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Laaja Logistiikka-Kuljetus 2006 -näyttely on ohi. KHT oli ainoana ammatti-
järjestönä paikalla, joten kävijöitä ja kiinnostusta riitti. Näkyminen tällaisessa 
oman alan tapahtumassa on tosi tärkeää. Työnantajapuolen vierailut ja 
heidän kanssaan käydyt keskustelut olivat mielenkiintoisia; osa ymmärsi, 
ettemme ole täysin vastakkaisilla puolin aitaa, vaan paljon olisi yhteistä 
tekemistä yhteiseksi hyväksi.  
Viimeisenä messupäivänä osastollamme kyselylomakkeen täyttäneiden 
kävijöiden määrä lähenteli tuhatta henkeä reilu pari tuntia ennen messu-
jen päättymistä. Nuoria oli paljon kävijöiden joukossa, osa ehkä ilmaisen 
tarjottavan perässä, mutta myös tiedonhaluisia kyselijöitä riitti. Heidän 
tiedonjanoonsa meillä oli vastata, sillä messuemäntinä ja –isäntinä meillä oli 
myös aktiivisimman uran jo taakseen jättäneitä, todellisia tietopankkeja. 
Nuorten kiinnostus alaa ja ammattiyhdistystoimintaa kohtaan ilahduttaa. 
Meidän vain pitäisi pystyä vastaamaan siihen oikealla tavalla. Toivottavasti 
yhdistyksen hallitus lähti oikealle tielle perustaessa viimeisimmässään koko-
uksessa uuden valiokunnan, opiskelija- ja nuorisovaliokunnan. Valiokunta 
koostuu nuorista jäsenistä eri puolelta Suomea. Heidän tehtävänään on 
miettiä, mitä tämän päivän nuoret tahtovat, hehän sen itse tietävät. 
KHT:n hyvä, alueellinen toiminta on ollut käynnissä alusta saakka. Se on yksi 
ydintoiminnoistamme, jota kautta kaikilla jäsenillä on mahdollisuus päästä 
vaikuttamaan. Haluaisin, että jokainen paikallistoimikunta ja -osasto valitsisi 
keskuudestaan nuoren vastaamaan nuoriso- ja opiskelijatoiminnasta. Työpaik-
kaosastot voisivat myös huomioida saman asian toiminnassaan. Ryhdytään 
yhdessä varmistamaan olemassaolomme myös tulevaisuudessa. Lähdetään 
tekemään sitä alhaalta käsin, sieltä missä tiedetään, mitä halutaan. 
Nuoret, KHT:ssä annetaan myös teille mahdollisuus vaikuttamiseen!

Ritva Väyrynen
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ERTO:n ja Schenker Oy:n välillä on riita kielilisän maksamisesta sisämaan 
konttoreissa eli Oulussa, Lahdessa ja Tampereella. Huolinta-alan toimihen-
kilöitä koskevassa palkkasopimuksessa on sovittu yhden tai useamman 
muun kielen hallinnasta maksettavasta vähintään viiden prosentin kieli-
lisästä. Lisäansioksi kielitaito katsotaan jos sitä tarvitaan lähes päivittäin 
ja sen käytöstä on töiden hoidossa todellista hyötyä. Ulkomaan kirjeen-
vaihtaja ja ulkomaan telexin hoitaja eivät ole oikeutettuja kielilisään.

Schenker Oy ei ole maksanut kielilisää ns. sisämaan konttoreissaan. 
ERTO:n tietojen mukaan niiden toimihenkilöt asioivat vieraalla kielellä 
päivittäin niin puhelimitse kuin sähköpostitsekin. Liikenteen- ja vien-
ninhoitajat hoitavat omien asiakkaidensa lähetykset ja epäselvyyksien 
ilmaantuessa ovat suoraan yhteydessä ulkomaille. Myös kyselyt ulkomailta 
ohjautuvat suoraan sisämaan konttoreihin. Vientiin ja tuontiin liittyvien 
tehtävien hoitaminen ei ole mahdollista ilman riittävää kielitaitoa.

ERTO katsoo, että kielilisä tulee maksaa. Koska neuvottelutulokseen 
ei päästy, riita on viety työtuomioistuimen ratkaistavaksi.

Rainer Heino

Kielilisäriita työtuomioistuimeen
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Varapuheenjohtajalta

Kerstin Tuomela

Korotukset vain 
järjestäytyneille

Förra våren kom vi överens om en löneförhöjning 1.6.2006 
på 1.4 % och sedan 0.3 % som separat tillägg enligt lokal 
överenskommelse. Som förhandlare var jag med om att be-
stämma fördelningssättet av de 0.3 %. Vår målsättning var 
att de som hade tjänat i 25 år äntligen skulle få någon extra 
förhöjning, erfarenhetsårstilläggen slutar ju efter 20 år.

Vi trodde på att arbetsgivarens vilja att belöna de som 
har tjänat länge var god. Vi trodde att vi kan lokalt komma 
överens åtminstone på något sätt om den här förhöjningen. 
Vad hände sedan? Rykten berättade att i ett stort företag var 
man på god  väg att uppnå ett gott förhandlingsresultat, 
men att i ett annat förhandlades skenbart. Och efter det 
meddelades att den här förhöjningen betalas åt alla och 
att det handlas lika i alla speditionsföretag.

Som grund var att oorganiserade (unga) skulle lämnas 
utan förhöjning och det vore fel. Jag underskattar inte unga 
arbetstagare. Sanningen är dock att de yngres lön är ju ofta 
högre än de länge tjänade arbetstagarens.

Hur är det då med oorganisering? Som förtroendemän 
är vi förbundets representanter på arbetsplatser och förbun-
det har förhandlat förhöjningar med förbundsvist avtal.

Som målsättning borde i nästa förhandlingar vara betal-
ning av förhöjningar enbart för organiserade arbetstagare. 
Arbetsgivaren kan ju förhandla löneförhöjningarna lokalt 
med varje oorganiserad. Men man får ju icke diskriminera 
någon, säger arbetsgivaren och vill vara jämnställd. Jämn-
ställdhet är även det att för samma arbete betalas samma 
lön, vare sig arbetstagaren är ung eller gammal. En annan 
sak är sedan utbildning och t.ex. språktillägg.

Hälsningar till Södra kajen 
Det här var “exemplarisk” lokal förhandling, hälsningar till 
Södra kajen. Bergsäkert ska inte vi som förhandlare komma 
överens om något lokalt och i framtiden ska det också ses 
till att även punkten är i det rätta stället i kollektivavtalet.

Medlemmarna har talat om sina önskemål till nästa 
avtalsrunda. När jag skrev detta har jag inte fått någon 
sammanställning, men jag förmodar att det frågas efter 
mera lön. Alltså sålunda skälig ersättning av gott arbete, 
där är ju målsättning för nästa år.
Jag önskar alla riktigt god sommar och givande semesterdagar!

Viime keväänä sovittiin palkankorotus 1.6.2006 1.4 % ja 
sen jälkeen 0.3 % erillisenä lisänä paikallisesti sovittavalla 
tavalla. Neuvottelijana olin mukana sopimassa tapaa jolla 
tuo 0.3 % jaetaan. Tavoitteenamme oli, että 25 vuotta 
palvelleet saisivat vihdoin jonkun  ylimääräisen korotuksen, 
kokemusvuosilisäthän loppuvat 20 vuoden jälkeen.

Uskomme työnantajan tahtoon palkita kauan palvelleet 
oli hyvä. Uskoimme, että pystymme paikallisesti sopimaan 
edes jotenkin tämän korotuksen. Mitä sitten tapahtui? 
Huhut kertoivat, että yhdessä suuressa yrityksessä oltiin 
pääsemässä hyvään neuvottelutulokseen mutta toisessa 
näennäisesti neuvoteltiin. Sen jälkeen ilmoitettiin, että ko-
rotus maksetaan kaikille ja kaikissa huolinta-alan yrityksissä 
toimitaan samoin.

Perusteena oli järjestäytymättömien (nuoret) jääminen 
ilman korotusta, mikä olisi väärin. En väheksy nuoria työnte-
kijöitä. Tosiasia on kuitenkin, että palkkakin on nuoremmilla 
usein korkeampi kuin pitkään palvelleilla työntekijöillä. 

Entä sitten järjestäytymättömyys? Luottamusmiehinä 
olemme liiton edustajia työpaikalla ja liitto on neuvotellut 
korotukset liittokohtaisella sopimuksella.

Tavoitteena pitäisikin seuraavissa neuvotteluissa olla 
korotusten maksaminen vain järjestäytyneille työntekijöille. 
Työnantajahan voi paikallisesti neuvotella jokaisen järjes-
täytymättömän kanssa korotukset. Mutta eihän ketään 
saa syrjiä, sanoo työnantaja ja haluaa olla tasa-arvoinen. 
Tasa-arvoa on myös se, että samasta työstä maksetaan sama 
palkka, oli  tekijä sitten nuori tai vanha. Eri asia on sitten 
koulutus ja esimerkiksi kielilisät. 

Terveisiä Etelärantaan
Tämä oli ”mallikasta” paikallista sopimista, terveisiä vaan 
Etelärantaan. Taatusti me neuvottelijoina emme sovi paika-
llisesti mitään ja vastaisuudessa katsotaan, että se pilkkukin 
on työehtosopimuksessa oikeassa kohdassa. 

Jäsenet ovat kertoneet toiveensa seuraavalle neuvot-
telukierrokselle. Tätä kirjoittaessani en vielä ole saanut 
yhteenvetoa mutta arvailen, että lisää liksaa kaivataan. 
Eli siis kohtuullinen korvaus hyvästä työstä, siinäpä ensi 
vuodeksi tavoitetta.
Toivotan kaikille oikein hyvää kesää ja antoisia lomapäiviä!

Förhöjningar enbart för 
organiserade arbetstagare

KHT:n kevätkokous kunnioitti tilai-
suuden aluksi keväällä edesmennyttä  
varapuheenjohtaja Matti Niskasta 
minuutin hiljaisella hetkellä.

Toimintakertomus ja tilinpäätös vah-
vistettiin sekä hallitukselle ja muille tili-
velvollisille myönnettiin vastuuvapaus. 
Jaana Miiluvaaran erottua hallituksesta 
varsinaiseksi jäseneksi valittiin Lea Oksa-
nen ja varajäseneksi Laura Pöyhönen.

Muissa asioissa kokousväeltä tuli toi-
vomus, että lomaosakkeemme Hin-
ku-Himoksen vuokra pystyttäisiin jat-
kossakin pitämään edullisena.

KHT:n kevätkokous pidettiin Ho-
telli Vantaassa, Tikkurilassa.

Sopuisa kevätkokous
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Tapio Huttula,
Puheenjohtaja, ERTO

jaksot vuorottelevat tiiviiseen tahtiin. 
Myös työpaikat vaihtuvat entistä use-
ammin. Ihmisten on pakko tehdä use-
ampi työura elämänsä aikana. Tähän 
ei perinteinen ajattelu nuoruudesta 
kouluttautumisen ja valmistautumisen 
aikana enää päde. Ihmiset tarvitsevat 
jatkuvaa kouluttautumista ja ammat-
titaidon ylläpitoa työelämässä. Koulu-
tusjärjestelmän on oltava joustava, jotta 

jäsenemme voivat saada tarvittaessa 
koulutusta uuden työn tai työuran va-
ralle. Työelämässä selviäminen vaatii 
työpaikalla tapahtuvan kouluttautumi-
sen lisäämistä. Vain siten suomalaiset 
työpaikat pysyvät kilpailukykyisinä ja 
elinvoimaisina.

Oikeus osaamiseen esille 
ERTO:n kannalta tämä tarkoittaa sel-
keää tes-tavoitetta seuraavalle neuvot-
telukierrokselle: Meidän on nostettava 
esille jäsentemme oikeus osaamiseen ja 
sen jatkuvaan uudistamiseen. 

Työehtosopimuksiin on saatava kirja-
ukset siitä, miten työnantajat sitoutuvat 
kehittämään henkilöstönsä osaamista 
ja ammattitaitoa ja miten he tukevat ja 
mahdollistavat heidän jatko- ja täyden-
nyskoulutustaan. Näin voimme luoda 
jäsenillemme uusia mahdollisuuksia, 
uusia työuria, polkuja kilpailukykyisen 
ammattitaidon ylläpitoon. Hyvä ja osaa-
va henkilöstö on yritysten, kansakun-
nan ja yksilöiden yhteinen etu. 

“Työelämässä selviäminen 
vaatii työpaikalla tapahtuvan 
kouluttautumisen lisäämistä
Vain siten suomalaiset työpaikat 
pysyvät kilpailukykyisinä ja 
elinvoimaisina”

Elinikäisen oppimisen tarpeellisuu-
desta on puhuttu jo vuosikymmeniä, 
mutta vasta nyt työurien pirstoutuessa, 
toimialojen syntyessä ja kuollessa 
sekä työn liikkuessa maailmalla, on 
alettu todella nähdä jatkuvan koulut-
tautumisen tärkeys. Tähän liittyy myös 
meidän tarpeemme kehittää jäsen-
temme ammatillista ja koulutuksellista 
edunvalvontaa. 

Hyvä osaaminen on parasta muu-
tosturvaa. Se vie jäsenemme yli ongel-
matilanteiden. Jos emme voi taata ih-
misille pysyviä ja turvallisia työpaikkoja, 
meidän on luotava heille mahdollisuus 
turvata oma osaamisensa. Osaaminen, 
jolla selviää muutoksissa.

Elämässä monta työuraa
Työelämä ei enää mene niin, että ih-
minen saa ensimmäisen työpaikkansa 
parikymppisenä ja jää samasta paikasta 
eläkkeelle neljänkymmenen vuoden 
päästä. Yhä useammalla meistä työ, 
opiskelu, työttömyys ja erilaiset vapaa-

Oikeus osaamiseen
Ennen vanhaan työtehtäviin perehdyttiin pienestä pitäen. 
Nassikat seurasivat vanhempiaan pelloille ja metsiin, 
navettaan ja kotiaskareisiin. Aikuisena tarvittavat taidot 
opittiin kuin huomaamatta.

Miksi palvelumaksua        
peritään?
Palvelumaksu turvaa eläkkeelle 
siirtyneille ja siirtyville jäsenille 
mahdollisuuden saada ERTO-leh-
teä, olla liittovakuutusten piirissä 
ja osallistua kustannuksitta liiton 
tilaisuuksiin. 

Palvelumaksun            
maksaminen
Eläkeläisjäsen siirtyy palvelumak-
sun piiriin eläkkeelle siirtymistä 
seuraavan vuoden alusta alkaen; 
esimerkiksi jos jäätte eläkkeelle 
vuonna 2006, siirrytte palvelumak-
sun piiriin vasta vuonna 2007.
Eläkeläisten palvelumaksun suu-
ruus on 60 euroa vuodessa ja se 
koskee kaikkia eläkelajeja paitsi 
määräaikaiseläkkeitä. Liitto lähet-
tää vuosittain toukokuussa palve-
lumaksun piiriin kuuluville eläke-
läisjäsenilleen tilisiirtolomakkeen 
palvelumaksun maksamista var-
ten.  

Eroaminen                 
mahdollista
Mikäli ette jostain syystä halua 
käyttää ERTO:n jäsenpalveluita ja 
– etuja hyödyksenne eläkkeellä ol-
lessanne/eläkkeelle siirtyessänne, 
on Teillä mahdollisuus erota liitos-
ta. Erosta on ilmoitettava kirjalli-
sesti. Muistattehan ilmoittaa eroil-
moituksessa henkilötunnuksenne, 
eropäivämäärän sekä allekirjoittaa 
ilmoituksen.

Eläkkeelle jäännistä on aina il-
moitettava liittoon. Ilmoituksen voi 
tehdä ERTO-lehdestä löytyvällä 
muutoslomakkeella.
Ystävällisin terveisin Erityisalojen 
Toimihenkilöliitto ERTO ry.

Eläkeläisten                    
palvelumaksu
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Matkamme paikallistoiminnan seminaariin alkoi Lahden 
juna-asemalta, jossa kokoonnuimme muiden Lahdesta 
lähteneiden kanssa . Matkan johtajanamme toimi ” van-
ha tuttu ” Lempi Mattila, Lahden paikallistoimikunnan 
puheenjohtaja. Matkassa oli myös uusia jäseniä.

Olotila junassa oli jännittynyt ja odottavainen siitä, 
mitä matka toisi tullessaan. Hyvällä huumorilla ja rennolla 
meiningillä matka taittui nopeasti. Hotellilla tapasimme 
muualta tulleita kht:läisiä. Maukkaan lounaan jälkeen 
siirryimme kokoustilaan ja aloitimme päivän ohjelman. 
Tutustuimme toisiimme ja oli hienoa huomata, miten 
kokouksen kulku oli joustavaa ja kiinnostus pysyi yllä 
riippumatta aiheesta. Riittävien taukojen myötä jaksoim-
me pitkän päivän. Pienen huilitauon jälkeen olimme 
valmiita railakkaaseen illanviettoon. Illallisen jälkeen 
nautimme mikkeliläisen trubaduurin ohjelmasta, joka 
takasi todella rennon meiningin. Illan ohjelmaan kuului 
myös palkintojen jako. 

Yllätyksenä meidät valittiin viime vuoden työpaikka-
osastoksi. Saimme kunnian ottaa vastaan kiertopalkin-
tolautasen, johon kaiverrutimme ylpeinä työpaikkamme 

Päätimme mikkeliläisinä kantaa kor-
temme yhteiseen kekoon ja huoleh-
tia maaliskuisen paikallistoiminnan 
seminaarin vetovastuusta. 

Joka toinen vuosi pidettävän semi-
naarin  käytännön järjestelyt hoitaa 
paikallistoiminnan valiokunta yhdes-
sä valitun paikkakunnan eli tänä 
vuonna Mikkelin aktiivien kanssa. 

Kaikki alkoi tietenkin tarjouspyyn-
nöillä (kyllä sähköposti on kätevä täs-
säkin asiassa). Paikan selvittyä aloim-
me muokata sisältöä ja ohjelmaa. 

Edessämme oli lukuisia puheluja 
ja sähköpostiviestejä eri suuntiin ja 
minuuttiaikataulun laatimista. Koska 
olimme aloittaneet järjestelyt hyvissä 
ajoin, ei suurempaa paniikkia päässyt 
syntymään. Suurena apuna asioi-

Paikallistoiminnan seminaarissa kovasti taustatöitä

den hoitamisessa oli kummimme Eila 
Hokkanen. Häneltä oli helppoa kysyä 
ihan mitä vain. Eilalta löytyi tietoa ja 
kokemusta vastaavien tapahtumien 
järjestelyistä. 

Viimeiseen asti huonejaossa oli 
hieman hiomista, mutta hotelli pystyi 
tulemaan vastaan muutostoivomuk-
sissa. Oli helpottavaa huomata, että 
kaikille eri puolilta maata tulleille lähes 
50 osanottajalle löytyi nukkumapaikka 
ja ruokaa riitti. 

Asiat yhdistävät
Myös puhetta riitti. Eniten keskustelua 
käytiin nykyisen työehtosopimuksen 
toteuttamistavoista, ensi vuoden 
tes-kierrokselle valmistautumisesta ja 

mahdollisesta lakon uhasta. Ryhmä-
työtkin liittyivät tulevaan tessiin.

Vaihdoimme isolla joukolla kuu-
lumisia eri alueilta sekä vertailimme 
tapahtumien onnistumisia eri puolil-
la maata. Ja totta kai, tutustuimmme 
entistä paremmin toisiimme.

Seminaarin ohjelmassa oli myös 
kaikkia meitä koskevia työeläkelain 
mukaisia kuntoutusasioita. Vaikka 
paikallistoimikunnan seminaari ei 
ole luonteeltaan päätöstilaisuus, 
päätimme yhdessä jatkaa toimintaa 
työolojemme saattamiseksi parem-
malle tasolle.

Tärkein eli seminaariväeltä tullut 
palaute kertoi onnistuneesta tapah-
tumasta. 

Käynti Marskin jalanjäljissä Pää-
majamuseossa katkaisi asiaosuuden 
mukavasti. Vapaamuotoisen iltatilai-
suuden osalta näytti siltä, että myös 
illan solistimme Jukka Pöntinen “osa-
si” ottaa yleisönsä.

Katri Pystynen

Tuleva tes puhutti Mikkelissä
Tulevat tes-neuvottelut nousivat päärooliin 
paikallistoiminnan seminaarissa. Nykyisen tes:n 
toteuttamistavat eivät seminaariväkeä tyydyttäneet. 
Puheissa vilahteli myös mahdollinen työtaistelu.

Lahdesta vuoden 
työpaikkaosasto

nimen. Juhlimme voittoa aamuun saakka. Jaksoimme 
silti olla pirteinä jatkamassa seminaaria heti aamusta. 
Ryhmätöiden purkujen jälkeen nautimme lounaan ja 
valmistauduimme lähtemään kotia kohti. 

Seminaarista jäi kaikin puolin hyvä mieli, koska opim-
me niin paljon uutta ja saimme tutustua muihin jäseniin. 
Olemme sitä mieltä, että nuorten kannattaa rohkeasti 
tulla mukaan tällaisiin tapahtumiin. Yritämme edesauttaa 
jatkossa saamaan nuoria mukaan, sillä niin kuin on sa-
nottu, nuorissa on tulevaisuus.

Hanne, Taika ja Maria

KHT 2/2006 5

Hanne Vartiainen, 29-v. hallituksen jäsen, paikallistoiminnan valiokun-

nan jäsen, Taika Jokipuro, 22-v. työpaikkaosaston aktiivijäsen, Maria 

Similä, 25-v. työpaikkaosaston puheenjohtaja, Logia Moda Oy, Lahti.
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Segregaatio tarkoittaa naisten ja mies-
ten sijoittumista ja keskittymistä erilai-
siin ja eritasoisiin toimiin ja ammat-
teihin. Tällaisen eriytymisen purku on 
NaisWay-projektin tavoitteena. JAKK:
n koordinoima projekti on yksi 53:sta 
Suomessa. Kaikissa näissä on yhteisenä 
nimittäjänä tasa-arvo. Naisten osuus 
kuljetusalan ammateissa on henkilölii-
kenteessä noin 10 % ja tavaraliikentees-
sä noin 5 %. 

Kolmivuotisen projektin toimin-
nan voi kiteyttää sanoihin: rohkeasti 
baanalle. 

-Lasikattojen rakentajia on muu-
tenkin riittämiin. On oltava valppaa-
na, ettemme itse rakenna lasiesteitä 
ympärillemme. Moni nainen on ker-
tonut haaveilleensa pikkutytöstä asti 
kuljetusalan ammatista, mutta ympä-
ristössä ei ole sattunut olemaan sopivaa 
rohkaisijaa,  sanoo NaisWay-projektin 
vetäjä Auli Toivonen

NaisWay järjesti jälleen tänä kesänä 
suuren suosion saaneen NaisWay on 
the Road –kiertueen. Jokainen halukas 
pääsee kokeilemaan ison auton ajoa 

ja saa samalla tietoa kuljetusalan am-
mateista. 

-Starttasimme Oulusta äitienpäivän 
aattona ja mukana on ”mallina” myös 
yksi kummeistamme joka toimii päi-
vätyökseen ajojärjestelijänä, kertoo Auli 
Toivonen.

Koeajolla olleiden naisten joukossa 
oli sekä nuoria että vähän vanhempia. 
Yleinen kommentti oli, että ison auton 
kuljettaminen on kiinnostanut aina, 
mutta siihen ei ole ollut mahdollisuut-
ta. Nuorten joukossa oli useita, jotka 
vakavissaan miettivät alalle hakeutu-
mista. Jo ammatissa olevien joukossa 
oli muiden muassa myyjiä, perhepäivä-
hoitajia ja  terveydenhoitohenkilöstöä, 
joiden ajatuksissa kyti alanvaihto.

Naiset kehittymisen       
moottoritielle
Kuljettajakoulutusten lisäksi tarjolla on 
myös esimiestason koulutuksia. Yhtenä 
tällaisena on viime syksynä aloitettu 
ajojärjestelijän erikoisammattitutkin-
toon valmistava koulutus. Yrittäjinä 

TEAM LADY –
juitsarit tasa-arvonarvon 
edistäjinä
Marraskuussa 2005, aloitti Turussa Jalasjärven 
Aikuiskoulutuskeskuksen (JAKK) tiloissa 15 iloista, 
sinnikästä oppimishaluista naisihmistä ympäri 
Suomenmaan opinnot tarkoituksena suorittaa 
Ajojärjestelijän Erikoisammattitutkinto seuraavan 
vuoden aikana. JAKK on aiemminkin järjestänyt 
vastaavanlaisia koulutuksia, mutta tämä oli 
ensimmäinen vain naisille suunnattu koulutus ja osa 
laajempaa NaisWay-projektia.

toimiville alkoi puolestaan yrittäjän 
erikoisammattitutkintoon valmistava 
koulutus. 

-Olemme halunneet tarjota naisille 
mahdollisuuden opiskella omana ryh-
mänään. Sellainen yhtäköyttäyhdistys 
ryhmiin on muodostunut, että vaihto-
ehto on osoittanut hyvät puolensa.

-JAKK on valtakunnallinen erikois-
oppilaitos kuljetuksen ja logistiikan 
alueella. Tämä mahdollistaa perinteis-
ten esimies- ja johtamiskoulutusten 
jalostamisen alan tarpeita vastaavaksi, 
sanoo Auli Toivonen

Syksyllä on tulossa erilaisten tee-
mojen ympärille rakennettuja täsmä-
koulutuspäiviä sekä erikoisuutena ajo-
järjestelijän erikoisammattitutkintoon 
tähtäävä koulutus päiväkoulutuksena. 
Pääsyvaatimuksena on tradenomin tai 
yo-merkonomin tutkinto ja koulutus 
tapahtuu Tampereella.

Nettihuoltsikalla                
ovi käy tiheään
Hankkeen virtuaalisena kokoontumis-
tilana toimii eStation - eräänlainen 
“nettihuoltamo”, johon hankkeeseen 
osallistuvat saavat avaimet eli käyttäjä-
tunnukset. Nettihuoltis on NaisWayn 
sydän ja sielu. 

-eStation on lunastanut asemansa 
tiedonhakupaikkana, tunnelmien ja tun-
teiden vaihtopaikkana sekä erinomai-
sena foorumina siirtää kokemuksia ja 
hiljaista tietoa aloittelijoille. eStationilla 
on naurettu ja itketty, tsempattu ja kiis-
telty. Vain tuoksu puuttuu, kuvailee Auli 
Toivonen.
Lisätietoja:  www.jakk.fi/naisway.
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Mielekästä                        
kouluttautumista
Yksi tulevista Lady-Juitsareista on uusi-
kaupunkilainen Jaana Wessman. Aiem-
min Jaana on jo suorittanut Huolinta-
alan ammattitutkinnon, senkin työn ohes-
sa. Kokemukset ovat niin myönteisiä, 
että uudelleen koulutukseen hakeutu-
minen tuntui mielekkäältä. Varsinkin kun 
hän nykyisessä toimessaan Nybrok Oy:
ssä toimii juuri ajojärjestelytehtävissä, 
eikä tähän toimeen ole juurikaan ollut 
koulutusta tarjolla. 

-Kuulin tästä koulutuksesta aivan 
sattumalta ja vaikka olenkin ehtinyt 
tehdä juitsarin hommia viisi vuotta, 
niin välillä on hyvä kurkistaa ikkunasta 
ulos. 

-Odotan koulutukselta päivitystä ai-
emmin opittuihin asioihin, uusia näkökul-
mia, uusia kontakteja ja verkostoitumista. 

Ja tietenkin itse tutkinnon suorittamis-
ta, sillä on merkitystä opiskelijalle hen-
kisellä tasolla, miettii Jaana Wessman.

Itse opiskelu koostuu kerran kuu-
kaudessa olevista kahden päivän lähi-
opetusjaksoista (n. 20 % opiskelusta). 
Näitä lähipäiviä järjestetään Turussa, 
Tampereella, Helsingissä ja Jalasjärvel-
lä.

 Loppuosa opiskelusta tapahtuukin 
sitten työn ohessa / kotona, työssä op-
pimalla sekä etätehtäviä suorittamalla. 
Tutkinto suoritetaan kaksiosaisella näyt-
tökokeella. Ensimmäinen osa koostuu 
Talous ja kannattavuus -osiosta sekä 
Markkinointi ja asiakaspalvelu -osiosta. 

Jälkimmäisessä näytössä suorite-
taan osat: Henkilöstöjohtaminen ja yh-
teistyötaidot sekä opiskelijan valinnan 
mukaan Tavaraliikenteen tai Henkilölii-
kenteen tuotannonsuunnittelu.

Hankitut taidot                 
hyödyttävät kaikkia
Viime marraskuussa aloittaneista nais-
juitsareista yksi on lopettanut, saatuaan 
toisenlaisen työpaikan. Muut sinnikäät  
ladyt jatkavat edelleen tähtäimessään 
tutkinnon suorittaminen tänä vuonna.  
Useat näistä naisista kustantavat opis-
kelunsa itse ja käyttävät lomapäiviään 
ja ylityötuntejaan lähiopiskelujaksoi-
hinsa. 

Työnantajat eivät tunnu oikein si-
säistäneen elinikäisen oppimisen merki-
tystä eivätkä arvosta sitä, että työntekijät 
haluavat kehittää itseään ja parantaa 
ammattitaitoaan. 

Kuinka tähän asiaan saataisiin kor-
jausta? Siinäpä taas TES-neuvottelijoille 
pohdittavaa!  

Tiina Meisola

Jäsenhankintakampanjan EUR 
1000,- matkalahjakortin voitti 
jäsenhankkijoista Sanna Virtanen 
(Centos Central Logistics Finland, 
Hamina).  Uusien jäsenten kesken 
arvotun EUR 500,- matkalahja-
kortin voitti Tuomas Wikström 
(Meriaura Oy, Uusikaupunki)

Sanna ja Tuomas 
voittoisina

Kaikkien aikojen suurin Logistiikka - 
Kuljetus 2006 -näyttely avautui Helsingin 
Messukeskuksessa 17 toukokuuta. Ul-
koalueelle oli tuotu näytille niin uusinta 
kuljetusalan kalustoa kuin vanhoja 
museoajoneuvojakin. 

Sisätiloissa oli näytteilleasettajia 
kattaen koko kuljetus- ja logistiik-
ka-alan kirjon. Miehille oli tarjolla 
perinteistä silmäniloa sutjakoiden 
messutyttöjen toimesta. Mutta eipä 
oltu tällä kertaa naisiakaan unoh-
dettu, sillä Schenkerin osastolle oli 

kutsuttu Markus Pöyhönen jakamaan 
nimikirjoituksia ja jutustelemaan mes-
suyleisön kanssa.

Myös KHT oli mukana näyttelyssä 
omalla osastollaan, jonka Helsinki-Uu-
simaan paikallisosasto oli edellisenä 
iltana käynyt pystyttämässä. Hienoa 
työtä olivatkin tehneet; osasto oli mu-
kavasti toteutettu ja messuisäntien ja 
-emäntien yhtenäiset KHT:n turvaliivit 
myös vetivät mukavasti messuvieraiden 
huomiota. Osastolla vierailijoille esitel-
tiin KHT:n toimintaa messuisäntien ja 
–emäntien toimesta, sekä videotykin 
pyörittämän Power Point -esityksen 
avulla.

Vierailijoilla oli mahdollisuus osallis-
tua myös arvontaan täyttämällä arvon-
talipuke, jossa kyseltiin mielipidettä siitä, 
mikä olisi heidän mielestään tärkein 

KHT esillä kuljetus- ja 
logistiikkamessuilla

KHT sai ainoana paikalla olleena 
amattiliittona hyvin messunäkyvyyttä. 

tavoite seuraavissa TES-neuvotteluissa. 
Arvontalipukkeita saatiinkin heti en-
simmäisenä päivänä kerättyä aivan 
kiitettävä määrä ja päivän kruunasi, 
juuri ennen näyttelyn sulkeutumista 
mukaan liittynyt uusi jäsen!

Kysely tulevien tes-neuvotteluiden tärkeim-
mistä tavoitteista innosti tuhatta vastaajaa. 
Vuorossa Tom Uusitalo Kiitosimeon Oy:stä.

Teksti:Tiina Meisola
Kuva: Ritva Väyrynen
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Näissä merkeissä toukokuun alussa 
kokoontui parisenkymmentä ihmistä 
viettämään kaunista ja lämmintä ke-
vätpäivää merellä. Määränpäämme 
oli Espoon saaristossa sijaitseva Vasik-
kasaari.

Reissulla oli mukana meidän pää-
kaupunkiseutulaisten lisäksi yksi vie-
raileva tähti Lahdesta ja kaksi retkeä 
sponsoroineen Nordean  edustajaa.

Aurinko hymyili retkeläisille vesi-
bussi Ilveksen irrotessa Kauppatorin 
rannasta. Nautimme ulkokannella is-
tuskellen ohi liukuvista saaristomaise-
mista. 

Reitti kulki aluksi pitkin Kaivopuis-
ton rantaa Länsisataman ohi Seurasaa-
ren selälle. Sitten suuntasimme Halosen 
”kämpän” edustalle. Sieltä matka jatkui 
kohti Otaniemeä ja Westendin rantojen 
ökyhuviloita. Niitä katsellessa kannelta 
kuului monta kateellista huokausta.

Poseidonin laulua
Puolentoista tunnin kuluttua rantau-
duimme Vasikkasaareen ja nousimme 
maihin. Kunnallisneuvos Abel Landén 
osti Vasikkasaaren itselleen 1870-luvul-
la ja rakennutti sinne kesäasunnokseen 
Gula Villan 1910-luvulla. Saaresta löy-
tyy yksi huvilaakin vanhempi rakennus 
eli Poseidonin temppeli jonka Landén 
rakennutti vävylleen huvimajaksi jo 
vuonna 1897. Sen kolonnien yläpuo-
lella oli aikoinaan kreikankielinen kir-
joitus. Kreikkalaiset kirjaimet jouduttiin 
kuitenkin maalaamaan yli Suomen 
itsenäistymisen jälkeen, koska ne muis-
tuttivat liian paljon venäjänkielessä 
käytettäviä kyrillisiä kirjaimia.

Saari pysyi Landénin 
suvun hallussa vuoteen 
1922 jolloin se myytiin 
Nygrenin suvulle. Vuonna 
1985 saari siirtyi Espoon 
kaupungin omistukseen.

Gula Villan on kesära-
vintola joka toimii perhe-
yrityksen voimin. Saimme 
nauttia ulkosalla ja lämpi-
mässä aurinkosäässä mitä 
erinomaisinta lounasta. Tun-
nelmaa loi taustalla Myrsky-
luodon Maijasta tutuksi tullut 
musiikki.

Cruisailua vesillä

Helsinki-Uusimaan perinteisiin kuuluu liikkua vesillä risteilyn 
muodossa. Aikaisemmista Tallinnan risteilyistä poiketen 
päätimme tällä kertaa liikkua lähivesillä teemalla; tutustu 
kotiseutuusi.

Asiaa ja ajanvietettä
Jälkiruokaa ja kahvia odotellessa Nor-
dean edustajat kertoivat meille pankin 
liitolle tarjoamista palveluista. Aihe 
kiinnosti, kysymyksiä sateli runsaasti ja 
kaikkiin annettiin asiallinen vastaus.

Kolmisen tuntia kestäneen vierailun 
jälkeen aloitimme paluumatkan Helsin-
kiin. Suorinta tietä matka kesti tasan 
tunnin ja olimme takaisin Kauppatorilla 
viideltä. Kaikki mukana olleet olivat 
tyytyväisiä päivän ohjelmaan ja antiin. 
Moni sai vielä kaupan päälle punerta-
van nenän, mikä johtui auringosta eikä 
mistään muusta. Ettäs tiedätte!
Hyvää kesää kaikille toivottaa Vasik-
kasaaressa vieraillut Roger Sneitz.

Purjehduskilpailu 
Linholmsfjärden’llä

Meri-ilma tekee nälkäiseksi. 
Herkullisen Saaristolaisen 

noutopöydän antimet 
saivat retkeläisiltä

 täydet pisteet. 

Teksti ja kuvat: Roger Sneitz

Osallistuin risteilylle ulkojäsenenä. 
Aurinko paistoi ja elämä helli. Miten 
kivalta tuntuikaan tavata melkein 
kahdenkymmenen vuoden takaisia 
työkavereita. Tunnistimme toisemme 
vielä. Kiitos upeasta päivästä. 
Helsinki-Uusimaa voisi tulla vuoros-
taan sisävesiristeilylle Lahteen. Viri-
tellään hyvää ajatusta.

Lempi Mattila, Lahti

Yhdessä vesille
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Koulutus kannattaa aina

Kolumni

Uhki

Savossa on kauan liittomme jäsenenä 
ollut Matti Väänänen. Hän on töissä 
Savon Kuljetus Oy:ssä, Siilinjärven 
aluetoimistossa aluepäällikkönä.

Matti on liittynyt jo vuonna 1984 
silloiseen liittoon, josta myöhemmin 
tuli ERTO. Heitä liittyi silloin paljon 
muitakin, kun koko työpaikan väki 
vaihtoi liittoa.

-Ratkaisu on tuntunut oikealta ja 
liitto sekä yhdistys ovat hoitaneet asioi-
ta sekä jäseniään hyvin. Jäsenedut, työ-
suhdeturva ja liitosta saatava neuvonta 
ovat hyviä asioita jotka tukevat liittoon 
kuulumisen tärkeyttä. On paikka mistä 
kysyä asioita ja saa tarvittaessa apua. 
Tänä päivänä työnantajatkin suhtau-
tuvat positiivisesti liittoihin, toisin kuin 
joskus aiemmin, muistelee Matti.

-Toivonkin, että liitto saisi paljon 
uusia jäseniä. Ketjureaktio -jäsenhan-
kintakampanja onkin tuonut kaivattua 

näkyvyyttä. 
-Nuoria, uusia jäseniä tarvitaan 

mukaan. Heille sanonkin, että liitty-
kää ja tulkaa mukaan. Tarvitsemme 
yhtenäisen hyvän porukan hoitamaan 
asioita.  Mitä enemmän meitä on, sitä 
enemmän saadaan tavoitteisiin painoa, 
sanoo Matti Väänänen.

KHT pärjää vertailussa
Kajaanilainen Merja Haataja liittyi jä-
seneksi kahden työkaverinsa kanssa 
viime maaliskuussa. Hän työskentelee 
Kajaanin Matkahuollossa. Merja on ai-
na kuulunut johonkin ammattiliittoon. 
Nykyisessä toimessaan työtehtävien 
muuttuminen laittoi hänet vertaamaan 
entisen liiton ja KHT:n  työehtosopimuk-
sia. 

-KHT:n sopimus kattaa paremmin 
uudet työtehtävät ja sopii minulle pa-
remmin. Olen tällä hetkellä äitiyslo-

malla eli odotan esikoistani. Iloinen 
asia minulle on äitiysloman palkka. 
Edellisessä liitossa en  olisi sitä saanut 
täysimääräisenä niin pitkältä ajalta. 

Yhdessä ei olla pieniä
Kajaanissa on myös perehdytty ERTO:
n tarjoamaan työsuhdeturvaan, edun-
valvontaan ja ansiosidonnaiseen päivä-
rahaan. Hyvänä asiana Merja pitää 
myös jäsenetuja ja vakuutusta. 

-Matkahuollossa työskentelevät 
kuuluvat edelleen useaan ammatti-
liittoon. Toivoisinkin mahdollisimman 
monen tulevan yhdistyksemme jäse-
niksi. 

-Jokainen jäsen on omalta pieneltä 
osaltaan tärkeä koska yhdessä olemme 
vahvempia, tähdentää Merja Haataja. 

Merja on käyttänyt liiton ja yhdis-
tyksen kotisivuja. Hän toivoisi lisäksi 
myös suoria yhteydenottoja työpaikoil-
le ja henkilökohtaistakin infoa ajankoh-
taisista asioista. 

Sirpa Savola

Ay-jäsenyys tuo turvaa

Työttömyys on Suomessa edelleen 
sietämättömän korkealla tasolla. Luvut 
ovat toki jo pitkään liikkuneet parem-
paan suuntaan. Hyvässä kehityksessä 
on kuitenkin omat ongelmansa; osa 
uusista syntyneistä työpaikoista ei ole 
perinteisiä ns. pysyviä kokoaikaisia 
työpaikkoja vaan erilaisia pätkätöitä 
ja usein vielä osa-aikaisia. Sen lisäksi 
melkoinen osa työttömäksi jääneistä 
on erilaisten tukityöllistymistoimien 
kohteena eivätkä näin ollen ole työl-
listyneet vapaiden työmarkkinoiden 
kautta. Näistä varjopuolista huolimatta 
työllisyyden paranemisesta on syytä 
olla iloinen.

Vaikka työttömyys on vielä niinkin 
korkealla kuin se nyt on, puhutaan 
jo työvoimapulasta. Etenkin työnan-
tajapuolella tunnutaan kannettavan 
tästä huolta. Työvoimapulaa pitäisi 
kuulemma paikata hankkimalla tänne 
aktiivisesti työvoimaa ulkomailta. Edel-
lisen kerran vastaavia puheenvuoroja 
työnantajapuolelta kuultiin 1970-lu-
vun alkupuolella ennen ensimmäistä 

öljykriisiä. Hyvä ettei silloin 
tuotu työvoimaa, ehkä nyt-
kin kannattaisi olla hieman 
varovainen asian suhteen.

Toinen asia, josta työnanta-
japuoli – varmasti aivan aiheesta 
– on huolissaan, on koulutus. Valitus 
kuuluu, että koulutusta on liian vähän 
ja se on vääränlaista. Varmasti näissä 
väitteissä on jotakin perää. Mutta jos 
suomalainen koulutuspolitiikka pitäisi 
räätälöidä niin, että se tuottaisi eri 
yritysten erilaisiin erikoistehtäviin val-
miita täsmäammattilaisia, oltaisiin kyllä 
varsin pian tilanteessa, jossa koulutus 
vanhenisi kovin pian. Tämä siksi, että 
työtehtävät muuttuvat tosi nopeasti. 
On myös vaikea kuvitella, etteikö näin 
tapahtuisi myös jatkossa.

On selvää, että suomalaista kou-
lutuspolitiikkaa pitää suunnitella niin, 
että se vastaa elinkeinoelämän tarpeita. 
Tämä ei kuitenkaan voi tarkoittaa sitä, 
että koulutuksen pitäisi suoltaa ulos 
”putkiammattilaisia” eli hyvin kape-
aan erikoistehtävään koulutettuja ih-

misiä. Näiden ammattitaidolle kävisi 
aika pian ohraisesti; vanhentunutta ja 
epäkuranttia.

Koulutusjärjestelmän pitäisi tuottaa 
sellaisia kohtuullisen laaja-alaisia osaa-
jia, joilla olisi tarvittaessa mahdollisuus 
valita pienehkön lisäkoulutuksen avulla 
useitakin ammatteja. Jos yhdellä alalla 
ei ole kysyntää niin, sitten toisella. Tätä 
pitäisi myös tukea olennaisesti nykyistä 
laajemmalla jo työssä olevan väen 
lisäkoulutuksella. Pitäisi kaikin keinoin 
välttää sitä, mitä edellisen laman jäljiltä 
jäi käteen eli suuri pysyvästi työmarkki-
noilta syrjäytyneiden ihmisten määrä. 
Se tulee yhteiskunnalle raskaaksi kantaa 
muutenkin kuin rahana ajatellen. Sen 
lisäksi se pitää sisällään kohtuuttomasti 
lohduttomia ihmiskohtaloita, joita ei 
rahalla voi mitata.
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Lomailkaa Himoksella!

KHT:llä on jäsentensä käytössä mökki 
Jämsän Himoksessa. Kalustettu 46 
neliön kahden huoneen huoneisto 
saunalla ja parvella on toinen puoli 
paritalotyyppisestä hirsimökistä. 

Lomamökkiä vuokrataan ensisi-
jaisesti KHT:n jäsenille. Työttömät ja 
eläkkeellä olevat jäsenemme saavat 
20 % alennuksen halvemmasta viik-
kovuokrasta. 

Hakemukset oheisella tai kotisivuil-
lamme www.kht.kaapeli.fi olevalla 
varauslomakkeella. Hakemukset posti-
tetaan KHT:n mökkivastaavalle. Viikot 
täytetään sitä mukaan kun hakemuksia 
tulee. 

Aina voi myös tiedustella mahdol-
lisia varaamatta jääneitä tai peruutus-
viikkoja suoraan mökkivastaavaltamme 
Matti Kopralta, puh 040 591 4174. 

Myös viikonloppulomia
Varaamatta jääneitä viikkoja ja peruu-
tusviikkoja vuokrataan kaikille ERTO:
laisille. 
Lomaviikko alkaa lauantaina klo 12.00 
ja päättyy lauantaina klo 12.00. Jos ei 
ole varauksia koko viikoksi, niin mök-
kiä voi myös vuokrata viikonlopuksi. 
Vuokra-aika on tällöin perjantaista klo 
12 sunnuntaihin klo 12. Viikonloppu-

hinta on 75 euroa. Viikonloppuhin-
nasta ei saa alennusta. 
Mikäli joutuu perumaan varaamansa 
viikon, niin peruutuksesta on ilmoitet-
tava mökkivastaavalle vähintään 14 vrk 
aikaisemmin. Muuten peritään 35 eu-
ron peruutusmaksu. Jos samalle viikolle 
on useita hakijoita, valintaan vaikuttaa, 
onko aikaisemmin vuokrannut mök-
kiämme sekä jäsenyyden kesto. 

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

kirjeitse. Mukana seuraa vuokranmak-
sulomake ja toimintaohjeet.

Laaja valinnan kirjo
Himoksella voi vapaa-aikaa viettää gol-
faten, tennistä pelaten ja talvisin laske-
tellen. Hotelliin/ravintolaan on mökiltä 
matkaa vain 300 metriä. Himokselle 
pääset kätevästi junalla,linja-autolla 
ja omalla autolla aivan mökin pihalle 
saakka. 
Lisätietoja Himoksen laskettelukes-
kuksesta osoitteesta; www.himos.fi 
ja Himoksen alueesta muuten; www.
himoslomat.fi Tästä osoitteesta löytyy 
myös Himoksen alueen kartta.

Vuokra vaihtelee 
sesongin mukaan

Viikot 1-17: 160 euro

Viikot 18-21: 126 euro

Viikot 22-39: 160 euro

Viikot 40-48: 126 euro

Viikot 49-52: 160 euro

10 KHT 2/2006
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Puheenjohtajan palsta

Ritva Väyrynen

rakentamaan
Suojavalleja 

skyddsvallar
För att bygga

Kohta kouluissa taas lauletaan Suvi-
virttä, joka kuljetusalalla tarkoittaa 
henkilöliikenteen puolella koittavaa 
vuoden hiljaisimman kauden alkua. 
Työmatkaliikenne vähenee lomien 
alkaessa, eivätkä liikemiehetkään ole 
taksin rivassa kiinni kovin hanakasti. 
Tavaraliikenteen puolella taas kevät 
on vilkasta aikaa muun muassa raken-
tamisen vilkastuessa.

Sopimuspuolella ollaan vielä ko-
neen huoltovaiheessa mutta pienen 
lepokauden jälkeen kone startataan 
käyntiin. Vaikka seuraaviin sopimus-
neuvotteluihin on aikaa, on valmistelut 
täytynyt jo aloittaa. Tarpeeksi pitkä, 
huolellinen ja pitkäjänteinen työ takaa 
ainakin sen, että jokainen pystyy vai-
kuttamaan, jos vain haluaa. 

Keväällä tehtyä purkuvaiheessa 
olevaa jäsenkyselyä aletaan todenteolla 
työstämään syksyllä. Siinä prosessissa 

tarvitaan henkilöstöedustajien mu-
kanaoloa. Heidän ammattitaitoaan 
ja oman työnsä asiantuntemusta ei 
turhaan korosteta, mutta hekään 
eivät pysty ihmeitä tekemään ilman 
oman porukkansa tukea. Eikä tukea 
ole pelkästään vaatiminen, että hoida 
asiat kuntoon.

Jäsenyys tarjolle
Kun asutaan alueella, joka on tulva-
herkkää, huomioidaan tämä vahvis-
tamalla suojavalleja. Kun työ on tehty 
hyvin, ei ole hätää: tulvan tullessa eivät 
nilkat herkästi kastu. 

Sama pätee sopimusneuvotteluis-
sa, tarpeeksi suuri tuki taustalla auttaa 
kummasti. Näitä meidän suojavalleja, 
uusia jäseniä, pitää saada lisää. 

Tätä työtä voivat tehdä kaikki. Eikä 
vain voivat, vaan kaikkien PITÄÄ tehdä 

jäsenhankintatyötä. Meillä on paljon 
nuoria, jotka eivät tiedä järjestäyty-
misen merkityksestä. Meillä hiukan 
”vanhemmilla”, vai sanotaanko hiukan 
pitempään työelämässä olleilla, on 
velvollisuus siirtää perimätietoa eteen-
päin. Tietoa siitä, ettei mikään tapahdu 
itsestään ilman kovaa työtä ja kuinka 
helposti kaikki voidaan menettää. 

Olin keväällä Mikkelissä paikallistoi-
minnan seminaarissa – kiitos vielä kerran 
järjestelyistä vastanneille hienosti järjes-
tetystä ja onnistuneesta seminaarista. 
Ilahduin suunnattomasti keskustelusta 
erään nuoren jäsenemme kanssa. Mi-
ten hyvin hän olikaan ymmärtänyt 
jäsenyyden merkityksen! 

Nuoret ovat fiksuja, heille pitää vain 
tarjota mahdollisuutta jäsenyyteen. 

Oikein aurinkoista ja rentouttavaa 
kesää kaikille! Olette lomanne ansain-
neet.

Snart sjunger man igen Den blomster-
tid nu kommer i skolorna, vilket inom 
transportbranschen betyder att årets 
lugnaste period snart börjar inom per-
sontransporterna. Trafiken till och från 
arbetet minskar när semestrarna börjar, 
och affärsmännen använder inte hel-
ler taxi lika ofta. Inom godstrafiken 
är däremot våren en livlig tid då bl.a. 
byggandet tar fart.

Inom avtalen är vi ännu i maskinens 
serviceskede, men efter en liten vilope-
riod startas maskinen i gång. Fast det 
ännu är en tid till nästa avtalsförhan-
dlingar, så har man varit tvungen att 
redan börja förberedelserna. Tillräckligt 
långt, noggrant och långsiktigt arbete 
garanterar åtminstone det att var och 
en kan påverka, om man bara vill.

Den på våren gjorda medlems-
förfrågningen som ännu är under 
genomgång börjar man att bearbeta 

på allvar på hösten. Under den proces-
sen behövs personalrepresentanternas 
medverkan, då deras yrkesskicklighet 
och kännedom om sitt eget arbete är 
något man inte i onödan betonar, men 
de kan inte heller göra några under 
utan stöd från sina egna. Bara det att 
man kräver att se till att sakerna blir 
gjorda är inget stöd.

Medlemskap erbjuds  
När man bor i ett område där det ofta 
är översvämningar, så beaktas det med 
att man förstärker skyddsvallarna. När 
arbetet är väl gjort går det ingen nöd 
på en: när översvämningen kommer 
blir inte vristerna lätt våta. Det samma 
gäller avtalsförhandlingar, tillräckligt 
stöd bakom hjälper betydligt. Vi måste 
få mer av de här våra skyddsvallar, 
nya medlemmar. Alla kan göra det 
här arbetet. Och inte bara kan, alla 

MÅSTE göra medlemsanskaffningsar-
bete. Vi har många unga, som inte 
vet betydelsen av att organisera sig. 
Vi något ”äldre”, eller ska vi säga de 
som har varit något längre i arbetslivet, 
är förpliktigade att föra traditionen 
vidare. Vetskapen om det att inget 
kommer av sig själv utan hårt arbete 
och hur lätt man kan mista allt. 

Jag var på lokalverksamhetssemi-
narium i S:t Michel på våren - tack 
än en gång ni som ansvarade för ar-
rangemangen för ett välordnad och 
lyckat seminarium. Ett samtal med en 
av våra unga medlemmar gladde mig 
oerhört. Hur bra hon hade förstått 
medlemskapets betydelse. De unga är 
smarta, man måste bara erbjuda dem 
möjlighet till medlemskap.

En riktig solig, avkopplande som-
mar åt er alla! Ni har förtjänat er se-
mester.

kht206e.indd   11kht206e.indd   11 26.5.2006   11:33:2126.5.2006   11:33:21



12 KHT 2/2006

Etelä-Savo

Ulkoilemaan ja saunomaan
Su 30.7.2006 klo 14.00 alkaen vietämme koko 
perheen ulkoilu- ja saunailtapäivää. Mikkelin 
Lahdenpohjassa, 5 km torilta Ihasjärven vanhaa 
tietä. Sitovat ilmoittautumiset viim. pe 7.7. Katille, 
puh 040 5576 390 iltaisin. Tarkemmat tiedot 
ilmoittautumisen yhteydessä. Kaikki mukaan.    

-paikallistoimikunta-

Keski-Suomi

Tukea kulttuuririentoihin 
KHT:n Keski-Suomen paikallistoimikunta tarjoaa 
jäsenilleen 10 euron tuen vapaavalintaisesta 
teatteri- tai konserttilipusta kesä-elokuussa 2006. 
Kysy lisää! mira.savola@luukku.com tai 
puh. 050 3307 124.    

-paikallistoimikunta-

Pirkanmaa-Tampere

Beatles elää
Musikaali The Beatles Story la 14.10.2006 Lahdessa.
Nostalginen ja hyväntuulinen musikaali 
bändikaveruudesta  60-luvulla. Keskeisessä roolissa 
on tietenkin täysi laidallinen Beatles-musiikkia.
Lähtö Vanhan kirkon edestä klo 10.00. Teatterin 
jälkeen ruokailu buffet-pöydästä Ravintola Lokissa. 
Takaisin Tampereella olemme noin klo 19.00.
Hinta KHT:n jäsenille 30 euroa ja ei-jäsenille 50 
euroa. Hintaan sisältyy matkat, teatteriliput ja 
ruokailu. 
Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 20.9.2006. 
e-mail: helena.siirtola@kuljetusnelio.fi tai 
puh. 040 518 5615, tai: mirja.vilja@elisanet.fi 
puh. iltaisin 03-3561 367
Matka maksetaan tilille: Nordea 114730-204863, 
viitenumero 1410   

-paikallistoimikunta-

Häme

Ringo, George, John, Paul 
The Beatles Story Lahden kaupunginteatterissa 
10.10.2006. Liput jäsenille 18,50 euroa, muille 28,50 
euroa. Ilmoittautuminen/ lipunmaksu viimeistään 
26.9. tilille Nordea 151935-384769
lempi.mattila@alpisuomi.fi puh. 044 3161 288    

-paikallistoimikunta-

Paikallistoimintaa

Sisäänkäyntiportti pääkaupunki Tunisin mediinaan valmiina vastaanottamaan vieraansa.
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Lentokoneen laskeutuessa Tunisiaan 
huomio kiinnittyy valkoisiin kenttiin 
jotka läheisemmän tarkastelun jälkeen 
osoittautuvat lumen sijasta suolaken-
tiksi. 

Tunisian 10 miljoonasta ihmisestä 
suurin osa asuu pohjoisten kaupunkien 
Tunisin ja Soussen seuduilla. Väestö on 
berberien ja arabien jälkeläisiä. Aitoja 
berberejä on kansasta enää kaksi pro-
senttia. Kansa on sulautunut vuosisato-
jen kuluessa hallitsevaan arabialaiseen 
kulttuuriin. Myös berberin kieli on kuo-
lemassa. Tunisiassa on helppo kokea, 
miten vieraanvaraisia berberit ja arabit 
ovat. Pääuskonto on islam.

Tunisia ei ole järin suuri maa. Kar-
keasti määritellen pituutta sillä on poh-
jois-eteläsuunnassa 750 ja leveyssuun-
nassa 350 kilometriä. Libyan ja Alge-
rian välissä sijaitseva Tunisia itsenäistyi 
vuonna 1956. Tasavallaksi se julistettiin 
seuraavana vuonna. Maan pohjoisosa 
on aika vehreää seutua, etelämpänä 
maastoa leimaavat aavikot ja Saharan 
hiekkadyynit. 

Itämaista arkkitehtuuria Tunisiassa 
näkee paljon; moskeijoita, linnoituksia 
ja virallisia rakennuksia. Mahdollisuu-
den avautuessa kannattaa kurkistaa 
moskeijan sisälle. ”Vääräuskoinen” 
pääsee harvaan moskeijaan ja ”vää-
räuskoinen nainen” vielä harvemmin. 
Itse olen päässyt moskeijaan matkoilla-
ni vain kolmesti. Oveltakin vilkaistuna 
näkymä oli upea!

Tunisiassa voi ostaa lähes mitä vain. 

Kauppaa käydään paikallisissa basaa-
reissa eli soukissa. Matot, korut, laukut, 
mausteet, vaatteet, itse sekoitetut 
hajuvedet tai vaikkapa kupari- ja kera-
miikkaesineet vaihtavat omistajaansa 
tiukan tinkimisen jälkeen. Hinnasta ei 
kannata neuvotella mikäli ei todella 
ole aikeissa tehdä kauppoja. Soukissa 
myydään siis kaikkea elävistä eläimistä 
rakennustarvikkeisiin ja irtohampaisiin 
saakka. Maassa on myös kiinteähintai-
sia tavarataloja.

Ruoka valmistetaan tuoreista raaka-
aineista ja se on erittäin hyvää. Tunnetuin 
ruoka on couscous. Itse pidän naudan-
liha-taginesta: vihanneksia, perunoita, 
porkkanaa, herneitä ja lampaan, kanan 
tai naudan lihaa kypsytetään tuntikausia 
keramiikkaruukussa. Sianlihaa islamilai-
sissa maissa ei syödä.

Tunisialainen yöelämä on vaisua. 
Diskoja löytyy lähinnä pääkaupunki 
Tunisista. Turistialueiden ulkopuolella 
kannattaa myös käydä, esimerkiksi 
Karthagon raunioilla, Staxissa tai Mat-
man luolakylässä. 

Tunisiassa naisen on peitettävä ai-
nakin polvensa ja olkapäänsä. Suora 
katsekontakti mieheen keskustelun 
aikana tarkoittaa syntistä flirttiä. Ran-
noilla ja hotellien uima-altailla voi 
tietenkin olla ketään loukkaamatta 
uima-asuissa tai shortseissa. Kunnol-
linen tutustuminen Tunisiaan vaatisi 
aikaa monta viikkoa.

Gunn-Britt Krogars-Ouaquif
KHT Helsinki

Tunisia tutuksi jäsenmatkalla
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