
Log On 1/2008 1

Logistiikan toimihenkilöt ry 1/2008

Tarmokkaasti eteenpäin

        
     



2 Log On 1/2008

suunnitelmia

Pääkirjoitus

Pitkän tähtäimenJulkaisija: 
Logistiikan toimihenkilöt ry 
Asemamiehenkatu 4 
00520 Helsinki 
Puh. 020 1130 200 
Telefax 020 1130 201 

Logistiikan toimihenkilöt ry on Erityisalojen 
Toimihenkilöliiton ERTO:n jäsen
 
Päätoimittaja:
Ritva Väyrynen 

Toimitusneuvosto: 
Lea Oksanen, Espoo, 
Tiina Meisola, Kouvola, 
Maria Kivelä, Vanha-Ulvila, 
Karo-Petteri Kuusisto, Helsinki

Yhteystiedot: 
Ritva Väyrynen, pj. 050 4952 701 
Karo-Petteri Kuusisto, 
toiminnanjohtaja 040 8342 473

Ilmestyminen ja levikki: 
Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa 
Levikki noin 5000 kpl 
19. vuosikerta 

Ilmoitukset ja tilaukset: 
Lehti lähetetään veloituksetta 
Logistiikan toimihenkilöt ry:n jäsenille 
ilman eri tilausta 

Taitto: 
Aallonmurtaja Ky, Vaasa
Jaakko Siika-aho 
Korsholmanpuistikko 18, 65100 Vaasa 
puh. 0400 704 392 
faksi: 06 3173 128 
sähköposti: r.planeetta@pp.inet.fi 
www.aallonmurtaja.fi  

ISSN 0788-026X 
Painopaikka: PunaMusta Oy, Nurmes 

Seuraava lehti ilmestyy 3.6. 2008 

Sähköposti: ritva.vayrynen@erto.fi  

logistiikantoimihenkilot.fi 

1/2008
Lehti

2 Log On 1/2008

Kannen kuva: Esa Ahdevaara

Helsingin Pasilassa Jarrumiehen-
kadulla. 
Vuokra 60:- koko huoneisto, tai 
30:- petipaikka/ vrk. 
Tiedustelut p. 020 1130 221.

Jäsenille edullinen yösija

Logistiikan toimihenkilöiden hallitus aloitti toimintansa heti tammikuun 
alkupäivinä jo kovasti tulevaisuutta pohtien. Hiljattain taakse jääneistä 
työehtosopimusneuvotteluista keskusteltaessa virisi ajatus, että uusiin 
pitää alkaa valmistautua heti. Ensin pitää arvioida käyty kierros, mutta 
uusien tavoitteiden asettaminen pitää aloittaa heti kun edelliset ovat 
vielä tuoreessa muistissa. Tulevaa on pohdittava pidemmällä tähtäimellä 
kuin vuosi kerrallaan. Aikainen asioiden valmistelun aloittaminen takaa 
mahdollisimman laajan pohjustuksen tulevaa ajatellen. Mennyt kierros 
osoitti maailman muuttuvan nopeassa tahdissa, joten erilaisia vaihtoehtoja 
on mietittävä ja puntaroitava tarkkaan, ettei viimemetreillä tule paniikki 
päälle.
Huhtikuun lopussa pidettävä luottamusmiesseminaari avaa viimeistään 
laajan keskustelun tulevan pohdinnalle ja saa tällä kertaa seurakseen 
paikallistoiminnan seminaarin ja nuorisotapahtuman. Viikonloppu on pitkä, 
mutta toivottavasti antoisa kaikille osapuolille. Urakan aloittaa perjantaina 
starttaava luottamusmiesten oma osuus jatkuen osittain yhteisellä ja 
osittain erillisellä ohjelmalla päättyen sunnuntain iltapäivän kotiinpaluu-
seen. Useiden toimijoiden yhtäaikainen seminaari asettaa ainakin aika-
taulullisesti järjestäjille suuren haasteen, mutta samalla se antaa paljon 
uusia mahdollisuuksia. Yhteistä koulutusta on mahdollista tarjota kerralla 
suuremmalle ryhmälle ja yhteisiä aiheita varmaan löytyy. Yhteisseminaarin 
etuna on myös yhdessä tekeminen. Nuorten mukanaolo toivottavasti tuo 
esille näkemyksiä, mihin suuntaan on mentävä, jotta toiminta jatkossakin 
kiinnostaa ja saa jopa uusia toimijoita mukaan.
Jäämme mielenkiinnolla odottamaan tulevaa kevättä niin oman toimin-
tamme kuin vielä avoimina olevien työehtosopimusratkaisujen suhteen.

Ritva Väyrynen,
Logistiikan toimihenkilöiden puheenjohtaja

Keski-Eurooppaa
kiertämään

Logistiikan toimihenkilöt järjestävät 
kiertomatkan Keski-Eurooppaan 
30.8. - 6.9.2008. Matkajärjestelyt 
ovat vielä kesken. Nopeimmin saat 
tietoa nettisivuilta osoitteesta:
logistiikantoimihenkilot.fi .

Matka on tarkoitettu Logistiikan 
toimihenkilöille ja heidän perheil-
leen sekä kaikille muille ertolaisille 
perheineen.
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Jokaista 
jäsentä tarvitaan 

Varapuheenjohtajalta

Tuija Kokkonen

Varenda
medlem behövs

Kiitän luottamuksesta kaikkia tahoja, jotka vaikuttivat valin-
taani Logistiikan toimihenkilöt ry:n varapuheenjohtajaksi. 
Odotan innolla ja avoimin mielin tulevaa kautta.

Työehtosopimusneuvottelut saatiin kiitettävään päätök-
seen syksyllä. Nyt odottelemme kirjan saapumista painosta 
voidaksemme opastaa ja tukea luottamusmiehiä heidän val-
voessaan tes:n noudattamista omilla työpaikoillaan. Toivon-
kin luottamusmiesrintamalle reipasta ja ennakkoluulotonta 
mieltä. Työpaikat, jotka ovat vielä ilman luottamusmiestä, 
terästäytykää ja valitkaa keskuudestanne luottamusmies! 
Se helpottaa tiedonkulkua molempiin suuntiin. Vaalien jär-
jestämiseen saatte apua  ERTO:sta ja meiltä. 

Aina jaksamme paasata jäsenhankinnasta, mutta va-
litettavasti se on oikea ja ainoa tapa vaikuttaa ja päästä 
vaikuttamaan asioihin. Eivät yhdetkään työehtosopimusneu-
vottelut lähde liikkeelle ilman jäsenistöltä tulevaa tietoa ja 
tarvetta parannuksista. 

Nuoret ja ei niin nuoret, tulkaa rohkeasti ja tarmokkaasti 
mukaan toimintaan, alueellisiin ja valtakunnallisesti järjes-
tettäviin tapahtumiin. STTK:n ja ERTO:n tapahtumat ovat 
kaikkien jäsenten saatavilla ja käytettävissä. Hyvänä lisänä 
on oman yhdistyksen paikallistoiminta.

ERTO:n järjestämät edunvalvontakoulutukset on tarkoi-
tettu kaikille jäsenille. Kerätkää omalta työpaikalta porukka 
ja lähtekää viettämään hauska viikonloppu kurssipaikalle. 
Liitto maksaa matkat ja majoituksen. Kaupanpäälle tulee 
vielä tietoa asioista, joista on oikeasti hyötyä nyt ja tule-
vaisuudessa.

Tarpokaamme tarmokkaasti eteenpäin tässä ay-viida-
kossa.

      Tuija Kokkonen
Logistiikan toimihenkilöt ry:n varapuheenjohtaja

Jag tackar för förtroende från alla håll och kanter, som 
påverkade mitt val till Tjänstemännen inom logistik rf:s  
viceordförande. Jag väntar med iver och öppet sinne på 
kommande period.

Kollektivavtalsförhandlingarna ledde till ett berömligt 
slutresultat i höstas. Nu väntar vi på att boken kommer ut 
från tryckeriet så att vi kan ge råd och stöd till förtroende-
män när de bevakar att kollektivavtalen blir följda på sina 
arbetsplatser. Jag hoppas på ett hurtigt och fördomsfritt sinne 
på förtroendemansfronten. De arbetsplatserna, som ännu 
är utan förtroendemän, skärp er och välj en förtroendeman 
bland er. Det blir lättare med informationsfl ödet åt båda håll. 
Med att ordna val får ni hjälp av ERTO och oss.

Vi orkar att domdera  om medlemsanskaffningen, men 
tyvärr är det det rätta och enda sättet att påverka och utöva 
infl ytande på saker. Inte en enda kollektivavtalsförhandling 
sätts i gång utan information och behov av förbättringar 
från medlemskåren.

Unga och inte så unga, kom modigt och energiskt med 
i verksamheten till  lokala och riksomfattande evenemang.  
STTKs och ERTOs evenemang  fi nns till hands och är tillgäng-
liga för alla medlemmar. Som ett gott tillägg är den egna 
föreningens lokalverksamhet. De av ERTO ordnade intres-
sebevakningsutbildningarna är avsedda för alla medlemmar. 
Samla ihop ett gäng från arbetsplatsen och gå och tillbringa 
ett roligt veckoslut på kurscentralen. Facket betalar resor och 
logier. På köpet får man även information om saker, som blir 
på riktigt till nytta nu och i framtiden.

Låt oss traska energiskt framåt i den här fackförenings-
djungeln.

Tuija Kokkonen
viceordförande, Tjänstemännen inom logistik rf.

Syyskokous aktiivisesti keskustellen
Logistiikan toimihenkilöiden syyskoko-
us vahvisti marraskuussa Helsingissä 
tulevan toiminnan päälinjat. 

-Töitä on tehtävä nyt, eilen, yli-
huomenna ja tulevaisuudessa. Laivan on 
liikuttava, kiteytti puheenjohtaja Ritva 
Väyrynen. Hallitus- ja puheenjohtaja-
valintojen lisäksi kokousväki hyväksyi 
suunnitellut painopisteet: ensin turva-
taan nykyinen jäsenmäärä, sitten suun-
nataan kasvuun. Tes-asioissa toimet 
tulevaan varautumiseksi aloitetaan vä-
littömästi. Kaikille alueille ja työpaikoille 
syyskokous heitti haasteen luottamus-
miesten määrän kasvattamisesta.

Omaa koulutusta Logistiikan toimi-
henkilöt järjestävät entistä vähemmän 

mutta sitäkin laadukkaammin. Pääosin 
koulutus kulkee ERTO:n kautta. Kan-
sainvälinen toiminta jatkuu entiseen 
malliin osallistumalla NTF:n, ETF:n ja 
ITF:n toimintaan. Tiedotus tehostuu 
nuorten omien sivujen ja uudistuneen 
nettiosoitteen tultua jäsenille tutuksi.

-Nuorisotoiminta on hyvässä vauh-
dissa ja se nivoutuu vielä enemmän 
yhteen ERTO:n ja STTK:n nuorisotoi-
minnan kanssa. Jäsenhuollon osalta 
voidaan iloita onnistuneesta Hinku-
Himoksen mökkiremontista, sanoo 
Ritva Väyrynen.

Syyskokous toteutti demokratiaa 
keskustelemalla myös yhdistyksen 
vaihtuneesta nimestä sekä toiminnan-
johtajan palkkaamisesta ja hänen työn 
kuvastaan.

JS-a
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Kengät yhä hukassa
Vuoden vaihtuessa on hyvä pohtia hiukan mennyttä ja 
enemmän tulevaa. Logistiikan toimihenkilöillä on hyvä 
vuosi takanaan ja kaikki avaimet tehdä tästä vuodesta 
vielä parempi.

Kerstin Tuomelan aktiiviura ay-toimi-
jana alkoi vuonna 1986 työpaikan 
luottamusmiehenä. Koti löytyi Lennon 
paikallisosastosta. KHT:n hallitukseen 
Kerstin valittiin Lennon esityksestä ai-
van 1990-luvun alussa.

-Kuluneet vuodet ovat olleet hyvin 
mielenkiintoisia. Olen oppinut paljon ja 
saanut kokemusta erilaisista neuvotte-
luista. Samalla olen saanut myös lukui-
sia hyviä ystäviä eri puolilta Suomea.

Logistiikan toimihenkilöiden 
varapuheenjohtajuuden 
vuodenvaihteessa jättänyt 
Kerstin Tuomela kannustaa 
ihmisiä käyttämään 
hyödyksi tarjolla olevia 
koulutusmahdollisuuksia.

Logistiikan toimihenkilöt olivat neu-
vottelemassa kahta sopimusta. Sekä 
kuljetuksen että huolinnan puolella 
saatiin eteenpäin aloja pitkään hier-
täneitä asioita. Näillä ratkaisuilla ra-
kennetaan myös tulevaa. Palkankoro-
tustenkin osalta väki on ilmeisesti ollut 
kohtuullisen tyytyväistä.

Logistiikan väki piti sitten rapsakat 
juhlat. Mukava oli mukana hyöriä. Kii-
toksia vain kutsusta. Juhlat olivat toimi-
joidensa näköiset. Sopivassa suhteessa 
asiaa, ruokaa, juomaa, seurustelua ja 
viihtymistä.

Puheenjohtajan toimenkuva on tun-
netusti laaja. Itse huomasin Logistiikan 
juhlissa toimenkuvani laajenneen esit-
tävän taiteen puolelle. No, vastuu oli 
tässä tapauksessa täysin kuulijoilla ja 
pyytäjillä. Se mikä ei tapa se vahvistaa, 
eikös se niin mennyt.

Paikallisesti vahvoja
Tulevana vuonna ERTO:n toiminnan yksi 
päätavoite on jäsenhankinnan tehos-

Tämän vuoksi meidän on jo nyt valmis-
tauduttava tähänkin mahdollisuuteen. 
Tämä tarkoittaa uusien aktiivien rekry-
tointia, luottamushenkilömme jatkuvaa 
koulutusta ja työpaikkatason toimijoi-
den tuen kehittämistä.

Ei ihan uusi tehtävälista tuo, mutta 
silti aina ajankohtainen. Ja toisaalta. 
Aina tulee myös uutta. Työpaikkatason 
toiminta saa varmasti uutta sisältöä. 
Mitä uusi on? Sitä meidän on syytä 
pohtia yhdessä. Tässä työssä taas on 
liiton uuden yhteisen edunvalvonta-
toimikunnan tehtävä. Sekin aloittaa 
toimintansa vuoden alusta.

Uutta liiton työssä on myös nuoriso- 
ja opiskelijatoiminnan virittely yhdessä. 
Tässä Logistiikan toimihenkilöt ovat 
näyttäneet hyvää esimerkkiä.

Ps. Ovatko kengät edelleen hu-
kassa, kysyy epätietoinen Vallilasta ja 
vastaa: tuskinpa. Hyvää vuoden jatkoa 
kaikille!

Tapio Huttula,
Puheenjohtaja, 

ERTO

taminen. Se on varmasti myös Logis-
tiikan työlistalla. Asian hoitaminen 
edellyttää hyvää yhteistyötä liiton ja 
yhdistysten välillä. Siksi uuden liiton 
uuden järjestötoimikunnan, jossa kai-
killa jäsenyhdistyksillä on edustajansa, 
tärkein tehtävän onkin koordinoida yh-
teistä järjestötyötä ja kampanjointia. 
Näin saamme sekä STTK:n, ERTO:n 
että yhdistysten työstä parhaan mah-
dollisen tehon irti.

Meidän on oltava jatkossa paikal-
lisesti entistä vahvempia. Tämä edel-
lyttää vahvaa järjestäytymisastetta ja 
vahvaa edunvalvontaa.

Paikallisen sopimisen ja työpaik-
katason toiminnan merkitys nousee 
edelleen myös logistiikan työpaikoilla. 
Tämä siitä huolimatta, ettei kumpaan-
kaan alan sopimukseen tullut paikalli-
sesti sovittavia eriä. Jonakin vuonna voi 
tulla. Myös yhteistoiminta ja jatkuvan 
neuvottelun periaate etenevät tulevai-
suudessa joka tapauksessa. Tämä on 
arvioni.

Aktiivisuutta työelämään ja vaikut-
tamisen mahdollisuuksia Kerstin tietää 
löytyvän koulutuksen ja osallistumisen 
kautta.

-Kannattaa käyttää hyväksi kaikki 
Erto:n koulutukset, esimerkiksi Kom-
passi- sekä Omat edut ja oikeudet 
-koulutukset. Muistakaa myös vastata 
kaikkiin kyselyhin mitkä tulevat Ertos-
ta. Se on hyvin tärkeää, koska niiden 
perusteella saadaan tietoa juuri niistä 
työehtosopimusasioista, joihin ihmiset 
haluavat parannuksia.

Varapuheenjohtajan luottamustoi-
mesta selviää Logistiikan toimihenki-
löissäkin maalaisjärkeä käyttämällä.

-Ole aina oma itsesi. Kuuntele ja 
kysele jäseniltä, mitä he haluavat. Isäni 
tapasi sanoa, että kysymällä ”tyhmäkin 
aina viisastuu”.

Aktiivisen ay-toiminnan jälkeisen 
elämän täyttämisessä Kerstin Tuome-
lalla ei tule olemaan vaikeuksia.

-Tulen keskittymään perheeseeni, joka 
on jäänyt vähän taka-alalle näinä vuo-
sina. Nyt minulla on aikaa harrastaa 
myös vesijuoksua ja lukemista.

Kiitokset! Pitkän yhteisen kauden aikana kas-
vanut toveruus on lämpöä ja halauksessa hai-
keutta. Kerstin Tuomela ja Ritva Väyrynen 
syyskokouksessa viime marraskuussa.

Kirre keskittyy vesijuoksuun
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Tuoreelle Logistiikan toimihenkilöiden 
varapuheenjohtaja Tuija Kokkoselle am-
mattiyhdistykseen kuuluminen on ollut 
alasta riippumatta itsestään selvää.

-Kohtalokseni on kai koitunut luon-
ne, joka heittää häränpyllyä kun huo-
maan epäkohtia. Siksi olenkin noussut 
esiin sanomaan asiat julki ja puolusta-
maan, vaikka puolustettava ei ehkä aina 
ole halunnut sitä kaikkea huomiota. 

Tuijan ensimmäinen kontakti ay-liik-
keeseen syntyi 80-luvun alussa Helsin-
gin Toimistotyöntekijöiden yhdistyksen  
luottamusmiehen kannustaessa osallis-
tumaan yhdistyksen kokoukseen.

-Huolinta-ala ja KHT tulivat tutuiksi 
vuodesta 1989 Huolintakeskuksen ja 

Logistiikan toimihenkilöiden 
hallitus ja varajäsenet 2008
Ritva Väyrynen, puheenjohtaja
ritva.vayrynen(at)erto.fi  

Hallituksen varsinaiset jäsenet 
Lea Oksanen 
lea.oksanen(at)erto.fi  
Seppo Virtanen, sihteeri 
seppo.virtanen(at)dhl.com 
Tuula Virtanen 
tuula.virtanen(at)fi .dsv.com
Anne Kivelä 
anne.kivela(at)erto.fi  
Hanne Vartiainen 
hanne.vartiainen(at)erto.fi 
Väinö Alho, vaino.alho(at)erto.fi 
Tiina Meisola, tiina.meisola(at)erto.fi 
Katri Pystynen
kati.pystynen(at)gmail.com
Pekka Kortelainen 
kpo.kortelainen(at)luukku.com 
Mira Savola, mira.savola(at)erto.fi  
Johanna Daavittila 
johanna.daavittila(at)erto.fi  

Tuija Kokkonen, varapj.
tuija.kokkonen(at)kuehne-nagel.com

Hallituksen varajäsenet 
Laura Pöyhönen
laura.poyhonen(at)erto.fi 
Marjatta Saalokari
marjatta.saalokari(at)dhl.com

Päivi Tyrvänen
Maria Kivelä
maria.kivela(at)erto.fi 
Lempi Mattila

Tarja-Tuulikki Saarela
Tiina Ahola
Anne Häkkinen

Tuula Parviainen
tuula.parviainen(at)kabus.fi 
Sirpa Savola, sirpa.savola(at)erto.fi 
Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi
marja-riitta.vavuli-kiviniemi(at)erto.fi 

silloisen työpaikkaosaston luottamus-
mies Olli Sahaman avustuksella. Olin 
akiivisesti mukana monessa toiminnas-
sa aina tyttären syntymään, vuoteen 
2000 asti.

Antoisan hoitovapaan jälkeen Tuija 
palasi työelämään ja ay-toimintaan uu-
den työpaikan Kuehne&Nagelin kautta. 
Työpaikkaosaston puheenjohtajan lisäk-
si ylle sopivat myös luottamusmiehen ja 
työsuojeluvaltuutetun takit. KHT:n hal-
litukseen hänet valittiin varajäseneksi 
vuoden 2006 syyskokouksessa.

-Uusi haaste Logistiikan toimihenki-
löiden varapuheenjohtajana ja samalla 
huolinnan puolen puheenjohtajana kiel-
tämättä hiukan jännittää. Otetaan asiat 
järjestyksessä työn alle niin eiköhän se 
siitä päivä kerrallaan etene. 

-Onneksi en ole tässä hommassa 
yksin, vaan saan tukea ja opastusta 
niin Kirre Tuomelalta kuin Ritva Väyry-
seltäkin. Luotan vankasti myös koko 
hallituksen ja sen elintärkeän sihteerin 
Seppo Virtasen kokemukseen. Toimin 
avoimin mielin ja uskon, että kyllä tästä 
hyvä tulee.

Tarvitsemme toisiamme
Avointa mieltä ja mutkatonta lähesty-
mistä Tuija Kokkonen toivoo myös jä-
senistöltä.

-Minua voi tulla reippaasti vain ny-
käisemään hihasta ja kysymään mitä 
tahansa mieleen tuleekin. Toivon, että 
ihmiset jaksavat innostua mukaan ko-
kouksiin sekä työpaikkojen, alueiden 
ja valtakunnallisesti järjestettyihin ta-
pahtumiin.

-Eri tilaisuuksissa on oikeasti kiva 
tavata yhteistyökumppaneita toisista 
yrityksistä ja vielä tosi mukavalla ta-
valla. Näin saamme myös tiedon kulke-
maan suoraan ilman suodattimia. 

-Tärkeää työpaikoilla tehtävää jäsen-
hankintatyötä ei saa unohtaa. Koko ala 
on muutoksen tuulien alla ja tarvitsem-
me toisiamme saadaksemme asiat kuriin 
työpaikoilla, miettii varapuheenjohtaja 
Tuija Kokkonen.

Tuija Kokkonen lupaa jäsenistölle olevansa 
mutkaton lähestyttävä. Kuva: JS-a

Epäkohdat sytyttävät Tuijan 
Uusi varapuheenjohtaja luottaa jäsenistön yhteiseen voimaan
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30-v.juhlat

Ei juhlia ilman oululaisiaEi juhlia ilman oululaisia

Riitta Remes (vas.), Terttu Piri, Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi, Leena Kumpuniemi, Anneli 
Heikkinen, Johanna Daavittila, Pirjo Brunni ja Sirkka Mertala viihtyivät 30-vuotisjuhlassa.

KHT:n ja nyttemmin Logistiikan toimi-
henkilöiden tilaisuuksista tuttu oulu-
laisedustus, Vähälä-Yhtiöiden hilpeä 
ja osallistuva naisporukka ei tuottanut 
tälläkään kertaa pettymystä. Palkka-
ratkaisun läheisyys nostatti vielä juh-
lan läheisyydessäkin tunteita.

-Palkkaratkaisu ei tyydytä, paljon 
jäi vielä korjattavaa. Pahin epäkohta 
eli työvuosien luokituksen ja samalla 

palkkakehityksen päättyminen 18 vuo-
teen ärsyttää. Jos kokemuslisää ei saa 
rahana, se voisi näkyä esimerkiksi pi-
dempänä vuosilomana. Koko taulukoissa 
on edelleen paljon korjaamisen varaa, 
erityisesti alkupalkkojen suhteen. Myös 
ajojärjestelijöiden iltalisä kaipaisi huomi-
ota, listasivat Terttu Piri, Riitta Remes 
ja Anneli Heikkinen tuntoja ja terveisiä 
yhdistyksen luottamushenkilöille.

Hauskaakin saa olla
Pohjois-Suomen paikallistoimikunnas-
sa tiiviisti toimivat oululaiset sitovat ih-
miset toimintaan kokoontumalla usein 
ja välttämällä raskaita tilaisuuksia. 
Vähälän työpaikkaosastossa jäseniä 
on 34, joukossa kaksi miestä.

-Nuoret tulevat yleensä mukaan 
hyvin, koska melkein kaikki muutkin 
työkaverit ovat liitossa. Paikallistoi-
mikunnan kanssa olemme käyneet 
museoissa, teatterin kulisseissa, sekä 
kauneussalongissa ja elokuvissa. Tu-
levan viikon ystävänpäiväelokuvatkin 
on otettu tosi hyvin vastaan, kertoo 
Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi.

-Aina pitää olla jotain kevyempää 
tärkeiden asioiden vastapainoksi. 
Jos tilaisuudet kestävät liian pitkään, 
pidämme paussia ja jatkamme ren-
nommin. Joku porkkana pitää aina 
olla, jos ei muuta niin yhteinen syönti. 
Kärppien jääkiekkopelissä ja muissa 
tapahtumissa tapaamme myös meiltä 
jo eläkkeelle jääneitä, vielä toimin-
nassa mukana olevia työkavereita, 
kertoo Sirkka Mertala.

Kuva ja teksti: JS-a

Jäsentensä näköinen tilaisuus 
Tiukkojen palkkaneuvotteluiden jälki-
mainingeissa vietetyt Logistiikan toimi-
henkilöiden 30-vuotisjuhlat kokosi Hel-
singin Hakaniemen Svenska Gårdeniin 
iloisen läpileikkauksen yhdistyksen jä-
senkentästä ja ystävistä. Juhlien val-
mistelu, ohjelma ja ilmapiiri ei yllättänyt 
toimintaan osallistuvia. 

Pääosassa olivat kuljetus- ja huolin-
ta-aloilla ympäri maata työskentelevät 
ihmiset. Puheenjohtajiston kätellessä 

vieraat juhlatilaa hallitsi hilpeä puheen-
sorina ja aidot ilonkiljahdukset odotettu-
jen jälleennäkemisten toteutuessa. Juh-
lijoiden joukossa parketilla pyörähtelivät 
niin entiset yhdistysaktiivit, puheenjoh-
tajat kuin luottamushenkilötkin. 

STTK:n tervehdyksen juhlivalle 
yhdistykselle tuonut yhteyspäällikkö 
Matti Hynynen ennakoi tupo-järjestel-
män tulleen viime syksyn myötä tiensä 
päähän.

-Järjestäytyminen on ay-liikkeen elineh-
to. Ammattiliittojen jäsenmäärä onkin 
vähentynyt huippuvuosista huolestutta-
vasti. Jäseniksi pitäisi saada kaikki ne 87 
prosenttia aikuisista suomalaisista, jotka 
pitävät järjestäytymistä tärkeänä. Nyt 
STTK:ssa iloitaan opiskelijajäsenmäärän 
kasvusta. Logistiikan toimihenkilöissä 
käynnissä oleva nuorisotyö näyttää jo 
kantavan myös hyvin hedelmää, kiitteli 
Hynynen.

Esittäytymisen jälkeen vieraiden oli helpompi jutella juttelemaan hallituksen jäsenten kanssa. Kuva ja teksti: JS-a 
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Työt aloitettiin heti perjantaina laivaan 
nousun jälkeen uuden toiminnanjoh-
tajan Karo-Petteri Kuusiston johdolla 
laivan konferenssitiloissa. Toiminnan-
johtaja esitteli hallitusväelle muun 
muassa yhdistyslakia sekä yhdistyksen 
omia sääntöjä. Koko uusi hallitus sai 
selkeästä ja kattavasta esityksestä 
varmasti hyvän kuvan yhdistyksen 
luottamustoimisten henkilöiden vas-
tuista ja velvollisuuksista. 

Perjantai-illan aikana kävimme läpi 
myös valiokuntien kokoonpanot. Kello 
kymmeneltä illalla päästiin sitten naut-
timaan illallispöydän herkuista. Hyvin 
näytti maittavan, varsin reippaasta me-
renkäynnistä huolimatta.

Paikallistoiminta Vavuli- 
Kiviniemen komentoon
Lauantaiaamuna, heti aamiaisen jälkeen 
kokoontuikin ensin paikallistoiminnan-
valiokunta ja heti perään tiedotusval-
iokunta, jotka kumpikin pitivät järjestäy-
tymiskokouksensa. Paikallistoiminnan-
valiokunnan puheenjohtajana jatkaa 
Marja-Riitta Vavuli-Kiviniemi. Valiokunta 
ehti myös laatimaan alustavan ohjelman 
huhtikuista luottamusmiesseminaaria 
varten.

Tiedotusvaliokunta päätti yksimie-
lisesti, että Lea Oksanen jatkaa tie-
dotusvastaavana ja puheenjohtajana. 
Nettivastaavana puolestaan jatkaa 
Maria Kivelä. Valiokunta käsitteli koko-
uksessaan yhdistyksen lehden nimiasi-

aa, ja valitsi ehdotuksista neljä parasta 
hallitukselle esiteltäväksi.

Myös ERTO:n edunvalvontavalio-
kunnat  (sekä kuljetus että huolinta) 
kokoontuivat muutamalla henkilöllä täy-
dennettynä lyhyeen palaveriin tekemään 
omat lisäyksensä keväisen luottamus-
miesseminaarin ohjelmaluonnokseen.

Lehden nimestä vilkasta 
keskustelua ja äänestys  
Lyhyen välipalatauon jälkeen olikin sit-
ten aika aloittaa hallituksen järjestäy-
tymiskokous. Kokouksella oli paljon 
käsiteltäviä asioita, joista jäsenistölle 
ensimmäiseksi näkyvin asia oli lehden 
uudelleen ”ristiminen”. 

Vilkkaan keskustelun ja äänestyk-
sen voittajaksi selvisi Log On. Nimieh-
dotuksia oli pyydetty koko jäsenistöltä. 
Ehdotuksia jättäneistä palkittiin kaksi: 
Sirpa Simpson, Itella Logistics Oy ja 
Anne Lehtonen, Kaukokiito Oy, Vantaa. 

Laivan startattua kello 17 siirryimme 
ruokailemaan. 

Yllättävä yökokous   
johti potkiaisiin
Ruokailusta puheenjohtaja Ritva Väy-
rynen sai niin paljon virtaa, että päätti 
avata hallituksen kokouksen uudelleen 
vielä illalla kello 22, kun nuorisovalio-
kunta olisi pitänyt oman kokouksensa. 
Niinpä vielä kello kymmenen kokoon-
nuimme kertaalleen. Tarkensimme va-
lintojamme ERTO:n luottamustoimiin ja 
kävimme läpi tulevan jäsenmatkan oh-
jelman. Ja sitten päästiin itse asiaan.

Eli kokouksen uudelleen avaaminen 
olikin vain puheenjohtajan ”juoni” saa-
da porukka kasaan vielä kertaalleen. 
Matkassa mukana oli nimittäin yhdis-
tyksen väistyvä varapuheenjohtaja 
Kerstin Tuomela. Ja totta kai hänelle 
piti järjestää kunnon potkijaiset hä-
nen jättäessään hallitustyöskentelyn. 
Niinpä ilta jatkui yökerhossa iloisissa, 
mutta hieman haikeissa tunnelmissa.

Sunnuntaiaamuna ehdimme vielä 
nauttia laivan runsaasta aamiais-buffe-
tista ennen kuin saavuimme Helsinkiin 
josta jokainen jatkoi sitten kotimat-
kaansa eri puolille Suomea. Kaiken 
kaikkiaan viikonloppu oli erittäin työn-
täyteinen, mutta myös antoisa!

Tiina Meisola

Uusi hallitus järjestäytyi 

Tuleva vuosi raameissa
Logistiikan toimihenkilöiden  uusi hallitus aloitti 
toimikautensa työntäyteisellä seminaarilla Viking 
Linen Mariella-laivalla. Matka sisälsi tammikuun 
puolivälissä runsaasti asiaa, hyödyllistä suunnittelua, 
tärkeitä päätöksiä, ristiäiset ja potkiaiset.

Järjestäytymisen lisäksi Logistiikan toimihen-
kilöiden hallitus tutustui yhdistyslakiin ja 

oman yhdistyksen sääntöihin.
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Lomailkaa Himoksella!

Logistiikan toimihenkilöillä on jäsenten-
sä käytössä mökki Jämsän Himoksessa. 
Kalustettu 46 neliön kahden huoneen 
huoneisto saunalla ja parvella on toinen 
puoli paritalotyyppisestä hirsimökistä. 

Lomamökkiä vuokrataan ensisi-
jaisesti Logistiikan toimihenkilöiden 
jäsenille. Työttömät ja eläkkeellä olevat 
jäsenemme saavat 20 % alennuksen 
halvemmasta viikkovuokrasta. 

Hakemukset oheisella tai kotisivuil-
lamme www.logistiikantoimihenkilot.fi  
olevalla varauslomakkeella. Kotisivuilla 
on näkyvissä myös mökin varaustilan-
ne. Viikot täytetään sitä mukaan kun 
hakemuksia tulee. 

Aina voi myös tiedustella mahdol-
lisia varaamatta jääneitä tai peruutus-
viikkoja suoraan mökkivastaavaltamme 
Matti Kopralta, puh. 040 5914 174. 

Myös viikonloppulomia
Varaamatta jääneitä viikkoja ja peruu-
tusviikkoja vuokrataan hakemuksesta 
kaikille ERTO:laisille. 

Lomaviikko alkaa lauantaina klo 
12.00 ja päättyy lauantaina klo 12.00. 
Jos ei ole varauksia koko viikoksi, niin 
mökkiä voi myös vuokrata viikonlopuksi. 
Vuokra-aika on tällöin perjantaista klo 
12 sunnuntaihin klo 12. Viikonloppuhin-

ta on 75 euroa. Viikonloppuhinnasta ei 
saa alennusta. Mikäli joutuu perumaan 
varaamansa viikon, niin peruutuksesta 
on ilmoitettava mökkivastaavalle vä-
hintään 14 vrk aikaisemmin. Muuten 
peritään 35 euron peruutusmaksu. 
Jos samalle viikolle on useita hakijoita, 
valintaan vaikuttaa, onko aikaisemmin 
vuokrannut mökkiämme sekä jäsenyy-
den kesto. 

Vaihtoehdot käyttöön
Niille, jotka eivät saa haluamaansa lo-
maviikkoa, pyrimme tarjoamaan jotain 
muuta vapaana olevaa viikkoa. Mök-
kivuoron saaneelle ilmoitetaan asiasta 

kirjeitse. Mukana seuraa vuokranmak-
sulomake ja toimintaohjeet.

Laaja valinnan kirjo
Himoksella voi vapaa-aikaa viettää 
vaikkapa pelaamalla golfi a tai tennistä 
kesällä ja talvisin lasketellen. Hotelliin 
ja ravintolaan on mökiltä matkaa vain 
300 metriä. Jämsään pääset kätevästi 
junalla tai linja-autolla. Omalla autolla 
pääsee aivan mökin pihalle saakka. 
Lisätietoja Himoksen laskettelukes-
kuksesta osoitteesta; www.himos.fi  ja 
Himoksen alueesta muuten; 
www.himoslomat.fi . Tästä osoitteesta 
löytyy myös Himoksen alueen kartta.

Viikot 

5-15: 195 euroa

16-21: 165 euroa

Vuokra vaihtelee 
sesongin mukaan

Tiedustelut vapaana 
olevista tai peruutus-
viikoista;  mökkivastaava 
Matti Kopra, 
puh. 040 5914 174.
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Mökkivaraus

Nimi

Lähiosoite

Postitoimipaikka

puh.

Työpaikka

Työtön (viim. työpaikka)

Jäsenenä vuodesta

Olen ollut Himoksessa aiemmin, milloin

Toivottu lomaviikko
(ensisijainen ja vaihtoehdot)

1.                  2.                 3.

Logistiikan 
toimihenkilöt ry
Matti Kopra

Ruolankatu 20 as 24
15150  Lahti

kirjemerkki
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Puheenjohtajan palsta

Ritva Väyrynen

Hallitusjäsenen rooli kasvaa  Styrelsemedlemmens roll växer 
Taas on vuosi vaihtunut ja uusi vuosihan tuo perinteisesti aina 
uutta tullessaan. Logistiikan toimihenkilöiden osalta tämä 
pitää paikkansa monessakin suhteessa. Jos uutta tehdessä 
muistetaan katsoa myös menneeseen ja kunnioittaa historiaa, 
voi uudistuksetkin onnistua. Aikahan sen näyttää.

Yhdistys sai vuosikokouksessaan uuden varapuheenjoh-
tajan. Toivottaessamme Tuijan tervetulleeksi uuteen rooliinsa 
heitämme samalla haikeita hyvästejä Kirre Tuomelalle. Hy-
västit eivät kuitenkaan ole lopulliset, sillä hän on luvannut 
olla mukana aktiivisena taustatoimijana. Kiitän Kirreä todella 
paljon hyvästä yhteistyöstä, työtä on tehty yhdessä samaan 
suuntaan. Tuijan kanssa olemme aloittamassa yhteisiä kuvi-
oita ja uskon, että tässä suhteessa sama linja jatkuu.

Uusiin asioihin voi lukea uudet kokouskäytännöt. Hallitus 
kokoontuu vuoden alusta alkaen vain varsinaisten jäsenten 
kokoonpanolla ja heidän estyneenä ollessaan varat astuvat 
remmiin. Vuoden aikana on kaksi seminaarityyppistä kokous-
ta, joihin kutsutaan myös varajäsenet.  Uutta käytäntöä ei ole 
kuitenkaan hakattu kiveen vaan olemme varovasti lähteneet 
toteuttamaan vuosia vireillä ollutta suunnitelmaa hallinnon 
keventämiseksi. Tällä tavoin toimintaan jää enemmän rahaa. 
Asiaa on valmisteltu kauan ja hartaasti, malleja mietitty 
vaikka minkälaisia. Jos käytäntö ei osoittaudu hyväksi, paluu 
entiseen on mahdollista nopeassakin aikataulussa. 

Karo-Petteri Kuusisto on toiminut tovin aikaa yhdistyksen 
asiantuntijana. Vuoden vaihteesta lähtien hän on toiminut 
oman toimensa ohella myös yhdistyksen toiminnanjohtajana. 
Tehtävän tarkka sisältö on vielä auki, mutta ensimmäisenä 
selkeänä tehtävänä on ollut valiokuntien sihteerin rooli. 

Taakse jäänyt vuosi oli työntäyteinen neuvotteluineen ja 
juhlineen. Kaikesta kuitenkin selvittiin kohtuullisesti, luulisin. 
Mutta työn on jatkuttava ja junan kuljettava eteenpäin. Hyvää 
alkanutta vuotta kaikille! 

Åter har ett nytt år börjat och det nya året för traditionellt alltid 
nytt med sig. För Tjänstemännen inom logistiks del stämmer 
det i många avseenden. Om man gör nytt, bör man minnas 
att titta även bakåt i tiden och respektera historien, då kan 
också förnyelser lyckas. Tiden får ju utvisa det.

Föreningen fi ck i sitt årsmöte en ny viceordförande. När 
vi hälsar Tuija välkommen till sin nya roll, tar vi samtidigt ve-
modiga avsked av Kirre. Farväl är icke slutlig, ty hon har lovat 
att vara med som aktiv bakgrundsfunktionär. Jag tackar Kirre 
riktigt mycket för det goda samarbetet, vi har arbetat tillsam-
mans åt samma håll. Med Tuija påbörjas gemensamt arbete 
och jag tror, att i detta avseende fortsätter samma linje.

I de nya sakerna kan inkluderas en ny sammanträdespra-
xis. Styrelsen samlas från årets början endast med ordinarie 
medlemmarnas sammansättning och när de är förhindrade, 
då träder suppleanter i deras ställe. Under årets gång har 
man två möten av seminarietyp, som även suppleanter 
kallas till. Den nya modellen är dock inte hugget i sten utan 
vi har försiktigt börjat verkställa den plan för att lätta på 
administrationen som har varit på tapeten i fl era år. På det 
här viset  får verksamheten mer pengar. Den här saken har 
förberetts länge och hängivet, olika modeller har  övervägts. 
Om modellen inte visar sig vara bra, är återgång till det gamla 
möjligt även i en snabb tidtabell.

Karo-Petteri Kuusisto har verkat en tid som föreningens 
sakkunniga. Från årets början har han tjänstgjort vid sidan 
om sin egen befattning som  föreningens verksamhetsledare. 
Uppdragets innehåll är ännu öppet, men som den första klara 
uppgiften har varit sekreterarens roll i utskotten.

Det gångna året var arbetsfylld med förhandlingar och 
fest. Det hela klarades hyggligt, förmodar jag. Men arbetet 
måste fortsätta och tåget  skall gå framåt. God fortsättning 
på året åt alla.

Log On 1/2008 9

Vipinää kinttuihin - Yhdistyksen 30-vuotisjuhlat Helsingissä 17.11.2007
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Kuten varmasti moni muukin ”riviliit-
tolainen”, olin minäkin vielä ennen viime 
kesää autuaan tietämätön SASK:sta 
(Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuus-
keskus ry) ja sen järjestämistä talkoo-
matkoista. Sattuman kautta minut 
tavoitti sähköpostiviesti, jossa haettiin 
tulkkia ja matkanjohtajaa SASK:n  tal-
kooporukan neljän viikon komennuk-
selle Dominikaaniseen tasavaltaan.

Oivallista kulttuurivaihtoa
Marraskuussa löysin itseni lennolta 
Pariisista Santo Domingoon, maan 
pääkaupunkiin, joka oli tullut minulle 
tutuksi 2000-luvun alussa vietettyäni 
vauhdikkaan vaihto-oppilasvuoden His-

paniolan saarella. Yhteensä 15 henki-
seen talkooryhmään oli valikoitunut 
yhdeksän eri ammattiliiton edustajia  
eri puolilta maata. 

Kahdeksan naisen ja seitsemän 
miehen motivaatio oli korkealla jouk-
kueen ikähaitarin venyessä 26–57-
vuoteen. Toisilla oli aiempaa kokemusta 
SASK:n ennen prikaatimatkan nimellä 
kulkeneesta talkooturismista. SASK on 
järjestänyt talkoomatkoja jo 17 vuoden 
ajan myös mm. Brasiliaan ja Ghanaan. 
Talkoomatka on kulttuurivaihtoa par-
haimmillaan; suomalaiset ”pääsevät” 
työskentelemään paikallisten pariin 
SAK:n ja ulkoministeriön rahoituksella 
tuetun projektin puitteissa. 
Meidän tapauksessamme kyseessä 

oli kaivostyöläisten liiton toimitilojen 
kunnostaminen. Samalla eri alojen 
ammattilaiset pääsevät tutustumaan 
eri maiden ammattiliittotoimintaan ja 
vastavuoroisesti oppimaan toisiltaan.

Askeleet ay-mannekiinina
SASK oli yhteistyössä paikallisen amma-
tillisen keskusjärjestö CNUS:n kanssa 
valinnut meille kohteeksi Falconbridge 
Dominicanon kaivostyöläisten toimiston 
Bonaon pikkukaupungissa maan sisä-
osassa. Toimisto ja toimitilat tarvitsivat 
kipeästi ehostusta ja vuotava katto kor-
jausta. Riemukas suomalaisryhmämme 
oli ennakkoluulottomasti valmiina niin 
laatoitukseen kuin sementin sekoit-
tamiseenkin. Luterilainen työmoraali 
kuitenkin järkkyi sillä paikallisella 
isäntäväellä, SUTRAFADOn  paikallis-
järjestöllä oli meille enemmän käyttöä 
pr-tehtävissä kuin vessojen kaakeloin-
nissa. Meitä kierrätettiin useissa eri tilai-
suuksissa ja televisioesiintymisiäkin 
kertyi matkan aikana useampia. Saim-
me monissa paikoissa valtiovieraiden 
arvokkaan kohtelun. Kahvihetkiä oli 
niin senaatin puhemiehen kuin ku-
vernöörinkin kanssa- ja SUTRAFADO sai 

Ay-työtä ja eettisiä valintojaAy-työtä ja eettisiä valintoja
Taksikeskuksen 

tilausvälittäjän työt 
kansainväliseen 

solidaarisuustyöhön hetkeksi 
vaihtanut MIlla Palkoaho 
törmäsi Dominikaanisessa 
tasavallassa toisenlaiseen 

paratiisiin. Paikallisen  
ay-liikeen haastajia ovat 

ylikansallisten työnantajien 
lisäksi myös köyhyys, 

ihmiskauppa, orjatyö ja 
luonnonkatastrofi t.

Monte Cristin lähellä sijaitsevassa haitilaisbateyssa elämä näyttää pysähtyneeltä.

Matkan suurinta antia olivat erilaiset vierailut 
lastenkoteihin, sairaalaan  ja ihmisten kotei-
hin.  Kuva koulukäynniltä.
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toivomaansa mainosta. Lähtiessämme 
matkalle emme olleet ehkä täysin ym-
märtäneet eurooppalaisten vieraiden 
roolia paikalliselle ammattijärjestölle. 
Olimme tärkeä osa imagonkohotusta 
uskottavuudenpuutteesta ja työnanta-
jien uhkailusta kärsivälle ammattiyh-
distystoiminnalle. 

Itse työn valmistumista hidasti 
myös surkea sää. Tulimme maahan tu-
hoisan Noel-myrskyn jälkimainingeissa 
ja ehdimme itsekin kokea trooppisen 
hirmumyrskyn ennen kotiinpaluuta. 
Vaikeuksista huolimatta toimitilojen 
katto saatiin vedenpitäväksi, juhlasalin 
vessat saivat uudet kaakelit, seinät 
uuden maalipinnan ja suomalaiset 
työnarkomaanit mielenrauhan.

Järkyttävää epätasa-arvoa 
Matkan suurinta antia olivat retket 
ympäri saarta sekä erilaiset vierailut 
aina nikkelikaivoksesta lastenkotiin. 
Olimme varautuneet muutamiin hyvän-
tekeväisyyskäynteihin. Tuliaisia: leluja, 

pelejä ja hammasharjoja jaoimme niin 
sairaalan lastenosastolla kuin nunnien 
ylläpitämässä tytöille tarkoitetussa 
lastenkodissakin. Tutustuimme paikal-
liseen kouluun sekä sairaalaan aina 
synnytyssalia myöten. Dominikaaniys-
tävämme esittelivät meille mielellään 
kotinsa

Koska kehitysmaasta on kyse, 
päädyimme todistamaan myös mitä 
järkyttävintä köyhyyttä sekä kuule-
maan traagisia, länsimaiselle ihmiselle 
uskomattomalta tuntuvia tarinoita 
ihmiskaupasta, orjatyöstä sekä luon-
nonkatastrofeista. 

Monte Cristin rannikkokaupungissa 
näimme myrskyn jättämät jäljet, jokiin 
huuhtoutuneet kodit sekä banaaniviljel-
mien alipalkattujen haitilaistyöntekijöi-
den laudanpätkistä kootut asumukset. 

Emme voineet kuin hämmästellä 
epätasa-arvoa, joka Latinalaisessa 
Amerikassa vallitsee tulonjaon suhteen. 
Samalla kadunpätkältä saattoi olla to-
della hienoja ja kalliita linnoja, ja toisella 
puolella laittomien haitilaispakolaisten 

hökkelikylä jossa koko yhteisö jakoi vain 
yhden ulkohuussin ja kaivon. 

Tutustumiskäynti Leviksen tehtaille 
muistutti myös eettisten valintojen 
tärkeydestä. Harva meistä kuluttajista 
tietää, että tehtailla ei vieläkään ole luo-
vuttu työntekijöiden ruumiillisesta ran-
kaisemisesta tai laittomista ylitöistä.

Uusia näkökulmia
Talkoomatkalle voi hakea kuka tahansa 
ammattiliiton jäsen. Etusijalla ovat 
SASK:n kannatusjäsenet. Ryhmästä py-
ritään aina kokoamaan mahdollisimman 
monipuolinen. Tärkeintä on asenne, 
uteliaisuus ja valmius kulttuurishokin 
kohtaamiseen. 

Talkoomatka antaa perspektiiviä 
omaan elämään ja uutta intoa am-
mattiyhdistystoimintaan. Lukuisat 
kertomukset dominikaanien ammatti-
yhdistysliikkeen vastoinkäymisistä ins-
piroivat ja muistuttivat siitä, että myös 
saavutettuja etuja on syytä suojella. 

Dominikaanisessa tasavallassa lii-
toilla on vielä pitkä matka vakaaseen 
yhteiskunnalliseen asemaan. Suoma-
laisten apu ja tuki on otettu kiitollisena 
vastaan. Talkoomatkaan kaikkien vi-
siittien ja raskaan remontoinnin oheen 
mahtui lomaviikko, jolloin retkikunta 
pääsi tutustumaan hieman rennompaan 
karibialaiseen elämäntapaan. Kansal-
listanssi merengue, hurmaavat rannat 
sekä iloinen elämänasenne tekivät 
jokaiseen ryhmäläiseen lähtemättömän 
vaikutuksen. Joillakin suunnitelmat 
saarivaltioon paluusta alkoivatkin jo 
lentokentällä. 

Itse palasin Suomeen taas monta 
kokemusta rikkaampana ja huomat-
tavasti aktiivisempana ammattiliiton 
jäsenenä. Olen ylpeä vuoden 2007 tal-
kooryhmästä, jonka jäsenet rohkeasti 
tutustuivat karibialaiseen elämänme-
noon ja ehkä edesauttoivat omalta 
osaltaan paikallisen ammattiyhdistys-
liikkeen vahvistumista. Toivotan kaikille 
talkoomatkailusta kiinnostuneille onnea 
matkaan! Käykää ihmeessä lukemassa 
ryhmäläistemme matkapäiväkirjaa 
SASK:n nettisivuilta osoitteesta:
www.sask.fi /mukaan/prikaati.htm.

Kuvat ja teksti: Milla Palkoaho

Carmen lastenkodissa lelujenjako ei ollut ihan 
tasa-arvosimmasta päästä joten pienempiä al-
koi itkettämään.
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Uhki

Kolumni
Paikallistoimintaa

Pohjois-Suomi 
Ystävänpäiväelokuvat
to 14.2.2008. Elokuva ja kellonaika tarkentuvat 
myöhemmin. Ilmoittautumiset Sarille: 
sari.makela@transpoint.fi , 12.2.2008 mennessä. 
Omavastuu tapahtumasta 1 Euro. 

Levin reissu
18.4.-20.4.2008, tarkemmat tiedot 
Johanna Daavittilalta. 
johanna.daavittila@kiitolinja.fi . 
Ilmoittautumiset viimeistään 31.3. 

-paikallistoimikunta-

Etelä-Savo, Pohjois-Savo 
ja Keski-Suomi
Yhteistapahtuma
Lauantaina 5.4.2008 iltapäivällä Pieksämäellä. 
Kokoontuminen klo 15.30 alkaen SavonSolmussa, 
Toikantie 9, 76100 Pieksämäki.
Lähde mukaan tapahtumaan. 
Hintaan sisältyy matkat Pieksämäelle ja takaisin.
– TES-asiaa, uusi sopimus. Paikalla toiminnanjohtaja 
Karo-Petteri Kuusisto tulkitsemassa jäsenistölle 
uutta sopimusta.
– Nautimme päivällistä, jonka jälkeen menemme 
teatteriin: Piukat Paikat, Kulttuurikeskus Poleeni, 
Savonkatu 13, Pieksämäki. 
Lippuja on rajoitettu määrä 
Omavastuu vain 25 €/jäsen, ei-jäsen 76 €/henkilö.
Mahdollisuus omakustanteiseen majoittumiseen.
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 20.3.2008 
Merja Hassiselle, merja.hassinen@savonkuljetus.fi  
Tiedustelut myös Pekka Kortelaiselta 
puh. 040 8234 105.
Maksu kerätään matkalla, matkat kimppakyydein 
tai julkisilla.
Tervetuloa!

– paikallistoimikunta-

Helsinki-Uusimaa 
Leffaan
Tarjoamme jäsenille edullisesti leffalippuja. 
Lippuja rajoitetusti. Saat kaksi Finnkinon lippua 
yhden hinnalla EUR 8,50. 
Laita tilauksesi sähköpostilla 20.2.08 mennessä: 
seppo.virtanen@dhl.com 
Maksu: Logistiikan toimihenkilöt ry, Helsinki-
Uusimaan tilille 101130-227651 viitteellä 1261  

– paikallistoimikunta-

Sopimuksissa sen salaisuus

Ammattiyhdistysten perustehtävänä on 
aina työehtosopimustoiminta. Logistii-
kan toimihenkilöiden asema on siinä 
suhteessa hyvä, että valtaosa sen jäse-
nistä on yleissitovien työehtosopimusten 
piirissä. Näin ei ole ollut aina.

Huolinnan työehtosopimus on hyvin 
vanhaa perua. Se syntyi pian silloisen 
LAT–nimisen yhdistyksen perustamisen 
jälkeen. Yleissitovaksikin se todettiin jo 
melko pian. Toki silloin yleissitovuuden 
määrittely oli erilaista kuin nykyisin ja 
joskus epämääräistäkin. Sen suurempia 
riitoja ei yleissitovuudesta kuitenkaan 
ole tarvinnut käydä.

Kuljetuksen puolella on toisin. Siellä 
sopimusturva jouduttiin ”ostamaan” 
toiselta järjestöltä. Roikuttiin ikään kuin 
löyhässä hirressä aina työehtosopi-
musneuvottelujen aikaan – saadaanko 
yhtymisoikeus tuohon toisen liiton 
solmimaan työehtosopimukseen vaiko 
ei. Yhtenä kertana ei sitten saatukaan 
ja tilanne oli yhdistyksen kannalta 
enemmän kuin vaikea. Jollakin taholla 
pelättiin jopa yhdistyksen hajoamista. 
Syyksi siihen, että yhtymisoikeutta ei 
silloin saatu tarjottiin sitä, että tuolla 
toisella liitolla oli sopimusoikeus. Onneksi 
tilanne laukesi ja silloiset YTL/KHT saivat 
oman kuljetuksen työehtosopimuksen 
eli tilanne parani olennaisesti.

Logistiikan toimihenkilöillä on nyt 
siis hyvä tilanne, sillä on sopimusoi-
keudet molempiin jäsenryhmiinsä. Asia 

ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen. 
Sopimusoikeus on varsin vakiintunut 
käsite, jolla ei kuitenkaan ole mitään 
todellista sisältöä. 

Sopimuksen tekevät ne osapuolet, 
jotka niin keskenään sopivat tai se jär-
jestö, jonka muskelit siihen riittävät. 
Toki on niin, että pitää olla aika painavat 
perusteet ennen kuin vakiintuneet sopi-
mussuhteet murtuvat, jos kaikki muut 
puitteet ovat kunnossa.

Nykyinen lainsäädäntö on siitä huo-
no, että mahdollistaa tällaisten ”käen-
poikasopimusten” tekemisen. Siitäkin on 
kokemusta Logistiikan toimihenkilöiden 
kentästä. Mielestäni työmarkkinakes-
kusjärjestöt toimivat lyhytnäköisesti sal-
liessaan tällaisen mahdollisuuden, joka  
kannustaa järjestöpolitiikan tekemiseen 
työehtosopimuspolitiikan varjolla.

Miten sitten turvata tämän paljon 
puhutun sopimusoikeuden säilyminen? 
Sitä ei voi turvata laeilla eikä muillakaan 
parakraafeilla. Siniset silmätkään eivät 
taida pitkään päälle taata sitä. Ainoa 
keino on aika arkinen työ. Pitää raken-
taa – ja pitää myös kunnossa – hyvä 
luottamiesverkosto ja sen osana riittä-
vän kattava työpaikkatoiminta. Järjes-
täytymisasteen on oltava kunnossa. 

Yhdistyksen koko toiminnan on ol-
tava sellaista, että jäsenistö samaistuu 
siihen eikä vilkuile vieraisiin kehiin. 
Sopimuksen tasollakin on keskeinen 
merkitys, pitää olla kilpailukykyinen. 

www.logistiikantoimihenkilot.fi 

verkossa:


