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Ei aivan. On jatkettava siitä mihin edellisenä vuonna jäätiin ja suunnitel-
tava tulevaisuutta tarkkaan harkiten. Joudumme edelleen ponnistelemaan
voiman lisäämiseksi tulevaa sopimuskierrosta ajatellen. STTK:lla on
Ketjureaktiokampanja, johon liitot ja yhdistykset osallistuvat. Tämä tukee
omaamme, huhtikuun loppuun jatkuvaa jäsenhankintakampanjaa, jo-
hon toivon jo monen osallistuneen. Jokaisen jäsenhankkijan, vaikka ei
pääpalkintoa saisikaan, voittomahdollisuudet lisääntyvät edunvalvonnan
kautta.

Toinen tämän päivän ”juttu” on yhteistyö. Sitä pitää tehdä jokaisella
tasolla. Pieni itsepäinen kansa on tottunut siihen, että kaikki tehdään yksin
tarpeen vaatiessa hammasta purren tai päätä seinään hakaten. Meidän
on pakko opetella toimimaan yhdessä. Se alkaa työpaikoilta. Parhaiten se
onnistuu, kun lähdemme menemään pienestä isompaan, harjoitte-
lemalla. KHT on siinä suhteessa hyvässä vaiheessa, sisäinen yhteistyö
sopimusalojen välillä toimii. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin ja kehittää
yhteistyötä liitossa ja edelleen STTK:ssa etenkin omilla toimialoilla.  En
väitä, etteikö yhteistyötä olisi jo tehty, mutta sen sisältöä pitää kehittää
ajatellen  tulevia neuvotteluja. Yhteisten etujen edistäminen lienee
helpompaa yhdessä.

Aletaan tämä vuosi työtä tehden niin jäsenhankinnassa kuin yhteis-
työssä. Yksi yhteistyön merkki ja tulos on myös tämän lehden ilmesty-
minen ERTO-lehden välissä.

Kevään odotuksiin.
Ritva Väyrynen
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käsitellään sääntömääräiset asiat sekä

kokouksessa tehtävät esitykset

matkakulut korvataan halvimman kulkuneuvon

taksan mukaisesti osallistujan matkalaskussaan

ilmoittamalle pankkitilille

ilmoittautumismenettely ruokailun takia

tarkentuu myöhemmin

kaikki jäsenet tervetulleita!

Hallitus.

kevätkokous

K
H
T

Kevätkokouksessa arvotaan myös jäsenhankintakampanjan lahjakortit.
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Vaarallista sopimista

Kuinka usein olen kuullutkaan itseni sanovan etten ole
ehtinyt tai että aika ei riitä hyvästä tahdosta huolimatta?
Luottamusmiessopimuksen hyvin lukeneena tiedän että
aikaa pitäisi olla käytettävissä mutta joka kerta kun poistun
työtehtävieni lomasta, joutuvat työkaverini tekemään kaksin
verroin töitä ja minä poistun huonon omantuntoni kanssa
ns. tärkeään  kokoukseen.

Tärkeitä kokouksia on vuosien varrella ollut paljonkin
mutta on kokouksia jotka tälläkin hetkellä tuntuvat tur-
hauttavilta. Työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä on
sovittu useistakin työryhmistä, itse olen ollut jo 12 v. mukana
palkkausjärjestelmän uudistamistyöryhmässä.

Työryhmässä on näiden vuosien aikana vaihtuneet hen-
kilöt useasti, siitäkään ja ERTO:n lakimiesten hyvästä työstä
ja esityksistä huolimatta palkkausjärjestelmä ei ole edennyt
mitenkään. Sopimuksessa on edelleen vanhat nimikkeet ja
olemattomia palkkaryhmiä joita ei tunnu sieltä millään saavan
pois.

Työntekijäpuoli antaa esityksen joka lähtee työnantaja-
puolelle tarkastettavaksi ja kommentoitavaksi mutta palau-
tuu taas aivan uutena esityksenä takaisin johon taas
annamme vastineen joka taas hautautuu jonnekin ja niin
edelleen.

Tämän työryhmän työhän tietysti päättyisi heti työn-
antajapuolen hyväksymiseen jos antaisimme esityksen vain
yhdestä palkkaryhmästä johon kaikki kuuluvat ja palkkatau-
lukossa olisi vain yksi palkka enintään 1.200 euroa kk ja
kaikki muut asiat sovitaan paikallisesti.

Tämä oli kärjistetty päätelmä asiasta mutta toivotta-
vasti saitte edes hyvät naurut. Tästä samaisesta paikalli-
sesta sopimisesta on jo heitetty ilmaan seuraavaan tupo-
pöytään vaatimuksia ja joihin onkin tullut työntekijäpuo-
len liitoilta hyviä kommentteja.

Paikallinen sopiminen on vaarallista, täytyy tietää mistä
voi sopia ja vaikuttaako se olennaisesti koko jäsenistön etui-
hin. Aina tietysti voi sopia että saamme tuhat euroa enem-
män palkkaa vaikkapa joka toinen kuukausi, palkkataulu-
kossa olevat palkathan ovat vähimmäispalkkoja, tämäkin
oli vain hurja unelma.

Mutta työtä on jatkettava parempien etujen ja olo-
suhteiden saavuttamiseksi, tämä vuosikin on tärkeä monella
tavalla, on saavutettava kunnolliset valmiudet vuoden 2007
työehtosopimusneuvotteluihin unohtamatta jäsenistön
tahtoa.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille !
Kerstin Tuomela

KHT: n varapuheenjohtaja
Erto/KHT:n huolinnan

edunvalvontavaliokunnan puheenjohtaja

Hur ofta har jag inte hört mig själv säga, att jag inte har
hunnit eller att tiden har inte räckt till trots den goda viljan?
Jag är väl insatt i förtroendemansavtalet och vet, att det bör
finnas tid till uppdraget, men ändå känns det som om mina
arbetskamrater får jobba dubbelt upp samtidigt som jag
går till så kallade viktigt möte med dåligt samvete.

Det har varit åtskilliga, viktiga möten genom åren, men
det finns också möten, vilka även för tillfället känns
frustrerande. I samband med kollektivavtalen har man
bestämt om olika arbetsgrupper. Själv har jag varit med i
reformgruppen för avlöningssystem i 12 år.

Under denna tid har medlemmarnas rotation varit stor.
Trots detta och trots det goda arbetet och de bra förslagen
från Erto:s jurister, har arbetet med avlöningssystemet inte
alls framskridit.  Kollektivavtalet innehåller fortfarande gamla
titlar och obefintliga lönegrupper, vilka inte fås bort på något
sätt.

Arbetstagarsidan framställer förslaget, som sedan
skickas vidare till arbetsgivarsidan för granskning och kom-
mentering. Arbetsgivarsidan presenterar det sedan som ett
nytt förslag till vilket vi ger svaromål, som begravs
någonstans osv.

Den här arbetsgruppens arbete skulle förstås upphöra
genast med arbetsgivarsidans godkännande i fall vi skulle
överlämna ett förslag om en lönegrupp till vilken alla
arbetstagare hörde och det i lönetabellen bara skulle finnas
en lön, max 1.200 euro/månad. Resten gjordes upp lokalt.

Det här är dock en tillspetsad slutledning av sakfrågan,
men förhoppningsvis fick ni ett gott skratt i alla fall. Om
den här lokala överenskommelsen har det  redan kastats
fram krav på inför nästa inkomstpolitiska möte. Några av
kraven har mottagits väl av arbetstagarsidans förbund.

En lokal överenskommelse är farlig, man måste veta
vad man kan göra upp i överenskommelsen och om det
inverkar väsentligt på hela medlemskårens intressen. Man
kan förstås alltid besluta om att vi får 1.000 euro mera i lön
t.ex. varannan månad. Lönetabellernas löner är ju mini-
milöner, det här var bara en vild dröm.

Arbetet måste dock fortsätta för att vi ska få till stånd
bättre förmåner och förhållanden. Även detta år är viktig
på många sätt, man bör uppnå ordentlig beredskap inför
kollektivavtalsförhandlingarna år 2007 utan att med-
lemskårens vilja glöms.

God fortsättning på året!
 Kerstin Tuomela

viceordförande KHT
intressebevakningsutskottets ordförande

ERTO/KHT spedition

Farlig överenskommelse

Varapuheenjohtajalta

Kerstin Tuomela
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Työpaikkatason toiminnan merkitys
korostuu jatkossa entistä enemmän
tässä työssä. Tämä tarkoittaa sitä, että
meidän on kehitettävä luottamus-
miesten, työsuojeluvaltuutettujen ja
muiden henkilöstön edustajien toi-
mintamahdollisuuksia ja vahvistet-
tava heidän asemaansa työpaikoilla.
Samalla se tarkoittaa sitä, että seuraa-
vissakin sopimusneuvotteluissa nämä
asiat ovat vahvasti esillä neuvottelu-
pöydässä.

Asioita pitää ajaa neuvottelujen
välilläkin. Siksi luottamusmiesten ja
muiden henkilöstön edustajien ase-
maan liittyvät kysymykset ovat
mukana myös normaalissa jatkuvan
neuvottelun prosessissa työnantajien
kanssa. Asiaa on vietävä eteenpäin

työpaikoilla, yhdistysten ja liiton joka-
päiväisessä toiminnassa. Parhaillaan
näitä kysymyksiä pohditaan myös viime
TUPO:n myötä perustetussa työryhmäs-
sä. Sen tuloksia kuullaan huhtikuun lop-
puun mennessä.

Työpaikkatason toiminnan kehittä-
misessä on yhdistysten ja liiton, eli KHT:n
ja ERTO:n kyettävä entistä tiiviimpään
yhteispeliin. Liiton työn täytyy tukea ja

palvella yhdistyksen työtä ja toimijoita
työpaikoilla. Vastaavasti meidän täytyy
selkeyttää yhdistysten tehtävät. Tavoit-
teiden ja toiminnan täytyy olla saman-
suuntaisia. Tämän vuoksi keskustelem-
me ERTO:n liittohallituksessa yhdistys-
ten ja liiton välisestä työnjaosta. Kun se
on selkeä, asiat hoituvat jouhevammin
ja kaikki olennainen saadaan tehtyä en-
tistä tehokkaammin ja resurssit kohden-
netaan olennaisiin asioihin.

Miten sitten työpaikkatason toimin-
taa voitaisiin kehittää? Sitä mietimme
yhdessä. Yhdistysten toimintatapoja
voidaan uudistaa, viestintää voidaan
kehittää ja sanomaa terävöittää. Tärkeää
on saada työntekijät mahdollisimman
kattavasti mukaan toimintaan. Tämän
vuoksi yhteinen Ketjureaktio-kampanja

on tärkeää. Tärkeintä on kuitenkin se,
että itse tuote edunvalvonta ja siihen
liittyvät palvelut ovat kunnossa. Se on
omassa työssäni keskeisin tavoite.

Tuotteen kehittämisessä yhdistysten
toiminta on olennaisessa roolissa. Ky-
symys liittyy osin yhdistysten paikallis-
toiminnan kehittämiseen, toisaalta jä-
senpalveluun ja jäsensuhteen hoitami-
seen työpaikoilla. Tässäkin asiassa katse
kääntyy monessa mielessä työpaikkojen
luottamusmiehiin ja muihin henkilös-
tön edustajiin. Työpaikkatasolla ta-
pahtuva työ ratkaisee usein jäsenen
kokeman palvelun tason.

ERTO:n tehtävänä jäsenpalvelussa
ovat mm. työsuhdeneuvonta, neuvon-
ta- ja lakimiespalvelut, riita-asioiden
hoito, sopimus- ja neuvottelutoiminta
ja muu edunvalvonta. Yhtä tärkeää on,
että pystymme kouluttamaan luot-
tamusmiehiä entistä paremmin ja tuke-
maan heitä heidän työssään. Liitto on
eräällä tapaa yhdistysten ja luottamus-
miesten takavarmistus ja toiminnan
puitteiden luoja. Näin pitää ollakin. Vas-
taavasti meidän täytyy pohtia aluetoi-
minnan roolia, STTK:n kautta hoidetta-
via asioita sekä sitä miten jäsenten etu-
ja kehitetään kansainvälisissä puitteissa
tai yhteiskunnallisessa edunvalvonnassa.

Kokonaisuutena kyse on edunval-
vonnan katkeamattomasta ketjusta:
luottamusmies – yhdistys – liitto - STTK,
jonka pitää toimia mahdollisimman
hyvin yhteen. Jäsenen pitää pystyä luot-
tamaan siihen, että hänen asiansa hoi-
tuvat tuossa ketjussa ja palvelu pelaa.

Vaikka juttu voi kuulostaa sekavalta ja
monimutkaiselta, ei se sitä ole. Kyse on
ihmisten työstä ihmisille. Jäsenten pal-
velemisesta. Olemme heidän asiallaan ja
toivottavasti askelen aikaa edellä, kuten
STTK:n strategian johtoajatus kuuluu.

Työpaikoilla, KHT:ssä, ERTO:ssa ja
STTK:ssa tehdään hyvää työtä ja yhdes-
sä asioita miettien meillä on hyvät val-
miudet hoitaa asioita tulevaisuudessa
entistä paremmin. Tavoitteena on olla
jäsentä lähellä häntä palvellen.

– jäsentä palvellen
ERTO:n puheenjohtajana on mukava saada palstatilaa KHT-

lehdessä. Kiitos siitä! Aivan ensimmäisessä jutussani haluan

lähteä liikkeelle perusasiasta, ERTO:n päätehtävästä, nyt ja

tulevaisuudesta. Ammattiyhdistysliikkeen tehtävä on jäsen-

ten etujen valvominen ja kehittäminen sekä jäsenten palvelu

– heidän tarpeistaan lähtien ja heidän ehdoillaan.

Jäsentä lähelle

Tapio Huttula,

Puheenjohtaja, ERTO

“Työpaikkatason toiminnan
kehittämisessä on yhdistys-
ten ja liiton, eli KHT:n ja

ERTO:n kyettävä entistä
tiiviimpään yhteispeliin.”
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HALLITUS 2006

KHT:n hallitus kokoontui järjestäyty-
mistä varten lauantaina 21.1.2006
ERTO:n toimistolla Helsingissä.

Mukana oli pitkänmatkalaisia,
lähitienoolta tulleita sekä vanhoja
että uusia kasvoja. Tunnelma oli,
kuten aina, hyväntuulinen ja jäl-
leennäkemisistä iloinen.

Esityslista oli pitkä ja asioiden
läpikäynti ei sujunut käden kään-
teessä. Henkilöt hallituksen tärkei-
siin tehtäviin ja valiokuntiin valittiin
hyvässä hengessä. Erityisen muka-
vaa oli saada uusia vaikuttajia  mu-

Kuvassa osa hallituksen jäsenistä.

ylin takarivi vasemmalta:

Väinö Alho, Katri Pystynen,

Tiina Meisola, Tauno Siisiäinen,

Elena Hämäläinen, Marjatta Saalokari,

Sanna Liiri, Anne Kivelä, Hannu Virkkula

ja Seppo Virtanen

keskirivi vasemmalta:

Tuula Parviainen, Lea Oksanen

keskirivi oikealla:

Tuula Virtanen, Sirpa Savola

alarivi vasemmalta:

Maria Kivelä, Jaana Miiluvaara,

Eila Hokkanen, Kerstin Tuomela

ja Ritva Väyrynen

Useaan kertaan on todettu, että vanha vuosi on

karistettu harteilta, nollattu mielet, puhdistettu

pöydät ja avattu ovet uudelle ja tulevalle.

kaan tekemään työtä jäsenten hy-
väksi.

Tämä vuosi on erittäin tärkeä,
ponnistuksia ja yhteistyötä vaativa,
valmistauduttaessa tulevaan sopi-
muskierrokseen vuonna 2007.

Uutta  ajattelu-ja toimintatapo-
jen kehittämistä tarvitaan ja sitä
halukkuutta tuntui hallituksen ko-
kouksessa myös olevan.

Johan se tekemisen ja osallistu-
misen riemu näkyy kaikkien kas-
voilla uuden hallituksen esittely-
valokuvassa.

Lea Oksanen

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Jäsenkampanja
on vielä käynnissä
Aikaa on huhtikuun lopppuun asti
Yhden uuden jäsenen hankkinut
saa yhden arvan
Vastaavasti viisi uutta jäsentä tuo
viisi arpaa
Jäsenhankkijoiden kesken arvo-
taan 1000 ja uusien jäsenten kes-
ken 500 euron lahjakortti
 Verottomat lahjakortit arvontaan
KHT:n kevätkokouksessa 13.5.2006.

Jäsenmatka Tunisiaan
KHT:n jäsenmatka 13.-20.5.2006
Tunisiaan Sousseen
hotelli on *** Le Marabout

hintaan sisältyy buffetaamiainen

puolihoidon saa hintaan 13 euroa •/hlö/vko

hinta 418 euroa/aikuinen/2hh, josta jäsen

saa 50 %:n alennuksen

349 euroa/2-14 v. lapsi lisävuoteella

Tiedustelut ja ilmoittautumiset
1.1.-10.2.2006 Ritva Väyrynen
p. 050 4952 701 tai 08-510 867 /
ritva.vayrynen@erto.fi

Paikallistoiminnan
seminaari
järjestetään
11.-12.03.2006 Mikkelissä.

Kutsut lähetetään myöhem-
min paikallistoimikuntien
ja -osastojen sekä työpaikka-
osastojen puheenjohtajille.
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Globalisaatio on tämän ajan mantra,
jota hoetaan kaikissa mahdollisissa ja
mahdottomissa tilanteissa. Juhlapu-
heissa sitä vastustetaan tai sen nimeen
vannotaan. Vaikka yritänkin kohtuulli-
sesti seurata asioita, en ole missään
nähnyt ymmärrettävää selvitystä siitä,
mitä globalisaatio oikein on ja miten se
vaikkapa meihin suomalaisiin vaikut-
taa. Olisi mukava nähdä uskottava sel-
vitys, josta kävisi ilmi, olemmeko saa-
mapuolella vai olemmeko maksumie-
hiä.

Tällä hetkellä sitä vastustetaan lä-
hinnä tunnepohjalta ainakin sen vuok-
si, että se kiistatta vie joiltakin aloilta
työpaikkoja pois. Vastineeksi sen sa-
notaan tuovan työpaikkoja toisaalle?
Selvältä näyttää, että se ainakin muuttaa
suomalaisen elinkeinoelämän raken-
netta siihen suuntaan, että kokoon-
panotyyppiset työt ovat täältä katoa-
massa.

Globalisaatio pitää sisällään mon-
takin erilaista asiaa. Yksi ja varsin on-

Vastustaa vai sopeutua ja vaikuttaa

Voi ystävät ja kylänmiehet!! Suosittelen
kovasti Hinku-Himoksen lomailua!

Olen vuosien varrella viettänyt laa-
tuaikaa Himoksella useinkin. Nyt var-
maan ihmettelette miten olen voinut
olla siellä usein?

Jaa-a. Onhan minulla ikääkin ja lii-
tossakin olen ollut jo vuosikausia joten
siinä yksi selitys.

Ja toinen on se, että me ystävättä-
rieni kanssa, jotka kuuluvat KHT:hen,
olemme vuorotellen anoneet mökki-
oikeutta, näin emme ole keneltäkään
vieneet lomailumahdollisuutta. Ja kuten
varmaan tiedättekin Kopran Matilta
kannattaa kysellä vapaita viikkoja tai
viikonloppuja pitkin vuotta. olen muu-
taman kerran viettänyt pikalähtövii-
konloppujakin siellä. Tunnustan heti, et-
ten ole urheilullinen naisihminen, joten
mäet ja hiihtoladut ovat minulle tun-

temattomia (Himoksellakin), mutta
kyllä siellä tälläinen sohvaperunakin
viihtyy. Mikä on ollessa siistissä läm-
pimässä mökissä jossa on kaikki tar-
peelliset välineet ja vermeet.

Ja urheiluhulluillehan on vaikka
mitä: mäkeä ja hiihtolatuja ja kävely-
reittejä. Ja lähistöllä on golf-kenttäkin.
Olen kerran ollut kesälläkin viikon mök-
keilemässä, eihän tuo mökkimme pel-
kästään talvikäyttöön ole suunniteltu.
Jämsässä voi käydä kaupassa.

Linja-autolla pääsee melko helposti.
No, ei kyllä ihan nurkalta mutta, koh-
tuullisen kävelymatkan päässä on bus-
sipysäkki ja kauaa ei tarvitse körötellä
kun jo on perillä. Aurinkoa oli mukava
ottaa aurinkotuoleissa ja katsella verk-
kaista elämän menoa. Mieli siinä lepäsi.
Vietin muutama vuosi sitten itsenäisyys-
päiväviikonlopun ystävättärieni kanssa

mökillä, oli tunnelmallista: itsenäisyys-
päivän kynttilät ja tummeneva ilta.

 Ihan siinä herkistyi. Neljä, ei niin
pientä, naisihmistä mahtuu todella
hyvin touhuumaan ja olemaan sovus-
sa, joten riittävästi siellä on tilaakin.

No, keittiönurkkaukseen ei kyllä
mahdu kuin yksi kokki, mutta niinhän
se on, että monta kokkia sitä pahempi
soppa, joten varmaankin mökkiä suun-
niteltaessa on tätäkin ajateltu.

Vai oisiko? Nythän Himos on trendi-
käskin matkailukohde ( jos tämmöinen
jollekkin meistä on tärkeää) ja mökki-
vuokra on kohtuullinen.
Mikä hieno yhdistelmä!!!

Joten nyt mökki tehokäyttöön!
Lähde sinäkin.

Terveisin Lempukka Lahdesta
eli Lempi Mattila

Lomailkaa Himoksella!!

gelmallinen on valtioi-
den välinen kilpailu
työpaikoista. Yritykset
ovatkin oppineet kilpai-
luttamaan valtioita siitä, mihin he pe-
rustavat uusia työpaikkoja. Valtiot tar-
joavat toinen toisiaan suurempia tukiai-
sia vastineeksi uusista työpaikoista.
Suomella ei tällaiseen menettelyyn
juurikaan ole varaa. Tätä merkittävästi
pahempi asia on se, että tarjotaan myös
”joustavampaa” lainsäädäntöä työ-
elämään liittyvässä lainsäädännössä.
Tähänkään Suomella ei ole varaa – eikä
saakaan olla.

Näissäkin asioissa historiasta kan-
nattaisi ottaa vähän oppia. Ei työ-
paikkoja väkisin synny eivätkä ne vä-
kisin jossakin tietyssä paikassa pysy.
Suomeenkin jäi kosolti tyhjiä halleja kun
vaateteollisuus muutti täältä Portuga-
liin, sittemmin Viroon ja nyt Kauko-Itään.
Aina jostakin löytyy vielä halvempi ja
lainsäädännöltään ”joustavampi”.

Maiden välistä kilpailua parempi

keino hallita globalisaatiota olisi yh-
teisten pelisääntöjen luominen näissä
asioissa. Suomen – ja muidenkin teol-
listuneiden maiden – kannalta vai-
keimpia tapauksia ovat esimerkiksi Kii-
na, Intia ja muut kehitys- ja kehittyvät
maat. Pelkillä EU-säädöksillä näitä
asioita ei ole mahdollista ratkaista.

Tässä olisikin ay-liikkeellä tekemi-
sen paikka. Toinen toimija, jolla ainakin
teoriassa olisi mahdollisuus vaikuttaa
asiaan, on Maailman Kauppajärjestö
(WTO). Se tosin on keskittynyt puhu-
maan vain maataloudesta. Pitäisikö ay-
liikkeen pyrkiä tässä asiassa yhteis-
työhön WTO:n kanssa? Ay-liike on
tosin perinteisesti suhtautunut vähin-
täänkin nuivasti WTO:hon mutta hyvän
asian puolesta kannattaisi yrittää.

Kolumni

Uhki
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Årsskiftet var för min del en lite lugn-
are period på fackföreningsfronten. Det
blev tid över för att ladda batterierna
och fundera på allt som man har hört
under året hemma och ute i världen.
Jag fick en aha-upplevelse under en
diskussion. Jag märkte att en och sam-
ma sak kom upp ständigt i olika dis-
kussioner, men tidigare hade jag inte
riktigt hunnit sätta mig in i saken.

För många, troligen för de flesta, är
arbetet på heltid och regelbundet
placerande sig i huvudsak från mån-
dag till fredag. Alla vet att man arbetar
i skift i fabriker och på sjukhus, men det
finns betydligt fler som arbetar i skift
och inom många olika branscher. De
flesta gör det i alla fall enligt något
arbetstidsschema, då det åtminstone
är på något sätt regelbundet.

Lotten för en grupp, de timanställ-
da, är inte avundsvärd. Den timsan-
ställda anställs oftast som extra hjälp
när det är brådska eller för att tura un-

Genom att vara ödmjuk och ta
emot allt som erbjuds, men å andra
sidan vara nöjd med bara smulor, får
du en gloria över ditt huvud och ar-
betsgivarens aktning att värma den
nutida trälens liv.

Kom ihåg, att ditt liv är
arbete och väntan på det
Om man vid årsslutet såg bakåt, måste
man vid årets början även rikta tankar
mot det kommande. Förhoppningsvis
fortsätter kontakterna från medlem-
skåren som tidigare. Jag upplever res-
ponsen som en viktig vägledare. Ge-
nom kontakterna får man också veta
om medlemskårens behov. Det är inte
heller ovanligt med goda idéer som
kommer från det hållet.
Tack för det gångna året och god fort-
sättning på resten av året!

Ritva Väyrynen

Vuodenvaihde oli kohdallani hieman
hiljaisempaa aikaa ay-rintamalla. Jäi
aikaa ladata akkuja ja pohtia kaikkea,
mitä vuoden varrella on kuullut koto-
na ja maailmalla. Sain ahaa-elämyksen
erään keskustelun aikana. Huomasin
yhden ja saman aiheen nousevat esille
yhä uudelleen ja uudelleen eri keskus-
teluissa, mutta aiemmin en ollut ennät-
tänyt oikein paneutua asiaan.

Monilla, varmaan valtaosalla työ on
kokoaikaista ja säännöllistä, pääosin
maanantaista perjantaihin sijoittuvaa.
Kaikki tietävät, että tehtaissa ja sairaa-
loissa tehdään vuorotyötä, mutta vuo-
rotöitä tekeviä on paljon enemmän ja
monella eri alalla. Useimmat tekevät
sitä kuitenkin jonkin työaikajärjestel-
män mukaan, jolloin se on ainakin jolla-
kin tavalla säännöllistä.

Yhden ryhmän, tuntityöntekijöiden

malla palkan vaihdellessa ennakoimat-
tomasti.

Olemalla nöyrä ja ottamalla vas-
taan kaiken tarjotun, mutta toisaalta
tyytymällä murusiin, saat sädekehän
pääsi päälle ja työnantajan arvostuksen
lämmittämään tämän päivän työn or-
jan elämää.

Muista, elämäsi on työ
ja sen odottelu
Jos vuoden lopussa katsoi taakseen, on
vuoden alussa suunnattava ajatuksia
myös tulevaan. Toivottavasti jäsenis-
töltä tulevat yhteydenotot jatkuvat en-
tiseen malliin. Koen palautteen tär-
keäksi suunnannäyttäjäksi. Yhteyden-
ottojen kautta saa myös tietoa jäsenis-
tön tarpeista, eivätkä sitä kautta tulevat
hyvät ideat ole harvinaisia.

Kiitoksia menneestä vuodesta ja
hyvää loppuvuotta!

der sjukledigheter. Arbetets mängd och
längd kan man inte alltid uppskatta, så
det är svårt att komma överens om en
regelbunden arbetstid. En del av arbetet
kan vara i förväg avtalat, men en del
sådant som kommer emot även med
kort varsel.

Det gör ingenting om man kan leva
på arbetets villkor och ta emot allt
arbete som erbjuds. Men vad händer
om du försöker anpassa ditt liv även
efter din familj, dina vänner, dina in-
tressen eller efter vilken annan sak som
helst, och det erbjudna i förväg icke
överenskomna arbetstillfället inte passar
dig? Jag tippar att du är skyldig. Inte
bara arbetsgivaren skuldbelägger, utan
även dina arbetskamrater funderar på
varför pengar inte duger. Trots fast
anställning är det svårt att planera  livet
framåt då den månatliga arbets-
mängden och därmed även lönen
varierar utan att man kan förbereda sig
på det.

osa ei ole kadehdittava. Tuntityöntekijä
palkataan usein kiireavuksi tai sairas-
lomia tuuraamaan. Työn määrää ja kes-
toa ei aina pysty arvioimaan, joten
säännöllisestä työajasta on vaikea sopia.
Osa työstä voi olla ennalta sovittua,
mutta osa lyhyelläkin varoitusajalla
eteen tulevaa. Eihän siinä mitään, jos
pystyy elämään työn ehdoilla ja otta-
maan vastaan kaiken tarjotun työn.

Mutta entäpä jos yrität sovittaa elä-
mäsi myös perheesi, ystäviesi, harrast-
ustesi tai minkä muun asian kanssa ta-
hansa, eikä tarjottu ennalta sopimaton
työtilaisuus sovikaan sinulle? Veikkaan,
että olet syyllinen. Ei ainoastaan työn-
antaja syyllistä, vaan työkaverisikin
pohtivat, miksei raha kelpaa. Vakitui-
sesta työsuhteesta huolimatta elämän
suunnitteleminen eteenpäin on vai-
keaa kuukausittaisen työmäärän ja sa-

Puheenjohtajan palsta

Ritva Väyrynen

on aina valmis

Tuntityöläinen

är alltid redo

Timanställd



8 KHT 1/2006

Pariisissa tammikuun puolivälissä koolla
ollut ITF:n kaupunkiliikennekomitea ke-
räsi osallistujia 34 eri valtiosta. Komite-
assa käsitellään maanteiden  ja rautatei-
den joukkoliikenneasioita.

Kokouksessa puhuttiin väkivallasta,
jota työntekijät yhä enenevässä määrin
kohtaavat työssään. Väkivalta on usein
ennalta arvaamatonta ja äkillistä. Työn-
antajat suhtautuvat siihen entistä välin-
pitämättömämmin, mikä pitkälti osal-
listujien käsityksen mukaan johtuu jouk-
koliikenteen kilpailuttamisesta ja yksi-
tyistämisestä. Kilpailun voittaneet, usein
kansainväliset yritykset eivät piittaa työ-
turvallisuuteen liittyvistä asioistaa. Niille
on tärkeintä vain maksimaalinen voitto.

Lisää kameroita ja vartijoita
Naisiin on viime vuosina kohdistunut
entistä enemmän ahdistelua. Uutena
piirteenä ovat mukaan tulleet esimer-
kiksi suurkaupunkien metroihin tai linja-
autoihin kohdistuvat terroristihyökkä-
ykset, joissa suuri joukko ihmisiä on saa-
nut surmansa.

Kokous edellytti ITF:n ryhtyvän toi-
menpiteisiin, jotta työturvallisuutta ja
matkustajien turvallisuutta saataisiin
parannettua. Kameravalvonnasta ja var-
tijoiden lisäämisestä on saatu hyviä ko-
kemuksia.

Kokous keskusteli myös kansain-
välisistä joukkoliikennealalla toimivista
operaattoreista. Suomessa on tällä het-
kellä vain kaksi suurta ulkomaista yri-

tystä, pääkaupunkiseudulla toimiva
Concordia, sekä Connex, joka on pää-
kaupunkiseudun lisäksi ostanut yrityk-
siä Pirkanmaalta, Pohjanmaalta ja Sata-
kunnasta. Kansainväliset yritykset pyrki-
vät  tuottamaan mahdollisimman paljon
voittoa osakkeenomistajilleen ja mo-
nessa maassa ne ovat avoimen ammat-
tiyhdistysvihamielisiä. Ay-liikkeen pitäi-
sikin koota voimansa ja näyttää näille
suuryrityksille, etteivät ne voi kohdella
työntekijöitään täysin mielivaltaisesti.

Useissa maissa on joukkoliikenne
yksityistetty ja vapautettu kilpailulle.
Palvelut ovat huonontuneet ja hinnat kal-
listuneet. Jossakin on saatu myös päin-
vastaisiakin kokemuksia. Kilpailutuksen
kautta säästyneillä varoilla on hankkittu
lisää liikennettä ja parannettu  palvelua.

Pohjoismaisen kuljetustyöntekijäin
federaation (NTF) jaostojen työvalio-
kunnille järjestettiin tammikuun lopulla
yhteinen seminaari Riiassa. Taustalla oli
se, että kaksi vuotta sitten tehty fede-
raation organisaatiomuutos. Nykyään
jaostot ovat koolla kerran tai kaksi vuo-
dessa hyvin valmisteltuina ja varsinai-
nen toiminta tapahtuu pääosin työryh-
missä.

Rautatie-ja huolintajaostoissa muu-
tos on lähtenyt hyvin käyntiin. Sen si-
jaan maantiejaosto on ongelmallinen,
koska jaosto työskentelee nyt vähem-
millä voimilla. Senkin työ päätettiin
koettaa saada  kunnolla käyntiin.

Rainer Heino

Väkivalta ja yksityistäminen esillä
ITF:n kaupunkiliikennekomiteassa

Etelä-Savo

Yhteisiä teatterielämyksiä
Lähde Mikkelin teatteriin pe 7.4.2006

klo 19.00 katsomaan näytelmää

Näköalasillalta,vierailijana Satu Silvo.

Omavastuu jäseniltä 5 euroa.

Ilmoittautumiset viimeistään su 26.3.2006 Katille

puh, 040 5576 390

Tervetuloa!

ERTO:n ja KHT:n yhteinen retki
Retki jäsenille perheineen lauantaina 25.2.2005

Kyyrönkaidan kurssikeskukseen Ristiinaan.

Mukavaa ja monipuolista tekemistä ja ohjelmaa

kaikenikäisille!

Pilkkikilpailu upeine palkintoineen, pulkkamäki,

kahvit ja makkaranpaistoa kodalla, sauna, uinti

(pyyhkeet ja uikkarit mukaan) ja maittava

keittolounas.

Matkan hinta (sisältää bussimatkan lisäksi

yllämainitun) jäsenet 12;- alle 12-v. Lapset 9;-

ja seuralaiset 18;-

Lähtö bussilla Mikkelistä (lääninhallituksen

tilausajopysäkki) klo 9.00 ja paluu n klo 16.00.

Ilmoittautumiset (sitovat) 17.2.06 mennessä

Kati Pystynen 040 5576 390

tai Leena Parkkonen 050 5268 536

e-meil: leena.parkkonen@luukku.com

Tervetuloa mukaan!

-paikallistoimikunta-

Helsinki-Uusimaa

järjestää jäsenilleen kulttuuririennon

Hectorin 40-vuotis
Juhlakonserttiin
Harwall Areenalla 16.2.2006 klo 20.00 alkaen

Tätä ennen klo 18.30 meillä on tilaisuus kuunnella

ERTO:n järjestösihteeri Karo-Petteri Kuusistoa

ERTO:n uusista tuulista sekä STTK:n Ketjureaktio-

kampanjasta.

Tämä tilaisuus pidetään Hartwall Areenan tiloissa

sijaitsevassa ravintolassa katsomon 110 kohdalla.

Sisääntulo Areenalle alatason pääovelta, jossa

jaamme pääsyliput ja kupongit. Konserttilippu 40,-

ja ruoka&juoma-arvokuponki 15,- tarjotaan nyt

jäsenille puoleen hintaan 27,50.Mukaan mahtuu 40

ensin ilmoittautunutta.

Maksu KHT Hki-Uusimaan tilille 101130-227651

viitteellä 1216.Osallistujan/osallistujien nimet

näkyviin.Ilmoittautumiset Seppo Virtaselle

sähköpostitse: seppo.virtanen@dhl.com tai

0400 650 659

Tervetuloa hyvän asian ja viihteen pariin

-paikallistoimikunta-

PaikallistoimintaaMaailmalla tapahtuu

Kansainvälisen kuljetustyöntekijäin federaation

ITF:n kaupunkiliikennekomiteaa puhutti

työnantajan välinpitämätön suhtautuminen

väkivaltaan.

KHT:n lomamökki Hinku-Himos Jämsässä.
Viikot 1-17 hinta160;-

Tiedustelut ja varaukset
mökkivastaava Matti Kopra, puh 040 5914 174.


