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Yhteistyöllä ja koulutuksella  

Mörkö nurin 

ERTOn historiassa käännettiin uusi sivu, kun osa Tietoalan toimi-
henkilöistä alkoi siirtyä Uuden Insinööriliiton jäseneksi syyskuun 
alusta alkaen. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ERTOn tarjoamiin palve-
luihin jäsenille ja jäsenyhdistyksille. Ymmärrettävästi joudumme 
etsimään säästömahdollisuuksia, mutta tämä ei meitä lannista. 
Vielä ei ole tiedossa, moniko liittoa lopulta vaihtaa. Erton jäsen-
yhdistykset ovat lisäksemme ET, Ystea, MaMa sekä TiTo. Kaikilla 
ERTOn jäsenyhdistyksillä on nyt oiva tilaisuus edelleen tehostaa 
jäsenhankintaansa. Logistiikan toimihenkilöiden oma kampanja 
on hyvässä vauhdissa. Yhteisen hyvän lisäksi tarjolla on konkreet-
tista hyvää myös jokaiselle uuden jäsenen hankkineelle LT:läisel-
le kahdenkympin arvoisen lahjakortin muodossa. Järjestäytymä-
tön työkaveri kannattaa ohjata LT:n tai ERTOnverkkosivuille heti 
tänään. Perustelut tiedät parhaiten sinä itse.

Nyt syksyn saapuessa ja iltojen pimetessä alkaa mieliala vä-
kisinkin laskea. Oloa ei juuri helpota ”tuutin täydeltä” tulevat va-
roitukset uudesta lamasta. Hyvä valmistautuminen auttaa nujer-
tamaan nurkalla kurkkivat möröt ja niiden tuomat haasteet. Työ-
paikoilla edessä on uusien henkilöstöedustajien valinnat. Heidän 
perehdyttämisensä ja kouluttamisensa kautta pystymme tarvit-
taessa vastaamaan parhaiten meidän tuiki tärkeästä edunval-

vonnastamme. Tammikuussa on tulossa Erton Minä Hed -tilai-
suus, johon toivon suurta osallistumista. Henkilöstön edustajil-
le eli hedeille on rakenteilla uusi nettisivusto, jonne tulee oman 
keskustelualueen lisäksi tietoa henkilöstön edustajana toimimi-
sesta ja tulevista koulutuksista. 

Myönteistä ajattelua
Konkreettisen tekemisen lisäksi meistä jokainen voisi kääntää aja-
tuksiaan enemmän positiiviseen suuntaan. Voimme kääntää esi-
merkiksi  normaalin aamurutiinimme hieman eri järjestykseen. 
Peiliin katsoessamme voimme toivottaa itsellemme hymyn kera 
erittäin hyvää huomenta! Jatketaan samaa hymyä vielä työpaikal-
lakin. Uskokaa vaan – pienillä teoilla on virkistävä vaikutus mui-
den muassa jaksamiseen, huumoriakaan unohtamatta.

Tätä kirjoittaessani syksyn palkankorotuksista ei ole vielä va-
litettavasti tietoa. Parhaiten siitä asiasta pysyy kärryillä seuraa-
malla nettisivujamme. Tieto korotuksesta tulee sivuille heti asi-
an selvittyä. Samalla voit käyttää ääntäsi Suomen Parhaat Net-
tisivut -kilpailussa.

Anne Kivelä, varapuheenjohtaja
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Jokainen voi pienillä keinoilla ja tavoilla 
vaikuttaa myönteisesti ilmapiiriin ja sitä 
kautta keskinäiseen vuorovaikutukseen 
ja työhyvinvointiin. 

Tunnettu rotuerottelun vastustaja, ete-
läafrikkalainen Anglikaanisen kirkon ark-

Voimavaran eteen kannattaa 
tehdä työtä

kipiispa Desmond Tutu on sanonut: ”Teil-
le on tuttua, miten me kaikki puhkeam-
me kukkaan sellaisen ihmisen lähellä, joka 
näkee meissä olevan hyvän ja osaa hou-
kutella esiin parhaan meistä. Ja tiedäm-
me, miten me kaikki kuihdumme sellai-

sen ihmisen lähellä, joka koko ajan löytää 
meistä vikoja.”
Lisätietoa: http://www.erto.fi /palvelut/
tyohyvinvointi

Teksti: Kristiina Ahonen, 
viestintäpäällikkö, ERTO

10 tapaa edistää työyhteisön toimivuutta

Jokaisen työyhteisön oman toimintakulttuurin 
kehittyminen edellyttää kykyä ratkaista erilaisia 
arjen tilanteita. Vastuu työhyvinvoinnista ja sen 
kehittämisestä kuuluu kaikille työyhteisön jäsenille.

1) HYVÄN PUHUMINEN SALLITTU!

Puhun työkaveristani hyvää sekä suoraan hänelle että selän 
takana. Olen ystävällinen, kohtelias ja edistän yhteisesti so-
vittuja asioita.

2) ARVIOIN, EN ARVOSTELE

Arvioin vain toimintaa, en kenenkään luonnetta tai persoonaa. 
Suhtaudun toisiin asiallisesti ja kunnioittaen ja arvioin myös 
omaa käyttäytymistäni rehellisesti. Hyväksyn, että olemme 
kaikki epätäydellisiä ja meillä on erilaisia vahvuuksia. 

3) ANNAN JA VASTAANOTAN MYÖNTEISTÄ PALAUTETTA

Myönteisen palautteen saaminen voi pelastaa jonkun päi-
vän ja lämmittää mieltä pitkään. Jos kiitokset tulevat asi-
akkaalta, välitän ja kerron kiitokset hänelle, jolle ne kuulu-
vat. Jos saan itse positiivista palautetta, otan sen vähättele-
mättä vastaan.  

4) KRITIIKKIÄ VAIN RAKENTAVASTI

 Jos kritiikkiin on jostain syystä aihetta, kerron sen rakenta-
vasti suoraan asianomaiselle. Syyllisten etsinnän tai nolaami-
sen sijaan keskityn ratkaisujen löytämiseen ja tilanteen kor-
jaamiseen.  Muistan myös itsearvioinnin ja pyrin aidosti ym-
märtämään toisten näkökannat.

5) PIDÄN JUORUT OMANA TIETONANI

Jos minulle juorutaan työkaverista, pidän asiat omana tieto-
nani. Mikään ei leviä niin tehokkaasti kuin perättömät huhut 
ja aiheettomat juorut. Muistan, että uskomus ei ole koskaan 
sama kuin tosiasia..

6) AUTAN TARVITTAESSA

Jos työkaverin työt alkavat kasaantua, tarjoan apuani oman 
työni salliessa. Jos kasaantumista tapahtuu usein tai jatku-
vasti, nostan asian esiin, jotta koko työyhteisön töiden or-
ganisointia ja tehtäväjakoa voidaan miettiä ja mahdollises-
ti tarkistaa yhdessä. 

7) OTAN ESIIN RISTIRIIDAT JA PULMATILANTEET 

Jos huomaan työyhteisössäni merkkejä ilmapiirin huonontu-
misesta, ristiriidoista tms, otan asiat esille työkavereideni ja 
esimiesten kanssa. Kun pieniin ongelmiin puututaan avoimes-
ti ja varhaisessa vaiheessa, voidaan ehkäistä koko työyhteisön 
ajautuminen ongelmakierteeseen. Varhainen puuttuminen on 
välittämistä ja vastuunottoa, sillä olennaista on toimia silloin, 
kun mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja on runsaasti.  

8) OLEN AKTIIVINEN JA ALOITTEELLINEN

Olen työpaikalla ja palavereissa aktiivinen, teen aloitteita ja 
kerron ideoistani. Kuuntelen keskittyneesti ja sisäistän minul-
le kerrotut asiat. Kysyn, jos en ymmärrä tai tiedä. Otan vas-
tuuta omastani ja toisten hyvinvoinnista. 

9) JAAN TIETOA JA VIESTIN

Kerron kaiken tarpeellisen tiedon vastuualueestani määrätie-
toisesti ja säännöllisesti työyhteisössäni. Edistän sisäistä tie-
donkulkua ja noudatan työpaikan pelisääntöjä.  Korjaan kuu-
lemani väärät väitteet ja vahvistan hyviä käytäntöjä. Keskus-
telen ja kehitän, en jarruta tai jumita.

10) KANNUSTAN LUOVUUTEEN

Uudet ideat, ajatukset ja ratkaisut voivat olla yllättävänkin 
lähellä, jos niille annetaan mahdollisuus. Kannustan luovuu-
teen luomalla myönteistä ja avointa ilmapiiriä.  



5 
3/2011

Logistiikan toimihenkilöt SuomiAreenalla 
Logistiikan toimihenkilöt ry oli vahvasti 
esillä vuosittain järjestettävässä Suomi-
Areena –tapahtumassa STTK:n telttaky-
lässä heinäkuun alussa Porissa.

SuomiAreenan  kävijöiden joukosta löy-
tyi myös tuttuja ja uusia jäseniä, joiden 
kanssa vaihdoimme kuulumisia ja keskus-
telimme päivän polttavista asioista.

ERTOn kaikilla jäsenyhdistyksillä oli pai-
kalla edustus. Oli mukavaa olla osallisena 
edustajamassa Logistiikan toimihenkilöi-

tä. Vietimme Ritva Anneli Väyrysen ja Ma-
ria Kivelän kanssa kolme aurinkoista kesä-
päivää Porin torilla esitellen yhdistystäm-
me ja ERTOa.

ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen oli 
paikalla ja osallistui STTK:n paneeliin. Hän 
oli myös  teltallamme kahtena päivänä tu-
tustumassa jäsenistöön.

Logistiikan toimihenkilöt ry oli hyvin 
esillä ja tunnistettavista asuista alkaen. 
Tapahtuma oli onnistunut ja pyrimme jat-

SuomiAreenan keskusteluissa olivat mukana myös ERTOn pj.  Juri Aaltonen ja nuori kokoomuksen kansanedustaja Lasse Männistö. 

kossakin osallistumaan vastaavanlaisiin ta-
pahtumiin, missä nykyisillä ja uusilla jäse-
nillämme on mahdollisuus olla suoraan yh-
teydessä yhdistyksemme edustajiin.

Kuudetta kertaa järjestetty yhteiskun-
nallinen keskustelutapahtuma SuomiAree-
na kiinnosti yleisöä. Tapahtumaa seurasi 
viikon kaikkiaan yli 20 000 osallistujaa.

Teksti: Anne Kivelä  
Kuvat: Ritva Väyrynen 

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



Vielä ennen kesää kaikki näytti auvoiselta. Yritysten tilauskirjat 
pullistelivat toinen toistaan paksumpina, työllisyys koheni ja yri-
tysten tulokset olivat erinomaisia. Osinkovirta vei omistajien tas-
kuihin miljarditolkulla rahaa. 

Monen alan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät noin 
4 %:n palkankorotusvaatimuksilla. Nyt neuvotteluja käydään ai-
van uudessa tilanteessa.

Kohti uutta lamaa?
Valtion edustajat pelkäävät vuoden 2008 taantuman toistu-
mista. Taantuman toistuessa ajautuu julkinen talous vakaviin 
ongelmiin. 

Suurin osa suomalaisista selvisi vuoden 2008 ongelmista pie-
nin vahingoin. Tämän mahdollisti niin Suomessa kuin muuallakin 
valtioiden elvytys. Julkinen talous ei alkanut säästää, vaan pump-
pasi rahaa talouteen. Lainarahan turvin pidettiin yllä kotimaista 
kysyntää ja palveluita. Nyt vuonna 2011 tilanne on hankalampi. 
Moni maa ei enää saa markkinoilta lainaa, eikä elvyttäminen si-
ten ole mahdollista. Tämä voi johtaa pahimmillaan nopeaan yri-
tysten aseman heikkenemiseen ja työttömyyden kasvuun. 

Kuljetusala reagoi talouden muutoksiin ensimmäisten jou-
kossa. Elokuun lopulla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry tie-
dotti pahaenteisesti: ”Kuljetusyritysten kannattavuuden ei näh-
dä paranevan. Vastaajista 29 % arvioi yrityksen kannattavuuden 
yhä heikentyvän loppuvuoden aikana. Liikevaihdon arvioi vastaa-
jista 23 % laskevan jonkin verran ja 4 % oleellisesti.” Jos vastaaji-
en pelot toteutuvat, tulee logistiikka-alalla todella haasteelliset 
ajat eteen jo ennen vuodenvaihdetta. 

Työmarkkinat sekaisin
Elinkeinoelämää ei enää kiinnosta Suomi tai suomalaiset. Yritys-
ten ideologiana on ainoastaan voiton tuottaminen omistajille kai-
kin käytettävissä olevin keinoin. Sivustakatsojan asemaan jou-
tuvat tässä kurimuksessa niin työntekijät kuin valtiotkin. Vielä 
1990-luvulla työntekijät ja työnantajat pyrkivät yhdessä tuumin 
varmistamaan kansallisen kilpailukyvyn säilymisen. Halusimme 

yhdessä pitää huolta siitä, että Oy Suomi Ab voi hyvin. Olimme 
kaikki liikkeellä yhteisellä agendalla. Suomessa tehtiin niitä kau-
heasti parjattuja, keskitettyjä työmarkkinaratkaisuja.

Nykyinen taloustilanne huutaa kurkku suorana keskitetyn, 
taloutta ja työmarkkinoita vakauttavan ratkaisun välttämättö-
myyttä. Työmarkkinoilla on ratkaistava mm. ikääntymisen tuo-
mat ongelmat, eläkejärjestelmän rahoitus ja yritysten kilpailuky-
ky sekä verotusratkaisut. Noista elementeistä olisi ehdottoman 
tärkeää rakentaa yhteinen kolmikantainen tiekartta ulos nykyi-
sestä taloudellisesta kurimuksesta. 

Erityisesti Teknologiateollisuus on linjannut, ettei Suomessa 
enää ole yhteishenkeä ja yhteistä tahtoa asioiden hoitamiseen. 
Jokainen hoitakoon itsensä ja vahvimmat selviytykööt. Ongel-
mallisimmaksi tilanteen tekee se, että työnantajalinnakkeissa 
selviytyjiksi ei haluta kuin vahvimmat yritykset. Suomalaiset ja 
Suomi saa työnantajien puolesta ottaa raskaasti selkäänsä, kun-
han yrityksillä menee mahdollisimman hyvin. 

ERTO on erityisesti keskusjärjestönsä STTK:n kautta edistänyt 
yhteisvastuullisen keskitetyn työmarkkinaratkaisun syntymistä. 
Yhteisen sopimuksen syntyminen esimerkiksi työurien pidentä-
misestä, työelämän epäkohtien korjaamisesta ja palkkakustan-
nusten noususta olisi ehdottoman tarpeellista. Työntekijäpuoli 
tunnistaa ongelmat ja vastuunsa, mutta työnantajia ei vastuun 
kantaminen näytä kiinnostavan. Tämä on johtamassa ristiriito-
jen ja työtaistelujen syksyyn.

Teksti: Juri Aaltonen,
puheenjohtaja, ERTO

Syksy avautui synkkänä. Talouden epä-
varmuus niin Suomessa kuin muualla-
kin pakottaa miettimään tulevaisuutta 
uusin silmin. 

Haastavat ajat
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Eläkeläisenä 8,50 €:n kuukausimaksulla 
(102 €/vuosi) saat matkavakuutuksen, ka-
lenterin ja  lehden. 

Pääset myös mukaan kaikkiin yhdis-
tyksen tilaisuuksiin, kuten kevät- ja syys-
kokouksiin sekä erilaisille  jäsenhintaisil-
le jäsenmatkoille.

Jos sähköpostiosoitteesi tai muut yhteystietosi ovat muuttuneet, voit käydä päivit-
tämässä yhteystietosi ERTOn sivuilla www.erto.fi  näppärästi Weblyytin kautta. 

Yhdistys ja liitto tiedottavat ajankohtaisista asioista pitkälti sähköpostilla, jo-
ten pitämällä yhteystietosi ajan tasalla varmistat viestien saannin. Weblyytin kir-
jautumisohjeet löytyvät sisäänkirjautumissivulta. Weblyytissä voit korjata tieto-
jasi jäsenrekisterissä, tulostaa rekisteriotteen, maksaa jäsenmaksujasi, tehdä il-
moituksen palkattomasta ajanjaksosta ja tulostaa jäsenmaksutodistuksesi. 

Yhteystiedot  ajan tasalle Tiesitkö, että
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Pieni peto säntäsi tapansa mukaan otta-
maan suuhunsa maukkaan marjan. Aivan 
samanlainen juttu tapahtui aiemmin lak-
kasuolla ja myöhemmin mustikkametsäs-
sä. Minulla oli marjastuskaveri, joka ei ol-
lenkaan kunnioittanut, että juuri minä olin 
löytänyt sen parhaan puskan! 

Loppujen lopuksi en ollut edes pahoil-
lani. Kaverikseni elämääni sain pienen kar-
vaisen nelijalkaisen toukokuun lopulla ja 
elämäni mullistui – jos nyt ei ihan täysin, 
mutta kohtuullisen paljon kuitenkin.

Mili on maaliskuun loppupäivinä synty-
nyt länsisiperianlaikanarttu. Sen hankinta 
tuli keväällä mahdolliseksi ja samalla pit-
käaikainen haaveeni toteutui. 

Rotu oli jo vuosia sitten päätetty van-
hemmillani olleen koiran ansiosta. Kasvat-
tajakin uskalsi myydä laikan naiselle en-

Yhteiselämän opettelua

simmäiseksi omaksi koiraksi, koska minulla 
oli rodusta aikaisempaa kokemusta. 

Terveysvaikutus todistettu 
Koira on tuonut elämään hyviä asioita, ei-
kä vähäisin niistä ole elämänlaadun para-
neminen myös terveyden osalta. Olen vuo-
sia sairastanut diabetesta. Käyttämäni in-
suliinin määrä on ollut kohtuullisen korkea. 
Jo pienen pennun kanssa tehty pieni juok-
sentelu pihalla vaikutti niin, että insuliini-
annosta voitiin pienentää. 

Koiran kasvaessa sen liikunnan tarve 
on lisääntynyt ja lenkit pidentyneet. Sa-
malla minun insuliinitarpeeni on vähen-
tynyt. Minä, joka en osaa tyhjän perässä 
kävellä, olen alkanut tehdä päivittäin tun-
nista puoleentoista kestäviä lenkkejä koi-
ran kanssa ja vieläpä mielelläni. 

Mili on myös pari kertaa herättänyt minut 
yöllä, kun verensokerini on ollut todella al-
haalla. Lääkärini tarjosi selitykseksi hengi-
tykseni hajun muuttumista.

Hankinta vaatii harkintaa
Lemmikin hankinta, olipa kyseessä mikä 
laji tahansa, on kuitenkin tehtävä harki-
ten. Ei se yhtä pyhää ole, vaan monenlais-
ta harmiakin mahtuu mukaan. Milin ikä-
vissään tekemät tuhotyöt ovat onneksi ol-
leet varsin pieniä, mitä nyt pari yliopiston 
kirjaston kirjaa ”lukaisi” ohimennen. Hoi-
to-ongelmia ei onneksi ole ollut, sillä olen 
saanut tarvittaessa viedä koiran äidilleni 
maalle. Siellä Mili on hurmannut äitini li-
säksi myös hänestä huolehtivan veljeni. 
Maalla myyrät ja hiiret saavat kyytiä va-
paana liikkuvan koiran toimesta.

On tässä yksi mutta tullut matkaan: sil-
loin kun aioin kirjoittaa tästä pienestä eri-
koisesta, se oli pieni, mutta nyt – hupsis – 
se onkin jo kasvanut isoksi kooltaan, mutta 
ei ehkä mieleltään. Erikoinen se on, aina-
kin minun mielestä! Kuuluuhan sen ruoka-
valioonkin jo mainittujen vattujen, lakko-
jen ja mustikoiden lisäksi kirsikat, mansi-
kat, karviaiset ja viinimarjat, viinirypäleistä 
puhumattakaan. 

Teksti: Ritva Väyrynen

Jokin syöksähti yhtäkkiä ha-
muamaan vadelmia, joita olin 
juuri kurkottamassa vattupeh-
kon oksilta. Toiseksihan minä 
jäin ja ehkä suosiollakin. 

Koira on tuonut 
elämään hyviä 
asioita, eikä 
vähäisin niistä ole 
elämänlaadun 
paraneminen myös 
terveyden osalta.

”
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Sivustaseuraaja voi vain hämmästellä tyy-
likkäästi lentävää perhosiimaa, joka vie per-
hon varmasti ja hallitusti koskikiven taakse. 
Tarkalla katseella jopa näkee, kun taimen 
hakee perhon vedenpinnasta ja hyppyesi-
tyksen myötä syöksyy kosken poikki perho-
kalastajan vauhdilla kahlatessa perään.

Tuo lähes taikuudelta vaikuttava näy-
telmä ei kuitenkaan ole taikuutta, vaan se 

Perhokalastuksessa yksityiskohdista 
syntyy hallittava kokonaisuus

Metsän taakse painuvan kesäauringon 
kajossa perhokalastaja kävelee kosken 
rannalle, sitoo perukkeen päähän 
perhon ja aloittaa kalastuksen.

koostuu monista pienistä yksityiskohdis-
ta, jotka yhdessä muodostavat halutun 
lopputuloksen. 

Kaikki alkaa perhon tekemisestä. Usein 
kuvitellaan, että perhonsidonta vaatisi jo-
tenkin erityistä sorminäppäryyttä. Vanha 
sanonta sanoo, että jos osaat sitoa kengän-
nauhat, osaat sitoa myös kalastavia perho-
ja. Sanonta ei ole kaukana totuudesta. 

Jatkuvaa opettelemista
Perhonsidonnassakin muutamien perus-
tekniikoiden opettelemisella pääsee hy-
vään alkuun. Kokemuksen myötä oppii yh-
distämään aiemmin opittua ja näin tek-
niikkavarasto kasvaa kuin huomaamatta. 

Kuten minkä tahansa uuden taidon 
opetteleminen, vaatii se kuitenkin työtä. 

Perhonsidonnassa valmiiksi ja kaiken tie-
täväksi ei tule koskaan: oleellista ja pal-
kitsevaa onkin oppia riemuitsemaan niis-
tä onnistumisen kokemuksista joita kehi-
tyskulun varrelle osuu.

Käytäntöä ja teoriaa
Perhokalastajalle ei toki riitä se, että per-
horasiat pursuavat perhoja. Koskella tu-
lee osata heittää tilanteeseen sopiva per-
ho oikeaan paikkaan. 

Heittämisessä, kuten myös sitomises-
sa, hyvää opettajaa ei korvaa mikään. Asi-
antunteva opastaja pystyy korjaamaan 
heti aluksi perusvirheet. Hän myös näkee 
ne lahjakkuuden osa-alueet, joita voidaan 
vahvistaa, ja toisaalta myös ne osa-alueet, 
joita tulee parantaa. 

Kosket ovat kiehtovia mutta myös vaativia kalastuspaikkoja.

Valmiiksi ei tule koskaan. 
Olennaista on oppia 
riemuitsemaan kohdalle 
osuvista onnistumisista.”

 >>
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Opastajan työtä helpottaa, jos aloittelija 
vaivautuu hankkimaan teoriapohjaa, jo-
ta vasten hän pystyy vertaamaan omaa 
tekemistään. Onneksi perhokalastuksesta 
on kirjoitettu kirjoja hyllymetreittäin, joten 
teoriapohjan hankkiminen ei ole vaikeaa.

Aina ei onnistu
Koskella olennaista on oikean tilanneku-
van hahmottaminen. Mitä ravintokohteita 
taimenet ja harjukset syövät? Missä koh-
din ja mihin kellonaikaan ne niitä syövät? 
Muuttujia voi olla lukemattomia, mutta 
kokemuksen myötä palaset usein loksah-

tavat kohdalleen ja haaviin päätyy halut-
tu saalis. 

Joskus toki voi käydä niin, että kalaa ei 
tulekaan! Tällöin on hyvä miettiä niitä te-
kijöitä, joista syy moiseen voisi johtua ja 
kehittää päätelmistä uusia, mahdollises-
ti toimivia lähestymistapoja seuraavaan 
kertaan.

Auringon hämyssä koskella huiskivan 
perhokalastajan toimissa saattaa olla jo-
tain, mistä voisi olla hyötyä myös amma-
tillisen osaamisen kehittämisessä.

Teksti ja kuvat: Ari-Heikki Rintaniemi

Pienet hyönteisjäljitelmät ovat  koskikalastuksen perusperhoja. Perhot: Ari-Heikki Rintaniemi.

Työsuojelun yhteistoimintahenkilös-
tön toimikausi on päättymässä. Mar-
ras-joulukuussa järjestetään uudet 
vaalit yksityissektorin työpaikoilla.  Täl-
laisia työpaikkoja  on lähes 6 600 pal-
velualoilla, kuljetuspalveluissa sekä 
teollisuusaloilla. Uusi toimikausi kos-
kee vuosia 2012–2013.

Yli kymmenen hengen työpaikkaan  
on valittava työsuojeluvaltuutettu ja 
kaksi varavaltuutettua. Toimihenkilöt 
voivat halutessaan valita omat yhteis-
toimintahenkilöt. Vaalit voidaan to-
teuttaa pienemmillä työpaikoilla työ-
paikkakohtaisesti siitä sopien.

Yli 20 työntekijän työpaikalla toi-
mii lisäksi työntekijöiden ja työnan-
tajan yhteistyöelimenä työsuojelutoi-
mikunta tai muu vastaava yhteistoi-
mintaelin.

Työnantajaa työsuojelun yhteis-
toiminnassa edustaa työsuojelupääl-
likkö.

Työsuojeluvaalien toteuttamisesta 
ja riittävästä valmistautumisesta nii-
hin on vastuussa työsuojelupäällikkö. 
Ohjeita vaalien toteuttamiseksi löytyy 
tyoturva.fi  –verkkosivuilta.

Yksityissektorilla 
työsuojeluvaalit

STTK on mukana syyskuun alussa käynnistyneessä ”Harmaa ta-
lous - musta tulevaisuus” - kampanjassa, joka kannustaa nuo-
ria pohtimaan harmaata taloutta ja sen vaikutuksia omaan elä-
määnsä. Kampanjan tavoitteena on tehdä selväksi, että jokainen 
meistä on oikea henkilö torjumaan harmaata taloutta.

Arkiset valinnat ovat monin verroin tehokkaampia nakerta-
maan harmaan talouden toimintamahdollisuuksia kuin jo ta-
pahtuneisiin rikoksiin kohdistuvat toimet.

Välistävetäjä vie kaikilta
Kampanjalla on myös Harmaa talous - musta tulevaisuus - si-
vusto osoitteessa www.mustatulevaisuus.fi . Sivustolle on koot-
tu tietoa harmaasta taloudesta ja talousrikollisuudesta ja siellä 
voi testata myös omaa tietämystään aiheesta.

Kampanja näkyy katukuvassa Välistävetäjä vie kaikilta -tee-
malla ulkomainoksissa sekä poliisin ja tullin virka-autoissa, joi-
hin liimataan syyskuun aikana teemalla olevat tarrat.

Poliisin lisäksi kampanjassa ovat mukana sisäasiainminis-
teriö, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, Tulli, Vero-
hallinto, Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Eläketurvakes-
kus, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Finanssialan Keskusliitto, 
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa, Palvelualojen ammattiliitto 

STTK mukana Harmaa talous – musta tulevaisuus -kampanjassa

PAM, Palkansaajajärjestö Pardia, Rakennusteollisuus RT, Raken-
nusliitto, SAK, STTK, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL, Suo-
men Yrittäjät ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL.
Lisätietoja: www.mustatulevaisuus.fi 
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Lukijamatkalaisia torstaisen retken taukopaikalla kraaterijärven yläpuolisissa maisemissa. Vasemmalta lukien Lea, Inga, Tuula ja Gunn-Britt. 
Kuvasta puuttuu kameran toisella puolen ollut Ritva.

Saavuimme Sao Miguelin saarelle har-
maan pilviverhon läpi harmaaseen maa-
nantai-iltapäivään. Ensimmäisen tutus-
tumisretken kaupungille teimme hie-
noisessa tihkusateessa, joka sai hiukset 
kihartumaan, vaikka ei luonnonkiharaa 
olisi ollutkaan. Samalla valkeni, ettei täl-
lä lomamatkalla tarvinnut hiuksia lain-
kaan laittaa. Luonto huolehti siitä puo-
lestamme. 

Ensimmäiseen päivään ei isompaa 
ohjelmaa tarvinnut keksiä, lähitienoo-
seen tutustuminen riitti ennen iltaa ta-
pahtunutta tarkistuskäyntiä keskus-
taan.

Puistokierroksella
Toisena päivänä Tuula lähti matkatoimis-
ton järjestämälle jalkaisin tehdylle kau-
punkikierrokselle, toiset katsastivat pa-
ri kaupungin monista puistoista. Ensim-
mäinen oli oikeastaan yliopistokampuksen 
parkkialue. Siellä, kuten koko kampuksel-
la oli hienoja istutuksia ja mielenkiintois-
ta näkemistä. 

 Eräässä lammessa oli ihania, todella 
suuria lumpeenkukkia. Näimme myös eri-
koisia lehtipuita, joissa oli merisiilin näköi-
siä kauniinpunaisia kukintoja.

Nuoruudenlähteellä
Kolmantena päivänä lähdimme päiväret-
kelle. Nautimme paitsi teetehtaan maisti-
aisista, myös erittäin kauniista maisemista 
sekä tutustuimme ananasviljelyn saloihin. 
Retkeläisten nuorentunut olemus on pe-
räisin käynnistämme nuoruudenlähteel-
lä. Jos jollakin näyttää teho olleen heikko, 
johtuu se siitä, että kaikki eivät uskaltau-
tuneet ihanan lämpöiseen veteen. Ja jos 
oikein tarkkoja ollaan, niin lähteessä käy-
neet olisivat kyllä voineet käydä siinä toi-
senkin kerran! 

Lukijamatkalaiset Azoreilla

1
2
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Pienen kylän hotelliravintolassa oli tarjolla 
lounas; paikallista lihapataa, jonka anne-
taan hautua saviastiassa seitsemän tun-
tia kuuman lähteen kupeeseen kaivetus-
sa kuopassa.

Atlantin aalloissa
Torstaina olimme kaikki puolenpäivän ret-
kellä ihastelemassa kuumia lähteitä ja kak-
siväristä järveä. Matkaoppaamme saa täy-
det pisteet asia- ja aluetuntemuksesta se-
kä historiikin kerronnasta. 

Nousimme ylös kaksoisjärvelle, joita ei 
kuitenkaan näkynyt huipulla olevan usvan 
ja pilvien takia. Ajoimme alas kylään ja siel-
tä lähtiessämme kuljettajamme ilmoitti, 
että sumu on hälvennyt ja hän ajaa vie-
lä kaksoisjärven kautta, koska hän halusi 
ehdottomasti meidän näkevän tämän ih-
meen – sinisen ja vihreän osan samassa 
järvessä. Erityiskiitos siitä hänelle.

Tuula halusi kastella varpaansa Atlan-
tin aalloissa. Siihen tarjoutuikin tilaisuus 
perjantaina, jolloin emme retkeilleet Pon-
ta Delgadan kaupunkialuetta kauemmas. 

Jakaannuimme kahteen osaan: Guni ja In-
ga lähtivät patikkaretkelle tarkistamaan 
hieman kaupungin ulkopuolella sijaitse-
vien kahden uimarannan kuntoa. 

Loppuosa ryhmästä (Lea, Tuula ja Rit-
va) lähtivät ikkuna- ja hieman muillekin 
ostoksille kaupungin keskustaan. Hyppä-
simme hotellin luona pieneen paikallisbus-
siin. Matkalipun hinta oli päätähuimaavat 
35 senttiä. Näimme samalla lisää viehät-
tävästä kaupungista, koska bussi kiersi eri 
reittejä, mitä me olimme kävelleet.

Hieno eläinten kirjo
Lauantaina ajoimme taksilla saaren län-
siosaan. Matkaoppaiden järjestämä tak-
si ystävällisen ja kielitaitoisen kuljettajan 
kera mahdollisti päivän oman aikataulun 
mukaan. 

Kuljettaja vei meitä ihastuttaville nä-
köalapaikoille ihailemaan jyrkänteitä, tur-
koosinsinistä merta ja kauniita puutarho-
ja. Hän kertoi, että saarella ei ole lainkaan 
käärmeitä eikä petoeläimiä. Sen sijaan kan-

sallislinnusta, haukasta näkyi välähdyksiä 
niiden liidellessä ilmassa. 

Lehmiä saarella oli paljon. Niitä näki 
yleisimmin vuorien rinteillä laiduntamas-
sa, mutta myös  hetkellisesti parkkipaikal-
la siirtymässä laitumelta toiselle omistaji-
ensa paimentamana.

Onnistunut matka
Sunnuntaina vietimme aikaamme hotel-
lin uima-altaalla aurinkoa ottaen. Illalla 
katsastimme läheisen ruokapaikan, mut-
ta ajatuksemme olivat jo osin seuraavan 
päivän kotiinlähdössä.

Hurmaava Sao Miguelin saari jätti jäl-
kensä sieluihin ja sydämiin. Jäimme kai-
paamaan hyvää ruokaa, terveydelle suo-
siollista meri-ilmastoa ja toista lomaviik-
koa heti perään.
Kuvat: Ritva Väyrynen
1.   Aukio rannan tuntumassa.
2.   Jakarandapuu yliopiston kampusalueella.
3.   Hieno laavakivestä tehty  puistonpenkki.
4.   Varpaat ja nilkat saivat Atlantinkasteensa.
5.   Matkalaisten hotelli, The Lince.

3
4

5

Nuoruudenlähde.
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Työmarkkinajärjestelmä on ollut murrok-
sessa viimeiset vuodet. Työnantajapuo-
li on lähes uskonnonomaisesti kieltänyt 
tulopoliittisen järjestelmän. Tilalle se ha-
luaa järjestelmän, jossa se – tai pikemmin-
kin sen vaikutusvaltaisin järjestö – haluaa 
yksin päättää esimerkiksi palkkaratkaisun 
tasosta. Tätä ns. palkka-ankkurimallia aje-
taan jääräpäisesti seurauksista piittaamat-
ta. Tällainen sanelu on vierasta pohjoismai-
selle sopimusyhteiskunnalle.

Työnantajien asenteella on varmasti 
vaikutusta pitemmällä aikavälillä myös 
palkansaajapuolen asenteisiin ja toiminta-
tapoihin. Ihme on, jos palkansaajapuoli ei 
radikalisoidu. Jos kerran perinteinen neu-
vottelu- ja sopimismalli ei työnantajapuo-
lelle käy, täytyy etsiä tilalle muita keinoja. 
Tämä näkyy jo nyt työtaisteluiden lisään-
tymisenä. Todennäköisesti yhä useammin 
työtaistelut eivät noudata perinteistä kaa-
vaa ennakkoilmoituksineen ja muine pe-

lisääntöineen. Voisi vain todeta, että sitä 
saa mitä tilaa.

Työmarkkinajärjestelmän muutos hei-
jastuu myös tavalla tai toisella sekä järjes-
täytymiseen, että toimintaan työpaikoilla. 
Se saattaa näkyä järjestäytymisasteen jon-
kinlaisena laskuna, tuskin kuitenkaan ko-
vin suurena. Se asettaa työpaikka- ja luot-
tamusmiestoiminnan uusien haasteiden 
eteen. Ennen luottamusmies toimi tietyl-
lä tavalla välittäjänä sopimusasioissa. Nyt 
sellainen rooli on katoamassa. Eihän sitä 
tarvita kun työnantajapuoli katsoo voi-
vansa yksin päättää mikä on oikein työ-
markkinoilla.

Mitä sitten tilalle? Luottamusmiehen 
tehtävässä voisi olla aika palata vähän 
”juurilleen”. Hänen roolinsa jäsenistön 
etujen valvojana – ei sopimusten tulkit-
sijana – voisi vahvistua. Hänen vastuun-
sa työpaikan järjestäytymisasioissa tulisi 
vahvistua. Tämä merkitsee sitä, että luot-

tamusmiehen rooli muuttuu vaikeammak-
si. Eihän se koskaan ole helppo ollut mutta 
jatkossa vieläkin vähemmän helppo. Am-
mattiliittojen tuleekin omalta osaltaan 
pyrkiä luottamusmiehen tukemiseen ny-
kyistä vahvemmin keinoin. Myös perinteis-
tä työpaikkatoimintaa tarvittaisiin kipeästi 
luottamusmiehen tueksi. Nyt jos koskaan 
yhteisöllisyydellä on tilausta.

Uhki

työmarkkinajärjestelmä murroksessa

kolumni

Pienen medaljongin takana 

Sain teini-ikäisenä äidiltäni vanhan, kultaisen medaljongin. Sen 
sisällä oli pieni, mustavalkoinen valokuva. Kuvassa oli noin kak-
sivuotias poika, jolla oli kauniit, vaaleat kiharat. Tiesin, että ku-
vassa oli jo ennen isäni syntymää kuollut isäni isoveli. 

Minä hassu teini halusin laittaa silloisen poikaystäväni ku-
van medaljonkiin. Ällistys oli suuri, kun kuvan alta paljastui pie-
ni, vaalea hiuskiehkura. Hiuskiehkuran oli medaljonkiin laittanut 
ilmeisesti isäni äiti. Ehkä vasta sen jälkeen kun pienestä pojasta 
oli jo aika jättänyt.  Täytyy myöntää, että selkäpiitäni pitkin kul-
kivat kylmät väreet kiehkuran löytäessäni. Ajatukseni kulkivat 
lastaan surevan äidin tuntoihin. 

Isälläni oli myös sisar, joka kuoli lapsettomana 42-vuotiaana. Äi-
tini puolestaan oli ainoa lapsi. Siksi meillä neljällä sisaruksella 
ei ole koskaan ollut ainuttakaan serkkua tai pikkuserkkua. Kou-
lussa asia nousi esiin lähinnä kielten tunneilla. En tiennyt edes 
suomeksi, kuka kenellekin on eno, täti tai käly. Ruotsin kielessä 
oli tietty helpompi hahmottaa isän veli, farbror. Mutta mikä se 
onkaan suomeksi, enoko vai setä?

Meillä neljällä sisaruksella on yhteensä viisi lasta. Heistä ai-
noastaan yksi jatkaa sukuamme vanhalla sukunimellämme. Pe-
rinteitä voi vaalia pienessäkin suvussa. Vanhempi veljeni on ris-
titty pienenä kuolleen setänsä mukaan. Vanhemmistaan poike-
ten lapsillamme on serkkuja ja heidän lapsillaan pikkuserkkuja. 
Näin minäkin saan vanhoilla päivilläni oppia käytännön suku-
laisuussuhteita. 

Teksti: Leena Wickström,
Logistiikan toimihenkilöt ry:n taloudenhoitaja

Elämä sujuu ilman suurta sukua; serk-
kuja tai pikkuserkkuja.  Varsinkin, kun 
asiaan ei itse voi vaikuttaa. Sukulaisuus-
suhteita voi oppia vanhempanakin.
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Kerro omat kokemuksesi 
järjestösi toiminnasta.

Kirjoitusten keruu 1.9.2011-31.5.2012. 
Jos kaipaat apua kirjoittamisen aloittamiseen ja 
tekstin jäsentelyyn, niin pyydä ilmainen muistelma-
kirjoittamisen oppimateriaali. 

Lisätietoja: 
www.tjs-opintokeskus.fi/kulttuuri/jarjestotarinat

Oletko ollut tai olet ammattijärjestössäsi aktiivinen toimija? Hal-
lituksen jäsen, luottamusmies, yhdysjäsen, valtuuston jäsen, työ-
suojeluvaltuutettu tai jossain muussa roolissa?

TJS Opintokeskus, Toimihenkilöarkisto, Akava ja STTK järjestä-
vät ensi toukokuun loppuun asti (31.5.2012) kestävän kirjoitusten 
keruun kaikille entisille ja nykyisille ammattijärjestöaktiiveille. 
Kirjoita toiminnastasi ja tapahtumista työpaikalla ja järjestös-
sä! Kirjoitusten keruu on osa suurta historian tutkimusta toimi-
henkilöiden järjestäytymisestä ja edunvalvonnasta.

Järjestötoimijan rooli on kiinnostava ja tärkeä. Kokemukse-
si kertovat oman aikansa kuvaa järjestötoiminnasta, joka myös 
vaihtelee eri järjestöissä. Järjestäjäorganisaatiot haluavat koota 
talteen akavalaista ja STTK:laista järjestötoimintaa, sen kehitty-
mistä ja muuttumista vuosien kuluessa.

Kirjoita siis tarinasi! Millainen kokemus toiminta työpaikal-
la tai järjestössä on ollut sinulle? Minkälaisissa asioissa työpai-
koilla puoleesi on käännytty? Millaista on neuvotella henkilös-
töä koskevista asioista työnantajan kanssa? Mikä on tavallisin-
ta, mitä järjestötoimijana teet tai olet tehnyt? Millaista on olla 
luottamusmies, kun lakkovaroitus on annettu?

Kirjoita vapaamuotoisesti. Lyhyetkin kertomukset sekä ar-
kisista rutiineista että mieleen painuneista tapahtumista ovat 
kiinnostavia. 

Apua ja ohjausta kirjoittamiseen
TJS on valmistanut oppimateriaalin muistelmien kirjoittajalle. 
Sen avulla kirjoittamisen alkuun pääsee vaivattomasti. Mate-
riaali sekä houkuttelee muistoja kirjoittajastaan, että neuvoo 

kirjallisen muistelmateoksen rakenteen ja kielen kysymyksissä. 
Lisäksi materiaali tarjoaa välineitä muistelmien ulkoasun työs-
tämiseen. Materiaalin pyytäminen ei maksa mitään eikä vel-
voita mihinkään.   
Lisätietoa: inka.ukkola@tjs-opintokeskus.fi , p. (09) 2293 0329.

Ay-kokemukset 
arkistoon

Jäsenpäivillä riitti puhuttavaa
Syyskuun puolivälissä Turku-Tukholma -risteilynä toteute-
tut jäsenpäivät keräsi yhteen aktiivisia LT:n jäseniä. Varsinai-
sen kokouksen avasi lauantaina yhdistyksen puheenjohta-
ja Marko Nurmi toivottaen salin täyttäneet jäsenet terve-
tulleiksi. Puheenjohtajan maltillinen olemus on muuttunut 
lähes kansainväliseksi sulavuudeksi ja ujous melkein puhe-
liaisuudeksi, jos ei ihan suulaudeksi.

ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen puhui ay-toimin-
nan tulevaisuudesta. Saman ongelman kanssahan sitä pai-
nitaan koko ajan myös ruohonjuuritasolla. Kysymyksiä on 
paljon. Kuinka saada uusia jäseniä?  Kutistuuko ja heikke-
neekö liittomme ja yhdistyksemme kauan aktiivisesti toi-
mineiden ihmisten lopettamisen myötä.?

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Karo-Petteri Kuusisto 
kävi läpi työehtosopimustilannetta.  Kuten aikaisemmin-
kin, keskustelu virisi ja kysymyksiä alkoi sadella. Eri puolil-
la Suomea on järjestetty jäsentilaisuuksia, joissa työehto-
sopimusta on ”luettu auki”. Silti tämä ”vihkonen” näyttää 
olevan aina vain kuin ”säädösten viidakkokirja”. 

Erton järjestölakimies Maritta Jalo kertoi selkeästi ja ym-
märrettävästi YT-laista ja YT-käytännöstä yrityksissä. Mo-
nessa kohtaa keskustelun aikana tunnisti oman tilanteen 
omalla työpaikallan – joko hyvässä tai huonossa.

Edunvalvontavaliokunta ja työvaliokunta pitivät tilaisuu-
den jälkeen omat kokouksensa. Koska risteilyllä oli mukana 
myös taksialan ammattilaisia, käytimme tilaisuuden hyväk-
semme ja istuimme yhdessä alas. Totesimme kaipaavam-
me yhteisenä foorumina toimivaa taksitapahtumaa. Edel-
lisestä kun on vierähtänyt jo kosolti aikaa. Saimme mie-
tittyä yhdessä muutamia asioita lokakuun alussa Oslossa 
kokoontuneen NTF:n (Pohjoismaiden kuljetustyöntekijöi-
den liitto) taksityöryhmän perustamista pohtineen koko-
uksen esityslistalle. 

Kiitos teille kaikille ja erityisesti puuhanaisena toimi-
neelle varapuheenjohtaja Anne Kivelälle mukavasta ja an-
toisasta jäsenpäivämatkasta. Odotan mielihyvällä seuraa-
vaa tapahtumaa.

Teksti: Lea Oksanen
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Viikot 
40- 48: 175 €
49- 04: 210 €

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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Suomalaista työtä

Suomen kesä tarjosi parastaan. Saimme 
nauttia ennätyslämmöstä ladaten akku-
ja tulevaa talvea varten. Lisävirtaa tarvi-
taankin rajusti, kun koko Eurooppa pon-
nistelee talousmurheista toiseen. 

Kaatuuko Kreikka, kaatuuko euro vai 
kaatuuko kenties koko Eurooppa? Onko 
taantuma, lama vai mikä on? Kysymyksiä 
on vastauksia enemmän, eikä näissä tahdo 
normaali työläinen enää pysyä jyvällä.

Väitän, etteivät viisaammatkaan talou-
sammattilaiset enää tiedä, mihin olem-
me menossa.

Sijoitukset ulkomaille
Harvat uskaltavat investoida Suomessa. 
Sijoittaja arvioi, että rahoille saa parem-
man katteen kun sijoittaa ne pitkin maa-

ilmaa. Pankeissa tarjolla on jos minkäkin 
nimisten yhdistelmärahastojen kirjo niin, 
etteivät välttämättä pankin sijoitusneu-
vojatkaan muista niitä kaikkia. Yhteistä 
rahastoille on se, että ne keskittyvät pää-
asiassa ulkomaisiin kohteisiin.

Enterin klikkauksella saa ostettua vaik-
ka palasen Shelliä tai osan Havaijin golf-
osakkeista. Sijoittajien tärkeimpänä tavoit-
teena on saada rahoilleen kunnon katetta. 
Jos vähintään 10 prosentin tuotto-odotus 
ei täyty, mennään nurkkaan häpeämään 
ja siirretään varat pankkitileille seisomaan. 
Seuraavaksi ihmettelemme, miksi osake-
kurssit laskevat laskemistaan. Nousuhuu-
massa unohtuu usein vanha viisaus: ”se 
mikä menee ylös, tulee myös alas”.

Vienti vetämään
Usein kuultu sanonta: ”ei työ tekemällä lo-
pu” on kärsinyt infl aation. Nyt valitettavas-
ti näyttää, että siirtämällä työ tehtäväksi 
Aasiaan, Etelä-Amerikkaan tai vaikka Ees-
tiin, voi se Suomesta tilapäisesti loppuakin. 
Suomalainen vientiteollisuus lakkaa ole-
masta ulkomaille siirtämisen myötä.

Vaihtoehtona tälle voisi olla investoi-
minen suomalaiseen teollisuuteen – kuten 
ennen internetin tuloa oli tapana. Vaikka 
onhan se toki hienoa katsoa jouluna Co-
ca-Colan mainosta ja sanoa omistavansa 
yhtiöstä hiukkasen. Olisiko kuitenkin hie-
nompaa sanoa, että työllistän suomalai-
sia suomalaisissa yrityksissä?

Meitä logistiikan rautaisia ammatti-
laisia oli syyskuun puolivälissä järjeste-
tyllä Turku-Tukholma –risteilyllä mukana 
64 henkilöä. Kiitos vielä jokaiselle hienos-
ta risteilystä. Toivottavasti olette mukana 
myös seuraavillakin kerroilla!

Marko Nurmi, puheenjohtaja

puheenjohtajalta

Helsinki-Uusimaa
Paikallistoiminnan syyskokous
Paikallistoimikunnan syysjäsenkokous pide-
tään ma 14 .11.2011  klo 17.00 ERTOn tiloissa 
Itä-Pasilassa: Asemamiehenkatu 4, 00520 
Helsinki, 11. kerros 
Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä koko-
ukselle mahdollisesti tehtävät esitykset. 
Iltapala kokouksen jälkeen. Mainitse  eri-
koisruokavaliosta  ilmoittautumisen yhte-
ydessä. 
 Ruokailun jälkeen  musikaali Katri Helena 
(www.hkt.fi /ohjelmisto) Kaupunginteatte-
rin suurella näyttämöllä klo 19.00  jäsenetu-
hintaan  20 €. 
Teatteriin on varattu paikkoja rajoitetusti, jo-
ten ilmoittaudu ajoissa. 
Maksu tilille: 101130-227651 viite: 1371.
Mainitse nimesi ja puhelinnumerosi maksun 
yhteydessä lisätiedot-kohtaan. 
Sitovat ilmoittautumiset syyskokoukseen ja 
teatteriin pe 13.10.2011  mennessä: seppo.vir-
tanen@dhl.com tai p. 0400 650 659.
Kaikki joukolla mukaan. 
Tervetuloa! 

-Paikallistoimikunta-

Paikallistoimintaa

Liittymällä Logistiikan toimihenkilöt ry:n jä-
seneksi liityt samalla myös Toimihenkilöliit-
to ERTOon. Jäsenenä saat tukea ja turvaa työ-
elämääsi. Jäsenmaksu on siis pieni hinta tur-
vallisuudestasi. 
Jäsenmaksu on vain 1,35 % /kk bruttopalkas-
tasi, kuitenkin enintään 38 €/kk. Sen lisäksi, 
että jäsenmaksulla saat liiton ja yhdistyk-
sen palvelut käyttöösi, voit myös vähentää 
sen verotuksessasi.

Aloillemme opiskelevalle jäsenyys on il-
mainen. Jäseneksi liittyminen on helppoa. 
Täytät vain jäsenhakemuskaavakkeen netis-
sä, osoitteessa www.erto.fi /liittyminen/liit-
tymislomake/

JÄSENYYS JA JÄSENEDUTKAVERILLE 
KANSSA

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



Pohjois-Savo
Syyskokous
Paikallistoimikunnan syysjäsenkokous pidetään 
torstaina 10.11.2011 klo 17.00 Hotelliravintola Jah-
tiHovissa, Snellmaninkatu 23, 70100 Kuopio. Ko-
koukseen osallistujille tarjotaan päivällinen ja 
elokuvalippu.
Ruokailua ajatellen ilmoittaudu 3.11.2011 mennes-
sä: Tarja Luostarinen, p. 045 6720 907 tai s-posti: 
tarja.luostarinen@gmail.com.
Tervetuloa!

Pikkujouluristeily ja jäsensyyskokousmatka
la-su 19.–20.11.2011.
Lähtö Siilinjärveltä klo 6.30, kokous klo 12.30 Sokos 
Hotel Seurahuone, Kaivokatu 12, Helsinki. Hintaan 
sisältyy: matkat, kokoussuolapala, kokouslounas, 
illallinen juomineen ja viihdeohjelma laivalla (Vi-
king Line XPRS, miniristeily) sekä hyvää seuraa. 
Alustava aikataulu:
la 19.11.2011
Lähtö Siilinjärveltä klo 06.30, Mikkeli klo 09.00-
09.15, Lahti klo 10.45-11.00,  Seurahuone, Helsinki 
kokous klo 12.30, ruokailu klo 15.00,  Viking termi-
naali, Katajanokka klo 21.00, laiva lähtee klo 21.30, 
Buffet-pöytä ja viihdettä laivalla.
su 20.11.2011 
Laiva satamassa klo 10.30, kotimatka alkaa klo 11.
Matkan hinta:     
53 €/hlö/A2P hytti/1hh, ei jäsen 106,00€
33 €/hlö/A2P hytti/2hh, ei jäsen 66 € 
30 €/hlö/B2R/S hytti/1hh, ei jäsen 60 €
22 €/hlö/B2R/S hytti/2hh, ei jäsen 43 €
43 €/hlö/B4 hytti/1hh, ei jäsen 86 € 
28 €/hlö/B4 hytti/2hh, ei jäsen 56 €  
23 €/hlö/B4 hytti/3hh, ei jäsen 46 € 
21 €/hlö/B4 hytti/4hh, ei jäsen 41 € 

Matka toteutuu, mikäli lähtijöitä on yli 10 hlöä.
Paikkoja rajoitetusti. Maksu 17.10.2011 mennes-
sä tilille Logistiikan toimihenkilöt, Pohjois-Savon 
paikallistoimikunta, Nordea 107830-214972. Lai-
ta maksulippuun osallistujien nimet.
Sitovat ilmoittautumiset syntymäaikoineen 
17.10.2011 mennessä Tarja Luostarinen, p. 045 
6720 907, tai sähköpostilla tarja.luostarinen@
gmail.com. 

-Paikallistoimikunta-

Paikallistoimintaa

SYYSKOKOUS järjestetään la 19.11.2011 klo 13.00

Hotelli Seurahuoneella Helsingissä, Kaivokatu 12, 
00100 Helsinki
helsinki.seurahuone@restel.fi .
Ennen kokousta tarjoillaan kahvit/teet 
ja suolapalaa alkaen klo 12.00.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä 
kokoukselle mahdollisesti jätettävät esitykset.

ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen kertoo kokouksen 
yhteydessä ajankohtaisista työmarkkina-asioista.

Kokouslounas tarjoillaan syyskokouksen jälkeen.

Matkat Helsinkiin korvataan halvimman matkustusmuodon 
kustannusten mukaisesti, matkalaskua vastaan. 
Bussiliput suositellaan ostettavaksi itse ja perittäväksi 
matkalaskulla yhdistykseltä.

Ilmoittautumiset yhdistyksen sihteerille 19.10.2011 mennessä: 
seppo.virtanen@dhl.com tai puh. 0400 650 659.

KAIKKI JÄSENET TERVETULLEITA!

HALLITUS

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

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

Äänestä LT:n verkkosivuja

Vuoden 2011 paras suomalainen www-sivusto


