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Tukea 

Henkilöstö-
edustajille

Kiitos saamastani tuesta tullessani valituksi Logistiikan toimi-
henkilöiden varapuheenjohtajaksi. Teen töitä yhteisten tavoit-
teidemme eteen kykyjeni mukaisesti. Tukea tarvitaan myös jat-
kossa, koska pelkkä halu onnistua ei yksin riitä. 

ERTO sai helmikuun puolivälissä uuden puheenjohtajan. Ju-
ri Aaltosella on täysi tukemme. Toivotan hänet tervetulleeksi er-
tolaiseen perheeseen  sekä tutustumaan Logistiikan toimihen-
kilöiden toimintaan ja toimijoihimme. 

Työssä jaksamiseen ja henkiseen hyvinvointiin kiinnitetään 
vuoden aikana erityistä huomiota. Haemme yhdessä keinoja myös 
henkilöstöedustajien tukemiseen. Luottamusmiehen ja työsuo-
jeluvaltuutetun rooli tulee korostumaan entisestään paikallisen 
sopimisen tunkeutuessa yhä useammalle työpaikalle. Henkilös-
töedustajan omaa jaksamista turvataan koulutuksella ja vertais-

tuella. Eväitä on tarjolla jo muutaman viikon kuluttua, 25.-26.3. 
Tampereella järjestettävässä koulutuksessa. 

Ystävänpäivän jälkimainingeissa toivon ystävyyden säilyvän 
työelämän myllerryksistä huolimatta. Soitto tai tekstiviesti ilah-
duttaa erityisen paljon, vaikka lomautusten tai irtisanomisten 
myötä yhteistä työpaikkaa ei juuri nyt olisikaan. Ei jätetä kave-
ria yksin.

Seuraava, kaikille avoin vaikuttamisen paikka on jo reilun kuu-
kauden kuluttua. Kevään eduskuntavaaleissa valitaan Suomen 
ylin valtioelin, eduskunta. Ennakkoäänestys alkaa 6.4 ja varsi-
nainen vaalipäivä on sunnuntai 17. huhtikuuta. Käyttäkää ääni-
oikeuttanne!

Anne Kivelä, varapuheenjohtaja
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Keski-ikäinen huolitsija Jani herää nykyi-
sin virkeänä ja hyvin levänneenä. Aske-
leet suuntautuvat aamutoimiin vessaan 
ja useimmiten kurkkuun kulahtaa ensim-
mäisenä lasillinen vettä. Kuulostaa tuiki 
tavalliselta. Janin elämässä rauhalliset aa-
murutiinit ovat kuitenkin arvostettua ylel-
lisyyttä.  

Noin 20 vuotta sitten Janin vaimo al-
koi huomautella tätä äänekkäästä kuor-
saamisesta. 

-Alkuun en kiinnittänyt siihen sen 
enempää huomiota. Iso osa ihmisistä kuor-
saa nukkuessaan. Kuorsaamisen voimak-
kuutta on vaikea määritellä, koska sitä ei 
itse kuule. 

Ajan kuluessa Janin kuorsaaminen pa-
heni. Mukaan tulivat hengityskatkokset, 
jolloin hän haukkoi happea kuin kala kui-
valla maalla. 

-Vaikka vaimo oli usein selvästi hätään-
tynyt, en osannut epäillä asiassa mitään 
ihmeellistä. Unenaikaisista hengityskat-

koksista en tiennyt itse mitään. Kun vertai-
lukohtia ei ole, ei myöskään omaa väsymys-
tään pysty arvioimaan. Näin jälkeenpäin on 
helppo tunnistaa tiettyjä väsymysoireita. 
Päivään mahtuivat monet pikkutorkut ja 
pienet päiväunet. Illalla nukahdin kesken 
tv-ohjelman ja heräsin vasta ohjelmien jo 
loputtua, kertoo Jani. 

Hoidoksi kirurgin veistä
Väsymyksen lisäksi uniapneasta voivat kie-
liä keskittymisvaikeudet, masentuneisuus 
tai pääkipu.  Muita merkkejä voivat olla po-
tenssihäiriöt ja vaikeudet ihmissuhteissa. 
Hoitamattomana uniapnea voi johtaa sy-
dänkohtaukseen tai aivohalvaukseen. 

-Tuolloin 1990-luvun alussa uniapne-
asta ei yleisesti puhuttu, eikä sitä tunnet-
tu. Hakeuduin hoitoon ja sain nopeasti 
uniapneadiagnoosin. Ensisijaisena hoito-
na lääkäri suositteli leikkausta. Lääkäri pu-
hui myös hengittämistä helpottavasta lait-
teesta, johon kuuluu yön aikana kasvoilla 
pidettävä maski.

-Diagnoosi ei helpottanut millään ta-
valla, vaan tieto paremminkin lisäsi tuskaa. 
Minulla ei ollut motivaatiota leikkaukseen, 
jonka onnistumisprosentti oli 50. Kuorsauk-
sen leikkaus olisi poistanut varmasti.

Kului viisi vuotta. Janin väsymys alkoi 
tuntua miehessä itsessäänkin. Päivävä-
symys vaivasi. 

Nukkuminen alkoi käydä työstä. Sään-
nöllisin väliajoin Jani heräsi vessaan ja juo-
maan vettä.  

-Erityisesti aamulla virtsaamistarve oli 

niin kova, että vessaan piti jo juosta. Kurk-
ku tuntui karhealta ja kuivalta, oli juota-
va paljon.

Uniapneasta kärsii arviolta 150 000 suo-
malaista. Iso osa tietämättään. Uniapne-
aa esiintyy miehillä jonkun verran naisia 
enemmän. Suurin yksittäinen syy uniap-
neaan on lihavuus. Vatsa painaa sisäeli-
miä ja ylipaino hankaloittaa ilman kiertä-
mistä hengitysteissä. Uniapnea periytyy ja 
riski kasvaa kaulan ympärysmitan kasva-
essa. Riskiä lisää myös astma. Ilman kulke-
minen nielussa voi vaikeutua nielurisojen 
vuoksi. Myös rakenteellisesti lyhyt alaleu-
ka ja yläpurenta voivat vaikeuttaa hengi-
tystä. Tupakka ja alkoholi sopivat huonos-
ti yhteen uniapnean kanssa.

Hämmästyttävä yö
Janin hakeutuessa uudelleen sairaalaan, 
olivat tietämys ja hoitovaihtoehdot lisään-
tyneet. 

-Nukuin sairaalassa kahtena yönä pe-
räkkäin elektrodien ja mittauslaitteiden 
peittämänä. Aivosähkökäyrät ja unikat-
kosten pituudet tilastoitiin ja uniapneani 
määriteltiin laadultaan vaikeaksi tai va-
kavaksi. Suhtautuminen ja hoitosuunta-
us olivat muuttuneet. Kukaan ei puhunut 
enää leikkauksesta mitään

Janille suositeltiin CPAP-maskihoitoa. 
Siinä ylemmät hengitystiet pidetään avoin-
na maskiin tulevan  paineistetun ilman 
avulla. Tavallisella verkkovirralla toimiva 
kompressori pitää toimiessaan pientä su-
rinaa.

-Ajattelin, että kannattaa kokeilla. Tulos 
ja tunne oli hämmästyttävä. Eron huoma-
si heti ensimmäisen yön jälkeen. Myös päi-
vällä olo tuntui erilaiselta. Olen käyttänyt 

Väsymys on kehon normaali olotila. Energian ja 
elinvoiman vähenemisestä johtuva väsymys 
korjautuu yleensä levolla. Jatkuvasti väsynyttä 
ihmistä vaanii monenkertainen onnettomuus-
riski. Syitä jatkuvaan väsymykseen kannattaa 
selvittää lääkärin kautta. Sen jälkeen väsymystä 
ja uniongelmia voidaan hoitaa.

Jatkuva väsymys 
on voitettavissa

Hoitamattomana väsymys ottaa vallan.



5 
1/2011

Moni kärsii uniapneasta tietämättään. CPAP-laite pumppaa maskin kautta paineistettua hengitysilmaa. Hengitys kulkee ja uni tuntuu levolta.

maskia nyt 15 vuotta ja menossa on kolmas 
laite. Viimeisimmän sain tämän vuoden 
puolella. Laitteet kehittyvät koko ajan ke-
vyemmiksi ja äänettömimmiksi. Nykyinen 
laite painaa arviolta puolitoista kiloa.

Alkuvaiheessa paljon matkusteleva Ja-
ni jätti CPAP-maskin kotiin reissun ajaksi. 
Matkatavaroissa oli muutenkin kantamis-
ta ja maski tuntui liian henkilökohtaiselta 
asialta muiden tiedettäväksi.

 -Ensimmäinen yö ja aamu ilman mas-
kia oli aina aivan hirvittävän vaikea. Oireet 
palaavat heti ja alkaa juokseminen vessan 
ja keittiön välillä. Muutaman yön jälkeen 
elimistö sopeutuu nukkumaan ilman mas-
kia ja olo alkaa helpottua. Yöuni on kuiten-
kin kaukana siitä, mitä se laitteen kans-
sa nukutun yön jälkeen on. Olen jo vuosia 
kuljettanut laitetta mukana myös mat-
koilla. Minulle se on sopinut hyvin, autta-
nut paljon ja olen siihen hyvin tyytyväi-
nen, kertoo Jani.

Kuorsaus kuriin kiskolla
Osa uniapneasta kärsivistä ihmisistä on 
löytänyt apua ongelmaansa silikonista 
valmistetusta hammasaktivaattorista eli 
kuorsaus- tai uniapneakiskosta. Alle mur-
rosikäisten lasten purennan oikomiseen 
kehitetyn kojeen avulla vedetään eteen-
päin alaleukaa noin puoli senttiä. Kojeen 
avulla tehdään tilaa nieluun, jolloin kieli 
ja kitalaen pehmeät kudokset eivät pää-
se tukkimaan hengitysteitä. 

Kojeella on saatu hyviä tuloksia erityi-
sesti vaikean kuorsausongelman hoidos-
sa. Kuorsauskiskot määrää erikoisham-
maslääkäri.

Kun uni ei tule
Taksinvälittäjänä työskentelevä Katri on 
kamppaillut nukkumisvaikeuksien kans-
sa pitkään. Pahimmillaan töissä ja kotona 
meni kaksi vuorokautta samoilla silmillä. 
Yövuoron jälkeinen nukkuminen oli mah-
dotonta. Katri on hakenut ja saanut apua 
työpaikkalääkärin kautta. Työnantaja on 
mahdollistanut valinnan jättää yövuorot 
tekemättä, palkkapussin laihtumisen kus-
tannuksella.

-En osaa nukkua varastoon. Yövuoron 
jälkeinen uni oli ennen sellaista koiran un-
ta. Koko ajan pelkäsi, saako nukuttua ol-
lenkaan. Olen tehnyt nukahtamislääkkeen 
avulla yli kymmenen vuotta vain ilta- ja 
aamuvuoroja. 

-Nukahtamislääkkeen kanssa on sel-
lainen ”suo tuolla, vetelä täällä” -olo. Töis-
sä pystyy käymään, mutta samalla tietää, 
ettei lääkkeen varaan kannata kokonaan 
heittäytyä. Kun illalla pääsee töistä yh-
deltätoista ja takaisin on oltava aamul-
la puoli seitsemältä, on nukahtamislääk-
keestä apua.

Nukahtamislääke vaikuttaa merkistä 
ja vahvuudesta riippuen kolmesta neljään 
tuntia sen ottamisen jälkeen. Yleensä lääk-
keen sivuvaikutuksena on väsymys. Katrille 
lääkkeen määräsi työterveyslääkäri. 

-Yövuorosta luopuminen onnistui heti 
alusta alkaen helposti. Nuoria, pelkkiä yö-
vuoroja haluavia taksinvälittäjiä on riittä-
nyt. Työnantaja on suhtautunut asiaan hy-
vin. Valinta on ollut helppo. Toisessa vaaka-
kupissa painaa saamatta jäävät 100-200 
euroa kuussa, toisessa rytmihäiriöinen, vai-
kealta tuntuva ja ahdistavakin arki. 

Katrille vapaapäivät ja lomat merkitsevät 
vapaata myös nukahtamislääkkeestä.

-En käytä lääkettä vapaalla, koska riip-
puvuus siihen on helppo hankkia. Vapaal-
la ei ole pelkoa siitä, että pitäisi nousta jo-
honkin tiettyyn aikaan. Ilman pakkoa nuk-
kuminen on helpompaa. 

Uniongelmat yleisiä
Katri tietää, että taksinvälittäjien keskuu-
dessa uniongelmat ovat yleisiä. Moni nuo-
rikin käyttää nukahtamislääkettä. Jokai-
sen työvuoron ensimmäinen puheenai-
he on, miten kukakin on nukkunut ennen 
töihin tulemista.

-Tiedän ihmisiä, jotka ovat päässeet nu-
kahtamislääkkeestä eroon luontaistuottei-
den avulla. Niihin verrattuna lääke tulee 
kuitenkin paljon halvemmaksi. Säännölli-
nen ja riittävä liikunta on myös auttanut 
monia. Minua houkuttelee liikuntaa enem-
män sohva ja sudokut, miettii Katri.

-Tällä hetkellä menossa on stressaava 
aika, kun töiden jatkumisesta tai muista 
muutoksista ei ole tietoa. Jatkuva pelko 
persuksissa eläminen ja työskentelemi-
nen stressaa kaikkia. Oma veikkaukseni 
on, ettei ainakaan meidän välityskeskuk-
sessa nukahtamislääkkeiden tarve tuleva-
na keväänä ainakaan vähene.

-Normaalisti pärjään työn ulkopuolella 
hyvin, enkä koe nukahtamislääkettä ongel-
mana. Lomiin ajoittuvia ulkomaan reissu-
ja odotan innolla, niin kuin aina. Reissus-
sa ei nukahtamislääke ole koskaan tullut 
edes mieleen, sanoo Katri.
Jutussa esiintyvien nimet muutettu. 

Teksti: JS-a
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Minut valittiin 42-vuotispäivänäni ERTOn puheenjohtajaksi. 
ERTOon halusin useista syistä, mutta tärkeimmät ovat tässä: 
ERTO on monipuolinen, aloitteikas ja imagoltaan hyvä liitto. 
Lisäksi olen kaivannut paluuta liittotoiminnan perustehtä-
vään, joka on jäsenpalvelu.

Olen valinnastani innostunut ja ylpeäkin. Tulevien vuosi-
en aikana meillä on loistava mahdollisuus yhdessä parantaa 
työelämää. Paremman työelämän puolesta – on hyvä läh-
tökohta ja tavoite. Se voi tarkoittaa vaikkapa työntekijäläh-
töisten työaikojen tai uusien palkankorotusmallien toteut-
tamista. Mahdollisuuksia on pilvin pimein. Niihin on vain oi-
vallettava tarttua.

Kun minut valittiin puheenjohtajaksi
ERTOn puheenjohtajaksi valintani jälkeen arvioin ay-liikkeen 
tulevaisuutta ”Miltä tuntuu” -kysymyksen  kautta. Miten jä-
sen vastaa kysymyksiin: 

-Miltä tuntuu olla ERTOn jäsen? 
-Miltä tuntuu olla LT:n jäsen? 
-Miten vastaa henkilöstön edustaja, kun kysytään, miltä 

tuntuu olla ERTOlainen HED? 
Näihin kysymyksiin saatava vastaus kuvastaa liiton arvos-

tusta ja tulevaisuuden menestystä. Miksi näin?
Kysymyksen ja vastauksen merkitystä voi arvioida historiaa 

tutkailemalla. 1960-luvulla Mustat pantterit -liike käytti Yh-
dysvalloissa iskulausetta Black is beautiful, musta on kaunista. 
Iskulauseen taustalla oli Yhdysvalloissa vallalla ollut rasismi ja 
mustien oman ihonvärin ”häpeily”. Rodun aseman paranta-

misen piti lähteä omasta porukasta. Mustien piti olla ylpeitä 
omasta rodustaan ja ihonväristään. Vain oman arvon tunte-
minen mahdollistaa menestymisen. Miltä tuntuu olla musta? 
Vastauksen oli tarkoitus olla: olen ylpeä ihonväristäni. 

Positiiviseen kierteeseen
Miten jäsen vastaa kysymykseen: Miltä tuntuu olla ERTOn jä-
sen? Tavoitteen pitää olla, että vastaus on mahdollisimman 
positiivinen. Jos jäsen ei ehkä sentään ole ylpeä jäsenyydes-
tään, niin ainakin tyytyväinen pitää olla. Jos olet tyytyväi-
nen liittosi toimintaan, olet valmis sen kollegalle työpaikal-
lakin kertomaan. 

Kun olet tyytyväinen liittosi toimintaan, kerro se työka-
vereillesi. Tällaista keskustelua arvokkaampaa apua ei jäsen 
oikein voi liitolleen antaa. Positiivinen, avoin työpaikkatason 
keskustelu parantaa huimasti liiton asemaa. Kun liitto on ar-
vostettu, saa se myös tuloksia aikaiseksi. Voimme toteuttaa 
haluamiamme uudistuksia.

Positiivinen kierre, sitä me tarvitsemme.

Teksti: Juri Aaltonen,
puheenjohtaja, ERTO

ERTOn tuore puheenjohtaja Juri 
Aaltonen on innostunut uudesta 
tehtävästään. ERTO on hyvässä 
kunnossa. Tavoitteena ovat 
tyytyväiset jäsenet, jotka 
kertovat sen myös muille.

Musta on kaunista

Logistiikan toimihenkilöiden vuokra-asunto 
Helsingin Pasilassa Jarrumiehenkadulla. 
Vapaita päiviä voi tiedustella ja varata 
Leena Wickströmiltä p. (09) 6132 3221. 
Vuorokausivuokra 60:- / huoneisto,
Petipaikka 30:- 

Edullinen yösija 
Helsingissä
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Hallitus järjestykseen

Yhdistyksen sihteerinä jatkaa Seppo Vir-
tanen kolmevuotiskauden eli vuoden 2013 
loppuun asti. Nettivastaavana jatkaa Ma-
ria Kivelä.

Paikallistoiminnan valiokuntaa johtaa 
Ritva Väyrynen. Muut jäsenet ovat Barbro 
Eriksson, Sirpa Kailasuo, Väinö Alho ja Pek-
ka Kortelainen. 

Väinö Alho esitti huolensa nuorempien 
ikäluokkien puuttumisesta valiokunnasta. 
Alhon esityksestä valiokuntaa voidaan täy-
dentää matkan varrella. Paikallistoiminnan 
valiokunnan toimikausi rajattiin vuoteen 
2011. Työvaliokuntaa johtaa puheenjoh-
taja Marko Nurmi. Jäseniä ovat Anne Ki-

velä, Seppo Virtanen, Ritva Väyrynen, Ka-
ro-Petteri Kuusisto, Leena Wickström se-
kä Maria Kivelä.

Huolinnan edunvalvontavaliokuntaan 
kuuluvat Päivi Tyrvänen, Marika Grönholm-
Lakka, Gun-Britt Krogars-Ouaquif, Kerstin 
Tuomela, Marjatta Saalokari, Tuula Virta-
nen sekä hallituksen ulkopuolisina jäseni-
nä Tuija Kokkonen ja Kari Nikula.

Kuljetuksen edunvalvontavaliokuntaan 
kuuluvat Marko Nurmi, Anne Kivelä, Ritva 
Väyrynen ja Tuula Parviainen. Hallitus pi-
dätti mahdollisuuden täydentää valiokun-
taa myöhemmin.  Nuoriso- ja opiskelijava-
liokunnan kokoonpano jäi avoimeksi.

Tammikuun puolivälissä Naantaliin kokoontunut Lo-
gistiikan toimihenkilöiden hallitus järjestäytyi 
keskustelevissa merkeissä. 

Barbro Eriksson, Leena Wickström, Tuula Virtanen, Pekka Kortelainen, Seppo, Virtanen, Ritva Väyrynen, Väinö Alho, Marjatta Saalokari, Marko  
Nurmi, Kerstin Tuomala, Maria Kivelä, Gun-Britt Krogars-Ouaquif, Anne Kivelä, Tiina Ahola, Päivi Tyrvänen, Marika Grönholm-Lakka, Tuula Parvi-
ainen ja Karo-Petteri Kuusisto.

Talous hallinnassa
Kolmevuotiskaudeksi 2011-2013 valittu ta-
loudenhoitaja Leena Wickström kiitteli hal-
lituksen jämäkkää talouslinjausta tode-
ten vuoden 2010 päätyvän taloudellisesti 
plussan puolelle. 

Mökkivastaavana Himoksella jatkaa tä-
män vuoden Matti Kopra. Himoksen va-
raustilanne on ollut hyvä ja jäsenistö on 
antanut mökistä hyvää palautetta. Hal-
litus keskusteli mökin siivouksesta, mikä 
on ainoa kielteistä palautetta aiheuttanut 
asia. Jatkossa siivouksen voi ostaa etukä-
teen varauksen yhteydessä. Siivottomaan 
kuntoon jätetystä mökistä lähetetään las-
ku jälkikäteen.

Teksti ja kuva: JS-a

Paikallistoiminnan valiokunta: Barbro Eriksson,  
Pekka Kortelainen, Ritva Väyrynen (pj.), Väinö 
Alho sekä kuvasta puuttuva Sirpa Kailasuo. 

Auli Porokka ja Jaana Ahokainen.
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 Sukeltaminen on vienyt minut mukanaan 
eri maihin ja monenlaisiin kohteisiin. Eh-
doton suosikkini on Kroatia ja siellä Korna-
tin luonnonpuisto. Vedet ovat kirkkaita ja 
sopivia kohteita on niin aloittelijalle kuin 
kokeneemmallekin sukeltajalle.

Thaimaa on myös hieno paikka sukel-
tamisen harrastamiseen. Paikasta tekee 
monelle mieluisan erityisesti lämmin, yli 
30 asteinen vesi sekä ympäri vuoden läm-
pimänä pysyttelevä ilmasto. Lukematto-
mat kohteet ja erittäin runsas lajikirjo ovat 
Thaimaan valtteja.

Egyptissä, Punaisella merellä olin mu-
kana niin sanotulla Live Boardilla eli sukel-
lussafarilla. Se on hieno tapa yhdistää lo-
mailua ja sukeltamista. Alukset ovat hyvin 
varusteltuja ja palvelu on loistavaa. Voisi 

melkein sanoa, että safari on risteilyä su-
kelluksen kera. Alukset kulkevat paikasta 
ja eri sukelluskohteesta toiseen. Samal-
la matkalla saattaa nähdä myös perintei-
siä nähtävyyksiä. Hyväksi  esimerkiksi käy 
Brother Islands. Sukellussafarit soveltuvat 
hyvin myös lomalaisille, jotka eivät sukella, 
eli vaikka koko perhe pystyy lomailemaan 
yhdessä. Punaisella merellä vatsan kan-
nattaa olla kunnossa. Merenkäynti saat-
taa ajoittain olla melko kova.

Laitesukeltaminen harrastuksena on 
hyvä vastapaino arjen ja työn rutiineille. 
Vapauden tunne ja hiljaisuus antaa her-
moille lepoa. Vedenalaisen elämän seuraa-
minen lähietäisyydeltä kasvattaa ihmise-
nä sekä opettaa kunnioittamaan merten 
eläimistöä ja kasvistoa.

Laitesukeltajan perspektiivistä

Karri Avomäki ei arvannut joutuvansa sukellus-
kärpäsen puremaksi kokeillessaan laite-
sukellusta ensimmäisen kerran kesällä 
2004 Kroatiassa. 

Karrin vinkit:
Kroatia: najada.com 
Punainen meri: sukelluskeskus.fi 
Thaimaa: www.rayadivers.com
PADI: padi.com

Kun perinteinen laitesukellus alkaa jos-
sain vaiheessa tuntua riittämättömältä, voi 
uutta pontta hakea vaikkapa luola-, jää- 
tai tekniikkasukeltamisen saloista. Näin 
sukeltaminen saa aivan uuden käänteen, 
vaatimukset laitteille ja sukeltajalle kas-
vavat melkoisesti.

Fysiikka ja matematiikka, sekä ihmisen 
fysiologian tunteminen ja oppiminen ke-
hittyvät harrastuksen vaatimusten mu-
kaan. 

Laitesukeltaminen on helppo aloittaa. 
Suomessa on lukuisia sukelluskeskuksia, 
jotka järjestävät kursseja lähes ympäri-
vuotisesti. Harrastuksen aloittamiseen ei 
omia laitteita ja välineitä tarvitse heti os-
taa, vaan lähes kaikki keskukset vuokraa-
vat laitteita. Usein myös kurssien hintaan 

Kuvat: Juho Metsola
Sukeltaja: Karri Avomäki
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sisältyy tarvittavat laitteet ja välineet. Näin kynnys lähteä mu-
kaan ei tule liian korkeaksi.

Innostuksen ja taitojen kohetessa, suosittelen omien välinei-
den hankkimista. Silloin tulee myös opittua hallitsemaan tietyt 
huolto- ja tarkistusasiat. Turvallisuus ennen kaikkea!

Hyvä tapa tutustua sukeltamisen saloihin on käydä PADI:n 
web-sivuilla. PADI (Professional Association of Diving Instruc-
tors).

Teksti: Karri Avomäki

Laitesukellukseen pääsee kiinni parhaiten sukellusseurojen 
peruskurssilla, joka maksaa asuinpaikasta riippuen 400-460 euroa. 
Vaatimuksena peruskurssille pääsemiseksi on yleensä vähintään 14 
vuoden ikä, uintitaito (200m yhtäjaksoisesti) sekä lääkärintodistus 
sukelluskelpoisuudesta.

Köyhän onni

Aikoinaan työhuoneeni seinää koristi, syystäkin, seuraavanlaisella 
tekstillä varustettu taulu: ”Rikas ei koskaan tule tietämään, mil-
tä tuntuu kun saa maksettua viimeisen osamaksuerän.” 

Olimme nuori perhe; kolme tytärtä, asuntovelkaa, minä äi-
tiyslomalla ja mies työttömänä. Seinätaulun  teksti konkretisoi-
tui liiankin usein  ja oli mukana arjen toiminnoissa, rahaa kun 
ei paljon ollut.

Mutta onhan onni myös jotain muutakin, kuin maallista mam-
monaa. Vaikkakin on samaan hengenvetoon todettava, että kyl-
lä raha kummasti rauhoittaa.

Syitä onnellisuuteen on paljon. Toiselle se voi olla iltalenk-
ki keväisessä, talvisessa maisemassa lemmikin kanssa. Jolle-
kin toiselle onni voi olla keväällä auringon lämpö, vastaniite-
tyn ruohon tuoksu, hetki rakkaan kainalossa tai lasten kanssa 
vietetty aika. Onneen ja tyytyväisyyteen on tuhansia ja tuhan-
sia muita aiheita.

Onnen tuntemiseen ei tarvita suuria asioita, vaan aivan pienis-
tä hetkistä ja tapahtumista voi kokea suuriakin onnentunteita.

Kun suomalaisilta kysytään onnen aiheita, on yleensä vasta-

uksissa ensimmäisinä terveys, perheen hyvinvointi ja työpaikka. 
Työpaikan suhteen ei yleensä nouse ensimmäiseksi esille palkan 
suuruus, vaan työn mielekkyys ja se, että tuntee olevansa arvos-
tettu työntekijä. Toki sillä palkalla sitten pidetään perheen hy-
vinvoinnista huolta. Nykyihminen kaipaa myös enemmän va-
paa-aikaa kuin ennen. 

Myös työnantajat ovat tietoisia tästä halusta. Meillä on myös 
toimiva mahdollisuus jäädä esimerkiksi vuorotteluvapaalle ja 
saada sen kautta onnelliseksi yksi työtön työnhakija. Tässä pe-
lissä voittavat siis molemmat. Toinen saa taukoa työstä ja toi-
saalta toiselle avautuu mahdollisuus päästä työhön. Edes jok-
sikin aikaa.

”Kell` onni on, se onnen kätkeköön” on mielestäni aika lailla 
nurja, lähinnä suomalaiseen ajattelutapaan ja kateuteen liittyvä 
sanonta. Näen usein kadulla tai liikennevälineissä ihmisen, jonka 
kasvoilta voi lukea hänen ajattelevan tosi mukavia asioita. On-
nelliselta näyttävä ihminen piristää myös omaa mieltä. Kunpa 
joskus kehtaisi kysyä, mikä ajatus saa jonkun näyttämään niin 
onnelliselta. Onnellisuus siis tarttuu, ainakin joskus.

Minun ei tarvitse olla Kroisos, kunhan tulen suht mukavas-
ti toimeen. Onnelliseksi tulen myös siitä jos lapseni löytävät 
oman paikkansa tässä maailmassa. En odota, että heistä tulee 
tunnettuja tieteen tai taiteen tekijöitä. Minulle riittää peruson-
nellinen ihminen.

Teksti: Leena Wickström,
Logistiikan toimihenkilöt ry:n taloudenhoitaja

Onnen tuntemiseen ei tarvita suuria 
asioita.  Arvostuksen saaminen työssä 
on joskus yhtä tärkeää kuin palkka.

Himokselle siivousmaksu
Logistiikan toimihenkilöt ottaa Himoksen mökin vuokraukses-
sa käyttöön 60 euron siivousmaksun. Maksu peritään, jos mö-
kiltä lähdetään siivoamatta. Normaaliin mökkisiivoukseen kuu-
luu petivaatteiden tuuletus, imurointi sekä lattiapintojen pesu. 
Jos itse ei halua siivota, voi sen tilata ennakkoon jo varauksen 
yhteydessä. 

Himoksen lomamökin varauslistat täyttyvät kovaa vauhtia. 
Hiihtolomaviikot on varattu täyteen, mutta vapaata löytyy esi-
merkiksi huhtikuun alkupuolelta sekä toukokuusta. Mökki on va-
rattu kesäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin asti lähes koko 
ajaksi. Ajantasaisen varaustilanteen voi tarkistaa helposti netis-
tä: logistiikantoimihenkilot.fi .

Himoksen alue kehittyy jatkuvasti. Talvisten aktiviteettien lisäk-
si maasto sopii mainiosti omatoimiseen retkeilyyn ja reippai-
luun hyvin merkityillä kävelyreiteillä. Laskettelun ja hiihdon li-
säksi tämän talven suosikiksi on noussut Patalahden jäälle teh-
ty retkiluistelurata.

Himoksen hitti on tänä talvena ollut retkiluistelu.



Ilpo Kivistö ja Inarinjärven viljaa muutaman vuoden takaa. Kepin nokassa 
paistuu itse pyydetty harjus.
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Takaisin luontoon

KAVERILLE 
KANSSA

K aikille jäseneksi 
liittyville sekä heidät jäseneksi hankkineille lahjoitetaan kolme kuukautta kestäneen jäsenyyden jälkeen 20 euron arvoinen S-ryhmän lahjakortti.  Kampanja on voimassa toistaiseksi. Se ei koske uusia opiskelija- eikä eläkeläisjäseniä.

Ilpo on kalastanut ja liikkunut luonnossa alle viisivuotiaasta pojas-
ta lähtien. Kalaan hänet vei Nilsiässä, Pohjois-Savossa isosisä. 

Muikkua pyydettiin nuotalla, rysillä haukea keväisin sekä ver-
koilla säynettä, haukea ja lahnaa. 

-Kalastuksen lisäksi kuvioihin tuli metsästäminen. Olin jäse-
nenä Siilinjärven metsästysseurassa. Nilsiässä metsästin äidin 
suvun mailla. Lähinnä kanalintujen metsästäminen hiipui hil-
jalleen ja kuihtui olemattomiin pääkaupunkiseudulle muuton 
myötä 1990-luvun puolivälissä. 

Inarinjärvelle Ilpon innosti hyvä ystävä ja internet.
-Katsoimme keväällä netistä Villi Pohjola -sivustolta sopivia 

vuokramökkejä ja suunnittelimme reissua. Vietimme viikon ka-
lastellen omalla veneellä Inarinjärven Kettuniemessä. Tavaraa 
oli mukana aivan mahdottomasti ja meillä oli mukavaa. Sen jäl-
keen olen viettänyt Inarinjärvellä noin kymmenellä reissulla yh-
teensä noin nelisen kuukautta.

Vuorotteluvapaa avasi ovet
Erävietin ajamana Ilpo Kivistö hakeutui muutama vuosi sitten 
vuorotteluvapaalle, vuokrasi asuntonsa pois ja lähti reissuun.

-Poikamiehenä asioita oli suhteellisen helppo järjestellä. Olin 
miettinyt jo jonkin aikaa metsästyksen aloittamista uudelleen. 
Vuorotteluvapaalla siihenkin tuli mahdollisuus. Olin aluksi elo-
kuussa kaksi viikkoa pohjoisessa kalassa ja suuntasin sen jälkeen 
velipojan luo Joensuuhun. Otin kanalintuluvat Ilomantsista – ja 
nautin suunnattomasti.

Kolme vuotta 1990-luvulla Virossa asunut Ilpo Kivistö kalas-
tanut viime vuosina myös siellä. Sikäläiset kaverit ovat käyneet 

myös täällä. Metsästämistä ajatellen Suomi on hieno 
maa. Moniin muihin mai-
hin verrattuna meillä se on 
vielä kohtuullisen halpaa 
ja täällä siihen riittää vie-
lä tilaa. 

Koko neljän kuukauden 
vuorotteluvapaan aikana Il-
po oli Helsingissä vain kol-
me yötä. Vapaan aikana hän 
metsästi ja kalasti niin Lapis-
sa, Itä-Suomessa kuin Aust-
raliassakin.

-Aloin suunnitella vuo-
rotteluvapaata noin vuot-
ta aikaisemmin. Jälkikäteen 
ainoat huonot puolet olivat 
sen aikana putoavat tulot ja 
vapaalla olon pituus – tai oi-
keammin lyhyys. Vuorotte-
luvapaata olisi pitänyt ottaa 
koko vuosi. 

Kun hiljaisuus ei pelota 
Eräretket ja -vaellukset opettavat hiertymien ja hankaumien 
kautta pakkaamaan repun tai rinkan kevyemmin ja varaamaan 
mukaan vain tarvittavan määrän varusteita. Kokemuksen ja iän 
myötä lisääntyy yleensä myös mukavuudenhalu. 

-Yhdellä rinkalla tai kassilla pärjää yllättävän pitkälle. Ruoka-
ostokset kannattaa tehdä paikan päällä. Mukaan on otettava kui-
tenkin riittävästi ja oikeaa vaatetta. Inarinjärvi on iso kuin meri ja 
siellä sää on yllättänyt monta kertaa. Varaustupien ja autiomök-
kien vieraskirjoissa kerrotaan , miten luonto on lyönyt ja hätä pa-
kottanut lämpimään jopa lukittujen ovien ja ikkunoiden läpi.

-Mukavuudenhalu on toki kasvanut. Viime vuosina olemme 
pyrkineet löytämään mökin, jonka pihaan pääsee autolla ja jon-
ka pakasteeseen järvestä pyydetty harjus tai siika, joskus taimen-
kin saadaan odottamaan kotimatkaa.

-Monessa paikassa puhelin ei löydä kenttää ja retkieväs on 
retkievästä. Minulle rauha ja ympäröivän luonnon hiljaisuus on 
yhtä tärkeää kuin hyvät reissukaverit. Veneessä tai metsällä ei 
näe kireitä ilmeitä. Jutut ovat pääosin kaikkea muuta kuin työ-
asioita. Viikon aikana veneessä ehtii käydä läpi aivan kaikki kaik-
kien asiat. Osa kavereista ei halua puhua esimerkiksi perheasi-
oistaan, eikä niistä silloin puhuta. 

-Kaveripiiriin kuuluu erilaisia ihmisiä; on yrittäjää, opettajaa 
ja silmälääkäriä. Järvellä ammatilla tai uralla ei ole merkitystä. 
Metsästyksestä ja kalastuksesta saa voimaa niin arkeen kuin 
työelämäänkin. Tulevan suunnittelu pitää myös mielen virkeä-
nä. Vuorotteluvapaata uskallan suositella vilpittömästi kaikille, 
joilla siihen vain on mahdollisuus, sanoo Agility Logisticsin rek-
kaviennissä Vantaalla työskentelevä Ilpo Kivistö. 

Teksti ja kuva: JS-a

Lapsesta saakka luonnossa liikkunut 
Ilpo Kivistö löysi uuden kipinän erähar-
rastukseen Inarinjärveltä vuonna 2004.
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Eräs työkavereista on ylitse muiden ja hän 
on Monica ”Kika” (lausutaan Kiika) Rönkä, 
s. Karjalainen.

Muutin vuoden 1970 kesällä 20-vuo-
tiaana Imatralta Helsinkiin. Serkkulikan 
avulla pääsin töihin Polar-Express -nimi-
seen kuljetusliikkeeseen. Alkuun oli vai-
keaa, vaikka olin ehtinyt olla jo Imatral-
la töissä viisi vuotta. Valtava koti-ikävä ja 
vielä lisäksi ruotsinkielinen työympäris-
tö, keskikouluruotsistani huolimatta, sai 
oloni tuntumaan todella ulkopuoliselta 
ja turvattomalta. 

Sitten kuulin puhuttavan, että Karja-
laisen Kika on tulossa seuraavalla viikolla 
lomalta. Tunsin samalla hetkellä vahvaa 
hengenheimolaisuutta. Minua on jostain 
syystä kutsuttu aina Kinkaksi ja olen se-
kä isän että äidin puolelta ehta karjalai-
nen. Uskoin vakaasti, että hän on taatusti 
suomenkielinen. Tosin myöhemmin ilme-
ni, että Kika on lyhenne Monicasta ja hä-
nen äidinkielensä on ruotsi. Eräs sihteeri, 
Stina, huomautti minulle, että jos en osaa 
puhua ruotsia, minun kannattaisi yrittää 
puhua edes kirjakieltä, koska karjalan mur-
re on niin rumaa. Terkkuja vaan hänelle. 
Puhun vielä 40 vuoden jälkeenkin karja-
lan murretta.

Esimiehet ruotuun
Niin sitten Kika asteli elämääni, eli työpöy-
täni viereen naama naurussa kuin Hangon 
keksillä. Kätellessämme esittelin itseni Kin-
kana, heimoltani karjalainen, muuten Tih-
veräinen. Huomasin, että meillä oli korvis-
sa samanlaiset kultaiset sydänkorvako-
rut. Naureskelimme asialle ja Kika kutsui 
minut porukkansa mukaan ruokatunnil-
le. Siitä hetkestä alkoi minun viihtymise-
ni Helsingissä niin töissä kuin vapaa-ai-
kananikin. 

Kika tutustutti minut työtovereihin, ka-
vereihinsa ja kotiväkeensä. Muistan eläväs-
ti, kuinka veimme Kikan kaksi nuorinta sis-
koa Linnanmäelle, eivätkä he suostuneet 
puhumaan sanaakaan suomea. Jouduin 
sättimään tyttöpoloisia asiasta vielä vii-
me kesänä Kikan 60-vuotissynttäreillä, 
huumorilla tietenkin. Kun Kikasta tuli ys-
täväni, kukaan ei uskaltanut enää ”mo-

Sinikka Konttisella on onni omistaa laaja ystävä-
piiri, joka koostuu miltei yksinomaan 40-vuotisen 
työuran varrella olleista työkavereista.

Vuosikymmenten ystävyys

pottaa” minua. Kika pisti tomerana puo-
lestani ruotuun jopa esimiehenikin. Kika 
myös esitteli minulle, kuinka hyvä on liit-
tyä ammattiliittoon. Osittain liityin myös-
kin sen vuoksi, kun siihen oli kytketty jo-
ku Vendito-systeemi, jota sitten ahkeras-
ti käytimmekin. Sen kautta sai alennuksia 
useita liikkeistä. 

Naurua riittänyt
Yhteiseen nuoruuteemme kuuluivat muun 
muassa ”karjalaisten pikkujoulut”, tans-
sit ja Ruotsin risteilyt fi rman ilmais-kan-
silipuilla. Vanhempina elämäämme tuli-
vat kihlajaiset, häät ja lastemme synty-
mät sekä kummiudet. 

Kikan vakava sairaus 1980-luvun lopul-
la ja miltei ihmeparantumiseksi luokitelta-
va parantuminen oli rankka kokemus. Jos 
kaikki yhdessä kokemamme ilot ja surut 
kirjoitettaisiin kirjoiksi, mahtaisi materi-
aalia löytyä pikku kirjaston verran. Onnek-
si meille on kuitenkin sattunut enimmäk-
seen hauskoja juttuja. Jos sanonta ”nauru 
pidentää ikää” pitää paikkansa, emme kuo-
le ikinä. Liiton tapahtumiin olemme osal-
listuneet aktiivisesti, niin kokouksiin kuin 
rennompiinkin rientoihinkin.

Yhteisiin menoihimme ovat kuuluneet 
myös Logistiikan toimihenkilöiden jokavuo-
tiset Tallinnan risteilyt ystävien tapaamisi-
neen, teatteripenkkien ahkerat kulutukset 
ja Hinku-Himoksen hermolepolomat.

Elämän heitteleminä 
Kika siirtyi tammikuussa 1989 Polar-Expres-
siltä John Nurmisen palvelukseen. Kun irti-
sanouduin toukokuussa, esimieheni kertoi 
jo arvanneensa, että seuraan Kikaa ”kuin 
hai laivaa”. 

Yhdessä siellä sitten puursimme. Koim-
me useita fi rman fuusioita ja surimme irti-
sanottuja työtovereitamme. Vuoden 2000 
tammikuussa minut sitten ”myytiin” lo-
gistiikkaosaston mukana vanhana työn-
tekijänä Kelpo-Kuljetukselle. Silti työtove-
ruutemme jatkui aina vaan, koska ”Kikan 
fi rma” osti ensin osan Kelpon osakekan-
nasta ja myöhemmin Danzasina koko osa-
kekannan.

Vuoden 2005 kesäkuun alussa jäin työ- 
ja henkilökohtaisten asioiden uuvuttama-
na vuorotteluvapaalle. Tarkoitukseni oli pa-
lata takaisin maaliskuussa 2006, mutta en 
enää jaksanut. Jäin eläkeputkeen ja pää-
sin eläkkeelle, kun täytin 60 vuotta. Kika jäi 
vuorotteluvapaalle kesällä 2008 ja siirtyi 
seuraavana kesänä ”sovittelevaan” eläke-
putkeen, jossa on tälläkin hetkellä. 

Yhteinen sävel
Tapaamme edelleen Kikan kanssa liiton 
jutuissa ja muutenkin suhteellisen usein. 
Soittelemme ja meilailemme miltei päivit-
täin. Kika viettää nykyään leppoisaa elä-
mää Mäntyharjulla, mikä ei haittaa ystä-
vyyttämme. Asia tuli todetuksi jo vuoden 
1998 ystävänpäivänä, jolloin sain Kikalta 
kortin seuraavalla tekstillä: ”Ei välimatkat, 
ei aika erota ystäviä, joilla on yhteiset muis-
tot ja yhteinen sydämen sävel!”.

Sinikka ”Kinka” Konttinen

Taas kerran laivalla. Kinka ja Kika matkalla viime syksyn jäsentapaamiseen Tallinnaan.
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Ihminen viettää koko aikuisiästään työs-
sä kolmanneksen tai jopa enemmänkin. 
Sen takia työllä ja siinä viihtymisellä on 
keskeinen merkitys siihen, miten ihminen 
elämänsä ylipäätään kokee. Jos uskoo, mi-
tä julkisuudessa työelämästä yleensä väi-
tetään, on ihmiselo todella karua. Yleinen 
väittämähän on, että työelämä on kurjaa 
ja kovaa tai vielä kovempaa. Mahtaako oi-
keasti olla ihan näin?

Selvää varmasti on se, että kvartaali-
talouden yleistyessä työelämän laatu on 
huonontunut. Usein se on merkinnyt si-
tä, että työntekijät on tavallaan pantu kil-
pailemaan toisiaan vastaan. Niin sanot-
tua kilpailutusta käytetään kaikessa toi-
minnassa. Tulos tai ulos -mentaliteetti on 
ulotettu toimitusjohtajatasolta lähes ko-
ko organisaation kattavaksi. Jos näin on, on 
tällaisessa työpaikassa vaikea viihtyä kai-
kenlaisesta näennäisestä työviihtyvyyt-
tä korostavista toimenpiteistä huolimat-
ta. Tällainen työpaikka vastaa hyvin kuvaa 
huonosta työpaikasta.

Mutta onko kaikissa työpaikoissa todel-
la näin? Tekisi mieli väittää ettei ole. Selvää 

toki on, että huonoja työpaikkoja on – ja 
todella paljon. En jaksa kuitenkaan uskoa, 
että valtaosa työpaikoista olisi niin kama-
lia kuin yleensä väitetään. Jos niin olisi, toi-
misi työnantaja selvästi omaa etuaan vas-
taan. Työt muuttuvat koko ajan enemmän 
itseohjautuvaan ja asiantuntijatehtävien 
suuntaan. Tällaisessa työympäristössä ”pe-
rinteiseksi” ymmärretty pomottaminen ei 
voi johtaa hyvään lopputulokseen. Työnte-
kijä voi taatusti huonosti. Se johtaa puo-
lestaan siihen, että työtulos ei voi olla pa-
ras mahdollinen. Ei, vaikka kuinka kilpai-
lutetaan ja valvotaan.

Miten sitten voisi päästä irti näistä huo-
noista työpaikoista? Ei varmastikaan teko-
pirteitä yhteisiä tapahtumia järjestämäl-
lä tai korostamalla kaikkien työntekijöi-
den olevan yhteistä perhettä.

Ne ovat vain temppuja. Kuka sitä pait-
si haluaisi olla yhtä perhettä jonkin elä-
kesäätiön tai eläkeyhtiön tahi pääoma-
sijoittajan kanssa? Nehän nimittäin ovat 
merkittäviä omistajia useissa yhtiöissä. 
Temppujen sijaan oikeampi tie voisi olla 
niinkin yksinkertaisessa asiassa kuin työn 

sisältö ja muut siihen liittyvät asiat. Tämä 
ahaa!-elämys on toki keksitty aika päivää 
sitten. Voisi kuitenkin olla hyvä asia nos-
taa se taas kerran pöydälle.

Työn ei tarvitse – eikä oikeastaan saisi-
kaan olla – elämän keskeinen sisältö. Mut-
ta kun se kuitenkin on niin merkittävä osa 
ihmisen elämää, pitäisi siinä, jos ei suoras-
taan viihtyä, niin tuntea kuitenkin itsensä 
kohtuullisessa määrin tyytyväiseksi. Ei niin, 
että ”aina työ kotiolot voittaa” vaan niin, 
että työhön meno ei ainakaan aamuisin 
tuntuisi kovin pahalta.

Uhki

Työstä ja siinä viihtymisestä

kolumni

HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT
Jäsenenä saat tukea ja turvaa myös paikallisilta henkilöstön edus-
tajiltamme. Oman työpaikkasi luottamusmieheltä tai työsuo-
jeluvaltuutetulta saat tukea ja tietoa kaikkiin työsuhteeseesi ja 
työympäristöösi liittyvissä tilanteissa.  Henkilöstön edustajam-
me toimivat liiton ja jäsenten edustajina työnantajan suuntaan 
ja valvovat työehtosopimusten ja lakien noudattamista. Meillä 
on kattava henkilöstön edustajien verkosto, luottamusmiehiä ja 
työsuojeluvaltuutettuja on tällä hetkellä noin 200.

Onhan sinunkin työpaikallesi valittu luottamusmies ja työ-
suojeluvaltuutettu? Ohjeistusta ja tukea valintoihin saat käte-
västi yhdistyksen toimijoilta.

Tervetuloa lukijamatkalle ihanille 
Azoreille, keskellä Atlanttia, 
lähtöpäivä 13.06.2011.
 Varaa matkasi suoraan matkatoimistosta, joko Aurinkomatkoil-
ta tai Matkatoimisto Hispanialta. Voit lähteä viikoksi tai useam-
maksi. Kummallakin matkatoimistolla on lennot maanantaisin. 
Voit ostaa Suomen sisäiset liittymälennot erikoishintaan, mikä-
li ostat matkasi Aurinkomatkoilta.

 Tavataan 13.06.2011 klo 18.00 Ponta Delgadan  Keskusaukiol-
la.  Ilmoita ystävällisesti osallistumisestasi joko: ritva.väyrynen@
erto.fi  tai gunn-britt.krogars-ouaquif@erto.fi .

Muistathan, että

liitto ja jäsenyhdistys järjestää alueellisia tapahtumia. Niihin  
osallistumalla hyödynnät maksamaasi jäsenmaksua.
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Näin jäsenyytesi, palvelusi ja 
edunvalvontasi on järjestetty

JÄSENYYS PALVELUT EDUNVALVONTA

JÄSENYYS
TYÖ-
PAIKALLASI ALUEELLASI

VALTA-
KUNNALLISESTI

TYÖEHTO-
SOPIMUKSET

Huolinta-ala
Kuljetusala

Luottamus-
miehet

Paikallis-
toiminta

12 aluetta
2 paikallis-
osastoa

Koulutus ja 
virkistys

Jäsen-
kokoukset

Jäsen-
tapahtumat

Koulutukset

Työsuojelu-
valtuutetut

Työpaikka-
osastot

Himoksen mökki ja Helsingin vuokrahuoneisto

Lakimies-
palvelut

Aluetoiminta
16 alue-
järjestöä

Koulutus ja 
virkistys

Jäsen-
tapahtumat

Jäsen-
koulutukset

Hed-
koulutukset

Työsuhde-
neuvonta
Työpaikka-
tason 
toimijoiden 
tuki

TYÖTTÖMYYSTURVA

Uravalmennus, Life Coach -elämänohjaus, 
pätkätyön neuvontapalvelu, kodinhoitopalvelut, 

Elixir.fi  -palvelut

Yhteis-
kunnal-
linen
edun-
valvon-
ta

Kan-
sain-
välinen
edun-
valvon-
ta

Matkaedut, pankki- ja vakuutusedut yms.

Tutkimus-
toiminta

Julkaisut

Aluetoiminta
16 aluetta

Edunvalvon-
nalliset 
tapahtumat

Plusmiinus 30

STTK opiskelijat
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Viikot 
05-15: 230 € 
06-21: 175 €
22-39: 230 €

Vuokra vaihtelee 
sesongin mukaan:
viikonloppu 120 €
vuorokausi 50 €

Tiedustelut vapaista 
viikoista; Matti Kopra, 
puh. 040 5914 174
s-posti: matti.kopra@erto.fi ,  

Mökkivaraus
Nimi
Lähiosoite
Postitoimipaikka
puh.
Työpaikka
Työtön (viim. työpaikka)
Jäsenenä vuodesta

Olin Himoksessa viimeksi

Toivottu lomaviikko
(ensisijainen ja vaihtoehdot)

1.                  2.                 3.

Logistiikan 
toimihenkilöt ry
Matti Kopra

Ruolankatu 20 as 24
15150  Lahti

kirjemerkki

Lomailkaa Himoksella!

Logistiikan toimihenkilöillä on jäsentensä 
käytössä mökki Jämsän Himoksella. Kalus-
tettu 46 neliön kahden huoneen huoneis-
to saunalla ja parvella on toinen puoli pa-
ritalotyyppisestä hirsimökistä. 

Lomamökkiä vuokrataan ensisijaises-
ti Logistiikan toimihenkilöiden jäsenille. 
Työttömät ja eläkkeellä olevat jäsenem-
me saavat 20 % alennuksen halvemmas-
ta viikkovuokrasta. 

Hakemukset oheisella tai kotisivuillam-
me www.logistiikantoimihenkilot.fi  oleval-
la varauslomakkeella. Kotisivuilla on nä-
kyvissä myös mökin varaustilanne. Viikot 
täytetään sitä mukaan kun hakemuksia 
tulee. Aina voi myös tiedustella mahdolli-
sia varaamatta jääneitä tai peruutusviik-
koja suoraan mökkivastaavaltamme Mat-
ti Kopralta, puh. 040 5914 174. 

Myös viikonloppulomia
Varaamatta jääneitä viikkoja ja peruutus-
viikkoja vuokrataan hakemuksesta kaikil-
le ERTO:laisille. Lomaviikko alkaa maanan-
taina klo 12.00 ja päättyy sunnuntaina klo 
24.00. Jos ei ole varauksia koko viikoksi, niin 
mökkiä voi myös vuokrata viikonlopuksi. 

Vuokra-aika on tällöin perjantaista klo 16 
sunnuntaihin klo 24. 

Viikonloppuhinta on 120 euroa. Vii-
konloppuhinnasta ei saa alennusta. Mi-
käli joutuu perumaan varaamansa viikon, 
niin peruutuksesta on ilmoitettava mökki-
vastaavalle vähintään 14 vrk aikaisemmin. 
Muuten peritään 35 euron peruutusmak-
su. Jos samalle viikolle on useita hakijoi-
ta, valintaan vaikuttaa, onko aikaisem-
min vuokrannut mökkiämme sekä jäse-
nyyden kesto. 
Niille, jotka eivät saa haluamaansa loma-
viikkoa, pyrimme tarjoamaan jotain muuta 
vapaana olevaa viikkoa. Mökkivuoron saa-
neelle ilmoitetaan asiasta kirjeitse. Mu-

kana seuraa vuokranmaksulomake ja toi-
mintaohjeet.

Laaja valinnan kirjo
Himoksella voi vapaa-aikaa viettää vaikka-
pa pelaamalla golfi a tai tennistä kesällä ja 
talvisin lasketellen. Hotelliin ja ravintolaan 
on mökiltä matkaa vain 300 metriä. Jäm-
sään pääset kätevästi junalla tai linja-au-
tolla. Omalla autolla pääsee aivan mökin 
pihalle saakka. 

Lisätietoja Himoksen laskettelukeskuk-
sesta osoitteesta; www.himos.fi  ja Himok-
sen alueesta muuten; www.himoslomat.
fi . Tästä osoitteesta löytyy myös Himok-
sen alueen kartta.

Himoksen mökki remon-
toitiin kesällä -08. 
Varustukseen kuuluvat 
muun muassa pesukone, 
kuivauskaappi ja astian-
pesukone. Yöpyjien on 
tuotava mukanaan omat 
liinavaatteet.
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puheenjohtajalta

Kaikkia meitä varten

Kiitos kannatuksesta ja saamastani luot-
tamuksesta tullessani valituksi yhdistyk-
sen puheenjohtajaksi. Erillistä vaalitee-
maa minulla ei ollut, vaan pyrin puheen-
johtajaksi näin normaalin jäsenen avuilla. 
Samalta pohjalta on tarkoitukseni jatkaa 
tulevaisuudessakin.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan tarkoi-
tuksemme on toimia jäsentemme ammat-
tijärjestönä ja valvoa työmarkkinoilla hei-
dän etujaan sekä kehittää ammatillisia tie-
toja ja taitoja.

Tämä on tietysti päätehtävä. Samal-
la meidän on tuotettava osaavaa ja hyvä-
laatuista palvelua.

Jokaisen jäsenen pitää pystyä, uskaltaa 
ja voida ottaa yhteyttä omaan luottamus-
mieheen, työsuojeluvaltuutettuun ja am-
mattiyhdistykseen tai -liittoon. Jokaisen 
edellä mainituista tulee tähän yhteyden-
ottoon vastata. Muistetaan, että yhdessä 
olemme enemmän.

Koulutusta
henkilöstöedustajille
Tavoitteenamme on oltava vähintään se, 
ettei jäsenemme tarvitse kiistellä työnan-
tajan kanssa työsuhdeasioista. Sitä var-
ten on olemassa Logistiikan toimihenki-
löt ry. Toiminta-ajatuksemme on tarjota 
sellaisia palveluja, joiden kautta jäsen ko-
kee saavansa meiltä parhaan katteen jä-
senmaksulleen. 

Näiden asioiden toteuttamiseksi tulee 
järjestäytymisasteemme olla riittävän kor-
kea ja kattaa kaikki ikäpolvet nuorista van-
hoihin. Tarvitsemme aktiivisia toimijoita 
yhdistyksen eri valiokuntiin ja hallintoon. 
Vielä näitäkin tärkeämpänä pidän kattavaa 
henkilöstön edustusta työpaikoilla.

Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuu-
tetuille on tarjottava nykyistä parempaa ja 

laajempaa koulutusta työsuhdeasioihin ja 
ammatilliseen osaamiseen. Henkilöstön 
edustajan on oltava työpaikkansa arvos-
tetuimpia henkilöitä, niin työntekijöiden 
kuin työnantajankin silmissä.

Tähän haasteeseen on ERTO:ssa vastat-
tu aloittamalla HED Hunting projekti, josta 
tulemme kuulemaan lisää sen edetessä.

Yhdessä kulkien 
kohti onnen päiviä
Tämän vuoden ensimmäisen lehden tee-
maksi valittiin onni. Sananahan onni on 
varmasti yhtä käytetty kuin toivottukin. Jo-
kainen meistä on törmännyt onneen liit-
tyvin aforismeihin lehdissä, kekseissä, kor-
teissa tai vaikkapa netissä.

Channing Pollockin aforismi ”Onni on 
seisake liian vähän ja liian paljon välillä”, 
toimii mainiosti työelämässä. Liian vähän 
töitä – harmittaa. Liian paljon töitä – har-
mittaa taas. Liian vähän palkkaa – harmit-
taa. Liian paljon palkkaa? No, ei toimi tässä. 
Mutta idea tuli selväksi. Tai ehkä sittenkin 
toimii tuossa palkka-asiassakin? 

Aiemmin minulla oli selvä mielipide 
siitä, että raha motivoi. Tehtyäni samaa 
työtä 13 vuotta, alan väkisinkin ajattele-
maan muitakin motivointitekijöitä. Raha 
toimii varmasti päämotiivina yleensä työs-
sä käymiseen. Jokin muu motiivi liittyy kui-
tenkin juuri tähän työhön tässä yritykses-
sä. Esiin astuvat hyvän työyhteisön piirteet 
sekä riittävät ammatilliset haasteet. Us-
kon, että ihmisen perusluonteeseen kuu-
luu haasteiden etsiminen, halu ratkaista 
ongelmia ja voittaa itsensä.

Voisiko työelämän onni syntyä ratkai-
semattomaksi luullun ongelman selvittä-
misestä kumpuavasta tunteesta?

Marko Nurmi, puheenjohtaja

Helsinki - Uusimaa
TES-infoa ja teatteria
Tervetuloa TES-Infoon torstaina 7.4.2011 ja sen 
jälkeen Studio Pasilaan Next to normal -musi-
kaaliin!
Aloitamme iltapalalla ERTOn toimistolla Itä-Pa-
silassa, jossa tutustumme sekä kuljetuksen että 
huolinnan uusiin työehtosopimuksiin. Sieltä jat-
kamme kulttuurilla  Helsingin kaupunginteat-
terin Studio Pasilassa klo 19.00 alkavalla Next To 
Normal -musikaalilla.
Paikka: Asemamiehenkatu 4, 00520  Helsinki, 11. 
kerros.
Aika:  kello 17.  
Hinta: TES-Info on ilmainen, teatteri 18 €.
Sitovat ilmoittautumiset  13.3.2011 mennessä  sep-
po.virtanen@dhl.com.  
Maksu  18 € tilille: 101130-227651, viite: 1368.
Tervetuloa!

Päiväristeily Tallinnaan
Tervetuloa Tallinnan päiväristeilylle  la 16.4.2011.  
Laiva: M/S Viking XPRS.
Meno: klo 11.30 Helsinki- Katajanokka.
Paluu: klo 18.00 Tallinna Reisisadam (Hki 20.30).
Matkan hinta jäsenille 20 €, ei-jäsen 40 €. 
Hintaan sisältyy ruokailu ruokajuomineen me-
nomatkalla 11.45 Bistro Buffetissa.
Sitovat  ilmoittautumiset  pe 11.3.2011 mennessä. 
Ilmoita matkustajan nimi, syntymäaika ja puhe-
linnumero sähköpostiin: auli.porokka@erto.fi .
Maksu tilille 101130-227651  viite: 1355. Voitte tu-
tustua Viking XPRS:ään osoitteessa: http://www.
vikingline.fi /merella/viking_xprs 
Tervetuloa!
-Paikallistoimikunta-

Paikallistoimintaa

Liittymällä Logistiikan toimihenkilöt ry:n jäseneksi 
liityt samalla myös Toimihenkilöliitto ERTOon. Jäse-
nenä saat tukea ja turvaa työelämääsi. Jäsenmak-
su on siis pieni hinta turvallisuudestasi. 
Jäsenmaksu on vain 1,35 % /kk bruttopalkastasi, 
kuitenkin enintään 38 €/kk. Sen lisäksi, että jäsen-
maksulla saat liiton ja yhdistyksen palvelut käyt-
töösi, voit myös vähentää sen verotuksessasi.

Aloillemme opiskelevalle jäsenyys on ilmainen. 
Jäseneksi liittyminen on helppoa. Täytät vain jäsen-
hakemuskaavakkeen netissä, osoitteessa www.er-
to.fi /liittyminen/liittymislomake/

JÄSENYYS JA JÄSENEDUT



Pohjois-Savo
Iän pidennystapahtuma
Perjantaina 11.3.2011 klo 19 Konserttisali Kuopion 
Musiikkikeskuksessa, Kuopionlahdenkatu 23. 
Stand up -kiertue hyvät, pahat ja hauskat. Simo 
Frangénin, JP Kankaan ja Arimo Mustosen stand 
up -show tarjoaa naurut.
Hinta 16 €, ei-jäsen 32 €. Paikkoja rajoitetusti. 
Maksu 7.3.2011 mennessä tilille Nordea 107830-
214972.
Ilmoittaudu ma 7.3.2011 mennessä: Tarja Luosta-
rinen, p. 045 6720 907 tai s-posti: tarja.luostari-
nen@gmail.com.
Tervetuloa!

Perinteiset pilikit Tikkalansuaressa
Pilikit esille ja sualiit ylös! Järjestämme Pohjois-Sa-
von aluejärjestön koko perheen pilikkikilipailut
Aeka: la 26.3.2011 klo 10-13
Paekka: Tikkalansuarj (vitostien varressa, likipit-
täen 9 km Kuopijosta pohjoseen). 
Pilikkikilipailujen voittaja saa hoteisiinsa hienon 
kiertopalkinnon. Tyrkyllä on toki muitakin palkin-
toja, joita  on mahdollisuus saada eväkkäiden li-
säksi kotiin viemisiksi. Järjestämme jälleen myös 
”varjopilkit” tukevalla maalla. 
Paikalla nautimme hernekeittoa sekä kuumaa juo-
maa. Kun ilmoittaudut perjantaihin 18.3. mennes-
sä Pirkolle numeroon 050 511 1741, pääset nautti-
maan lauantaipäivästä ja mukavien ertolaisten 
seurasta – ihan ilmaiseksi. 
Tervetuloa joukkoon iloiseen!

 Kokous- ja teatterimatka
La-su 21.–22.5.2011 jäsenkevätkokous- ja teatteri-
matka Kuopiosta Kotkaan ja Kouvolaan.
Alustava aikataulu: Kuopio klo 6, Varkaus klo 7, 
Mikkeli 8.15–8.45, Kotkan Seurahuone klo 12.30,  
suolapalaa, kokous 13, ruokailu 14, Merikeskus 
Wellamo klo 15. Lähtö Kouvolaan klo 16.30, teatte-
riesitys ”Kääk, vuoteessani on vieras”Kouvolassa 
alkaa klo 19.
Hinta jäseniltä 30€/hlö/2hh, ei-jäsen 60 €. Paik-
koja rajoitetusti. Maksu 4.5.2011 mennessä tilil-
le Nordea 107830-214972, viestiosaan osallistu-
jien nimet.
Matka toteutuu, mikäli lähtijöitä on yli 10 hlöä.
Sitovat ilmoittautumiset 4.5.2011 mennessä Tar-
ja Luostarinen, p. 045 6720 907 tai sähköpostilla 
tarja.luostarinen@gmail.com.

-Paikallistoimikunta-

Paikallistoimintaa

KEVÄTKOKOUS järjestetään la 21.5.2011 klo 13.00
Sokos Hotel Seurahuoneella, 
Keskuskatu 1, 48100 Kotka.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat 
sekä kokoukselle mahdollisesti jätettävät esitykset. 
Ennen kokousta  tarjotaan pientä suolapalaa ja 
kokouksen jälkeen Buffet-lounas.

Kokouslounaan jälkeen on mahdollisuus opastetusti 
tutustua merikeskus Wellamoon.

Matkakulut korvataan halvimman mahdollisen kulku-
neuvon taksan mukaan osallistujan matkalaskussaan 
ilmoittamalle pankkitilille.

Ilmoittautumiset 6.5.2011 mennessä yhdistyksen 
sihteerille: 
seppo.virtanen@dhl.com tai seppo.virtanen@erto.fi , 
tai p 0400 650 659. 

KAIKKI JÄSENET TERVETULOA!

HALLITUS

Hyvä nettisivusto on käyttäjäystä-
vällinen, rakenteeltaan looginen ja 
sekä visuaalisesti että sisällöllisesti 
tyylikäs ja informatiivinen. Logistii-
kan toimihenkilöiden verkkosivus-
to kisaa yhteisöjen sarjassa Suomen 
parhaiden kotisivujen tittelistä.

Parhaan sivuston valitsevat käyttä-
jät äänestämällä ja arvioimalla si-
vustojen ominaisuuksia. Voittajat 
palkitaan upein palkinnoin. Samaa 
sivustoa voi äänestää maksimissaan 
viidesti päivässä. Äänestyslinkki: lo-
gistiikantoimihenkilöt.fi 

Äänestä LT:n verkkosivuja

Vuoden 2011 paras suomalainen www-sivusto


