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Myös epävarmoina aikoina turva löytyy 

Ammattiliitosta  

Maamme ensimmäinen naispresidentti väistyi kahden virka-
kauden jälkeen. Uuden, tuoreen presidentin myötä maamme sai 
myös uuden ensimmäisen naisen. Onnittelut siitä hänelle. Meillä 
on harvinainen neljän presidentin tilanne. Edelliset, elossa olevat 
presidentit ovat presidenttejä, virassa istuvan erottaa muista ta-
savallan presidentin virkanimike. 

Kevät tuo tullessaan kaikenlaista muutakin mielenkiintoista. 
Oman haasteensa tuo maamme talous, joka ei ole kasvanut toi-
votulla tavalla. Investoinnit ovat vähissä niin meillä kuin muual-
lakin maailmassa. 

Nähtäväksi jää, miten luottavaisena suomalaiset pysyvät. Puo-
lustusvoimien säästöt varuskuntien lakkautuksineen yhdessä po-
liisihallinnon supistamisen kanssa saa monet tuntemaan turvat-
tomuutta. Olemme kuitenkin kaukana Kreikan tilanteesta, vaikka 
työttömien määrä säästöjen nimissä lisääntyy väistämättä. Pa-
rasta turvaa työssä olevalle suomalaiselle tarjoaa oma ammat-
tiliitto. Järjestäytyminen kannattaa aina.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään Helsingissä ja sen jatkok-
si on järjestetty 35-vuotisjuhlaristeily Tallinnaan. Näihin toivon 
runsasta osallistumista.

Kuljetuksen palkkausjärjestelmän uudistamistyöryhmä on aloit-
tanut työnsä. Tehtävä ei ole helppo. Tutkimme eri vaihtoehtoja 
hyvässä hengessä, joskin kaikki esitetty ei valitettavasti sovellu 
meidän alalle.

Toivon, että saisimme mukaan nuoria toimijoita. Nuorisova-
liokuntaan kaivataan aktiivisia jäseniä. Jos olet kiinnostunut tu-
lemaan mukaan toimintaan, ota yhteys työpaikkasi luottamus-
mieheen tai vaikkapa minuun. Opastusta on luvassa.

Yhdistyksemme on Facebookissa. Käykää tykkäämässä, sillä 
80 kaverin rajan rikkoutuessa on luvassa ensimmäinen arvonta. 
Jopa Logistiikan toimihenkilöiden hallituksesta löytyi pari ”sopi-
vaan ikään” päässyttä naishenkilöä, jotka eivät ensin olleet kiin-
nostuneet koko Facebookista. Nyt näitäkin kavereita näyttää käy-
vän  facessa jopa päivittäin. Ihan kiva siellä on olla. Tulkaa roh-
keasti mukaan!

Toivon kaikkien nauttivan keväästä. Vielä hiihto- ja talvilomi-
en jälkeenkin on koko maassa hyvä mahdollisuus lähteä hiihte-
lemään keväthangille. Kauniissa auringon paisteessa valkoisista 
hangista kelpaa nauttia.

Anne Kivelä, varapuheenjohtaja
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ERTOn Ykkösketju eli henkilöstön edustajat 
(hedit) kokoontuivat tammikuun viimeisenä 
viikonloppuna Helsinkiin Ykkösketju kuntoon 
-seminaariin. Tapahtuman aikana hedeille tar-
joiltiin asiaa ja hieman viihdettäkin. 

Hedien hemmottelua 
ja muita herkkuja

ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen he-
rätteli seminaariväkeä pohtimaan työuri-
en pidentämistä. Vuodesta 2009 työurat 
ovat pidentyneet vuodella ja tavoitteena 
on kolmen vuoden pidennys vuoteen 2025 
mennessä. 

-Tavoite työurien pidentämisestä on 
kannatettava ja työuria voidaan piden-
tää muun muassa kehittämällä opintoja 
työuran alussa ja työelämää parantamal-
la. Eläkejärjestelmä kyllä kestää. Haasteet 
ovat julkisen talouden puolella, muistut-
ti Aaltonen. 

Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen ti-
laston mukaan yleinen ammattiliittoihin 
järjestäytymisaste on tippunut. Laskua on 
tapahtunut kaikissa ikäluokissa sekä mie-
hissä että naisissa. 

-Asiaa on pohdittava avoimesti ja mietittä-
vä keinoja järjestäytymisasteen nostami-
seksi. Tähän päästään avoimella ja demo-
kraattisella toiminnalla sekä liiton ja yhdis-
tysten yhteistyöllä, korosti Juri Aaltonen. 

Maailmanmarkkinoista 
esiintymistaitoihin
Sampo Pankki Oyj:n johtava neuvonantaja 
Lauri Uotila johdatteli seminaariväen ta-
lousnäkymiin ja -suhdanteisiin. Hän antoi 
tunnin pikakatsauksen siitä, mihin suun-
taan maailmanmarkkinat ovat menossa. 
-Suomen talous on vahva ja kilpailukykyi-
nen muiden maiden talouksiin verrattu-
na, Uotila teroitti virkistävässä talouskat-
sauksessaan. 

Seminaariväen mukaan jokaisen kansa-
laisen pitäisikin kuulla Uotilan esitys, niin 
totuudenmukainen ja tulevaisuudenus-
koinen luotaus se oli. 

Näyttelijät Elina Knihtilä ja Taisto Oksa-
nen kuljettivat seminaariväen esimerkkien 
voimalla erilaisiin tapoihin, joilla HED voi 
lähestyä työkaveriaan. Keskustelun kautta 
selviteltiin yhdessä, miten ”lääkäriasema 

Kimalaisen”, kutsumustyölleen omistau-
tuneen pieneläinhoitajan tai oman tien-
sä kulkijan ”ad-copy-mainostoimisto-pro-
jektityöläisen” tapauksissa olisi järkevintä 
toimia, puhua ja käyttäytyä. 

ERTOn järjestölakimies Maritta Jalo 
esitteli työoikeuden uusimpia tapauksia 
ja tuoreimpia lakimuutoksia. Hän kertoi 
mm. oikeustapauksista ja niiden tulkin-
noista, mutta muistutti että kaikki tapauk-
set ovat aina erillisiä eikä yleistyksiä pidä 
tehdä liian helposti tai yksioikoisesti. 

KTM Arto Suninen koulutti hedejä tul-
kitsemaan yrityksen tilinpäätöstä. Hän ker-

Elina Knihtilä ja Taisto Oksanen opastivat he-
dejä eri lähestymistapojen saloihin. 

Onnistumiset, usko 
omiin kykyihin sekä 
tasapaino työn ja oman 
elämän välillä auttavat 
jaksamaan. ”
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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

toi, miten tilinpäätöksen lukujen taakse 
näkee ja mitä ne kertovat yrityksestä. Esi-
merkkien avulla hän johdatti hyödyntä-
mään tilinpäätöstä hed-työssä.

Omasta hyvinvoinnista 
huolehdittava
Työnohjaaja, coach Leena Aijasalo opasti 
hedejä huolehtimaan omasta hyvinvoin-
nistaan. HED on usein vastuussa siitä, et-
tä työpaikalla on kiva olla ja kaikki jaksa-
vat oman työnsä äärellä. 

Huolehtijan roolissa jää usein huoleh-
timatta omasta jaksamisestaan. Jaksami-
seen auttavat muun muassa onnistumisen 
kokemukset, usko omiin kykyihin ja tasa-
paino työn ja oman elämän välillä. Myös 
fyysisestä kunnosta ja ruokavaliosta kan-
nattaa huolehtia ja opetella pysähtymään 
kiireenkin keskellä. 

Telan tiedottaja Lea Ala-Mononen ker-
toi mm. eläkkeen muodostumisesta ja sii-

hen vaikuttavista seikoista. Elinaikakerroin 
pienentää kuukausieläkkeitä kunkin ikä-
luokan odotettavissa olevan elinajan pe-
rusteella. Elinaikakertoimen vaikutusta voi 
kuitenkin kompensoida jatkamalla työssä 
pidempään käyttämällä hyväkseen ns. su-
perkarttumaa. 

Somesta Elvikseen
Aimo Räsäsen esittämä Erkki Ranto ”luen-
noi” Minä Oy:sta ja ohjeisti työelämäku-
vioita tiukalla konsulttitykityksellä. Ranto 
lietsoi kuulijoita yhä tehokkaampiin suori-
tuksiin vanhan kunnon fl äppitaulun ja her-
kistyneiden sormenpäidensä avulla. 

Esiintymistaidon akatemian toimitus-
johtaja ja teatteritaiteen maisteri Johannes 
Lahtela koulutti ykkösketjulaiset innosta-
vaan ja vaikuttavaan esiintymiseen. Yleisöä 
apunaan käyttäen hän opasti yhdellä lau-
seella vaikuttamiseen, läsnäoloon ja kuun-
teluun sekä erilaisten äänenpainojen käyt-

tämiseen. ”Kun alkaa hermostuttaa, niin 
muista hengittää”, Lahtela opasti teknii-
kaksi kiperiin neuvottelutilanteisiin. 

Verkkotoimittaja Perttu Iso-Markku lu-
ennoi ja keskustelutti yleisöä sosiaalises-
ta mediasta. Hän valotti sosiaalisen me-
dian (somen) luonnetta ja ominaisuuk-
sia sekä kertoi esimerkein onnistuneista 
ja vähemmän onnistuneista some-kam-
panjoista. 

-Sosiaalinen media ja perinteinen me-
dia toimivat parhaiten vuorovaikutuksessa 
ja syöttävät toisilleen aiheita. Siksi kaikista 
oikeista tapahtumista kannattaa tehdä ai-
na myös facebook-tapahtuma kutsuineen, 
Iso-Markku muistutti. 

Jokaisella ERTOn jäsenyhdistyksellä oli 
tilaisuudessa oma esittelypöytä. Seminaa-
riväki tutustuikin innokkaasti yhdistysten 
toimintaan ja toisilta opitut hyvät ideat 
lähtivät varmasti kiertämään.

Teksti ja kuvat: Kristiina Ahonen

Hedinä toimiminen ei välttämättä ole ryppyotsaista touhua. Letkahieronta saa veren kiertämään ja vapauttaa aivojen vastaanottokykyä.
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Viime lokakuussa allekirjoitettu raamiratkaisu 
oli sekä koko Suomen että palkansaajien voitto. 

Palkansaajien kannalta olennaisinta oli 
paluu aktiivisen vaikuttamisen kentälle ja 
työnantajalinnakkeen saaminen takaisin 
neuvottelupöytään.  Työnantajien kannal-
ta parasta oli kilpailukyvyn turvaaminen.  
Palkkaratkaisun lisäksi raamisopimus si-
sältää monia palkansaajan kannalta olen-
naisia lakimuutoksia.  

Lomarahan jaksotus lopuu 
- paappaloma pitenee
Raamisopimus parantaa työttömien ase-
maa. Työttömäksi jäävän viimeisen palkan 
yhteydessä maksetaan pitämättömät lo-
mat rahana. Tällä hetkellä rahana makset-
tavat lomat on pidettävä lomana ennen 
työttömyyskorvausten alkamista.  Jos hen-
kilö on ollut vaikkapa 12 kuukauden mää-
räaikaisessa työsuhteessa, pitää hän nel-
jä viikkoa ”lomaa” ennen työttömyyspäi-
värahojen alkamista. 

Raamisopimuksen mukaan loma-
rahojen em. kerrotusta ns. jaksotukses-
ta luovutaan vuoden 2013 alusta lukien. 
Uudistus on todella merkittävä ja tulee 
parantamaan työttömien toimeentuloa.  
Esimerkiksi ERTOn Logistiikan toimihen-
kilöiden jäsenistä sai vuoden 2011 aikana 
työttömyyskorvauksia noin 17 %. 

Vuoden 2013 alusta voimaan tuleva uu-
distus olisi nopeuttanut todennäköises-
ti lähes kaikkien em. henkilöiden työttö-
myyskorvausten saamista. Uudistus on 
miljoonaluokan tulonsiirto työttömille ja 

Raamisopimus oli voitto

erittäin merkittävä saavutus palkansaa-
jaliikkeelle.  

Raamisopimuksessa sovittiin merkittä-
västä vanhempainvapaan parannuksesta. 
Sopimuksen mukaan vuoden 2013 alusta 
lukien isyysvapaa on yhteensä 54 arkipäi-
vää eli noin yhdeksän viikkoa. 

Tällä hetkellä pappaloma on pisimmil-
lään 42 arkipäivää eli seitsemän viikkoa. Il-
man raamisopimusta ei tätäkään uudis-
tusta olisi saatu.

Vuorotteluvapaa ennallaan 
- tasa-arvoeriä ei saatu
Hallitus oli ennen raamisopimusta päät-
tänyt heikentää vuorotteluvapaajärjestel-
mää.  Vuorotteluvapaa on yksi palkansaa-
jien tärkeä mahdollisuus hengähdystau-
koon hektisessä työelämässä. 

Ertolaisista 130 ja logistiikan jäsenis-
tä 15 sai vuorotteluvapaakorvauksia vuo-
den 2011 aikana. Keskitetyssä sopimukses-
sa sovittiin vuorotteluvapaan säilyttämi-
sestä ennallaan.

Keskitetyn sopimuksen heikoin lenkki 
oli sukupuolten välinen tasa-arvo. Raamis-
opimuksessa ei ole mukana samapalkkai-
suuteen liittyviä palkankorotuseriä. Sopi-
muksessa sovittiin toki palkkakartoitusten 
toimivuuden ja kehittämisen selvittämi-
sestä, mutta konkreettisia tasa-arvoeriä 
ei sopimus sisällä. 

Sukupuolten välinen samapalkkaisuus 
ei raamisopimuksessa edennyt, mutta 

työmarkkinoiden tasa-arvoisuutta saa-
tiin eteenpäin mm. työryhmäkirjauksella 
vuokratyöntekijöiden asemasta.

Kaikki samassa veneessä
Noin 95 prosenttia palkansaajista on raa-
misopimuksen piirissä. Keskitetyn sopi-
muksen 2,4 prosentin kustannusvaikutus 
on toteutettu eri aloilla eri tavoin. Joilla-
kin aloilla, kuten sosiaalialan järjestöissä, 
yleiskorotukset ovat olleet 2,4 prosenttia 
ja joillakin aloilla, kuten logistiikassa, ko-
rotusvara on käytetty osin yleiskorotuk-
seen ja osin palkkausjärjestelmän kehit-
tämiseen. 
Olennaista on, että raamisopimus on taan-
nut myös sopimuksettomille aloilla mah-
dollisuudet kohtuulliseen ansiokehityk-
seen. 

Puhevalta
Raamisopimus oli osoitus palkansaaja-
liikkeen kyvystä vaikuttaa yhteiskunnan 
asioihin. Varmuutta tulevista keskitetyis-
tä sopimuksista ei ole, mutta raamisopi-
muksella luotiin rakenteita, joiden avul-
la palkansaajilla on hyvät mahdollisuu-
det vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. 
Yhtenä esimerkkinä tästä EU-politiikan 
seuranta ja valmisteluryhmä, jossa voim-
me olla vaikuttamassa Suomen linjaan 
EU-asioissa. 

Raamisopimus oli voitto palkansaajille. 
Sopimus toi kohtuulliset palkankorotukset 
ja parannuksia lainsäädäntöön. Se myös 
osoitti, että palkansaajaliike on edelleen 
voimissaan ja pystyy suuntaamaan yh-
teiskunnan kehitystä palkansaajien kan-
nalta hyvään suuntaan. Ollaan yhdessä 
rakentamassa ihmisten Suomea. 

Teksti: Juri Aaltonen, 
puheenjohtaja, ERTO

  voimat loppuivat – Roger sneitz on poissa

Pitkän linjan ay-aktiivi ja erityisesti huolinta-
alan sitkeä edunvalvoja Roger Sneitz on pois-
sa. Roger muistetaan ansiokkaasta ja pitkästä 
toiminnasta paitsi Vantaa-Veromiehenkylän 
paikallisosaston ja Helsinki-Uusimaan pai-
kallistoimikunnan, myös Kuljetus- ja huolin-
ta-alan toimihenkilöt KHT ry:ssä.

Huolinta-alan työolojen ja tes-sopimusten 
sisällön lisäksi Roger kehitti voimakkaasti yh-
distyksen viestintää. Roger Sneitz toimi KHT:n 
puheenjohtajana vuosina 1996-99 sekä 31.5.-
31.12.2004. Varapuheenjohtajana  hän toimi 
vuosina 2000-2004. Roger Sneitz kuoli 65-
vuotiaana tammikuun 10 päivä Helsingissä.



ERTOn HED-intra www.hedit.fi  on uusittu. 
Intra sisältää hedin tarvitsemia tietoja, ai-
neistoja ja linkkivinkkejä. Lisäksi sivustol-
la on keskustelupalsta, jolla voi esimerkiksi 
kertoa kokemuksistaan tai kysyä neuvoa. 
HED-intra on uusittu yhteistyössä HEDien 
kanssa ja sitä kehitetään jatkuvasti HEDien 
tarpeita ja toiveita vastaavaksi palveluksi. 
Palautetta ja kehittämisideoita voi esittää 
intran keskustelupalstalla. 

HED-intraan saavat käyttäjätunnuk-
sen kaikki ertolaiset HEDit sekä muutama 
mentori ja asiantuntija. Jos olet henkilös-
tön edustaja (luottamusmies tai -valtuu-
tettu, pääluottamusmies, työsuojeluval-
tuutettu tai -asiamies, EWC-edustaja, työ-
paikkaosaston vetäjä tai edellä mainittujen 
vara) ja sinulla ei ole vielä tunnuksia, ota 
yhteyttä ERTOon osoitteella hed@erto.fi . 
Vain palveluun kirjautumalla saat jatkos-
sa käyttöösi HEDin uutiskirjeet ja HEDien 
muut herkut.

Intrasta löytyy kaikki
HED-intrasta löytyvät kaikki HED-tehtäväs-
sä tarvittavat tärkeät aineistot ja lomak-

Uusittu HED-intra

Jäsenristeily Tallinnaan
Logistiikan toimihenkilöt 35 vuotta
Yhdistys järjestää lähes perinteeksi muodostu-
neen jäsenristeilyn tänä vuonna Tallinaan, Tal-
link Spa & Conference -hotelliin.
Lähtö yhdistyksen kevätkokouksen jälkeen 
5.5.2012. M/S Superstar lähtee Silja-Tallink -ter-
minaalista Länsisatamasta kello 17.30. Matkalip-
pujen jako aloitetaan kello 16.00. Terminaalista 
löydät meidät Logistiikan roll upin alta. Helsinkiin 
palaamme Sunnuntaina 6.5.2012 klo: 19.30.
Matkan hinta jäseniltä 50 €/hlö. Maksu 27.4.2012 
mennessä Nordea FI14 1011 3000 2127 94, laita 
maksulippuun ”35-vuotisristeily” ja osallistuji-
en nimet.
Sitovat ilmoittautumiset 4.4.2012 mennessä Anne 
Kivelä, p. 050 495 2701, 0400 539 994 tai sähkö-
postilla anne.kivela@erto.fi . Kerro ilmoittautues-
sasi mahdolliset allergiat ja syntymäaikasi.
Liityntämatkat Helsinkiin korvataan halvimman 
matkustusmuodon kustannusten mukaisesti mat-
kalaskua vastaan.  Vaihtoehtoisesti voitte tilata 
junaliput VR-yrityspalvelusta:
VR-yrityspalvelu puh. 0304 23702 tai sähköpos-
titse yritysmyynti@vr.fi . Tarkemmat ohjeet saat 
ilmoittautumisen yhteydessä.
Bussiliput suositellaan ostettavaksi itse ja perit-
täväksi sitten matkalaskulla yhdistykseltä.
Tervetuloa! 
-Hallitus-

Paikallistoimintaa

Pirkanmaa
Raami-ilta Tampereella
Tiistaina 27.3.2012 kello 17.15 alkaen  Ravintola Bel-
la Romassa, Finlaysonilla, II-krs kabinetti, Itäinen-
katu 5-7, 33210 Tampere
Yhdistyksen pj. Marko Nurmi tulee kertomaan raa-
misopimuksesta ja muista ajankohtaisista työeh-
tosopimukseen liittyvistä kysymyksistä.
Esillä myös ajatuksia työpaikkatoiminnan kehittä-
misestä ja uudistamisesta, johon sinulla tilaisuus 
tuoda omat mielipiteesi ja toiveesi. Voit myös lä-
hettää työehtosopimukseen liittyviä kysymyksiäsi 
etukäteen sähköpostilla;  marko.nurmi@erto.fi .
Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan ja tuo työ-
kaverisikin mukana. Palkkioksi saatte elokuvali-
pun.  Ilmoittautumiset 19.03.2012 mennessä säh-
köpostilla kai.holm@waco.fi  tai tekstiviestillä 040 
5185 615. Tilaisuudessa tarjoillaan iltapalaa.  
Tervetuloa mukaan! 
 -Paikallistoimikunta-

keet sekä linkkivinkkejä erinomaisille tie-
don lähteille. Intrasta löytyy mm. oppaita, 
asiakirjapohjia, työehtosopimukset, palkka-
suositukset, oikeustapauksia ja tulkintoja, 
HED-koulutusten materiaaleja sekä vink-
kejä työpaikka- ja klubitoimintaan. 

Viesti-toiminnolla voi lähettää henkilö-
kohtaisia viestejä muille rekisteröityneil-
le käyttäjille. Toisella HEDillä saattaa olla 
vastaus tai ratkaisu valmiina toisen pul-
matilanteeseen. 

HED-intran kaikille avoimella ja julki-
sella etusivulla on tietoa erilaisista HED-
tehtävistä, HEDeille suunnatuista tapah-
tumista ja koulutuksista sekä käytännön 
ohjeet HEDien valintaan. Etusivun kautta 
voi myös etsiä lähintä hediä ja lähettää 
hänelle viestin. Etusivulla esitellään erto-
laisia henkilöstön edustajia kuvien ja ta-
rinoiden avulla. Lisäksi etusivulla voi kuka 
tahansa etsiä lähimmän HEDin ja lähet-
tää hänelle viestin. 
ERTOn vanha HED-intra on poistettu käy-
töstä eivätkä vanhat tunnukset sinne ole 
enää voimassa.

Teksti: Kristiina Ahonen

Helsinki-uusimaa
Bengtskärin majakkaretki
Teemme koko perheen matkan Bengtskärin majakalle 10.6.2012. Bussikulje-
tus pääkaupunkiseudulta, risteily  kevyt lounas ja opastuksen majakkasaa-
rella. Lisätietoja www.logistiikantoimihenkilot.fi  tai Auli Porokalta puh 050-
5996270 / auli.porokka@erto.fi 
Tervetuloa mukaan! 
 -Paikallistoimikunta-

Paikallistoimintaa

Sinä voit vaikuttaa jäsenkyselyiden kautta
Teemme huhtikuussa ison jäsenkyselyn, jossa sinä annat suunnan ERTOn toi-
minalle tulevina vuosina. Myös muiden jäsenkyselyiden kautta vaikutat suu-
riin asioihin, kuten omiin työsuhteesi ehtoihin. Kyselyt toimitetaan sähköi-
sesti, joten laita sähköpostiosoitteesi kuntoon nyt.  Tee sähköpostiosoitteen 
muutos osoitteessa: www.erto.fi /kirjaudu . Toinen vaihtoehto on lähettää säh-
köposti osoitteeseen jasenpalvelu@erto.fi  .
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Lapsen harrastuksesta sisältöä 
koko perheen elämään

VR Transpointilla Helsingissä alihankkijoi-
den ajoseurantaa tekevä Renate Nylund on 
tyytyväinen työhönsä. 

-Teen alihankkijoiden autoseurantaa 
eli hyväksyn päivittäiset ajoilmoitukset 
ja teen tilitykset joka toinen viikko. Työ on 
yksin tehtävää toimistotyötä, ei sinänsä 
erityisen vaikeaa mutta aivoja saa käyt-
tää ihan tarpeeksi. 

-Aikaisemmin työskentelin selvitysten 
parissa eli hain rahdille maksajaa. Nykyi-
seen työhön sain hyvän opastuksen edel-
täjältäni. Osa ajasta kuluu puhelimessa 
eri puolilla maata toimivien aluepäälliköi-
den kanssa.

Viime vuosien aikana henkilökuntaan-
sa vähentäneen VR-konsernin henkilöstö-
politiikkaan kuuluu paitsi työntekijöiden 
osaamisen ja työturvallisuuden, myös hy-
vinvoinnin kehittäminen. 

-Kehittäminen on tietenkin ookoo, olen 
tyytyväinen omaan työhöni ja erityisesti 
työnantajan tarjoamiin 
tyky-palvelui-
hin. Virkis-
tyspäi-

viä meillä on pari kertaa vuodessa. Reilun 
200 euron vuosittaisen liikuntapalvelui-
hin tarkoitetun rahan työnantaja mak-
saa suoraan lähellä kotia toimivalle kun-
tosalille, kertoo lähes päivittäin salilla käy-
vä Renate.

Ihan lätkässä
Neljä ja puoli vuotta sitten Renaten per-
heeseen alkoi hiipiä veden kiinteä olomuo-
to, jää.  Nyt yhdeksänvuotias esikoinen il-
moitti isoäitinsä kanssa tehdyn tekojää-
luistelun jälkeen haluavansa kaukaloon.

-Siinä ei auttanut muu kuin lähteä ko-
keilemaan. Kyselin kaverilta kuulumisia 
puhelimessa ja sain vinkin helsinkiläises-
tä Red Wingsin sunnuntaisin pyörivästä 
kiekkokoulusta. 

Red Wings antaa kiinnostuneille lapsille 
mahdollisuuden jääkiekon harrastamiseen 
omalla tasollaan. Yhden kiekkokouluvuo-
den ja yhden 03-syntyneiden joukkuees-
sa pelatun vuoden jälkeen kuskausmat-

ka lyheni. Sopiva joukkue pojal-
le – ja pian myös äidille 

– löytyi Järvenpään 
Haukoista. 

-Jos lapsella on tahtoa ja kiinnostusta, hän 
haluaa harjoitella ja kehittyä. Kuskaami-
seen menee edelleen aikaa, vaikka väli-
matkat ovat lyhyempiä. Harjoituksia on 
kolmessa eri paikassa, eikä poika vielä sel-
viä yksin varustekassin kanssa junalla tai 
bussilla.

-Olen viettänyt paljon aikaa jäähallilla 
ja vietän edelleen. Viime keväänä aloitin 
joukkueenjohtajana poikien joukkuees-
sa. Rooli tuntui ihan luontevalta, kun kui-
tenkin olen paljon paikalla.

Jojo on jokapaikan höylä
Järvenpään Haukkojen F02-joukkue har-
joittelee ja pelaa kahdesta kolmeen ker-
taan viikossa. Valmentaja hoitaa harjoi-
tukset. Joukkueenjohtaja huolehtii peleihin 
toimitsijat, kirjurin ja kuuluttajan, hoitaa 
turnausjärjestelyt, tiedottaa pelaajien van-
hempia, pitää yhteyttä tuleviin vastusta-
jiin ja järjestelee kimppakyytejä peleihin 
ja harjoituksiin.

-Vielä vuosi sitten en tiennyt jojon teh-
tävistä juuri mitään. Kysymällä selviää ja 
tekemällä oppii. Tieto on karttunut koke-
muksen myötä ja nyt asiat rullaavat pitkäl-
ti rutiinilla. Pelaamme 02-04-syntyneille 
tarkoitettua Leijonaliigaa. Kausi alkaa elo-
kuussa ja pelit kestävät marraskuusta huh-
tikuuhun, pelipäivinä on aina kaksi peliä ja 
jokainen vastustaja kohdataan kaksi ker-
taa. Pisimmät pelireissut teemme Kirkko-
nummelle ja Lohjalle, kertoo Renate.

Tärkeää vapaaehtoistyötä
Lasten ja nuorten joukkuelajien harrasta-
minen on yhteistyötä ja vapaaehtoistoi-
mintaa. Joukkueenjohdon, pelaajien ja van-

Renate Nylundin poika halusi muutamia vuosia sit-
ten aloittaa jääkiekon pelaamisen. Äiti lähti kuskiksi ja 
samalla meni koko käsi. Liikkumista ja kuntoilua harras-
tava äiti on tottunut vastuuseen sekä työssä että har-
rastuksissa.

Haukkojen 02-joukkueen pelimiehet vetäjineen:  huoltaja Ville Lahti 
(ylh. vas.), apuvalmentaja Pekka Heikkinen, päävalmentaja Toni 
Mustonen ja joukkueenjohtaja Renate Nylund.
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LT:n suunnitelmat selvillä

hempien yhteistyön on toimittava.
-Aktiivisia, aina paikalla olevia vanhem-

pia on kourallinen. Lapsille on tärkeää, että 
vanhemmat ja muut lähellä olevat aikui-
set käyvät katsomassa pelejä. Voittaminen 
ja maalien tekeminen on tietenkin kivaa. 
Tasapelikin on hyvä. Myös pettymykset ja 
harmitukset näkyvät ja kuuluvat kentäl-
lä. Kaikki normaaliin elämään ja kasvami-
seen kuuluvia asioita. Mukavinta kaikessa 
on nähdä lasten nauttivan jääkiekosta, pe-
leistä ja harjoituksista.

Leijonaliigaa pelataan pienellä kentäl-
lä tyttöjen ja poikien sekajoukkuein. Ensi 

talvena siirrytään isolle  kentälle. Samalla 
joukkueet jaetaan osaamisensa mukaan 
kolmeen tasoon. Näin kaikki pelaajat ja 
heidän vanhempansa tietävät, millä ta-
solla joukkue palaa.

-Lasta ei voi kovinkaan kauan viedä vä-
kisin harjoituksiin. Kiinnostusta ja halua jo-
ko on tai ei ole. Harrastusten vastapainok-
si on jäätävä aikaa myös nukkumiseen, läk-
syihin, leikille, kavereille ja perheelle. Meillä 
poika harrastaa myös salibandya. Jääkiek-
ko on kuitenkin ykkönen.  

-Vaikka jääkiekko on meille yhteinen 
harrastus, tulee sitä mietittyä usein myös 
työpäivän aikana. Meillä miehen vuorotyö 
on samaan aikaan hankala ja mahtava asia. 
Kuljetukset ja yleensä koko harrastaminen 
ei onnistuisi näin täysipainoisesti ilman pa-
kollista työaikojen porrastamista.

Lasten harrastaminen vaikuttaa koko 
perheen rytmiin. Harjoitusten ja pelien li-
säksi on aikataulutettava myös muu ar-
ki; pienemmät lapset, syöminen ja sosi-
aalinen elämä.

-Asioita on helppo ennakoida, kun vii-
kon kulku on tiedossa hyvissä ajoin. Yleen-
sä teen tavallista perusruokaa aina edel-

lisenä päivänä ennen menoa. Kolmen tun-
nin harjoitusreissulla ja peleissä mukana 
kulkee nykyisin myös kiekkoilijan pienem-
pi sisko, kertoo Renate Nylund.

Teksti: JS-a

Aktiivitoimijoiden suunnitteluseminaarissa näkyvyyttä ja  tiedottamista; Log On -lehteä, verkko-
sivuja, tapahtumia, messuja ja facebookia pohtimassa Seppo Virtanen (vas.), Pekka Kortelainen, 
Tiina Ahola, Barbro Eriksson, Marika Grönholm-Lakka, Karo-Petteri Kuusisto. Kuva: JS-a

maanantai:
- harjoitus, ulkojää, Järvenpää
torstai:
-Taitojää, harjoitus + oheisharjoi-
  tukset, jäähalli, Kellokoski
sunnuntai:
-aamuharjoitus, jäähalli Järvenpää 
tai
- Leijonaliigan peli, pääkaupunkiseutu 

Kevättalven lätkäviikko 
Nylundin perheessä

Jääurheiluseura Haukat perustettiin reilut 30 
vuotta sitten. Järvenpäässä voi jääkiekon li-
säksi pelata ringetteä. Haukkojen F02-jouk-
kue harjoittelee ja pelaa jääkiekkoa kahdes-
ta kolmeen kertaan viikossa. Leo Tammisto 
0n mukana aina kun se on mahdollista.

Helmikuun toiseksi viimeiseksi viikon-
lopuksi Kirkkonummelle kokoontuneet 
reilut 20 aktiivitoimijaa suunnittelivat 

kuluvan vuoden toimintaa innokkaasti 
ja perusteellisesti. Työvaliokunnan hyvän 
pohjatyön ansiosta asioihin päästiin kiin-

ni nopeasti ja tulosta alkoi tulla. Kolmeen 
eri ryhmään jaettu aktiivien joukko haki 
edunvalvonnan kehittämistä vetävän Kers-
tin Tuomelan johdolla sisältöä henkilöstön 
edustajina työpaikoilla toimiville hedeille 
lähetettäviin tiedotteisiin. Työehtosopi-
mus umpeutuu vuonna 2013, joten aikaa 
on esimerkiksi vuosiloman määräytymis-
tä koskevaan tiedottamiseen.

Viestintätyöryhmässä mietittiin Maria 
Kivelän johdolla Facebookin ja verkkosivu-
jen sisällön avartamista  edunvalvontaan 
liittyvillä tietoiskuilla.

-Facebookryhmän lukumäärä lähe-
nee kahdeksaakymmentä, kun itse näki-
sin meistä tykkäävien määrän mielelläni 
yli tuhannessa. Verkkosivuihin ainakin pai-
kalla olleet aktiivit vaikuttivat tyytyväisil-
tä, kertoo Maria.

Viestintäryhmä linjasi kuluvan vuoden 
Log On -lehden sisältöä sekä tapoja lähes-
tyä pieniä työpaikkoja, joissa omaa henki-
löstönedustajaa ei vielä ole. Varsinaisesti 
paikallistoiminnan kehittämistä suunnitel-
tiin Ritva Väyrysen vetämässä ryhmässä. 
Työpaikkatoiminnan aktivoimiseen ja alue-
toiminnan kehittämiseen löydettyjä lääk-
keitä kokeillaan käytännössä vielä kuluvan 
vuoden aikana. 

Teksti: JS-a

Logistiikan toimihenkilöiden juhlavuoteen kuuluu 
juhlan lisäksi ammatillisen edunvalvonnan, viestinnän 
sekä paikallis- ja aluetoiminnan  terästäminen.
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Ensin huvi ja sitten työ. Juuri järjestäytynyt MaMan hallitus juhli uuden toimikauden alkamista Tampereen Teatterissa.

MaMa on nähnyt jo muutaman vuosikymmenen,  40 v. tulee 
täyteen ensi vuonna. Perustajajäseninä olivat aikoinaan mark-
kinatutkimustoimistoissa ja mainostoimistoissa työskentelevät  
henkilöt.  Siitä jäsenistö alkoi kasvaa ja vuosituhannen vaihtees-
sa  mukaan tullut ryhmä oli uusmedia, nykyisin uudelta nimel-
tään digimedia-alan työntekijät.  

Digitaalisuus onkin tavallaan jo  läpäissyt kaikki mamalai-
set alat. Digitaalinen viestintä, digitaalinen markkinointi on tä-
män päivän markkinointiviestintää.   Uusimpana ryhmänä  Ma-
Massa on omien alojen opiskelijat, joita tällä hetkellä on n. 150 
kautta Suomen.   

Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset

MaMan jäsenistö koostuu ns. luovasta porukasta,  eli 
mainostoimistot, markkinointi- ja markkinatutkimustoi-
mistot, media- ja viestintätoimistot , digimediatoimistot 
tai vastaavat työt eri alojen työpaikoissa – sieltä löytää 
mamalaisen. 

Viime vuosien tunnelmia
Viime vuosien lama kouraisi mamalaisiakin työpaikkoja.  Alojen 
liikevaihdosta hävisi melkoinen siivu. Eniten lama koetteli mai-
nostoimistoja.  Kaikesta myllerryksestä seurauksena   MaMankin 
kenttään alkoi tulla ennen alalla tuntemattomia ilmiöitä: mm. 
vuokratyö, henkilöstöpalveluyritykset työnantajina.   
Koko työmaailman rajun rakennemuutoksen  seurauksena  mama-
laiset saivat tutustua muihinkin työn uusiin muotoihin:  freelan-
cerit, itsensä työllistäjät ja yrittäjät.  ” Entisestä tyypillisestä kuu-
kausipalkkaisesta työsuhteesta onkin tullut nykyisin jo  epätyypil-
linen”,  kommentoi eräs 45 v. mainosalalla työskentelevä  AD. 

Mitä jäsenistön hyväksi voi tehdä
MaMa on jo muutaman vuoden ajan kouluttanut jäseniään. 
Olemme järjestäneet  mm. erilaisia julkaisugrafi ikan ja verkko-
viestinnän sekä kirjoittamisen  kursseja Helsingissä,  Tampereel-
la ja Oulussa.   Lisäksi olemme tehneet yhteistyötä  Tampereen 
Aikuiskoulutuskeskuksen TAKKin kanssa.

Vuoden 2012 tammikuussa TAKKissa alkoi jo toinen 1,5 v. kes-
tävä   audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkintoon johtava 
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koulutus , jossa MaMa on mukana . Kurs-
si on ollut suosittu ja opiskelijoita on tul-
lut siihen ympäri Suomea. Kurssi  järjeste-
tään viikonloppu- ja  verkkokoulutuksena.    
MaMa antaa tähän koulutukseen osallis-
tuville jäsenilleen pienen stipendin.    
Yhteistyökumppanin kanssa tekeminen on 
ollut antoisa kokemus. TAKKin lisäksi Ma-
Malla on muitakin eri projekteissa muka-
na olevia partnereita, mm. kaksi verkko-
yhteisöä. 

Tämän päivän  ay-liikkeeseen järjestäy-
tymisen syyt ovat osittain muuttuneet.  Yh-
deksi tärkeäksi  tekijäksi jäsenet ovat itse 
nimenneet saatavan konkreettisen hyödyn:  
jäsenen aseman parantamisen työmarkki-
noilla. Siinä ammatillinen koulutus on tär-
kein asia.   Oman ammattitaidon paranta-
minen ja päivittäminen antaa paremman 
lähtökohdan  alati muuttuvilla ja kehitty-
villä työmarkkinoilla.  

MaMa tekee joka vuosi jäsenistönsä 
keskuudessa palkka- ja työsuhdekyselyn.  
Sen perusteella annamme vuosittain palk-
kasuosituksen, joka koskee vähimmäis-
palkkoja. 

Ketkä tätä kaikkea 
pyörittävät
MaMalla on tällä hetkellä 10-henkinen hal-
litus. Yhtenä periaatteena hallitusta muo-
dostettaessa on ollut aina se, että Suomi 
tulee alueellisesti edustetuksi ja myös Ma-
Man eri toimialat ovat hallituksessa edus-
tettuina. Tällä hetkellä eteläisimmät jä-
senet ovat Helsingistä ja pohjoisin opiske-
lee ja työskentelee Inarissa. Vuoden 2012 
toiminnan teemoista  tärkein onkin Ma-
Man tunnettuuden lisääminen ja ainakin 
alueellisesti voisikin jo sanoa erään hal-
lituksen jäsenen sanoin: ” Koko Suomen 
MaMa.” 

Teksti: Kaarina Pehkonen

Toimihenkilöliitto ERTO ja Logistiikan toimi-
henkilöt. Palvelut työssäoleville jäsenille.

Logistiikan toimihenkilöt    YTK työttömyyskassa

Työehtosopimus

-Liitto neuvottelee työehtojen vähim-
mäistason kuten palkka, ylityö-korva-
ukset, lomat, jne.
-Luottamusmiehen ja muiden henkilös-
tön edustajien palvelut

-Ei palveluja

Työsuhdeneuvonta

Lakimiespalvelut

Koulutus ja jäsentilaisuudet

Neuvonta irtisanomistilanteessa tai sellaisen uhatessa

Palvelut työttömälle jäsenelle

Muut jäsenille suunnatut palvelut

Jäsenmaksu

-Auttaa ja antaa lainopillista neuvontaa 
liittyen esim. vuosilomiin, työaikoihin ja 
palkkaukseen
-Puhelinpalveluna, verkkosivuilla työsuh-
deopas, josta löytyy helposti vastauksia 
työelämän kysymyksiin

-Verkkosivuilta löytyy linkit työelämään 
liittyviin lakeihin

-Tarvittaessa saa apua liiton lakimiehiltä
-Tarvittaessa oikeuskäsittelyt

-Verkkosivuilta löytyy linkit valtion oikeus-
aputoimiston ja Suomen asianajajaliiton 
sivuille
-Ei työehtosopimuksien sisältöä koskevia 
palveluja

-Ilmainen järjestökoulutus
-Useita alueellisia ja valtakunnallisia 
tilaisuuksia

-Ei ole

-Luottamusmiehet, ERTOn työsuhde-
neuvonta, asiantuntijat ja lakimiehet 
auttavat
-Työttömyyskassan neuvonta ja koulu-
tuspalvelut

-Verkkosivuilla ohjeet miten toimitaan 
työttömyyden uhatessa

-Työttömyyskassapalvelut
-Ansiosidonnainen päiväraha
-Oikeus osallistua koulutuksellisiin 
ja muihin tilaisuuksiin

-Työttömyyskassapalvelut
-Ansiosidonnainen päiväraha

-Liittovakuutus, sisältää vapaa-ajan 
matkustajavakuutuksen ulkomailla
-Vakuutusedut, lehdet, kalenterit ja alen-
nuksia yhteistyökumppaneilta, uraval-
mennus, pätkätyön neuvontapalvelu,
 Life coach -palvelu, kodinhoitopalvelut
-Edullinen lomamökki Hinku-Himoksel-
la ja huoneisto Helsingissä.

-Lisäturvapalvelu 17 euroa/vuosi, 
sisältäen oikeusturvavakuutuksen ja 
tapaturmavakuutuksen

-Vuonna 2012 1,35 % bruttopalkasta 
/ kuukaudessa, max 39,00 euroa josta 
työttömyyskassan jäsenmaksua 8 €
-Jäsenmaksu verovähennyskelpoinen

-Jäsenmaksu 99 euroa / vuosi eli 8,25 
euroa kuukaudessa
-Jäsenmaksu verovähennyskelpoinenWWW.FACEBOOK.COM/

LOGISTIIKANTOIMIHENKILOT
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Eläkekeskustelu on taas lähtenyt uuteen 
lentoon SAK:n viimeaikaisten näkemys-
ten siivittämänä. Nähtäväksi jää mihin se 
johtaa. Jotakin tulosta on tultava koska va-
kavat neuvottelut eläkemaksujen jatkos-
ta ovat jumissa.

Koko eläkekeskustelussa on se ongel-
ma, että nuoret eivät juurikaan ole siitä 
kiinnostuneita. Tämä on sääli, sillä juuri 
heidän asioistaan ja tulevaisuudestaan sii-
nä on mitä suurimmassa määrin kysymys. 
Asian kyllä ymmärtää sitä taustaa vasten, 
että eläketapahtumaan on aikaa vielä usei-
ta vuosikymmeniä. Valitettavasti on käynyt 
myös vähän niin, että nuoriin on ainakin 
osittain saatu iskostettua se käsitys, että 
he eivät aikanaan saa enää mitään työeläk-
keitä, vaan se asia on itse hoidettava. Vali-
tettavasti tässäkin asiassa on se piirre, että 
ennustukset ovat vähän itseään toteutta-
via. Jos näin uskotaan ja mitään ei tehdä, 
tähän suuntaan mennään.

Mielestäni suomalainen työeläkejärjes-
telmä on perusteiltaan terve. Jotakin siinä 
on kuitenkin tehtävä, sillä eläkkeellä olijoi-
den määrä kasvaa ja työssä olijoiden mää-
rä vähenee. Ratkaisuksi etsitty ja esitetty 
eläkkeen alaikärajan nosto ei ole vastaus 
tähän ongelmaan. Perusongelmahan on 
se, että eläkkeelle jäädään valtaosin en-
nen alaikärajan täyttymistä. Tähän tilan-
teeseen pitäisi puuttua. Se ei vain ole niin 
helppoa, kuin jonkin vuosimäärän kaava-
mainen muuttaminen.

Eräs näkökulma, joka on aika vähän esil-
lä eläkekeskusteluissa, on sukupolvien vä-
linen kustannusjako. Vähän kaavamaisesti 
sanottuna: jos eläkkeitä korotetaan tässä 
ja nyt, eläkkeellä olevat hyötyvät ja työs-
sä olevat – mitä nuorempi, sen enempi – 
maksavat. Pahimmillaan käy niin, että nyt 
työelämään lähtevät pääsevät vain mak-
sumiehiksi mutta eivät saa juurikaan mi-
tään. Nuorten kannattaisi todella kiinnos-

tua työeläkejärjestelmän kehittämisestä. 
Siinä puhutaan erityisesti heitä koskevis-
ta asioista, vaikka ne niin kaukaisilta kuu-
lostavatkin. 

Uhki

Miten eläkkeiden oikein käy

kolumni

Kireitä ja löysiä pipoja

Teini-ikäinen tyttäreni oli varsin kiukkuinen vaalien kakkosvai-
heesta. Teiniangstilla hän moitti raivoisasti suomalaisia, suoma-
laiset kun ovat niin vanhanaikaisia ja tiukkapipoisia ja äänes-
täjät ruotivat väärin perustein ehdokkaita – tai ainakin toista 
heistä. Tyttäreni otti myös selvää siitä, kuinka erilaisen seksuaa-
lisen suuntauksen omaavat päämiehet olivat aikaisemmin vie-
railleet maissa, joissa esim. uskonto määrittää suhtautumista-
van. Ongelmia ei ole ollut. Asiaahan spekuloitiin ennen vaalia, 
ehdokkaita ruodittaessa. 

Kertomatta, kumpaa äänestin tai kannatin, olin tyttäreni 
kanssa hieman eri mieltä. Oli käsittämättömän hienoa seurata, 
kuinka upeasti molempien ehdokkaiden kannattajat olivat liik-
keellä. Jopa niin, että Emma-gaalassa Suomen teatteritaiteen 
kärkikaartista peräti kolme henkilöä lavalla ollessaan ilmaisi-

vat äänestysnumeron, jota halusivat katsojien äänestävän. En 
muista, että vastaavaa olisi tapahtunut aikaisempien vaalien 
alla. Muutenkin taiteilijat, mediapersoonat, urheilijat ja muut 
julkkikset olivat näyttävästi esillä vaalityössä.

Mielestäni ERTOkin sai ”vaalivoiton”. Tarkoitan tällä Marina 
Congress Centerissä ollutta Ykkösketju kuntoon! -seminaaria. It-
se en ollut ideoimassa, enkä suunnittelemassa tapahtumaa. Olin 
ainoastaan toimijana. Täytyy sanoa, että olin itsekin todella äl-
listynyt siitä, kuinka loistavasti kaikki sujui. Seminaariin osallis-
tuneilla pipo oli yhtä löysällä kuin tyytyväinen virnekin. Visuaa-
lista ilmettä, osanottajille jaettuja seminaarilahjoja, ohjelmaa, 
esiintyjiä, koulutusta, ruokaa – siis ihan kaikkea kehuttiin kovas-
ti käytävillä tapahtuman aikana. ERTOn suursatsaus henkilöstön 
edustajiin vuodelle 2012 todellakin kannatti.

ERTO järjestää koulutuksia jäsenille ja hedeille pitkin vuotta, 
ei tämä siis suinkaan tähän päättynyt.
Eläköön hedit ja jäsenet!

Teksti: Leena Wickström,
Logistiikan toimihenkilöt ry:n taloudenhoitaja

ERTOn suursatsaus hedeihin kannatti.  
Lisää herkkua on luvassa pitkin vuotta.
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Logistiikan 
toimihenkilöt ry 
35 vuotta

puheenjohtajalta

Yhdistyksemme historia alkaa vuodesta 
1969. Huolintaliikkeiden toimihenkilöt pe-
rustivat tuolloin Laivausalan toimihenkilöt 
– Tjänstemännen inom Skeppningsbran-
schen ry (LAT-TIS) -nimisen yhdistyksen. 
Yhdistyksen jäsenet olivat huolitsijoita ja 
laivanvarustamoiden toimihenkilöitä. He 
olivat tekemisissä ennen kaikkea kansain-
välisen liikenteen kanssa.

Muutamaa vuotta myöhemmin koti-
maan kuljetusliikkeiden toimihenkilöt pe-
rustivat oman yhdistyksensä; Ammattilii-
kenteen toimihenkilöt ry:n (ALT). 

LAT-TIS ja ALT päättivät yhdistää voi-
mansa ja perustaa yhteisen yhdistyksen, 
Kuljetus ja Huolinta-alan Toimihenkilöt ry:
n ( KHT). KHT:n perustamiskokous pidettiin 
15.10.1977 Hotelli Helsingissä.

Vuonna 2007 yhdistys muutti nimek-
seen Logistiikan toimihenkilöt ry.

Pian 35-vuotiasta yhdistystämme oli pe-
rustamassa joukko aktiivisia ihmisiä, joille 
alan toimihenkilöiden etu meni usein ohi 
omien harrastusten. Heitä vei eteenpäin 

halu saada aikaan koko alan kattava työeh-
tosopimus ja sitä kautta paremmat työeh-
dot jokaiselle alalla työskentelevälle.

Meille nykyisin työelämässä oleville nuo 
niinkin arkipäiväiset asiat, kuin esimerkiksi 
oikeus talvilomaan tai viisipäiväinen työ-
viikko on saavutettu ammattiyhdistystoi-
minnan aktiivisten ihmisten ja jäsenistön 
vahvan tuen avulla.

Emme voi riittävästi kiittää näitä ay-
maailman uranuurtajia siitä kaikesta työs-
tä. jota he ovat tehneet alalla työskente-
levien toimihenkilöiden eteen. Emme voi 
myöskään kevyesti ohittaa niitä kaikkia 
etuja, joista vuosien saatossa on työnan-
tajapuolen kanssa sovittu. Voimme – ja 
meidän tuleekin – jatkaa tätä työtä, ettei-
vät perinnöksi saamamme hyvät pohjat 
murene ajan saatossa.

Ykkösketju kunnossa
ERTO: n Ykkösketju kuntoon -seminaarissa 
puhuttiin tammikuussa henkilöstönedus-
tajien tärkeydestä niin ammattiyhdistys-
toiminnalle kuin työnantajillekin. Liitto on 
lähtenyt hyvällä otteella tukemaan henki-
löstönedustajia heidän toimessaan. Esi-
merkiksi uusitussa hed-intrassa voi kysyä 

neuvoja suoraan muilta luottamusmiehil-
tä ja työsuojeluvaltuutetuilta. Hed-intras-
ta voit myös mm. käydä etsimässä sinulle 
lähimmän henkilöstönedustajan. 

Meillä logistiikan toimihenkilöillä yk-
kösketju on kunnossa. Meillä on kohtalai-
nen järjestäytymisaste ja noin 200 henki-
löstönedustajalla pystymme olemaan jo-
kaisen jäsenen tukena.
Edunvalvontavaliokunta työskentelee lä-
pi neuvottelukausien valmistellen jäsen-
kyselyitä ja tavoitteita seuraaviin työeh-
tosopimusneuvotteluihin. 

Tärkeistä asioista esimerkiksi:
- huolinnan paikkakuntakalleusluok-

kien yhdistäminen ( pääkaupunkiseutu / 
muu Suomi) 

- kuljetuksen sairausajan palkanmak-
superusteiden muuttaminen 

- molempien sopimusalojen palkkatau-
lukoiden nykyaikaistaminen

tulevat olemaan kipukynnyksiä joi-
den läpiviemiseksi tarvitsemme jäsenis-
tön täyden tuen. Asioiden oikean etene-
misen edellytyksenä on järjestäytymisas-
teen nostaminen.

  Heitänkin tässä haasteen kaikille lo-
gistiikan toimihenkilöille. Jos olet tyytyväi-
nen yhdistyksen ja liiton toimintaan, kerro 
siitä järjestäytymättömälle työtoverillesi. 
Jos olet tyytymätön, laita minulle sähkö-
postilla ehdotus, miten toimintaa tulisi pa-
rantaa. Vain osallistumalla pystymme ke-
hittämään yhdistyksen toimintaa yhdes-
sä. Yhdessä olemme enemmän. 

Marko Nurmi, puheenjohtaja

KHT:n kulkiessa 25-vuotistaipalettaan 
vuonna 2002 lehti oli ajan hengen mukaan 
tyylikkäästi tabloid-kokoinen. Etusivulla 
ERTOn puheenjohtaja Matti Hellsten 
kehotti erityisesti huolinnan sopimusaloilla 
kiinnittämään huomiota ylitöihin. KHT:n 
Pekka Juvonen  puolestaan vaati sopimusten 
kunnioittamista.

Kotkan paikallisosasto
Fitnes-illan bodybalance-tunti
Aika: to 29.3.2012 klo 17. Tapaaminen Hyväntuulen 
kuntoklubin vastaanotossa klo 16.30. Euro Mar-
ketin yläkerta, Kirkkokatu 30 (uusi osoite). Oma-
vastuu 2:-. Ilmoittautumiset 26.3.2012 mennessä: 
Helena Karjalainen p. 040 5638 332, 05-230 7721.

Päällystakki Kotkan kaupunginteatterissa
Aika: to 12.4.2012 klo 19. Sitovat ilmoittautumiset 
21.3.2012 mennessä Helenalle. Omavastuu 2:-.
Tervetuloa!

Paikallistoimintaa
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Viikot 
05- 15: 230 €
16- 21: 175 €

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 viikonlo-

puksi. Vuokra-aika on tällöin perjantaista 
klo 16.00 sunnuntaihin klo 24.00. 

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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Täytä ja voita!
Lähetä vastaukset postitse 30.4.2012 mennessä osoitteeseen: Logistiikan toimihenkilöt ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki
Kuoreen merkintä ”sanaristikko”. Ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvomme 20 euron arvoisia palkintoja 

Nimi:

Osoite:

Internetissä ristikon voi ratkaista osoitteessa: www.logistiikantoimihenkilot.fi 

Log On -ristikko 1/2012



Pohjois-Savo
Perinteiset pilikit Tikkalansuaressa
Aeka: la 24.3.2012 alkaen klo 10.
Paekka: Tikkalansuarj (vitostien varressa, likipit-
täen 9 km Kuopiosta pohjoseen), ERTO-opasteet 
ohjoo oekeeseen paekkaan. Tyrkyllä hieno kierto-
palkinto ja toki muitakin palkintoja, joita sinul-
la ja perheelläsi on mahdollisuus saada eväkkäi-
den lisäksi kotiin viemisiksi. Järjestämme jälleen 
myös ”varjopilkit” tukevalla maalla.
 Pilkkimisen lomassa nautimme keittoa sekä kuu-
maa juomaa. Kun ilmoittaudut perjantaihin 16.3. 
mennessä Esa Kvistille numeroon 050 5219 376 tai 
esakvist@hotmail.com, pääset nauttimaan lau-
antaipäivästä ja mukavien ertolaisten seurasta 
– ihan ilmaiseksi. 
 Tervetuloa joukkoon iloiseen!

Jäsenkevätkokous ja juhlaristeily
Yhdistyksen 35-vuotistaivalta juhlistetaan ke-
vätkokouksen yhteydessä 5.-6.5.2012 Tallinnan 
risteilyllä.
Liityntäkuljetuksia Siilinjärveltä 5-tietä pitkin
seuraavasti: la 5.5.2012 (noin aikoja): Lähtö Siilin-
järveltä klo 5.30,  Kuopio klo 6, Varkaus klo 7, Mik-
keli klo 8,  Lahti klo 10, Radisson Blu Seaside, Hel-
sinki klo 12.30, ruokailu klo 14–15. Länsisatama, 
lähtö Tallinaan klo 17.30, Super Star saapuu Talli-
naan klo 19.30. Majoittuminen Tallink Spa & Con-
ference, ryhmäbuffet. 
Su 6.5.2012: Aamiainen, 35-vuotisjuhla,  ryhmäbuf-
fet, Lähtö Tallinasta Super Star klo 17.30, saapumi-
nen Helsinkiin klo 19.30. Paluumatka Savoon.
Bussimatka järjestetään, mikäli lähtijöitä on yli 10 
hlöä. Matkan hinta jäseniltä 50 €/hlö. 
Paikkoja rajoitetusti. Maksu 27.4.2012 mennessä 
Nordea FI14 1011 3000 2127 94, laita maksulippuun 
”35-vuotisristeily” ja osallistujien nimet.
Sitovat ilmoittautumiset 4.4.2012 mennessä An-
ne Kivelä, p. 050 495 2701, 0400 539 994 tai säh-
köpostilla anne.kivela@erto.fi 

Suvisoitto
Nautimme Logistiikan toimihenkilöt ry 35-vuo-
tisdrinkit to 31.5.2012 klo 17.30 Peräniemen kasi-
nolla. Drinkkien jälkeen on vuorossa klo 18 ”Suvi-
soitto”, Kuopion kaupunginorkesteri johdattaa Ke-
säkauden avajaisiin. Jotta osaamme varata oikean 
määrän drinkkejä, ilmoittaudu 24.5.2012 mennes-
sä sähköpostilla: kpo.kortelainen(at)luukku.com 
tai puh. 040 8234 105.
 -Paikallistoimikunta-

Paikallistoimintaa

KEVÄTKOKOUS järjestetään la 5.5.2012 klo 13.00
Radisson Blu Seaside -hotellissa Helsingissä
Ruoholahdenkatu 3, 00180 HELSINKI

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä ko-
koukselle mahdollisesti jätettävät esitykset. 
Ennen kokousta  tarjotaan pientä suolapalaa ja koko-
uksen jälkeen buffet-lounas.

Kevätkokouksen yhteydessä järjestämme jäsenmatkan 
Tallinnaan 5.-6.5.2012.
Jäsenmatkasta on erillinen ilmoitus nettisivuillamme 
sekä lehdessä.

Kokouksesta aiheutuvat matkakulut korvataan halvim-
man mahdollisen kulkuneuvon taksan mukaan osallis-
tujan matkalaskussaan ilmoittamalle pankkitilille.

Ilmoittautumiset 4.4.2012 mennessä yhdistyksen vara-
puheenjohtajalle:  anne.kivela@erto.fi  
tai puh. 050 4952 701

KAIKKI JÄSENET TERVETULOA!

HALLITUS

HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT
Jäsenenä saat tukea ja turvaa myös paikallisilta henkilöstön edustajiltam-
me. Oman työpaikkasi luottamusmieheltä tai työsuojeluvaltuutetulta saat 
tukea ja tietoa kaikkiin työsuhteeseesi ja työympäristöösi liittyvissä tilan-
teissa.  Henkilöstön edustajamme toimivat liiton ja jäsenten edustajina 
työnantajan suuntaan ja valvovat työehtosopimusten ja lakien noudatta-
mista. Meillä on kattava henkilöstön edustajien verkosto, luottamusmie-
hiä ja työsuojeluvaltuutettuja on tällä hetkellä noin 200.

Onhan sinunkin työpaikallesi valittu luottamusmies ja työsuojeluval-
tuutettu? Ohjeistusta ja tukea valintoihin saat kätevästi yhdistyksen toi-
mijoilta.


