets stund är
det klart, hur det gick och vad skall
göras nu.

Det är lättare att förhandla, när
vi vet att medlemmarna står ba-

kom sina krav och är beredda att
vidta åtgärder för att uppnå sina
målsättningar.

Made in FMade in FMade in FMade in FMade in Finlandinlandinlandinlandinland
– finns det– finns det– finns det– finns det– finns det

Statsmakten har redan under
flere regeringsperioder lovat mins-
ka arbetslösheten. Det ser ut som
om regeringen kämpar på Don
Quijotes vis mot väderkvarnar. In-
te kan regeringen minska på ar-
betslösheten. Arbetsgivarna ger
blanka f-n i regeringen. Genom
finskt arbete uppbyggda fram-
gångsrika företag säljes ofta till
utlandet, varefter följer uppsäg-
ningar eller så säger man upp dyra
arbetare för att få en ännu större
vinst i ägarnas fickor. Allt mera säl-
lan ser man på produkterna text-
en ”Made in Finland”, dessa tre ord
vi tidigare varit stolta över. Tror in-
te den finska företagsvärlden me-
ra på sej själv, tror man inte att de
finska företagen har framgångar,
som de andra. Prissätter vi oss för

högt? Verkligen inte. Vi har bakom
oss en dyr skolning och högklassig
yrkesskicklighet, det är självklart,
att  man skall få en rejäl lön. Om vi
inte gör något, så finns det i Fin-
land snart bara arbetslösa och
pensionärer, och vem betalar de er-
sättningar och pensioner om vi in-
te har tillräckligt med arbetande
skattebetalare. På detta sätt gyn-
nas det finländska.

Trots allt är vi på väg mot våren,
blodet kretsar snabbare i ådrorna
och en gammal känner sej igen

EEEEEtelä-telä-telä-telä-telä-SaSaSaSaSavvvvvooooo

UUUUUlklklklklkoilutapahoilutapahoilutapahoilutapahoilutapahtumatumatumatumatuma
ERTO:n ulkoilutapahtuma lauantaina 19.2. Ollinmäellä. Mäenlaskua, po-
niajelua, keittolounas. KHT maksaa jäsenen osallistumismaksun yhdek-
sän euroa sekä kuusi euroa/lapsi. Aikuinen ei-jäsen maksaa itse 18 euroa.
Ilmoittaudu viimeistään 4.2. ERTO:n Marja-Leena Jukaraiselle numeroon
040 557 5803. Hauskaa ulkoilupäivää!!

KKKKKulttuuriaulttuuriaulttuuriaulttuuriaulttuuria
Teatteria keväällä: Perjantaina 1.4. klo 19 Mikkelin Teatterissa Reko Lun-
dánin “Teillä ei ollut nimiä”. Omavastuu viisi euroa. Ilmoittautumiset
Katille puh. 040 557 6390 viimeistään kiirastorstaina 24.3.
Tervetuloa!

 -paikallistoimikunta-

Helsinki-UusimaaHelsinki-UusimaaHelsinki-UusimaaHelsinki-UusimaaHelsinki-Uusimaa

WWWWWappuristeilyappuristeilyappuristeilyappuristeilyappuristeily
Tallinnan risteily 30.4. - 1.5. M/S Romantika lähtee Helsingin Länsitermi-
naalista la 30.4. klo 18.30 ja paluu Tallinnasta A-terminaalista su 1.5. klo
13.30. Lähtöselvitykseen pyydetään saapumaan tuntia ennen laivan läh-
töä. Matkalle tarvitaan passi.
Risteilyn hinta jäsenille on B2-hytissä 45,- (avec 93,75) Hintaan sisältyvät
buffet-illallinen, joka alkaa la klo 18.30 sekä meriaamiainen sunnuntai-
aamuna. Matkalle mahtuu 30 henkilöä. Ilmoittautumiset 25.3. mennes-
sä Seppo Virtaselle: seppo.virtanen@dhl.com tai 0400 650 659, jonka jäl-
keen maksu paikallistoimikunnan tilille Nordea 101130-227651. Maksu-
viite 1180 on mainittava maksun yhteydessä. Jos joku maksaa myös kave-
rinsa matkan, tulee kaikkien henkilöiden nimet näkyä tositteessa.
Tervetuloa wapun viettoon!

 -paikallistoimikunta-

Suosi suomalaistaSuosi suomalaistaSuosi suomalaistaSuosi suomalaistaSuosi suomalaista
– m– m– m– m– myyyyyy se ulky se ulky se ulky se ulky se ulkomailleomailleomailleomailleomaille

Gynna finländsktGynna finländsktGynna finländsktGynna finländsktGynna finländskt
– sälj det– sälj det– sälj det– sälj det– sälj det ut ut ut ut utomlandsomlandsomlandsomlandsomlands

yngre. Våren har en fantastisk in-
verkan på oss människor.
Trevlig fortsättning på året!

RRRRRogogogogoger Sneitzer Sneitzer Sneitzer Sneitzer Sneitz
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Siihen ei auta ERTO:n voima, KHT:n
hallituksen voima eikä ammatti-
taitoisten neuvottelijoiden taito.
Voima voi olla vain ja ainoastaan
jäsenistö. Korkea järjestäytymis-
aste ja yhtenäisyys ovat tärkein
voimavara neuvottelijoille.

TTTTTyyyyyömorömorömorömorömoraali on kaali on kaali on kaali on kaali on korkorkorkorkorkeaeaeaeaea
Alamme on joutunut viimeisten
kymmenen vuoden aikana mel-
koisten muutosten kouriin. Ensin
tulivat 90-luvun lamavuodet ja
alan ensimmäiset irtisanomiskier-
rokset. Sitten lukemattomat yritys-
kaupat ja niiden myötä sanee-
raukset. Tuli EU-jäsenyys ja jälleen
riviharvennuksia.

Tätä on jatkunut aivan näihin
päiviin asti. Meidät on totaalisesti
pistetty polvilleen. Pelko omasta
työpaikasta on saanut nöyräksi ja
hiljaiseksi. Siinä samassa emme ole
huomanneet, että työnantajillam-

Alan palkkataulukoita vertailtaes-
sa muihin vastaaviin aloihin, asia
selviää kaikessa karmeudessaan.
Meidän korkein palkkaluokkamme
kaikilla palvelusvuosilla ei yllä edes
muiden toimihenkilöiden keski-
palkkaan.

Mitä on tapahtunut, miten tä-
hän on jouduttu? Syitä on varmaan-
kin useita.Monet perättäiset tulo-
poliittiset kokonaisratkaisut, joissa
on aina vedottu työntekijöiden so-
lidaarisuuteen, ovat tarkasti määri-
telleet neuvotteluiden rajat. Min-
käänlaisia alakohtaisia ongelmia ei
ole ollut mahdollista korjata näissä
tarkoissa raameissa. Ainoa mah-
dollisuus on jättäytyä kokonaisrat-
kaisun ulkopuolelle. Nyt me olem-
me sen tehneet.

Miksi näin ei ole toimittu aikai-
semmin? Vastaus siihen on yksin-
kertainen – siihen tarvitaan voi-
maa.

me ei ole mitään hätää. Työt hoitu-
vat aina pienemmälläkin henkilö-
kunnalla. Meillähän on harvinaisen
korkea työmoraali. Meillä on vain
hyvin hoidettavia omia asiakkaita,
omia autoja, omia maita jne.

Nyt täytyy muistaa, ettei tästä
maasta ulkomaankauppa lopu, vaik-
ka meille ammattilaisille makset-
taisiin edes kohtuullinen korvaus
työstämme. Alan keskinäinen kil-
pailukaan ei häiriinny, kun ratkai-
sut sitovat sitten kaikkia. Alan työn-
antajatkin myöntävät, ettei näillä
palkoilla kilpailla tulevilla työmark-
kinoilla.

Mitä sitten on Mitä sitten on Mitä sitten on Mitä sitten on Mitä sitten on tehtehtehtehtehtätätätätävvvvväääää
ERTO:n liittohallitus, KHT:n halli-
tus, alan luottamusmiehet – me
kaikki olemme päättäneet, että
ALE on päättynyt.

Nyt pallo on paikallisella tasolla,
työpaikoilla ja Sinulla. Meidän pi-
tää myös päättää ja hankkia niitä
eväitä neuvottelijoille. Ensimmäi-
nen asia on yhteishengen ja yksi-
mielisyyden luominen paikallistoi-
mikunnissa ja työpaikoilla. Varsin-
kin työpaikoilla pitää avoimesti
keskustella ja tehdä selväksi, että

JokJokJokJokJoko huolinnan ale pääo huolinnan ale pääo huolinnan ale pääo huolinnan ale pääo huolinnan ale päättyttyttyttyttyyyyyy

VVVVViimeistään iimeistään iimeistään iimeistään iimeistään tämän sopimuskierrtämän sopimuskierrtämän sopimuskierrtämän sopimuskierrtämän sopimuskierrokokokokoksensensensensen
aikaikaikaikaikana jokana jokana jokana jokana jokainen alalla ainen alalla ainen alalla ainen alalla ainen alalla tytytytytyöskösköskösköskenenenenenteleteleteleteletelevvvvvä onä onä onä onä on
herherherherherännännännännännyyyyyttttt huomaamaan millaiseen huomaamaan millaiseen huomaamaan millaiseen huomaamaan millaiseen huomaamaan millaiseen
alennusmalennusmalennusmalennusmalennusmyyyyyynynynynyntiin olemme ajautuneettiin olemme ajautuneettiin olemme ajautuneettiin olemme ajautuneettiin olemme ajautuneet.....

olemme tosissamme. Ainakaan mi-
nä en lipsu riveistä.

Toinen tärkeä asia on järjestäy-
tymättömien ja Loimaalle loikan-
neiden ryhmä. Jokainen järjestäyty-
mätön heikentää mahdollisuuksia
asioiden korjaamiseen ja ansiota-
son nousuun, siis kalvaa myös hei-
dän omaa kukkaroaan. Syiksi he
useimmiten esittävät; Miksi mak-
saa kun saa muutenkin –paitsi että
kaikki saamme vähemmän. Tupo-
korotuksenhan saavat kaikki – pait-
si, että nekin neuvotellaan meidän
jäsenmaksuvaroillamme. Onko val-
miista ruokapöydästä helppo syödä?

KKKKKukukukukuka hankkii jäseniäa hankkii jäseniäa hankkii jäseniäa hankkii jäseniäa hankkii jäseniä
Jokaisen – sinun  – minun – kaik-
kien on huolehdittava jäsenhan-
kinnasta. Jostain syystä odotel-
laan, että joku ulkopuolinen esi-
merkiksi liitosta  tulee ja hoitaa
asian kuntoon.

Sieltäkin apua kyllä saa jos tar-
vitaan, mutta mitä lähempää, sitä
tehokkaampaa. Meillä työpaikalla
on helppo olla järjestäytymättö-
mänä. Meillähän ei pahemmin pai-
nosteta. On kuitenkin aivan eri asia
punnita järjestäytymistä lakkouh-
ka- tai lakkotilanteessa. Silloin pi-
tääkin päättää, onko rikkuri vai ei.
Kriisitilanteen jälkeenkin pitää teh-
dä töitä samalla työpaikalla.

Myös paikallistoimikunnille lan-

keaa entistä suurempi vastuu tule-
vissa tapahtumissa. Pahimmassa
tapauksessa ne toimivat alueen
lakkotoimikuntina. Aina parempi,
mitä tarkemmin niiden jäsenet
tuntevat oman alueensa työpaikat,
luottamusmiehet, yhdyshenkilöt
jne. Kokouksia on syytä varautua
pitämään entistä useammin. Nyt
alkaa olla jo kiire.

Yhdessä olemme vYhdessä olemme vYhdessä olemme vYhdessä olemme vYhdessä olemme vahahahahahvvvvvojaojaojaojaoja
Toivottavasti me kaikki luottamus-
toimiset olemme tulkinneet kentän
viestit oikein; Nyt tai ei koskaan, Ale
on päättynyt.

Mitä vahvempia olemme, sitä
varmemmin vältämme varsinaisen
työtaistelun, mutta jos se on tar-
peen, ME TEEMME SEN.

TTTTTuula Nieminenuula Nieminenuula Nieminenuula Nieminenuula Nieminen,
ex-puheenjohtaja

Tampereella helmikuun alussa pidettyyn luot-
tamusmiesseminaariin osallistuivat myös Sari
Hiekkavirta ja Tiina Meisola. Sari Hiekkavirran
työpaikka on Schenker Oy Helsinki. Hän on

tuonninhoitaja ja laskuttaja, alueinaan GB-
tuonti ja Belgia. Perheeseen kuuluvat avomies,
kahdeksanvuotias tytär ja nelivuotias poika.

KHT:n jäsenenä Sari on ollut vuodesta 1990

LuottamusmiestenLuottamusmiestenLuottamusmiestenLuottamusmiestenLuottamusmiesten
seminaari onnistuiseminaari onnistuiseminaari onnistuiseminaari onnistuiseminaari onnistui

lähtien, jolloin tuli alalle. Työpaikkansa luotta-
musmiehenä hän on toiminut vuoden.

-Seminaarin sisältö oli juuri sitä, mitä tarvit-
tiin työehtosopimusneuvottelujen tässä vai-
heessa. Tuli varsinainen tietopaketti uutta asiaa.
Tampere seminaaripaikkana oli myös hyvä kes-
keisen sijaintinsa vuoksi, sanoo Sari Hiekkavirta.

Seminaarin järjestelyihin Sari oli tyytyväinen
ja myös hotellin palveluihin ja hyvään ruokaan.
Vaikka seminaarin ohjelma oli tiivis, kerkesi Sari
myös tutustumaan kaupungin iltaelämään
mm. karaokea kuunnellen ja katsoen.

HyHyHyHyHyvvvvvä vä vä vä vä vaikaikaikaikaikutelmautelmautelmautelmautelma
Tiina Meisolan työpaikka on Kuljetusliike T. Leh-
tinen Ky Kouvolassa. Hän toimii ajojärjestelijä-
nä. Aikaisemmin hän on toiminut mm. matka-
oppaana.

Tiina on viime marraskuussa Kouvolaan pe-
rustetun KHT:n  paikallisosaston  vetäjä. Tämän
vuoden alusta lukien hän on ollut KHT:n hal-
lituksen jäsen. Perheeseen kuuluu ekaluokkalai-
nen tytär. Seminaarin antiin Tiina oli tyytyväi-
nen.
-Tarpeellista tietoa tuli roppakaupalla. On hyvä
olla selvillä toimintatavoista, jos joudutaan ti-
lanteeseen, josta ei ole aiempaa kokemusta. Se-
minaarissa sai paljon hyvää tietoa. Sääli, ettei
liiton puheenjohtajalla tai lakimiehellä ollut ti-
laisuutta olla vielä sunnuntainakin paikalla. Asi-
oita käsiteltäessä nousi nimittäin esiin uusia ky-
symyksiä, jotka nyt jäivät varmoja vastauksia
vaille, harmitteli Tiina Meisola.

Seminaarijärjestelyt olivat Tiinankin mieles-
tä hyvät ja palvelut pelasivat jopa niin hyvin, et-
tei hän voinut kiittämättä lähteä hotellista.

-Hyvä maku jäi koko tilaisuudesta. Hienoa oli
tavata alan vanhoja konkareita, jotka toimivat
mentoreina meille uudemmille ay-aktiiveille.
On hyvä, että mukaan on lähtenyt myös nuo-
rempaa porukkaa, ettei ay-väki aivan ukkoudu
ja mummoudu, sanoo Tiina Meisola.

LuottamusmiehetLuottamusmiehetLuottamusmiehetLuottamusmiehetLuottamusmiehet v v v v vaihaihaihaihaihtttttoivoivoivoivoivaaaaattttt     TTTTTamperamperamperamperampereellaeellaeellaeellaeella
mielipiteitä meneillään olemielipiteitä meneillään olemielipiteitä meneillään olemielipiteitä meneillään olemielipiteitä meneillään olevvvvvastaastaastaastaasta
neuvneuvneuvneuvneuvottelutilanottelutilanottelutilanottelutilanottelutilanteesta.teesta.teesta.teesta.teesta.

Mummoutumista vastaan kokemusta kunnioittaen. Tiina Meisola ja Sari Hiekkavirta iloitsivat
siitä, että myös nuoremmat ovat löytäneet ay-toiminnan. Kuva: Tauno Siisiäinen.

19.02.200519.02.200519.02.200519.02.200519.02.2005
Hallituksen kokous, ERTO;n toimisto,
Helsinki
111119.03.20059.03.20059.03.20059.03.20059.03.2005
Hallituksen kokous, ERTO:n toimisto,
Helsinki
15-15-15-15-15-1717171717.0.0.0.0.044444.2005.2005.2005.2005.2005
Aluevastaavien neuvottelupäivät,
ruotsinlaivalla
111113-3-3-3-3-1414141414.05.05.05.05.05.2005.2005.2005.2005.2005
Hallituksen kokous, Kouvola
1414141414.05.05.05.05.05.2005.2005.2005.2005.2005
Kevätkokous, Kouvola
2020202020-22.05-22.05-22.05-22.05-22.05.2005.2005.2005.2005.2005
ERTO:n edustajiston kevätkokous,
Tallinna
3030303030-----31.31.31.31.31.77777.2005.2005.2005.2005.2005     ERTO:n kesäpäivät, Tuusula
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Hallituksen ja valiokuntien seminaari-
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1515151515.10.10.10.10.10.2005.2005.2005.2005.2005
Hallituksen kokous, ERTO:n toimisto,
Helsinki
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ERTO:n edustajiston syyskokous
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Tapahtumat laajemmin:
katso kotisivuja wwwwwwwwwwwwwww.kh.kh.kh.kh.khttttt.k.k.k.k.kaapeli.fiaapeli.fiaapeli.fiaapeli.fiaapeli.fi
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Kaksipäiväinen seminaari Tampe-
reella kokosi KHT:n luottamusmie-
het ja yhdyshenkilöt työpaikoil-
taan eri puolilta Suomea keskuste-
lemaan yleisistä ja ajankohtaisista
työehtosopimustoiminnan aiheis-
ta. Vaikeasta työehtosopimuksia
koskevasta neuvottelutilanteesta
johtuen panostettiin nyt tavoite-
asettelun varmistamiseen ja enna-
koitavissa olevien neuvottelutilan-
teen myötä syntyvien toimintatar-
peiden valmisteluun.

Luottamushenkilöstön ja KHT:n
paikallistoiminnan rooli terävöityy
nyt tiedottamisen ja toiminnan
moottoriksi.

ERTO:n puheenjohtaja Antti Rin-
ne oli paikalla selvittämässä tähän
mennessä kehittynyttä neuvotte-
lutilannetta. Aluksi hän kertasi liit-
tomme historiassa poikkeukselli-
sen laajana  toteutetun jäsenkyse-
lyn perusteella asetettuja työehto-
sopimustavoitteitamme. ERTO:n
koko jäsenistö sai keväällä 2004 ta-
voitekyselyn. Todella runsaan pa-
lautteen perusteella järjestösihtee-
rit listasivat kevään ja kesän aikana
vastauksista yleiset ja alakohtaiset
tavoitteet Hyvinkäällä syyskuussa
järjestetyn ERTO:n luottamusmies-
seminaarin puitavaksi.

KKKKKaikkaikkaikkaikkaikkea yritettiinea yritettiinea yritettiinea yritettiinea yritettiin
Syksyn seminaarissa tavoitteet
punnittiin painojärjestykseen niin
yleisesti kuin alakohtaisestikin. Sen
jälkeen eri alojen edunvalvontava-
liokunnat ovat työstäneet materi-
aalia tes-neuvottelujen pohjaksi.

Joulukuussa solmitussa tulopoliit-
tisessa ratkaisussa kuljetusalojen
ja huolinnan osalta ei ollut luvassa
vastausta kuin osaan yleisistä ja
tuskin mihinkään alakohtaisista
vaatimuksista. Valtakunnansovitteli-
jan avulla käydyssä sovittelussa ei
edelleenkään saatu riittävää edis-
tymistä ja niin ERTO:n oli jättäydyt-
tävä pois tulopoliittisesta kokonais-
ratkaisusta näiden alojen osalta.

Kuljetusaloja ja huolintaa kos-
kevat ERTO:n työehtosopimukset
irtisanottiin päättymään 15.2.2005.
Irtisanomisesta huolimatta vanho-
jen työehtosopimusten ehdot ovat
täysimääräisinä voimassa ns. jälki-
vaikutuksen nojalla siihen saakka
kunnes uusi sopimus aikanaan tu-
lee voimaan. Tes-neuvottelut liitto-
tasolla käynnistyivät viikolla neljä
ja jatkuivat viime viikolla.

PPPPPalkkalkkalkkalkkalkkakakakakakuoppa umpeenuoppa umpeenuoppa umpeenuoppa umpeenuoppa umpeen
Kuljetusalojen ja huolinnan palk-
kauksen huomattava jälkeenjää-
neisyys olisi tupossa mukana ole-
malla sementoitu vielä kahden vuo-
den ja seitsemän kuukauden ajaksi.
Tupo olisi antanut ennätysmäises-
tä pituudestaan huolimatta vain
kaksi korotusta, ensimmäisen 2,5%
1.3.2005 ja jälkimmäisen 2,1% vasta
1.6.2006 ja koko loppukausi 15 kuu-
kautta 30.9.2007 saakka oltaisiin il-
man korotuksia.

Jäsenistöltä saadun selvän toi-
meksiannon mukaisesti haetaan
nyt liittotason neuvotteluilla erilai-
sia mahdollisuuksia tunnistetun
palkkakuopan umpeen luomiseksi.

Palkkauksen ohella tavoiteasette-
luun sisältyy merkittävien alakoh-
taisten ongelmien ratkaisuehdo-
tuksia. Työpaikkasi luottamusmie-
hellä on tiedossa tavoiteasettelum-
me sekä kuljetusalojen, että huo-
linnan osalta ja jäsenistömme voi
seurata ERTO:n tiedotusta neuvot-
telutilanteen edistymisestä ERTO:n
ja KHT:n internetsivuilta www.erto.fi
ja www.kht.kaapeli.fi

SuunnitelmaSuunnitelmaSuunnitelmaSuunnitelmaSuunnitelmattttt v v v v valmiinaalmiinaalmiinaalmiinaalmiina
Liiton puheenjohtaja vetosi voi-
makkaasti luottamushenkilöstöön,
jotta kohotamme valmiuttamme
toimia  yhteisten tavoitteidemme
puolesta jos neuvotteluiden edis-
täminen sitä vaatii. Antin johdolla
keskustelimme käytettävissä ole-
vista sopimustekniikkaan liittyvis-
tä menettelytavoista, kuten sopi-
muskauden pituudesta, korotus-
ten ajoituksesta sopimuskaudelle
ja muista vastaavista mahdolli-
suuksista, jotka nyt ovat vapaasti
sovittavissa tuposta poikkeavalla-
kin tavalla.

Työryhmien tehtävänä oli laatia
alakohtaisesti omista lähtökoh-
dista suunnitelmat neuvotteluti-
lanteen kärjistymisen varalta, jotta
voimme järjestäytyneellä tavalla
luoda neuvotteluiden tueksi tarvit-
tavaa painetta välittömästi ja riit-
tävällä tavalla. Ymmärrettävää on,
että nopeus tulee olemaan valttia
kun haetaan tehokkaita toiminta-
tapoja. Nopeus ja riittävä pitkäjän-
teisyys turvataan suunnitelman
mukaisella toiminnalla ja jakamal-
la tehtäviä ja vastuita.

YhYhYhYhYhteistä teistä teistä teistä teistä tahtahtahtahtahtttttoaoaoaoaoa
Varautuminen pitkäkestoisen pai-
nostustoiminnan ylläpitämiseen
työtaistelutoimenpitein on ehdot-
toman välttämätöntä. Kentän ääni
on ollut niin voimakas, että luotta-
mushenkilöt voivat tässä tilantees-

sa toimia vankalla pohjalla, joka ei
petä jalkojen alta. Jos neuvottelut
eivät etene, niin paljon työtä on lu-
vassa kaikille ja se jos mikä lisää yh-
teenkuuluvuuden tunnettamme
yhteisen tavoitteen saavuttami-
seksi. Emme ehkä tarvitse Ukrainan
kansannousun kaltaista väkimas-
saa ja oransseja vaatekappaleita,
mutta yhteinen tunnus tai motto
voisi olla paikallaan luomassa yh-
teisen asian henkeä. Sitä siis keksi-
mään!

Tunnistimme myöskin suhteel-
lisen riidattomana tähän saakka
jatkuneen työehtosopimustoimin-
tamme olevan osaltaan syy siihen,
että emme ole saaneet palkkaus-
tamme ja alakohtaisia ongelmiam-
me ratkaistua samalla tasolla kuin
eräät toisin profiloituneet ammat-
tiliitot. Palkkataulukkomme eivät
elä samalla vuosikymmenellä käyt-
täjiensä kanssa eivätkä useinkaan
ole hyvin toimivia uusien työsuh-
teiden vaativuustasojen ja palkka-
ryhmien määrittelyn välineinä.

TTTTTaaaaavvvvvoitteetoitteetoitteetoitteetoitteet k k k k kohdallaanohdallaanohdallaanohdallaanohdallaan
Kentän viesti on selvä. Tuloksia neu-
votteluista vaaditaan. Yhteisten
vaatimusten takana ollaan laajas-
sa rintamassa. Tavoitteita ei ole yli-
mitoitettu. Neuvotteluvara ja neu-
votteluihin käytettävä aika on rajal-
linen. Vähänkään epätyydyttävältä
näyttävä sopimusesitys on asetet-
tava jäsenkäsittelyyn ennen lopul-
lista vahvistamista. Mistä tämä va-
kava vaatimus nyt on syntynyt, sitä
pohtii varmaan monikin henkilö eri
puolilla neuvottelupöytää.

Me tiedämme, että huolellinen
selvitystyö eri alojen kehityksestä
verrattuna omaamme, laaja tavoi-
tekysely ja sen runsas palaute, kul-
jetusalojen ja huolinnan yritysten
viimeisimpien tupokausien aikana
tapahtunut tuottavuuden nousu ja
alan henkilöstön määrän ja palk-

kauksen minimaalinen kehitys ovat
kaikkien tiedossa. Nämä merkit on
luettu ja mieliin painettu sillä ta-
voin, että toimintaa edellytetään ja
siihen ollaan valmiita saadaksem-
me oman osuutemme syntyneestä
lisäarvosta. Luottamushenkilöstön
velvollisuutena on organisoida tä-
mä voima tarvittaessa käyttöön ja
jokaisella ammattiliiton jäsenellä
on lupa ja mahdollisuus kantaa kor-
tensa kekoon työpaikkatasolla ta-
pahtuvan toiminnan käynnistämi-
sessä ja ylläpidossa.

Maltti mukMaltti mukMaltti mukMaltti mukMaltti mukanaanaanaanaana
Edellisellä työehtosopimuksella
myymämme työrauhan parasta
ennen päiväys on 15.2.2005. Osta-
jan pitää tietää käyttävänsä sen jäl-
keen epäkuranttia tuotetta omalla
vastuullaan. Olemassa oleva tilaus
mielenilmausten esittämiselle avau-
tuu laillisesti ja koko skaala on käy-
tettävissä. Ei kuitenkaan innostuta
harkitsemattomuuksiin, vaan toi-
mitaan vastuullisesti säädösten
mukaisessa järjestyksessä. Toimi-
taan ERTO:n keskitetyn ohjauksen
mukaisesti, pidetään kiinni sovitta-
vista menettelytavoista ja aikatau-
luista. Neuvottelutie käydään ensin
ja sen jälkeen tehdään tarvittavat
päätökset liiton hallinnossa ja pää-
tetyt toimenpiteet toteutetaan työ-
paikoilla.

Tärkeää on, että ei antauduta tun-
teiden vietäviksi. Tarkistetaan tule-
va ja lähtevä viestintä. Säilytetään
Usko, Toivo ja Rakkaus. Onhan lei-
pämme kuitenkin yhteinen. Vain
sen jakamisesta neuvotellaan. Työ-
paikalla on voitava elää sovussa nyt
ja tulevankin neuvottelutuloksen
aikana, vaikka sen syntyminen eh-
kä olisikin kovin tuskallisten vaihei-
den takana.

VVVVVäinö Alhoäinö Alhoäinö Alhoäinö Alhoäinö Alho,
seminaarireportteri
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LuottamusmiehetLuottamusmiehetLuottamusmiehetLuottamusmiehetLuottamusmiehet     tiedottamisen mootttiedottamisen mootttiedottamisen mootttiedottamisen mootttiedottamisen moottorororororeikeikeikeikeiksisisisisi
Tauolla Ritva Väyrynen, Antti NIsula,Mira Savola, Antti Rinne ja Hannu Virkkula. Tuija Kokkonen ja Väinö Alho huolinnan-  sekä Laura Pöyhönen, Kati Valkonen ja Maija Valkama kuljetuksen ryhmätöissä.
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AY- ja työnantajajohtajat sekä po-
liitikot ovat pääsääntöisesti yhty-
neet kilvan kehumaan solmittua
TUPO-ratkaisua. Taas kerran teh-
tiin se viimeinen.

Sopimuksen kansantaloutta va-
kauttavaan ja työllistävään vai-
kutukseen – huomaa sopimuksen
poikkeuksellinen pituus – halutaan
uskoa niin yhdessä kuin erikseen-
kin julkistetuissa haastatteluissa.
Muutama huomio on tietysti pai-
kallaan silloin, kun työllisyyden li-
säksi myös ostovoiman kasvusta
puhutaan meitä jokaista koskeva-
na asiana.

Ennätysmäärä kuntia, 136 kap-
paletta, nosti kunnallisveroaan. Sa-
maan aikaan eläkeuudistus astui
voimaan. Uudistuksella pyritään
pidentämään työssäoloaikaa ja pi-
tämään eläketaso tulevaisuudes-
sakin kohtuullisena hyvinvointiyh-
teiskuntamme säilyttäen.

Mitä vaikutuksia näillä toimen-
piteillä sitten on. Alenevatko koko-
naisverot meille kaikille?

Veronmaksajien keskusliitto
kertoo tilastoissaan noin 0,1:n pro-
senttiyksikön verojen korotuksesta
tietyissä alemmissa tuloluokissa
(noin alle 2500 euroa kuudessa) an-
saitseville vuodelle 2005.

Viime vuonna kaikki maksoivat
4,85%:ia yhteenlaskettuna eläke-
ja työttömyysvakuutusmaksuja.
Nyt alle 53-vuotiaiden eläkevakuu-
tusmaksu nousee 0,1%:ia  ja työttö-
myysvakuutus 0,15%:ia ja ovat yh-
teensä 5,1%:ia. Eläkeuudistuksen
vuoksi 53-vuotiaat ja vanhemmat
palkansaajat maksavat tänä vuon-
na yhteensä 6,2%:ia vakuutusmak-
suja johtuen 1,2%-yksikön korotuk-
sesta eläkevakuutusmaksuun. Tä-
män päälle kunnallisverot nou-
sevat 0,25-1,%:ia. kunnasta riippu-
en.

Oikeudenmukaista onkin mak-
saa omista eduistaan oma osuu-
tensa. Nyt kun uudet verokortit
ovat tulleet, niin niistä voi jokainen
katsoa, miten oma ostovoima ja
säästöt tulevat kehittymään.

Voikin kysyä, miten valtion tulo-
veroalennus auttoi. Työttömiä ja
eläkeläisiä veronalennus ei tieten-
kään koske.

EläkkEläkkEläkkEläkkEläkkeelle lähdön veelle lähdön veelle lähdön veelle lähdön veelle lähdön vapausapausapausapausapaus
Hyvänä puolena eläkeuudistukses-
sa on  ”valinnanvapaus” siitä, mil-
loin jäädä eläkkeelle. Eläkeikähän
on 63-vuotta tai siitä sitten ylös-
päin.

Jo 62-vuotiaana voi jäädä eläk-
keelle, mutta eläke alenee jokaisel-
ta kuukaudelta 0,6%:ia pysyvästi.
Alenema on täten 7,2%:ia vuodes-
sa. Kenen lompakko kestää tämän
valinnanvapauden?

Eläkeuudistusten vaikutukset
tulevat asiantuntijoiden mukaan
näkymään heikennyksinä eläketa-
sossa vasta 1950-luvun puolessa
välin syntyneille ja sitä nuorem-
mille.

Työnantajat eivät osallistu elä-
ketalkoisiin ja osa asiasta päättä-
neistä jää itse noin 60-vuotiaina täy-
delle (lue hyvälle) eläkkeelle ”lisä-
eläkkeiden” turvin.

MuutMuutMuutMuutMuutosturosturosturosturosturvvvvvaaaaaaaaaa
TUPOon liittyviä työelämän uudis-
tuksia on kovin kehuttu. Eritoten
on nostettu esille irtisanomisaika-
na työnantajan ajalla toteutuvaa
uuden työpaikan hakuun liittyvien
asioiden tekemisen mahdollisuut-
ta.

Kertomatta on jäänyt seuraavat
rajaukset. Vapaa ei saa aiheuttaa
kohtuutonta haittaa työnantajalle.
Siitä on heti ilmoitettava työnanta-
jalle ja tämän vaatiessa tehtävä vie-
lä luotettava selvitys vapaan perus-
teesta. Toivottavasti riitaisat irtisa-
nomisneuvottelut työpaikoilla ei-
vät vesitä tätä uudistusta.

Masentumatta paras, sillä toiset
saavat ja toiset eivät tässäkin rat-
kaisussa. Kaikille jäsenille osto- ja
elinvoiman  kasvu edellyttäisi Tup-
lat Tupon mallia.

VVVVVierierierierieraskaskaskaskaskynäynäynäynäynä

TTTTTuleuleuleuleulevvvvvaisuus makaisuus makaisuus makaisuus makaisuus maksaa jo nsaa jo nsaa jo nsaa jo nsaa jo nyyyyyt,t,t,t,t,
oletkoletkoletkoletkoletko vo vo vo vo valmis?almis?almis?almis?almis?

PPPPPuheenjohuheenjohuheenjohuheenjohuheenjohtajien neuvtajien neuvtajien neuvtajien neuvtajien neuvottelupäivottelupäivottelupäivottelupäivottelupäivääääättttt

KHT:n alueorganisaation puheenjohtajien neuvottelupäivät Tukholman
risteilyllä Viking Linella 15-17.4. Lähtö 15.4. Helsingistä klo 17.30. Kutsut
lähetetään myöhemmin.

TTTTTiedotusiedotusiedotusiedotusiedotusvvvvvaliokaliokaliokaliokaliokunununununta:ta:ta:ta:ta:
Sirpa Savola (vpj.),

Ritva Väyrynen (päätoim. KHT -
lehti), Lea Oksanen (siht.), Roger

Sneitz (pj.), Tauno Siisiäinen.
Kuvasta puuttuvat Hertta

Virtanen ja Ari Kiminki
(nettivastaava).

HuolinnanHuolinnanHuolinnanHuolinnanHuolinnan
tes-vtes-vtes-vtes-vtes-valiokaliokaliokaliokaliokunununununta:ta:ta:ta:ta:
Marjatta Saalokari, Roger Sneitz (pj.),
Kerstin Tuomela (vpj.), Elena Hämä-
läinen, Tuula Virtanen (siht.). Ku-
vasta puuttuvat Tarja Majanen ja
Seppo Saarinen

TTTTTyyyyyööööövvvvvaliokaliokaliokaliokaliokunununununta:ta:ta:ta:ta:
Anne Kivelä, Ritva Väyrynen,,
Mirja Vilja, Tauno Siisiäinen,

Roger Sneitz. Kuvasta puuttuu
Seppo Saarinen

PPPPPaikaikaikaikaikallistallistallistallistallistoiminnanoiminnanoiminnanoiminnanoiminnan
vvvvvaliokaliokaliokaliokaliokunununununta:ta:ta:ta:ta:
Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi (siht.),
Eila Hokkanen (paikallistoiminnan
vastaava), Julia Ahverdova,
Seppo Virtanen,
Elena Hämäläinen (vpj.),
Väinö Alho

KKKKKuljetukuljetukuljetukuljetukuljetuksen sen sen sen sen tes-tes-tes-tes-tes-
vvvvvaliokaliokaliokaliokaliokunununununta:ta:ta:ta:ta:

Anne Kivelä ,
Ritva Väyrynen (pj.), Tiina Meisola,

Hannu Virkkula (vpj.),
Jaana Miiluvaara.

Kuvasta puuttuu Eeva Milvek.

KHT:n hallitus 2005-2007

Hallitus ja vHallitus ja vHallitus ja vHallitus ja vHallitus ja valiokaliokaliokaliokaliokunnaunnaunnaunnaunnattttt 2005 2005 2005 2005 2005
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KHKHKHKHKHT yhT yhT yhT yhT yhteisekteisekteisekteisekteiseksi asiaksi asiaksi asiaksi asiaksi asiaksisisisisi KHKHKHKHKHT T T T T till  vtill  vtill  vtill  vtill  vår går går går går gemensamma sakemensamma sakemensamma sakemensamma sakemensamma sak
Vuoden vaihde on ollut mullistavaa aikaa monille. Toisille se on tuonut surua, toisille
iloa, joillekin vain muuten suuria muutoksia elämään. Omat murheet kuitenkin
kutistuvat luonnonvoimien aiheuttamien mullistusten ja murheiden rinnalla. Kun on
vielä elämää jäljellä, erimielisyyksiä voidaan sopia ja riitoja ratkoa – ei aina omin
voimin, mutta apuja löytyy jos tahtoa riittää.

VVVVVastuu vastuu vastuu vastuu vastuu velvelvelvelvelvoittaaoittaaoittaaoittaaoittaa
Marraskuussa ollut jäsenkokous muutti omia kuvioitani kovasti. Aiottuani vähentää
ay-aktiivisuuttani ja toimia vain  alueellisella tasolla rivijäsenenä, huomasin yhtäkkiä
yrittäväni täyttää entistä suurempia saappaita. Kiitän, että sain vahvan valtakirjan,
mutta ymmärrän myös sen velvoitteet. Meidän kaikkien yhdessä pitää pyrkiä entistä
yhtenäisempään yhdistykseen; KHT:hen. Emme voi aina korostaa puheissamme, että
”meillä huolinnassa” tai ” meillä kuljetuksessa”, vaan MEILLÄ KHT:ssa. Mallia voimme
ottaa tosi läheltä. Lieneekö päässämme vääränlaiset lasit vai olemmekohan kaikki
kaukonäköisiä, jos emme sitä huomaa.

JokJokJokJokJokainen idea on ainen idea on ainen idea on ainen idea on ainen idea on tärktärktärktärktärkeäeäeäeäeä
Viime vuoden lopun suuri puheenaihe hallituksessa ja myös jäsenistön keskuudessa
oli jäsenhankinta. Aihetta ei ole syytä unohtaa tänäkään vuonna. Kiistämätön tosiasia
on, että jäsenhankintaan on pakko panostaa, jos aiomme yhdistyksenä pysyä edes
entisen kokoisena. Kiukuttelu, ”jos et leiki leikkiä minun kanssani minun tavallani,
sinun täytyy keksiä kokonaan oma leikki omine kavereinesi”, täytyy kuitenkin lopettaa.
Keinoja täytyy miettiä, ei yksin hallituksen, vaan jokainen yksittäinen jäsen on tärkeä
ideoija tässä työssä. Kenenkään ei pitäisi aliarvioida omia ajatuksiaan. Pienikin idea
kannattaa kertoa rohkesti, sillä siitä voi jalostua mitä vain.

Rivijäsenen odotukRivijäsenen odotukRivijäsenen odotukRivijäsenen odotukRivijäsenen odotuksetsetsetsetset
Mutta entäpä jo olemassa oleva jäsen, onko hän unohtunut? Eikö meidän pitäisi myös
miettiä, mitä hän odottaa yhdistykseltä? On yhdessä mietittävä, mitä meillä on
olemassa olevaa hyvää ja missä on kehitettävää. Voimme myös kysyä, onko meillä
kuivia oksia joita olisi syytä karsia?
Oikein aurinkoisia kevätpäiviä koko jäsenistölle.

RitRitRitRitRitvvvvva a a a a VVVVVäääääyryryryryrynenynenynenynenynen

Årsskiftet har varit omvälvande för ganska många. För andra har det fört med sig sorg,
för andra glädje, för en del annars bara stora förändringar i livet. De egna bekymren krym-
per dock i förhållande till de omvälvningar och sorg som orsakas av naturkrafter. När det
ännu finns liv kvar, så kan man alltid komma överens om meningsskiljaktigheter och konflik-
ter kan lösas – inte alltid med egen kraft, men det går att hitta hjälp, om viljan räcker.

AnsAnsAnsAnsAnsvvvvvarararararetetetetet f f f f förpliktigörpliktigörpliktigörpliktigörpliktigararararar
Medlemsmötet som var i november förändrade mina sfärer en hel del. Då jag hade tänkt
minska min fackliga aktivitet och verka enbart som vanlig medlem på regional nivå, så märkte
jag plötsligt att jag försökte fylla ännu större stövlar än tidigare. Jag tackar för att jag fick
en stark fullmakt, men jag förstår även dess förpliktelser. Vi alla måste gemensamt sträva
mot ett ännu enhetligare KHT, och inte alltid betona i vårt tal ”hos oss inom spedition” eller
”hos oss inom transport”, utan HOS OSS INOM KHT. Vi kan ta modell från väldigt nära. Månne
vi har på oss fel sorts glasögon, eller är vi månne alla långsynta, om vi inte märker det.

VVVVVarje idé är viktigarje idé är viktigarje idé är viktigarje idé är viktigarje idé är viktig
Det stora samtalsämnet i styrelsen i slutet av förra året,och även bland medlemmarna,
var medlemsanskaffning. Det finns inget skäl att glömma ämnet i år heller. Det är utan
tvivel ett faktum att man måste satsa på medlemsanskaffningen, om vi som förening
ens vill fortsätta att vara av samma  storlek som tidigare. Att bli sur enligt modellen ”om
du inte leker med mig på mitt sätt, så måste du hitta på en helt egen lek med egna lekkam-
rater” måste dock upphöra. Metoderna måste vi fundera på, inte bara styrelsen, utan
varje enskild medlem är en viktig idékälla i det här arbetet  Ingen borde underskatta sina
egna tankar. Det lönar sig att våga berätta även en liten idé, från den kan det förädlas vad
som helst.

Den vDen vDen vDen vDen vanliganliganliganliganliga medlemmens fa medlemmens fa medlemmens fa medlemmens fa medlemmens förörörörörvvvvvänänänänäntningtningtningtningtningararararar
Men hur är det med medlemmen som vi redan har, har vi glömt honom eller henne?
Borde vi inte även fundera på vad han förväntar sig av föreningen? Vi måste gemensamt
fundera på vad gott vi har, vad vi har att utveckla. Vi kan också fråga oss om vi har torra
grenar som det finns orsak att gallra?
Riktigt soliga vårdagar för hela medlemskåren.

RitRitRitRitRitvvvvva a a a a VVVVVäääääyryryryryrynenynenynenynenynen

UUUUUlklklklklkoilupäivoilupäivoilupäivoilupäivoilupäiväääää
Teemme 11-12.03.2005 retki/ulkoilupäivän Kerimäelle.Ilmoittautumiset
 25.02.2005 mennessä Leenalle 040-543 7583. Omavastuu 30 euroa/
jäsen (sis. majoitukseen 2 hh + iltaruoka )Lisätietoa Leenalta.

Risteily Risteily Risteily Risteily Risteily TTTTTallinnaanallinnaanallinnaanallinnaanallinnaan
Tallinaan risteily M/S Romantikalla 14-15.5.2005. Sitovat ilmoittau-
tumiset 10.3.2005 mennessä. Hinta alkaen 36 eur/hlö. Kysykää lisää
Leenalta puh. 040-543 7583. Seuraatkaa KHT:n nettisivuja!

-paikallistoimikunta-

TTTTTeaeaeaeaeatterimurhaatterimurhaatterimurhaatterimurhaatterimurhaa
To 17.3. klo 19.00 mennään Porin Rakastajat-teatteriin katsomaan “Koh-
talona murha” -esitystä. Hinta jäsenille 10 ,-/hlö, joka sisältää iltapalan.
Ilmoittautumiset 1.3. mennessä puh 020 533 4926/Raija Johansson.

HohHohHohHohHohtttttokokokokokeilaustaeilaustaeilaustaeilaustaeilausta
Pe 22.4. klo 19.30 Porin Keilahalliin perinteiseen ja suosittuun Hohtokei-
laukseen. Hinta jäsenille 5,-/hlö ja sisältää myös iltapalan.
Ilmoittautumiset 12.4. mennessä puh 020 533 4926/Raija Johansson.
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joten pidäthän kiirettä.
Tervetuloa mukaan kivaan illanviettoon!

    -paikallistoimikunta-

SaSaSaSaSataktaktaktaktakunununununtatatatata

PPPPPohjois-Kohjois-Kohjois-Kohjois-Kohjois-Karjalaarjalaarjalaarjalaarjala

UUUUUhkihkihkihkihki

Työttömyys on edelleen suoma-
laisen yhteiskunnan suurin on-
gelma. Se on sitä sekä taloudelli-
sesti että myös inhimillisesti kat-
soen. Taitaa olla vain niin, että
kun sitä on kestänyt niinkin kau-
an kuin nyt on, se on jäämässä  jol-
lakin tapaa sivuun ja muut vähem-
män tärkeät asiat ovat nouse-
massa etusijalle.

Nykyinen hallitus, aloittaes-
saan toimintansa, asetti tavoit-
teekseen luoda 100.000 uutta
työpaikkaa. Tällainen tavoite on
helppo mieltää. Vielä tätäkin tär-
keämpi sen asettamista tavoit-
teista on työllisyysasteen nosta-
minen. Siinä hallitus tavoittelee
työllisyysasteen nousua 75 %:iin.
Tämä tarkoittaa , että näin suuri
osa työikäisistä suomalaisista on
töissä. Tavoite 100.000 uuden
työpaikan luomisesta tällä halli-
tuskaudella on karannut jo kovin
kauas. Jos työllisyysastetavoite

sekin karkaa kovin kauaksi, joudu-
taan helposti tilanteeseen, että kai-
vetaan jostakin pöytälaatikkojen
kätköistä esiin kuuluisat Sailaksen
leikkauslistat.

Nyt ollaan jälleen kerran mietti-
mässä keinoja työttömien aktivoi-
miseksi. Tähän keinovalikoimaan
näyttää taas kerran liittyvän sekä
keppiä että porkkanaa. Itse perus-
ongelmaan eli työpaikkojen puut-
teeseen eivät tällaiset toimet pure.
Pääpaino työttömyyden nujerta-
misessa olisikin kohdistettava sii-
hen, miten Suomeen saadaan syn-
tymään uusia työpaikkoja. Teolli-
suuden kohdalla tulisi miettiä kei-
noja, joilla edes nykyiset työpaikat
saataisiin pidetyksi Suomessa. Eh-
kä vähän turhankin optimisesti voi-
si kysyä, olisiko ilmapiiri ehkä vähi-
tellen muuttumassa tälle myöntei-
seksi, kun elinkeinoelämän nokka-
mieskin kuuluttaa suomalaisen
omistuksen perään.

PPPPPSSSSS..... Näytellään sitä teatteria muu-
allakin kuin tupo-neuvotteluis-
sa. Tasavallan presidentin valin-
taan kuluu vielä melkoinen to-
vi, mutta siitä huolimatta presi-
denttipeli näyttää käynnisty-
neen jo täydellä höyryllä. Hom-
massa mielenkiintoisinta on se,
että kampanja – ainakin joilla-
kin tahoilla – on jo täydessä käyn-
nissä, vaikka ensimmäistäkään
ehdokasta ei vielä ole ilmoit-
tautunut. Potentiaaliset ehdok-
kaat muistelevat varmaankin
aikaisempia kierroksia, joilla ai-
kaisin mukaan ilmoittautu-
neet hyytyivät jo hyvissä ajoin
ennen finaalia. Sitten vielä pu-
hutaan tupo-teatterista!

TTTTTyyyyyöpaikköpaikköpaikköpaikköpaikkoja voja voja voja voja vai ai ai ai ai temppujatemppujatemppujatemppujatemppujaTTTTTyyyyyöpaikköpaikköpaikköpaikköpaikkoja voja voja voja voja vai ai ai ai ai temppujatemppujatemppujatemppujatemppuja

Kolumni
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Tunnetko ehkä itsesi yli-innostu-
neeksi työhösi, tunnet olevasi kor-
vaamaton, sinusta tuntuu, että si-
nua halutaan jok’ikiseen projek-
tiin ja jokaiseen kokoukseen. Olet
ylienerginen, tunnet jaksavasi ko-
ko ajan kuin ”Duracel-pupu”.

Tämä ylivertaisuus voi mennä
yli. Mihinkään et pysty keskitty-
mään kunnolla, et osaa käyttää ai-
kaasi oikein ja kun et pysty teke-
mään kaikkea, niin työuupumus
saattaa yllättää sinut. Sinut valtaa
tunne, että et pysty mihinkään, et
ole mikään, et osaa mitään, olet
huono – petyt itseesi ja itsetuntosi
on heikko.

Isoja riskIsoja riskIsoja riskIsoja riskIsoja riskejäejäejäejäejä
Uupuneena kaikenlainen arvoste-
lu ja neuvominen tuntuu vaikeal-
ta ymmärtää. Et muista etkä pysty

kuuntelemaan mitään positiivis-
ta, et välttämättä tunnista omia
oireitasi vaan menet kuin pikaju-
na asemalta toiselle päivästä toi-
seen. Työpaikalla et uskalla näyt-
tää väsyneisyyttäsi, et uskalla sai-
rastaa – aina saat pelätä työpaik-
kasi puolesta. Kovissa työpaineis-
sa otat liian suuren riskin. Kaikki al-
kaa kaatua päälle ja lopulta psyyk-
kinen ja fyysinen kantti pettää Si-
nut!

KKKKKierierierierierteestä poisteestä poisteestä poisteestä poisteestä pois
Anna aikaa itsellesi, nollaa kaikki.
Lomalla et tee mitään mikä ei kiin-
nosta. Et laadi aikatauluja, otat
käyttöön sanat ”huomenna tai yli-
huomenna tai sitten ei”. Yritä löy-
tää jotain sellaista tekemistä mis-
tä olet aina kiinnostunut, mutta
et ole uskaltanut lähteä kokeile-

maan. Esimerkiksi seinäkiipeilyä,
pitsinnypläystä tai vaikkapa suku-
tutkimusta. Nykypäivänä on niin
paljon mahdollisuuksia tehdä asi-
oita ja kaikki eivät edes maksa
mitään; ulkoilu, näyteikkunaos-
tokset tai autokauppojen ilmaiset
sunnuntaikahvit.

VVVVValkalkalkalkalkoinen voinen voinen voinen voinen valhe auttaaalhe auttaaalhe auttaaalhe auttaaalhe auttaa
Kuitenkin olisi kaikkein tärkeintä
oppia sanomaan EI! Ja sinä pää-
tät, miten sinun kalenterisi täyttyy.
Elämäsi ei saa olla koko ajan etu-
käteen lukkoon lyöty, vaan järjestä
aikaa. Valkoinen valhekin on sallit-
tua; ”sorry, mutta tälle illalle olen
jo sopinut aivan muuta menoa”. Ja
olet tyytyväinen kun voit olla ko-
tona, villasukat jalassa ja saippua-
sarjat odottavat. Siinä on sitä jota-
kin.

Olemalla terveellä tavalla itse-
käs ja keskittymällä olennaisiin
asioihin saat kokea, että työ tuot-
taa energiaa ja käsität asiat uu-
della tavalla. Silloin itseluotta-
muksesi paranee ja itsetuntosi
kohenee. Kun itse tietää olevansa
hyvä ja tekee parhaansa, ei tarvit-
se pelätä työpaikkansa puolesta.

Voit oppia säätelemään työmää-
rääsi tai työntekotapoja, jotta mie-
lekkyys ja kaiken uuden oppimi-
nen tuntuu hyvältä.

Toivon tämän kirjoituksen an-
tavan sinulle ajatuksia tähän alka-
neeseen vuoteen. Ja muista, että
Sinä voit antaa aikaasi itsellesi,
olemalla itsekäs terveellä tavalla.
Jos Sinä voit hyvin, niin läheisesi
voivat myös hyvin.

TTTTTyyyyyöniloa ja iloa öniloa ja iloa öniloa ja iloa öniloa ja iloa öniloa ja iloa tytytytytyöhönöhönöhönöhönöhön
Tässä oli se minun ”viimeinen” vi-

SalakSalakSalakSalakSalakaaaaavvvvvala ala ala ala ala tytytytytyöuupumusöuupumusöuupumusöuupumusöuupumus
KKKKKaikaikaikaikaiken ken ken ken ken kaaaaaaaaaatuessa päälle ja vtuessa päälle ja vtuessa päälle ja vtuessa päälle ja vtuessa päälle ja väsäsäsäsäsymymymymymykykykykyksensensensensen
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rallinen kirjoitukseni KHT-lehteen,
koska olen siirtynyt uusiin kuvioi-
hin. Voi olla, että jos minulle anne-
taan mahdollisuus, niin voin vie-
railla tässä upeassa lehdessä!

Uudet kirjoittajat ovat jo astu-
neet sopiviin saappaisiin ja uusi
KHT:n puheenjohtaja on ottanut
ohjat käsiinsä. Ritvalle toivotan
kaikkea hyvää sekä onnea ja me-
nestystä uudella uralla.
Iloista alkanutta vuotta Sinulle
KHT-lehden lukija!

Elina HakkElina HakkElina HakkElina HakkElina Hakkarararararainenainenainenainenainen

Vuodesta toiseen samat virret
eri suista laulettuina. Tyypillisiä
keskustelun aiheita varsinkin
koohooteeläisten naisten kes-
kuudessa.  Näitä virsiä lauletaan
työpaikkojen pukuhuoneissa,
kahvi- ja ruokatunneilla, yhteis-
ten harrastusten ja illanistujais-
ten aikana ja niin poispäin. Asi-
oille on tehtävä jotain ja palave-
riin kokoonnutaan. Palaveri on
hyvin hiljainen. Kukaan ei sano
mitään ja seiniä katsellaan.

AlanAlanAlanAlanAlanvvvvvaihaihaihaihaihttttto mielessäo mielessäo mielessäo mielessäo mielessä
Armoton tosiasia on, että kaikki
tuntemani kuljetus- tai huolin-
ta-alan nuoret työntekijät suun-

TTTTTES -näkES -näkES -näkES -näkES -näkymiä Oulun seudullaymiä Oulun seudullaymiä Oulun seudullaymiä Oulun seudullaymiä Oulun seudulla
PPPPPalkalkalkalkalkaaaaattttt o o o o ovvvvvaaaaattttt huonot huonot huonot huonot huonot.....     TTTTTyyyyyöolotöolotöolotöolotöolot o o o o ovvvvvaaaaattttt
huonothuonothuonothuonothuonot..... Mitään ei  Mitään ei  Mitään ei  Mitään ei  Mitään ei tapahdu.tapahdu.tapahdu.tapahdu.tapahdu.     TTTTTöitäöitäöitäöitäöitä
paiskitaan kpaiskitaan kpaiskitaan kpaiskitaan kpaiskitaan koiroiroiroiroiran palkan palkan palkan palkan palkalla ja alla ja alla ja alla ja alla ja tytytytytyöpäivöpäivöpäivöpäivöpäivääääättttt
ooooovvvvvaaaaattttt v v v v vain seitsemän ja puolen ain seitsemän ja puolen ain seitsemän ja puolen ain seitsemän ja puolen ain seitsemän ja puolen tunnintunnintunnintunnintunnin
mittaisia.mittaisia.mittaisia.mittaisia.mittaisia. Eik Eik Eik Eik Eikö kö kö kö kö kukukukukukaan aan aan aan aan tee mitään?tee mitään?tee mitään?tee mitään?tee mitään?

Anu PAnu PAnu PAnu PAnu Piriiriiriiriiri

nittelevat koko ajan alan vaihtoa.
Työmotiivit ovat erittäin kehnot
vaikka itse työ olisikin mielenkiin-
toista.
Näillä tulevaisuuden näkymillä
ammattitaitoisia työntekijöitä ei
juurikaan tällä alalla tule muuta-
man vuoden päästä olemaan.

Tähän työhön ei haluta sitoutua
varsinkaan, ellei palkka nouse. Kun
tarpeeksi maksetaan, niin pientä
hiillostusta tai huonoa esimiestä
kestää täsmälleen niin paljon enem-
män kuin kuun lopussa tilille pomp-
sahtaa enemmän euroja.

PPPPPuheista uheista uheista uheista uheista tektektektektekoihinoihinoihinoihinoihin
Mielestäni tärkein palkkaan liittyvä

parannusta vaativa asia on työ-
päivän muuttaminen kahdek-
santuntiseksi. Kunnolliset ilta-
yms. lisät tulisi myös saada tä-
män päivän normien mukaisiksi.
Mitään ei kuitenkaan tapahdu
ellei suut ala pikkuhiljaa aueta
muuallakin kuin naistenhuo-
neessa. Ammattiliiton tarkoitus-
han on saada rivimme yhtenäi-
siksi ja yhteinen ääni niin kuulu-
vaksi, ettei työnantajallakaan
ole nokan koputtamista.

Kaikki nuoret alan ihmiset; vai-
kuttakaa! Ja kaikki alalla jo vuo-
sia olleet ihmiset; älkää koko ai-
kaa pelätkö työpaikkanne me-
netyksen puolesta! Ei työnanta-
jalla ole varaa teitä pihalle pot-
kia! Nyt on viimeiset hetket lo-
pettaa omaan napaan tuijotta-
minen ja alkaa uskomaan parem-
paan tulevaisuuteen, sekä toimi-
maan sen saavuttamiseksi. Ettei
pian käy niin, että kadonnut hy-
my löytyy jostain toisesta työ-
paikasta.
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Helsinki-UusimaaHelsinki-UusimaaHelsinki-UusimaaHelsinki-UusimaaHelsinki-Uusimaa
Marjatta Saalokari, e-mail: marjatta.saalokari@dhl.com
puh. 050 5832 837

VVVVVarararararsinais-sinais-sinais-sinais-sinais-Suomi,Suomi,Suomi,Suomi,Suomi,     TTTTTurkurkurkurkurkuuuuu
Tuula Virtanen, e-mail: tuula.virtanen@dfdstransport.fi
puh. 040 5365 265

SSSSSaaaaataktaktaktaktakunununununta,ta,ta,ta,ta, P P P P Porioriorioriori
Seppo Saarinen, e-mail: seppo.saarinen@kuehne-nagel.com
puh. 040 7647 903

PPPPPirkirkirkirkirkanmaa,anmaa,anmaa,anmaa,anmaa,     TTTTTamperamperamperamperampereeeee
Helena Siirtola, e-mail: helena.siirtola@kuljetusnelio.fi
puh. 040 5185 615
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Katri Pystynen, e-mail: katipuhu@luukku.com
puh. 040 5576 390
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Matti Uimonen, e-mail: muimon@dna.internet.net
puh. 044 3444 652
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Sirpa Savola, e.mail: sirpa.savola3@luukku.com
puh. 050 3435 481
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Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi, e-mail: marja-riitta.vavuli@kiitolinja.fi
puh. 041 4392 179
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Elena Hämäläinen, e-mail: elena.hamalainen@johnnurminen.com
puh. 040 5437 583
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Ari Kiminki, e-mail: ari.kiminki@luukku.com
puh. 050 3675 388

KKKKKaakkaakkaakkaakkaakkois-ois-ois-ois-ois-Suomi,Suomi,Suomi,Suomi,Suomi, Lappeenr Lappeenr Lappeenr Lappeenr Lappeenrananananantatatatata
Tiina Ahola, e-mail: tiina.ahola@saimaalines.fi
puh 050 355 8315
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Tiina Meisola, e-mail: tiia101@hotmail.com
puh. 040 7762 026


