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Vaikka tämän lehden toisena teemana on kansainvälisyys ja teeman mu-
kaisesti olemme kansainvälisessä toiminnassa mukana monella tasolla, 
emme saa unohtaa tärkeintä – toimiminen omilla toimialoilla lähellä 
jäseniä ja heitä kuunnellen meillä on mahdollisuus hyvään edunvalvon-
tatoimintaan. Jäsenien kuulemisen tärkeä ”työväline” on luottamusmies, 
viestinviejä molempiin suuntiin. Se on vain yksi luottamusmiehen rooleis-
ta, mutta korostuu, mitä lähempänä sopimusten päättyminen on. Viestit 
on saatava koottua yhteen läjään, mistä on sitten valintaa suoritettava. 
Valintaa eivät suorita eri ihmiset, vaan luottamusmiehet ovat siinäkin 
keskeisessä roolissa.
ERTO:n Tavoitteet todeksi -seminaari on lokakuun lopussa ja toivon luot-
tamusmiesten osallistuvan siihen aktiivisesti. Se on tämän sopimuskauden 
lopun ehkä tärkein seminaari ennen tulevia neuvotteluja. Se on alkusysäys 
tulevalle kierrokselle ainakin tavoitteiden osalta. Perinteisesti kuljetuksen 
ja huolinnan luottamusmiehet ovat olleet varsin aktiivisia, toivottavasti 
linja jatkuu. Liiton järjestämän seminaarin yhtenä antina on laaja vertais-
tuki. Luottamusmies toimii usein hyvin yksin, mutta seminaarissa emme 
ole yksin. 
Alussa mainitsemani kansainvälinen toiminta ja siinä mukana oleminen 
antaa uusia näköaloja. Kauempaa katsoen näkee lähempää. Näkee sel-
vemmin hyvin olevat asiat. Näkee selvemmin tehdyn työn merkityksen ja 
samalla näkee selvemmin tulevia uhkakuvia. IFT:n (International Transport 
Workers´ Federation) kongressista päällimmäiseksi mielikuvaksi jäi, miten 
vaiheessa naisten aseman kehittäminen monissa maissa on. Miten paljon 
heillä on vielä tehtävää ja miten paljon meillä on tehty. Toivottavasti 
kansainvälisellä solidaarisuustyöllä tasoitamme heidän tietään. Samoin 
mieltä jäi vaivaamaan uhkakuva ay-toiminnan kriminalisoimisesta, joka 
on todellisuutta esimerkiksi tämän päivän Australiassa.  
Hyvää syksyn jatkoa !

Ritva Väyrynen

vie viestiä
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Ulkomaankaupan erikoisammattitutkin-
to voidaan suorittaa näyttötutkintona. Val-
mentavaan koulutukseen osallistuminen 
ei ole pakollista mutta sen kautta voi 
helposti päivittää ja syventää omaa ul-
komaankaupan osaamistaan.

Erikoisammattitutkinto on tarkoitettu 
työkseen kansainvälisen kaupan vientiä 
tai tuontia hoitaville työntekijöille. Nykyisin 
alaksi voi valita laivameklarin tai laivansel-
vittäjän osaamisalueet.  Ulkomaankaupan 
ammattitutkinnossa vaihtoehtoina ovat  
joko huolitsijan tai ulkomaankaupan 

assistentin suuntautumisalat. Tutkintoto-
distuksen edellytyksenä oleva osaaminen 
osoitetaan näyttökokein. Viime vuonna 
ulkomaankaupan erikoisammattitutkinnon 
suoritti kuudessa oppilaitoksessa yhteensä 
64 ihmistä.

Laajaa kiinnostusta herättäneen am-
mattitutkinnon voi suorittaa yhdeksässä 
eri oppilaitoksessa. Tähän mennessä sen 
on suorittanut yli sata ammattilaista.

Lisätietoja ERTO:n  edustajana tutkin-
totoimikunnassa toimivalta  Seppo Virta-
selta: seppo.virtanen@dhl.com

Tutkinto pätevöittää ammattiin
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Yksin vai yhdessä

Varapuheenjohtajalta

Kerstin Tuomela

Ensam eller tillsammans

Ihminen on siitä uskomaton, että hän uskoo kaiken pahan 
tapahtuvan aina toisille eikä koskaan minulle.

Vaikka kuinka luemme lehdistä isoista irtisanomisista, 
uskomme kuitenkin ettei niin käy minulle koskaan. Kuinka 
suuri yllätys se sitten onkaan omalle kohdalle sattuessa. 

Olemme uskoneet, että yritys jossa olemme töissä toi-
mii vain minun työpanokseni varassa. Jos joku irtisanotaan 
niin sitten se työkaveri, joka ei koskaan olekaan ollut hyvä 
työntekijä.

Yrityksen omistajien mielestä, olivatpa he sitten koti- tai 
ulkomailla toimivia, hyvä tulos ei riitä. Aina pitää olla kasvua, 
budjetti on kuin valmis tilinpäätös ja kannattavuuden pitää 
olla hyvä että yritystoimintaa voi jatkaa. Lisää kannattavuut-
ta haetaan lähes pääsääntöisesti kiinteitä kuluja eli palkka-
kuluja karsimalla. Henkilöstön edustajana olen jäänyt usein 
miettimään, eikö mitään muuta tapaa ole. Missä todellakin 
on yritysten omistajien moraalinen ja yhteiskunnallinen vas-
tuu tulevaisuudesta ja ihmisistä?

Eikö edes kotimaisten yritysten omistajilla ole lapsia 
joiden tulevaisuutta Suomessa voisi ajatella vai kerätäänkö 
rahaa niin paljon, että huolehditaan vain omien lasten 
tulevaisuudesta ja vähät välitetään kenestäkään muusta. 
Tämä trendi valitettavasti näkyy koko yhteiskunnassamme. 
Yhteisöllisyys ja vastuu toisista ihmisistä puuttuu täysin.

Työpaikalla jokainen huolehtii vain omista oikeuksistaan, 
ainakin siihen saakka kunnes tulee vaikeuksia. Sitten apuun 
huudetaan luottamusmiestä, liittoa tai yhteiskuntaa.  Miksi 
emme järjestäydy ja pidä yhdessä toistemme puolta enna-
koivasti? Miksi suostumme takana päin ruikuttaen kaikkeen? 
Yhdessä meillä olisi suurempi vaikutusvalta siihen, mitä 
työpaikalla ja yhteiskunnassa tapahtuu.

Huolinta-alan työehtosopimus on katkolla vuoden 
päästä. Syksy tulee olemaan työntäyteinen ja vilkas. Ensi 
syksyn tavoitteiden pitäisi olla selvillä jo keväällä.

Yritämme kuulla kaikkien jäsenten toiveita ja saada aikaan 
myös jotakin tulosta. Järjestäytymättömiä emme kuule.

Kerstin Tuomela
KHT: n varapuheenjohtaja

Människan är otrolig på det sättet, att hon tror att allt ont 
händer alltid andra men inte någonsin mig själv.

Hur mycket vi än läser i tidningarna om stora uppsäg-
ningar tror vi ändå att det aldrig kommer att drabba mig 
själv och hur stor överraskning det ju ändå är sedan.

Vi har inbillat oss att det företaget vi arbetar för fungerar 
enbart med min arbetsinsats.  Och om någon sedan blir  
uppsagd så är det en arbetskamrat som aldrig ens har varit 
en bra arbetare. Företagsägarna anser, både i hemlandet och 
internationellt att det inte räcker med ett bra resultat. Budge-
ten är som ett färdigt bokslut och lönsamheten bör vara god 
för att företagsverksamhet kan fortsätta. Man strävar efter 
mera lönsamhet huvudsakligen genom att skära ner på fasta 
kostnader och lönekostnader är ju fasta kostnader.

Som representant för personalen har jag ofta undrat i fall 
det inte finns något annat sätt och om  var finns verkligen 
företagsägarnas  moraliska och samhälleliga ansvar för framti-
den och människor? Har de inhemska företagsägarna inte ens 
barn vars framtid i Finland man kunde tänka på ? Eller samlar 
man så mycket  pengar att sörja enbart för sina egna barns 
framtid och icke bryr sig om någon annan. Den trenden  syns 
tyvärr i hela vårt samhälle. Gemenskap och ansvar för andra 
människor saknas totalt.

På arbetsplatsen bryr sig var och en enbart om sina egna 
rättigheter åtminstone tills svårigheter uppstår och  sedan 
ropar man på  förtroendemannens, fackföreningens eller 
samhällets hjälp. Varför organiserar man sig inte och stå 
i förväg på varandras sida? Varför nöjer vi oss med allting 
och ändå klagar bakom ryggen? Tillsammans skulle vi ha 
ett större inflytande över det  som sker på arbetsplatsen 
och i samhället.

Avtalet för speditionsbranschen går ut om ett år. Hösten 
kommer att vara fullbokad och livlig. Till våren borde de 
uppsatta målen vara klarställda för nästa höst.

Vi försöker ta hänsyn till alla medlemmarnas önskemål 
och uppnå något resultat. Icke-organiserade höres ej.

 Kerstin Tuomela
viceordförande, KHT

KHT:n Syyskokous
Lauantaina  18.11.2006 klo 13.00 Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki 

Käsitellään sääntömääräiset asiat, kokoukselle tehtävät esitykset 
ja valitaan hallituksen varajäsenet vuodelle 2007. 

Matkakulut korvataan halvimman kulkuneuvon taksan mukaan.
Ilmoittautumiset 17.10. mennessä ruokailun takia Seppo Virtaselle, 

puh. 020 5332 337, 0400 650 659 tai seppo.virtanen@dhl.com
Kaikki jäsenet tervetulleita! Hallitus. 
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Kuljetus- ja huolinta on aina ollut kan-
sainvälistä. Tavarat ja ihmiset liikkuvat 
paitsi maiden sisällä myös rajojen yli. 
Myös alan ay-toiminta on ollut perintei-
sesti hyvin kansainvälistä. Kansainväli-
sen edunvalvonnan kehittäminen tuli 
vahvasti esille keväällä pohjoismaisten 
kuljetusalan liittojen NTF:n kokouksessa 
Naantalissa. 

Osallistujaliitot, ERTO ja sen KHT:läi-
set jäsenet, sitoutuivat mm. julistukseen 
palkkojen polkumyyntiä vastaan.

Euroopan muutosvirrat
Kokouksen ehkä mielenkiintoisin alustus 
tuli Ruotsista. LO:n asiantuntija Ingemar 
Göranssonin mielestä meidän on syytä 
olla paljon enemmän huolissamme 
Itä-Euroopan kuin konsanaan Kiinan tai 
Intian kehityksestä. 

Itä-Euroopan taloudet hakevat suun-
taansa. Nyt niissä on vallalla puhdas ka-
pitalistinen järjestelmä, jossa ay-liikkeellä 
ei juuri ole roolia. Järjestäytyminen on al-
haalla ja palkansaajien mahdollisuudet 
vaikuttaa kollektiivisesti hyvin huonot.

Itä-Euroopan vahva kasvu, tuotta-
vuuden kehittyminen ja halpa palk-
kataso haastavat  Länsi-Euroopan vielä 
seuraavat kymmenen vuotta. Görans-
sonin mukaan paineet kohdistuvat 
myös sopimusjärjestelmää ja palkkake-
hitystä kohtaan. Paineilla on paljon suu-
rempi vaikutus meidän talouteemme ja 
sopimustoimintaamme kuin Kiinan tai 
Intian kehityksellä. 

Itä-Eurooppa on osa Eurooppaa, 
mutta tuleeko sii-
tä osa länsimaista 
sopimusjärjestel-
mää? 

Ajatusta sie-
tää pohtia.
Laajemmin kan-
sainvälisyydestä; 
www.kht.kaapeli.fi

Tapio Huttula,
Puheenjohtaja, ERTO

Katse tiukasti
maailmalle

Lokakuun alussa tuli voimaan uusi 
tieliikennelaki, joka laajentaa maantie-
kuljetuksissa mahdollisesti sattuvien on-
nettomuuksien vastuun kattamaan koko 
kuljetusketjun. Hyvä, että lainlaatijat 
kiinnittävät huomiota raskasta kalustoa 
koskevien lakien puutteisiin. Kuinka 
onnettomuuksia ennaltaehkäisevää on 
syyllisten nimeäminen etukäteen, jää-
köön jokaisen itsensä mietittäväksi.

Elokuun puolessa välissä lähtivät 
koulutielle tuhannet uudet ekaluokka-
laiset. Mediassa kiinnitettiin paljonkin 
huomiota näihin pieniin tulokkaisiin 
koulunaloitusviikolla. Vanhemmat saat-
telivat lapsiaan kouluihin ja varmastikin 
kodeissa tehtiin kaikki mahdollinen 
turvaamaan pienimpien koulumatkaa. 
Varsin hyvin on ilmeisesti onnistuttukin. 
Ainakaan minun silmiini ei ole lööpeistä 
mitään isompia onnettomuuksia osunut. 
Koululaiset ovat kulkeneet reittejään 
nyt jo pari kuukautta. Voisiko olla niin, 
että koulutie alkaa jo tuntua tutulta ja 
turvalliselta? Jopa niin, että matkalla voi 
jo katsella, onko yläluokan Villellä uusi 
polkupyörä, naapurin Anna oli myö-
hässä ja nyt pitää juosta yhtä matkaa 
kouluun, kadun toisella puolella juoksee 
kivan näköinen koira. 

Päätös aikuisilla 
Sanotaan, että aikuisille työmatka on 
kaikista vaarallisin, kun sen osaa unis-
saankin. Sama pätee varmasti lapsiinkin. 
Lapsi kulkee sen saman koulureitin yli 
yhdeksän kuukauden ajan. Varmasti vä-
lillä on tylsää ja pitää vaikka potkiskella 
jääkönttejä tai juosta kaverin kanssa kil-
paa. Silloin huomio ei välttämättä keskity 
siihen olennaiseen eli ympärillä menevään 

liikenteeseen. Siksi meidän aikuisten vel-
vollisuus on taata mahdollisuus turvalli-
seen liikkumiseen läpi kouluvuoden, eikä 
vain pari ensimmäistä viikkoa.

KHT kiinnittää asiaan huomiota ja 
on hankkinut pienimmille koululaisille 
heijastavia turvaliivejä, joista ensim-
mäiset luovutetaan Kouvolan Kankaan 
koulun ekaluokkalaisille. Kankaan koulu 
sijaitsee aivan Kouvolan keskustassa, 
liikenteellisesti erittäin hankalassa pai-
kassa vilkkaasti liikennöityjen teiden 
risteyksessä. Vaikka risteykset ovatkin 
valo-ohjattuja, erityinen varovaisuus on 
tarpeen. Alueella liikkuu lapsia todella 
paljon. Koulun alkamis- ja loppumisai-
kojen lisäksi lapset ylittävät risteyksiä 
myös kulkiessaan esimerkiksi kirjastoon 
ja urheilukentälle. Eikä aivan harvinaista 
ole sekään, että joku potkaisee pallon 
aidan yli kadun puolelle.

Jokainen voi vaikuttaa
Meillä kuljetusalan ammattilaisina on 
mielestäni aitiopaikka ja velvollisuus kiin-
nittää huomiota liikenneturvallisuusasi-
oihin. Onhan iso osa työkavereistamme 
tien päällä kaiken aikaa. Ainakin ajojär-
jestelijöillä pitäisi olla kuskien ajoajat hy-
vin tiedossa. Aina kun ajoaikasäädöksiä 
rikotaan, onnettomuusriskit kasvavat. Tus-
kin meistä kukaan haluaa vastuulleen sitä, 
että pieni koululainen jää rekan alle kun 
kuski ei ole saanut taukojaan pidettyä.
Turvallista matkaa ja lämmintä syksyä!

Tiina Meisola

Turvaa pienille matkalaisille
Ennätyslämpimän aurinkoisen 
kesän ja yöttömien öiden 
jälkeen ovat illat taas 
pimentyneet ja liikenne-
onnettomuusriskit kasvavat. 
Kouvolalaisen Kankaan koulun 
ekaluokkalaiset erottuvat 
liikenteessä uusien turvaliivien 
ansiosta.

Sopimusjärjestelmään ja 
palkkakehitykseen kohdistuu 
paljon Kiinaa tai Intiaa 
lähempää tulevia paineita.

4 KHT 3/2006

Näkyvää ja vaivatonta turvallisuutta. Kuva: JS-a
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” Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia varapuheenjohtaja, kii-
toksia pääsihteeri, kiitoksia, kiitoksia…”.  Suuri osa ITF:n 
kongressin viiteen minuuttiin rajatuista puheenvuoroista kului 
kiitoksiin. Varsinaiseen asiaan jäi aikaa vajaa minuutti, jonka 
jälkeen mikrofoni sulkeutui.

Kyseessä oli siis Kansainvälisen kuljetustyöntekijäin 
federaation, ITF:n 41. kongressi Etelä-Afrikan Durbanissa 
elokuun alussa. Afrikkalaisille oli todella suuri asia, että he 
olivat saaneet kongressin ensimmäistä kertaa Afrikan mante-
reelle. Afrikkalaisiin, intialaisiin tai pakistanilaisiin verrattuna 
eurooppalaiset ja pohjoismaiset puheet olivat harvemmassa, 
mutta sisällöltään asiapitoisempia.

En ole koskaan ollut näin suuressa kokouksessa mukana. 
Osanottajia oli reilut 1200 yhteensä 111 maasta. Jäsenmaita 
on nyt 147. Viimeisimpänä on liittynyt mukaan irakilainen 
Teheranin linja-autonkuljettajajärjestö huhtikuussa.  Suo-
mesta mukana oli  26 henkilöä edustaen useita kuljetusalan 
liittoja. ERTO:sta kokoukseen osallistui tarkkailijana/neuvon-

antajana lakimies Rainer Heino ja kokousedustajana KHT:
n puheenjohtaja Ritva Väyrynen. 

Naisten osuus kasvamassa
ITF:n jäsenistä naisia on 13-17 % ja kokousedustajinakin 
heitä oli mukana edelliskertaa enemmän. Naiskonferenssi 
oli nyt ensimmäistä kertaa osa kongressia. Työtä naisten 
aseman parantamiseksi riittää. Äitiys- ja perhevapaita, 
vaikka niistä olisi lainsäädäntöäkin, ei monessakaan maassa 
pystytä pitämään. 

Etelä-Afrikassa kolmasosa raskaana olevista naisista 
on HIV-positiivisia, joten valistustyötä tarvitaan. HIV-
positiivisten oma välinpitämätön suhtautuminen lisää 
tartuntoja. Eräs HIV-positiivinen kokousedustaja kertoi, 
kuinka hän epäili tartuntaa, muttei uskaltanut mennä 
tutkimuksiin koska pelkäsi tulosta. Positiivisesta testitu-
loksesta huolimatta hän harrasti edelleen suojaamatonta 
seksiä useiden naisten kanssa tartuttaen tietoisesti luke-
mattoman määrän naisia.

Opastetulla kolmen tunnin kiertoajelulla sai jonkin-
laisen  kuvan kuinka suuri Durban on. Muu liikkuminen 
rajoittui hotellin ja kokouspaikan välisiin linja-auto-
kuljetuksiin, sillä liikkuminen illalla ulkona jalkaisin oli 
turvatonta. 

Ritva Väyrynen

Ensimmäistä kertaa Afrikassa pidetty 
konferenssi nosti esille meille itsestään 
selvät äitiys- ja perhevapaat. 
Kokousedustajia puhutti myös hiv-
tartuntojen yleisyys.

ITF panostaa naisten aseman parantamiseenITF panostaa naisten aseman parantamiseen

European Works Councilin (EWC), eli suo-
meksi Eurooppalaisen yritysneuvoston, 
taustalla on direktiivi, joka vaatii yritys-
neuvoston perustamisen kahdessa EU-
maassa toimivaan, yli 1000 työntekijän 
yritykseen. Tavoitteena on työntekijöiden 
tiedonsaannin ja vaikutusmahdollisuuk-
sien parantaminen.

Ongelmia on ilmennyt mm. yritys-
neuvostojen edustajien ajan käytössä, 
työ- ja kommunikaatiovälineiden käytös-
sä sekä kaksisuuntaisessa tiedonkulussa. 
Seminaarissa mietimme  mahdollisuuksia 
perustaa yritysneuvosto niihin pohjois-
maisiin kuljetusalan konserneihin, joista 
se vielä puuttuu.

Suomalaisongelma on, ettei Schen-
ker-konsernin pohjoismaiseen EWC-työ-

hön voida osallistua koska yhtiöt ovat 
Schenker East-ryhmän osana erillään 
muista pohjoismaista. 

Paljon on vielä tehtävää. Suuressa 
konsernissa ovat vastakkain kansalliset 
erityispiirteet, lainsäädännöt, perinteet ja 
asenteet sekä niiden yhteensovittaminen. 
Pohjoismainen malli olisi EWC:ssä hyväksi, 
koska meillä on pitkä neuvotteluperinne 
työnantaja – työntekijä -akselilla. Etelä-
Euroopan maissa vapaa-ajan saaminen 
ja työkalut yhteistyön hoitamiseksi ovat 
olleet osin hankalia toteuttaa. Koska yri-
tysneuvoston edustajat valitaan yrityksen 
kaikkien työntekijöiden joukosta, korkea 
järjestäytymisaste varmistaa parhaiten 
järjestäytyneen työntekijän valinnan. 

Vaikka jatkuva koulutus on myös yri-

tysneuvostojen työntekijöiden edustajille 
erittäin tärkeää, on sitä saatavilla liian 
vähän. Pohjoismaiset ammattiliitot pyr-
kivät koulutuksen ohella lisäämään myös 
yleisesti jäsentensä EWC-tietoutta.

Tavoitteena on perustaa kuljetusalalle 
oma EWC-ryhmä, joka koordinoisi kehi-
tystä alan yrityksissä. 

Väinö Alho ja Kari Nikula

Tarkastelussa työntekijöiden 
vaikuttamismahdollisuudet

Pohjoismaiset neuvotteluperinteet sopisivat 
EWC:n kehittämisen pohjaksi. Kuva: Väinö Alho.
Laajemmin seminaarista; www.kht.kaapeli.fi 
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Lomailkaa Himoksella!

Paikallistoimintaa

Pohjois-Suomi

Pikkujoulu
Tontut liikkuu jo, KHT:n pikkujoulut lauantaina 
2.12.2006 Oulun Tetran saunatiloissa. Seuraa 
ilmoittelua; www.kht.kaapeli.fi. 
Lisätiedot; johanna.daavittila@kiitolinja.fi  

-paikallistoimikunta-

KHT on liitto, johon kelpaa kuulua. Uskal-
lan väittää näin kaikkien kokemusteni 
perusteella. Liityin KHT:hen lähes täysin 
tietämättömänä ammattiyhdistystoimin-
nasta. Minulle oli jo hyvin nuorena 
valjennut se asia, että liittoon kannattaa 
kuulua. 

Työskentelen kuljetusalan yrityksessä 
osa-aikaisena, joten päätös liittyä ERTO:
on ja sitä kautta KHT:hen tuli työtove-
reideni kannustamana. Aluksi ajattelin, 
että liitytään sitten, mutta ei se minun 
elämääni mitenkään muuta – kuinka 
väärässä olinkaan. 

KHT:n tapahtumissa olen oppinut 
monia asioita liiton toiminnasta ja sen 
periaatteista. Toinen oppimiskanava 
KHT:n lisäksi on työpaikkani ja jokainen 
päivä onkin uuden oppimista.

Yhteiseen maaliin 
Reilu puoli vuotta sitten pääsin mukaan 
KHT:n hallitukseen ja samalla tiedotus-
valiokuntaan. Lähdin toimintaan mu-

kaan erittäin varovasti, koska olin varsin 
kokematon näissä asioissa. 

Heti ensimmäinen kokous yllätti 
minut. Olin erittäin iloinen ja otettu siitä, 
kuinka lämpimän vastaanoton sain. Oli 
erityisen mukavaa huomata, että uutta 
ja varsin nuorta ihmistä kuunneltiin. Mi-
nua rauhoiteltiin, että kaikkea ei tarvitse 
tietää heti vaan tässä on kyse yhdessä 
oppimisesta, tekemisestä ja sen myötä 
positiivisesta vaikuttamisesta. 

Panos voimien mukaan
Olen ollut siinä onnellisessa asemassa, 
että olen päässyt mukaan tämän toimin-
nan keskukseen ja saan tehdä työtä 
parantaakseni osaltani KHT:n toimintaa 
jäsenten eduksi. Varsinkin ulkoiseen sekä 
jäsenille kohdistuvaan viestintään liittyvät 
tehtävät ovat olleet mieleeni. 

KHT:n toiminta ei ole pelkkää työn-
tekijän oikeuksista luennoimista, vaan se 
on monitahoista pyrkimystä ja työsken-
telyä hyvän asian eteen. 

KHT on liitto, johon kelpaa kuulua
Olin täysin tietämätön ay-toiminnasta liittyessäni 
työkavereiden innostamana  KHT:hen. Lyhyen ajan 
sisällä olen huomannut, miten ihmiset toimivat 
määrätietoisesti yhteisten asioiden eteenpäin 
viemiseksi.

Uudet haasteet edessä
Opiskelen ja käyn töissä, joten molem-
mat ympäristöt ovat minulle tuttuja. 
Ongelma, jonka kohtaan todella usein 
on nuorten ennakkoluulot ammattiyh-
distystä kohtaan. 

Osalle nuorista on jostain syystä 
tullut käsitys, että ammattiliitto on autta-
matta työnantajan ja samalla työntekijän 
vihollinen. Jotta nuoria jäseniä saataisiin 
lisää, on näistä ennakkoluuloista ja vää-
ristä käsityksistä päästävä eroon. 

KHT onkin nyt tehnyt toimenpiteitä 
asian eteen perustamalla nuoriso- ja opis-
kelijavaliokunnan. Myös minulle on tar-
joutunut mahdollisuus osallistua tähän ja 
aion ehdottomasti tarttua siihen. 

Odotan innolla sitä, että aloitamme 
ahkeran työn nykyisten nuorten jäsen-
ten tarpeiden täyttämiseksi sekä uusien 
jäsenten saavuttamiseksi.

Maria Kivelä

Viikot 40-48: 126 euro
Vuokra sesongin mukaan

Tiedustelut vapaana olevista tai peruutusviikoista;  
mökkivastaava Matti Kopra, puh 040 5914 174.
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Onko lintukoto mennyttä aikaa

Kolumni

Uhki

Suomi liittyi muutama vuosi sitten EU:
n jäseneksi. Lähes hokemanomaisesti 
sen sanottiin merkitsevän sitä, että nyt 
Suomi menee Eurooppaan tai että nyt 
Suomi kansainvälistyy. Kumpikin väit-
tämä on tavallaan tosi mutta ne on 
esitetty vain kovin myöhään. Suomen 
kansainvälistyminen oli alkanut jo varsin 
paljon aikaisemmin. Uutta potkua tähän 
suuntaan toki EU-jäsenyys toi. Jäsenyys 
toi tullessaan myös konkretiaa käsitteelle 
”globalisaatio”.

Kun Suomen sijaintia Euroopassa 
mietitään, niin harva tulee huomanneeksi 
sen, että Suomi on kuin saarivaltio. Tämän 
voi perustella vaikkapa sillä, että Suomen 
viennistä varmaankin noin neljä viiden-
nestä kulkee meriteitse. Ulkomaankauppa 
puolestaan vastaa bruttokansantuotteesta 
runsasta kolmannesta. Ulkomaankaupan 
merkitys Suomelle näyttää edelleen kas-
vavan.

Suomen saarivaltion kaltaiseen si-
jaintiin liittyen sellainen kehitys, joka 
kuljetuselinkeinon piirissä on parhaillaan 

menossa, näyttää huoles-
tuttavalta; huolinta-ala on 
suurelta osin jo ulkomaisessa 
omistuksessa ja kumipyörilläkin 
kulkevasta tavarasta yhä suurempi 
osa ajetaan autoilla jotka ovat rekis-
teröity muualle kuin Suomeen. Varusta-
moalallakin samansuuntainen kehitys on 
myös voimistumassa. Tallinkin suorittama 
Silja Linen ostos herätti joissakin suuria 
tunteita. Miten sinivalkoinen suomalainen 
yritys voidaan myydä Viroon? Mielestäni 
virolainen omistaja ei ainakaan periaat-
teessa ole huonompi kuin entinen omis-
taja, joka ei suinkaan ollut suomalainen 
– kaukana siitä.

Jos varustamoiden omistuksesta ha-
luaa olla huolissaan, nyt siihen olisi syytä. 
Merkittävä osa Suomen rahtimerenku-
lusta on siirtymässä ulkomaiseen omis-
tukseen. Sen lisäksi Suomen lipun alla 
muutoinkin purjehtivat alukset vähenevät 
kuin pyyt maailmanlopun edellä.

Miksi sitten kehitys kulkee tähän suun-
taan? Siihen on varmasti montakin syytä; 

suuret pärjäävät kilpailussa paremmin, 
pääomien tai rohkeuden puute ja monet 
muutkin asiat. Yhdessä asiassa suoma-
laiset ovat kuitenkin – niin kuin sanonta 
kuuluu – onnistuneet ampumaan itseään 
jalkaan. Täällä ollaan paavillisempia kuin 
paavi itse eli jokaista pykälää ja sääntöä 
noudatetaan pilkun tarkasti tai jos mah-
dollista, vielä tarkemmin. Kilpailijat sen 
sijaan soveltavat niitä luovasti, jopa hyvin-
kin luovasti. Tämän voi havaita vaikkapa 
itäsuuntaan menevästä tavaraliikenteestä. 
Siinä suomalaisten yritysten osuus on kuih-
tumassa lähes kokonaan pois.

En yllytä laittomuuksiin mutta kan-
nattaisi lukea samaa sääntökirjaa kuin 
kilpailijat.

Virallinen syntymäpäivä aikuiseen ikään 
ehtineellä järjestöllä on 29.10, tosin juhlia 
vietettiin jo elokuun lopulla järjestetyllä 
juhlaristeilyllä. Meitä ertolaisia matkalla 
oli mukana yli neljäkymmentä. Risteilyn 
avasi itseoikeutetusti STTK:n puheenjoh-
taja Mikko Mäenpää, joka puheessaan ei 
niinkään ottanut kantaa järjestön men-
neisyyteen vaan nykyiseen ja tulevaan 
toimintaan, ennen kaikkea tietenkin 
seuraavaan neuvottelukierrokseen val-
mistautumiseen. 

Tukholman päässä ERTO:n liittohal-
litus teki vierailun sikäläiseen sisarjärjes-

töömme HTF:ään. Sen jäseninä on 160 
000 yksityisen sektorin toimihenkilöä 
pääasiallisesti kuljetuksen, huolinnan 
ja kaupan aloilla. Eli KHT:läisillä aloilla 
kuljetuksessa ja huolinnassa HTF on yksi 
suurimmista yhteistyökumppaneistam-
me Pohjoismaissa.

Luottamusmies ERTO:sta
Ennen laivan lähtöä takaisin Suomeen 
saimme esimakua tulevista TUPO- ja 
työehtosopimusneuvotteluista seura-
tessamme järjestettyä väittelyä EK:n 
ja STTK:n välillä. Väittely käytiin täysin 
hyvässä hengessä, eikä suoranaista 
voittajaa pystytty ratkaisemaan ilman 

tietokilpailua. Tietokilpailuosion voitti 
johtaja Arto Ojala EK:sta Mikko Mäen-
pään tullessa hienosti sijalle kaksi.

Illan suurimmat finaalit olivat Vuo-
den luottamusmiehen ja työsuojeluval-
tuutetun valinnat sekä STTK:laisten oma 
karaokekilpailu STTK:n Caruson tittelistä. 
Vuoden luottamusmieheksi valittiin Jouko 
Malinen ERTO:sta ja työsuojeluvaltuute-
tuksi Maili Kekki SUORA:sta. Karaoke-
kilpailuun osallistui 10 tiukan karsinnan 
kautta finaalin selviytynyttä STTK:laista 
sekä mustana hevosena kilpailuun kutsut-
tu Arto Ojala EK:sta. Kilpailun tuomarina 
toimi täysin lahjomaton desibelimittari. 
Huutoäänestyksessä STTK:n Carusoksi 
valittiin Karo-Petteri Kuusisto ERTO:sta 
hurjalla 106 desibelin tuloksella.

Voitaneen siis hyvin sanoa, että mikäli 
ERTO:a ei vielä STTK:laisessa kentässä ai-
emmin tunnettu, on tilanne juhlaristeilyn 
myötä korjattu Rock´n´roll:in ja hyvien 
päätösten kautta.

Karo-Petteri Kuusisto

Toimihenkilöjärjestö STTK:n 
pyöreitä juhlittiin ennakkoon 
vanhoja muistelemalla ja 
tulevia linjaamalla.

STTK 60 vuotta 
Rokkia ja hyviä päätöksiä

Mestarismiehet: Karo-Petteri Kuusisto ja Jouko 
Malinen. Kuva: RV
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Etelä-Savo
Syyskokous
Syyskokous Mikkelin teatterin kahviossa (2.kerros) 
pe 20.10.2006 klo 17.30. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat ja ajankohtaiset kuulumiset, 
kahvitarjoilu.
Sen jälkeen esitys Suomen Hevonen klo 19.00. 
Sitovat ilm. 16.10.2006 mennessä Katille 
040 5576 390 tai katipuhu@luukku.com   

-paikallistoimikunta-

Helsinki-Uusimaa
Syyskokous 
Hki-Uusimaan paikallistoiminnan syyskokous ti 
14.11.2006 klo 17.00 Hotelli Helkassa, ravintola 
Aurinko, Pohjoinen Rautatiekatu 23, 00100 Helsinki.
Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä kokoukselle 
mahdollisesti tehtävät esitykset. Valitaan varajäsen-
ehdokkaat KHT:n v. 2007 hallitukseen.
Ruokailun vuoksi sitovat ilmoittautumiset 6.11.2006 
mennessä Marja-Liisa Rauniolle, puh. 044 3465 980. 
Tervetuloa. PS! Seuraa kotisivuja www.kht.kaapeli.fi 
tulevien tapahtumien osalta.    

-paikallistoimikunta-

Häme
Syyskokous 
KHT-Hämeen paikallistoimikunnan syyskokous 
tiistaina 7.11.2006 klo 18.00 ravintola Vanhassa 
herrassa. Kokouksen jälkeen ruokailu seisovasta 
pöydästä. Ilmoittautuminen 31.10.2006 mennessä;  
hanne.vartiainen@hotmail.com tai 040 7773 359.    

-paikallistoimikunta-

Pohjois-Savo
Syyskokous 
KHT Pohjois-Savon sääntömääräinen syyskokous 
keskiviikkona 15.11.2006 klo 19.00 Nordea- 
pankissa, Kauppakeskus Aapelissa, Kauppakatu 28, 
3krs, 70100 Kuopio. 
Paikalla KHT: n puheenjohtaja Ritva Väyrynen
Aiheena: Tavoitteet tulevalla TES - kierroksella.
Osallistumisesi on tärkeää. Tilaisuudessa tarjotaan 
iltapala. Tervetuloa!
Ilmoittautumiset Merjalle puh. 040 9106 725. 

Pikkujoulu
KHT Pohjois-Savo järjestää pikkujoulumatkan Danny – 
musikaaliin Varkauden teatteriin lauantaina 2.12.2006 
klo 14.00. Kuopiosta kimppakyytilähtö klo 12.00
Maljalahdenkadulta kaupungintalon takaa. Paikkoja 
rajoitetusti ja omavastuu 20,00 �/ jäsen.  SITOVAT 
ilmoittautumiset Merjalle 3.11.2006 mennessä puh. 
040 9106 725.  Joukolla mukaan!

-paikallistoimikunta-

Kansainvälinen solidaarisuus ja tasa-
arvo puhuttivat ITF:n kongressiväkeä

Maailmalla tapahtuu

Kuljetustyöntekijöiden huolten kirjo on mittava eri puolilla 
maailmaa. Pienin askelin parantunut alalla työskentelevien 
naisten asema tarvitsee edelleen erityishuomiota.

Paikallistoimintaa

Kansainvälisen kuljetustyöntekijäin 
federaation 41. kongressi pidettiin en-
simmäistä kertaa Afrikan maaperällä, 
Etelä-Afrikan Durbanissa 2.-9.8.2006. 
ERTO:a edustivat KHT:n puheenjoh-
taja Ritva Väyrynen sekä Rainer Heino 
ERTO:n toimistosta.

Tervehdyssanojen jälkeen kuultiin 
sihteeristön raportti ITF:n toiminnasta 
vuosilta 2002 – 2006. Siinä todettiin, 
että ITF:n jäsenmäärä on laskenut, 
mutta mukana olevien maiden määrä 
lisääntynyt ollen nyt 147. ITF:n koulu-
tustoiminta on lisääntynyt, viestinnässä 
internetin käyttö on lisääntynyt, on 
järjestetty erilaisia kampanjoita, on seu-
rattu globalisoitumiskehitystä sekä pe-
rinteiseen tapaan pidetty kokouksia.

Valtava määrä aloitteita
Kokouksissa käsiteltiin ja hyväksyttiin 
kymmeniä aloitteita, jotka koskivat 
muun muassa HIV-aidsia, uusliberalis-
tisen globalisaation haastamista, kulje-
tuselinkeinon nopeaa muuttumista, 
maailmanlaajuista järjestäytymistä, 
Libanonin sotaa ja sen vastustamista, 
monipalveluyrityksiä eli integraat-
toreita (mm. DHL, TNT ja UPS), Ira-
nin bussityöntekijöiden ay-oikeuksia, 
uuskonservatisimia Australiassa, vuok-

ratyövoimaa, rauhaa ja turvallisuutta 
kuljetusalalla, miesten ja naisten välistä 
tasa-arvoa ja ay-oikeuksien polkemista 
Kiinassa.

Puheenjohtaja Etelä-Afrikasta
Kokouksessa päätettiin jäsenmaksun 
suuruudesta sekä valittiin uusi hallitus 
ja uusi puheenjohtaja. ITF:ää kahdek-
san vuotta luotsannut intialainen Um-
raomal Purohit (78 v.) päätti jatkossa 
keskittyä oman järjestönsä toimintaan 
Intiassa ja hänen seuraajakseen valit-
tiin Randall Howard Etelä-Afrikasta. 
Kongressiin osallistui 699 delegaattia 
ja 525 tarkkailijaa.

Kongressin yhteydessä järjestettiin 
myös naiskonferenssi, jossa kuultiin 
sihteeristön raportti ja todettiin että 
ITF:n hallitukseen on saatu maanosa-
kohtaiset naispaikat sekä naispuolinen 
varapuheenjohtaja. Todettiin, että 
puolessa jäsenliitoista on olemassa 
tasa-arvo-ohjelma. Kokous totesi, että 
naisten järjestäytymisaste on saatava 
suuremmaksi. Kansainvälinen solidaa-
risuustyö on erityisen tärkeää juuri 
naisten kohdalla. Vain näin saadaan 
naisten asemaa parannetuksi. Todet-
tiin, että ITF:n toiminnassa on naisten 
toimintaa lisättävä ja on nostettava 
naisten erityiset asiat esille. Naiskon-
ferenssiin osallistui 110 henkilöä 49 
eri maasta.

ITF:n maantiejaosto kokoontui myös 
kongressin yhteydessä. Jaostossa käytiin 
läpi toimintakertomus, keskusteltiin 
maailmanlaajuisesta järjestäytymisestä 
sekä valittiin uusi hallitus.

Rainer Heino

ITF:n (International Transporter Workers´ Fede-
ration) tuore puheenjohtaja Randall Howard 
tulee Etelä-Afrikasta. 
Kuva: RV


