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toimintaa

Jäsenlähtöisesti
Monesti kuulee puhuttavan jäsenlähtöisestä toiminnasta. Mitä 
se on? Onko kyseessä vain kauniita lupauksia vai kenties jotain 
konkreettisempaa? Mihin jäsenlähtöisyyttä tarvitaan?

Ilman jäseniä ei ole yhdistystä, olipa kyseessä jalkapalloseura, 
koirayhdistys tai ammattijärjestö. Kaikkia niitä yhdistää ihmisten 
halu kehittää jotain asiaa ja perustaa sen ympärille yhdistys, jot-
ta toiminta muuttuisi ammattitaitoisemmaksi ja vahvemmaksi.

Ammattijärjestöt eivät ole kaukaisia instansseja jotka vievät 
palkansaajan viimeisetkin varat. Ne ovat palkansaajien perusta-
mia yhdistyksiä, jotta neuvotteluvoima työnantajan kanssa saa-
daan vahvemmaksi ja yksittäisen palkansaajan – sinun ja minun 
– ääni kuuluville. Tätä varten on perustettu Logistiikan toimihen-
kilöt. Ajamme samaa asiaa vielä 35 vuoden jälkeenkin. Jäsenläh-
töisyyttä on kuunnella omia työtovereitaan sekä alan muita toi-
mijoita, ymmärtää heitä ja toimia yhteisten etujen mukaisesti.

Ammatillista koulutusta jäsenistölle
Jäsenille toteutetuissa kyselyissä on noussut vahvasti toive am-
matillisen koulutuksen järjestämiseksi. Alojemme työnantajat 
ovat säästäneet koulutuskustannuksissa ja keskittyneet vähen-
tämään alojemme työpaikkojen määrää kuin kouluttamaan hen-
kilöstöään aikana jolloin kuljetettavat tonnit ja lähetykset ovat 
vähentyneet.

Alan palkkakyselyn yhteydessä kysyttiin myös koulutuksista. 
Vastanneista 56 % ilmoitti, ettei ole saanut työnantajalta min-
käänlaista koulutusta. Koulutusta saaneista 46 % sai koulutusta 
korkeintaan yhden vuorokauden. ERTO vastaa tarpeeseen amma-
tillisen koulutuksen kehittämiseksi ertolaisille aloille. Viime vuo-
den lopulla käynnistynyt Emma-akatemia eli ERTOn ammatillinen 
koulutus on yksi keino, jonka avulla pystytään tarjoamaan am-
matillista koulutusta koko jäsenkunnalle – ja ylikin. Ensimmäiset 
Emma-koulutukset keskittyvät Microsoftin ohjelmistojen käyt-
töön. Jo maaliskuussa logistiikan aloille järjestetään koulutusta 
tullilainsäädännössä. Kaikki koulutukset on tarkoitettu ERTOn jä-
senille jäsenhintaan. Esimerkiksi Excelin jatkokoulutuspäivä lou-
naineen kustantaa ERTOn jäsenelle vain 45 euroa.

Tulevaisuuden tavoitteena onkin kehittää Emma-akatemi-
asta ERTOn halutuin jäsenetu. Matka on kuitenkin pitkä ja vasta 

ensimmäiset askeleet on otettu. Muistathan vastata jatkossakin 
jäsenkyselyihin, jotka ovat ensiarvoisen tärkeää tietoa kehittäes-
sämme toimintaa jäsenten haluamaan suuntaan.

Jäsenlähtöisyys näkyy edunvalvonnassa
Joulukuussa annettiin lakkovaroitus Itella Logistics Oy:n toimi-
henkilökenttään, jotta myös toimihenkilöitä kohdeltaisiin tasa-
vertaisesti mm. yt-neuvotteluissa. Työnantajan kanssa päädyim-
me tyydyttävään lopputulokseen ja tulokset lähetettiin hyväk-
syttäväksi jäsenistölle.

Jäsenet saivat päättää neuvottelutulosten hyväksymisestä 
kohdittain ja mahdollisesta työtaisteluvaroituksen perumisesta.  
Sopimuksen syntymisen kannalla oli 70 % vastanneista. Työtais-
teluvaroitus peruttiin jäsenäänestyksen perusteella, mikä on tie-
tääkseni ainutlaatuinen tapaus koko ammattiliikkeen historiassa.

Paikallista toimintaa valtakunnallisesti
Yhdistyksen kulmakivi, paikallinen toiminta on hiipunut osassa 
Suomenniemeä. Pääsääntöisesti kyseessä ovat alueet, joilla ei ny-
kyään ole logistiikan yrityksiä, eikä näin ollen jäsenkuntaakaan.

Toiminnan nostamiseksi takaisin jaloilleen on yhdistyksen 
hallitus pyrkinyt keventämään paikallistoimikuntien ja työpaik-
kaosastojen ylläpitoon tarvittavaa byrokratiaa ja näin helpotta-
nut osastojen perustamista.

Byrokratian ratas on raskas. Sitä ei saa kokonaan pois niin kau-
an kuin lainsäädäntö sekä kirjanpitovelvoite meitä ohjaa. Ratasta 
on nyt kuitenkin saatu kevennettyä huomattavasti.

Jos olette työkavereiden kesken suunnittelemassa esimerkik-
si illan viettoa, niin käykää yhdistyksen verkkosivuilla tutustu-
massa työpaikkatoiminnan materiaaliin ja perustakaa työpaik-
kaosasto. Näin yhdistys pystyy tukemaan työpaikkanne toimin-
taa haluamallanne tavalla. Tai jos haluatte haastaa esimerkiksi 
naapuriyrityksen toimihenkilöt frisbeegolfturnaukseen, niin pai-
kallistoimikunnan kautta sekin on mahdollista. Lisätietoja paikal-
listoimikuntien sekä työpaikkaosastojen toiminnasta saa minul-
ta tai yhdistyksen paikallistoiminnan vastaavalta Anne Kivelältä.
Kevätviheriöitä odotellessa oikein hyvää hiihtolomaa kaikille. 

Marko Nurmi, puheenjohtaja

pääkirjoitus



1/2014

4
Koulutus kannattaa 

Tamperelainen Nora Rihan painii työtehtäviensä 
lisäksi myös luottamusmiehelle kuuluvien asioiden 
kanssa. Turhalta kiistelyltä vältytään kunhan  työn-
tekijät ja -antaja noudattavat yhteisiä sopimuksia.

Jokapaikanhöyläksi itseään kuvaavan Nora Rihanin työhistorian 
ensimmäiset vuodet kuluivat 1990-luvun alussa valmistunees-
sa Saarioisten pääkonttorissa Tampereella. Työtehtävät vaihtui-
vat puhelinvaihteen hoitamisesta vähittäiskaupan sekä suurta-
louden myyntiin ja markkinointiin.

Elintarvikekonsernista kuljetuskonserniin eli VR Transpointin 
tilauskeskukseen Nora siirtyi kymmenisen vuotta sitten. Trans-
pointilla työtehtävät vaihtuivat vuoden kuluttua reskontraan ja 
sieltä parin vuoden kuluttua palveluneuvontaan. Välillä Nora eh-
ti tehdä myös ajojärjestelijän töitä. 

-Työ oli mukavaa ja mielenkiintoista. Kaikille se ei vuoro-
päivin vaihtuvan työajan vuoksi sovi. Itse siirryin palveluneu-
vonnan kautta tekemään autoseurantaa eli kuskien tiliöin-
tiä. Siinä tarkistetaan ajoilmoitusten alihankkijatilityksiä eli 
lasketaan ja selvitetään epäselvissä tapauksissa kenelle las-
ku sitten lähtee.

Työ ja tehtävät muuttuvat
VR Transpointin mukana Nora siirtyi vuonna 2012 tehdyssä yri-
tyskaupassa vanhana työntekijänä Itella Logistiikan palveluk-
seen. Muutamaa vuotta aikaisemmin työtehtävät olivat laajen-
tuneet tiedonkeruulaitteiden toimivuudesta ja käytöstä huoleh-
tivaksi ”kapulavastaavaksi”.

Itella Logistiikan kotimaan rahtipalvelut uudistuvat maalis-

kuussa. Asiakkaalle toiminta näkyy kaiken maan sisäisen rahdin 
siirtymisenä Kotimaan rahti -nimikkeen alle. Samalla toimitus-
ajat täsmentyvät ja lisäpalvelut laajenevat. Vaarallisten ainei-
den ja lämminkuljetusten lisäksi jakelua aikataulutetaan ja asi-
akkaalle soitetaan ennen toimituksen saapumista. Kuljetuksen 
etenemistä asiakas voi seurata reaaliajassa sähköisesti. Itsestään 

muutokset eivät tapahdu. Palvelut mahdollistavien uusien tie-
donkeruulaitteiden käyttäminen vaatii opettelua. 

-Tulen toimimaan yhtenä uusiin tiedonkeruulaitteisiin kou-
lutettavista pääkäyttäjistä, jotka kouluttavat edelleen kollegoi-
ta ja yhteistyökumppaneita laitteiden ja järjestelmien käytös-
sä, sanoo Nora Rihan. 

Järjestäytyminen kannattaa
Saarioisten aikoina Nora liittyi työkaverin opastamana toimi-
henkilöliittoon. Järjestäytymisen tuomaa turvaa hän on joutu-
nut ja saanut seurata yllättävän läheltä.

-Eräs tuttavani sanottiin irti omasta työpaikastaan. Lähes 30 
vuoden luottamusmieskokemuksen perusteella hän riitautti liit-
tonsa tukemana asian ja juttu päättyi oikeaan lopputulokseen. 
Surkea, mutta hyvä esimerkki järjestäytymisen eduista.

ERTOon Nora siirtyi puolitoista vuotta sitten tultuaan vali-
tuksi työpaikkansa luottamusmieheksi.

-Luottamusmieheksi päädyin työsuojeluvaltuutettuna toimi-
misen kautta. Luottamusmiesvaalien alla työpaikalla oli mietit-
ty, kuka meistä on kaikista vaikein ja uskaltaa sanoa asiat suo-
raan. Sen verran jutussa on perää, että en möläyttele mitään, mi-
tä myöhemmin joutuisin katumaan, sanoo Nora.

Tietoa toiminnan tueksi
ERTOn järjestämästä HED-koulutuksesta Nora sai kattavan tie-
topaketin.

-Infoa tuli jopa niin paljon, että sitä joutui sulattelemaan. Vä-
lillä oli tunne, että tuleeko tuollekin asialle käyttöä tai mitä mil-
läkin tiedolla tekee. Ajan myötä kaikki on osoittautunut kuiten-
kin tarpeelliseksi. Parasta koulutuksessa oli, että se eli ryhmän 
ja sen tarpeiden mukaan.

-Itselläni oli vielä se hyvä puoli, että omalla esimiehelläni on 
myös luottamusmiestaustaa. Koulutukseen osallistuminen oli 
itsestään selvää. Itella on myös niin iso talo, että virhemahdol-
lisuuden osuus työnantajapuolelta on tosi pieni. Tieto yleen-
säkin kulkee hyvin molempiin suuntiin. Liikkeenluovutuksen 
kautta taloon tulevien osalta tilanne voi olla jopa sellainen, et-

Luottamusmiehen on 
saatava suunsa auki

Nora Rihan:

Infoa tuli niin sulateltavaksi 
asti. Välillä tuntui, että tuleeko 
tuollekin asialle käyttöä tai 
mitä milläkin tiedolla tekee.  ”



5 
1/2014

tä informaatiota tulee jatkuvana tulvana 
ja ruuhkana. Silloin joukosta pitää pystyä 
poimimaan tilanteeseen kuuluvat tärke-
ät ja olennaiset asiat.

Ikäpolvien välillä matkaa
Koko Itellassa työskentelee lähes 28 000 
ihmistä. Suurin osa kuuluu Posti- ja logis-
tiikka-alan unioni Pau:n työehtosopimuk-
sen piiriin. Sen ja ERTOn lisäksi osa noin tu-
hannesta toimihenkilöistä on  esimerkiksi 
AKT:n jäseniä. Kokonaan järjestäytymättö-
miä työntekijöitä on vähän.

-Suurimmalla osalla meillä työskentele-
vistä ihmisistä työvuosia on takana jo rei-
lusti. He ovat tottuneet useampien tes:n 
kautta ottamaan sen, mitä saadaan. Var-
sinaisista tekstikysymyksistä tai palkan-
korotusten suuruudesta puhutaan har-
voin. Jupinat ja keskustelut käydään kah-
vipöytätasolla. 

-Nuorten ja järjestäytymättömien työn-
tekijöiden kanssa joutuu luottamusmiehe-
nä välillä tulkiksi. Osalla nuorista kiinnos-
tus yhteiskuntaa ja työelämää kohtaan 
saattaa olla aivan hukassa. Edut ja vapau-
det sisäistetään vaivatta samaan paket-
tiin kuuluvan vastuun jäädessä hämäräksi. 

-Kasvatuksen, koulun ja työelämän 
murros näkyy eri tavoin. Nuori työnteki-
jä saattaa tulla töihin aamukymmeneksi 
ilman turvakenkiä kun edellispäivänä on 
sovittu kahdeksalta turvakengät jalassa 
alkavasta päivästä. Myöhästymisen syy-
nä saattaa olla aamulla vaivannut nuhai-
nen olo. Säännöt ja sopimukset tehdään 
noudatettaviksi. Sairaanahan kuuluu men-
nä työterveyteen ja toimia sieltä saatu-
jen ohjeiden mukaan, miettii Nora Rihan.

Katseet tulevaisuuteen
Luottamusmiehenä Nora on ollut muka-
na paikallisissa, muun muassa työaika-
muutoksiin liittyvissä neuvotteluissa. Ison 
työntekijämäärän siirtyminen Itellaan liik-
keenluovutuksen yhteydessä on näkynyt 
ja tuntunut työssä lähes päivittäin jo pit-
kän aikaa.

-Kuluneet pari vuotta meillä on oltu 
kuin kuumilla hiilillä ja luottamusmiehe-
nä päivät ovat menneet yksi kerrallaan. 
Nyt menossa on selkeä murrosvaihe, ei-
vätkä ihmiset ole ainakaan heti myymässä 
kotejaan tai autojaan. Tulevat muutokset 
tekniikassa ja työtehtävissä pitävät meitä 
hereillä normaalien työtehtävien ohella.

-Itse tietää ainakin joutuvansa veny-
mään ja keväästä tulee arvatenkin kiirei-
nen. Vapaa-ajalla ja kotonakin ajatukset 

liikkuvat osin työasioiden parissa, eikä sii-
nä sinänsä ole mitään pahaa. 

-Vastapainoksi luen kaikkiruokaisesti 
kaikkea, paitsi dekkareita sekä matkustan 
paljon ja myös neulon. Vaikka kuinka ha-

ERTOn järjestämässä HED-koulutuksessa Nora Rihan sai kattavan tietopaketin, joka on osoittanut 
jo tarpeellisuutensa.  Erityisesti Nora kehuu koulutuksen muuntautumista ryhmän ja sen tarpeiden 
mukaiseksi.

Vuoden 2014 ammatilliset koulutukset  
erittäin edulliseen jäsenhintaan!

Katso lisätiedot ja tutustu tarjontaamme:

www.emma-akatemia.fi

Lisäpaloja työelämään!

luaisi, lomat eivät koskaan riitä matkusta-
maan kaikkiin mielenkiintoisiin paikkoihin, 
mihin haluaisi, kertoo Nora Rihan.

Teksti JS-a
Kuva: Kai Holm
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Toimihenkilöliitto ERTO toteutti viime mar-
raskuussa aloillemme palkkauskyselyn. Ky-
selyssä selvitettiin mm. lokakuussa 2013 
maksetut kuukausi- ja tuntipalkat sekä 
mahdolliset erikseen maksettavat kuu-
kausittain toistuvat lisät. Kyselyn tuloksia 
käytetään hyväksi mm. työehtosopimuk-
sien mukaisten työryhmien toiminnassa.

Huomattavaa on että noin kolmannek-
selle kyselyyn vastanneista ei ole toteu-

tettu työehtosopimusten palkkausjärjes-
telmien mukaisia tehtävien vaativuusryh-
mittelyjä / -luokituksia. Luokitukset tulisi 
työehtosopimusten mukaisesti kuitenkin 
henkilöittäin toteuttaa, jotta voidaan mää-
ritellä ja tarkistaa, että kyseisestä tehtäväs-
tä maksettava palkka todellisuudessa vas-
taa työehtosopimuksen vaatimaa tasoa.

Samassa yhteydessä kysyttiin myös 
koulutukseen liittyviä kysymyksiä, jotta 

ERTOn Emma-akatemian tämän vuoden 
koulutustarjontaa saadaan kohdennet-
tua jäsenistön tarpeita vastaavaksi. Kyse-
lyssä ehdotetuista koulutuksista eniten 
kiinnostusta herättivät työhyvinvointiin 
liittyvä koulutus, projektinhallintaan liit-
tyvä koulutus ja Excel-jatkokurssi 

Alla lyhyt yhteenveto kyselyn tuloksista 
toimialoittain, tarkemmat tiedot tuloksista 
löytyvät yhdistyksen nettisivuilta.

Keskipalkat ja koulutustoiveet selvillä

Autoliikennealat
Kuljetusalan toimihenkilöiden keskipalkka oli 2562,63 e, 
Lokakuussa maksettiin lisiä keskimäärin 51,71 e sekä lisä- ja yli-
työkorvauksia 337,62 e
65 % vastaajista oli naisia ja 35 % miehiä. Neljäsosa vastaa-

jista asui pääkaupunkiseudulla
17 % vastaajista omasi yli 25 vuoden kokemuksen alalta.
28 % vastanneista kertoi, ettei hänelle ole tehty palkkaus-

ryhmän luokitusta lainkaan.
34 % ei osannut kertoa mihin palkkaluokkaan kuuluu.

57 % vastanneista ei ollut saanut työnantajan järjestämää 
palkallista koulutusta. 

Huolinta-ala
Huolinta-alan toimihenkilöiden keskipalkka oli 2715,02 e, 
Lokakuussa maksettiin lisiä keskimäärin 46,92 e sekä lisä- ja 
ylityökorvauksia 291,78 e.
79 % vastaajista oli naisia ja 21 % miehiä. Liki puolet vas-

taajista asui pääkaupunkiseudulla
38 % vastaajista omasi yli 25 vuoden kokemuksen alalta.
27 % vastanneista kertoi, ettei hänelle ole tehty palkkaus-

ryhmän luokitusta.
11 % vastanneista ei osannut sanoa mihin palkkausryh-

mään kuuluu.
55 % vastanneista ei ole saanut työnantajan järjestämää 

palkallista koulutusta.

ERTOn opiskelijajäsenyys on ilmainen 
ja kattaa kaikki jäsenedut. Opiskeli-
jajäsen voi liittyä myös työttömyys-
kassan jäseneksi jo opiskeluaikana. 
Näin voit kerryttää työssäoloehto-
asi eli oikeuttasi ansiosidonnaiseen 
työttömyyspäivärahaan opiskelun 
ohella tehdyillä töillä.

Kun valmistut
Kun olet valmistunut oppilaitoksesta 
ja siirtynyt työelämään, voit liittyä se-
kä liiton että työttömyyskassan var-
sinaiseksi jäseneksi täyttämällä liit-
tymislomakkeen osoitteessa: https://
www.erto.fi /jasenhakemus

Opiskelijajäsenyys 
on ilmainen

ERTO liittyi Vuoden alussa Suomen ammat-
tiliittojen solidaarisuuskeskus SASKin jä-
seneksi. SASK on suomalaisen ay-liikkeen 
oma kehitysyhteistyö- ja solidaarisuus-
järjestö. 

ERTO liittyi SASKiin SASKin jäsenyyden kautta ERTO haluaa tu-
kea työtä oikeudenmukaisemman maail-
man puolesta. 

SASKin näkemyksen mukaan kestävin 
tapa vähentää köyhyyttä on ihmisarvoinen 
työ, josta maksetaan elämiseen riittävää 
palkkaa. Tämän edistämiseksi kehittyviin 
maihin tarvitaan vahvoja ammattiliittoja.

Yhdessä kotimaisen ja kansainvälisen 
kumppaniverkostonsa kanssa SASK vaikut-
taa siihen, että Kansainvälisen työjärjestön 
ILOn määrittelemät työelämän perusoikeu-
det otetaan käyttöön työpaikkojen vähim-
mäisstandardeina kaikkialla maailmassa.

SASKiin kuuluu jäsenjärjestöjensä kaut-
ta noin 1,7 miljoonaa suomalaista.



7 
1/2014

ERTOn vuoden 2014 toimintasuunnitelma on komea. 
Tuotamme edelleen lisäarvoa jäsenten arkeen erilaisin 
tapahtumin ja antamalla mm. oikeudellista turvaa. 
Tänä vuonna tarjoamme laajasti lisäarvoa myös työ-
hön. Haluamme tukea jäseniämme heidän jokapäiväi-
sessä työssään.

Alkuvuoden aikana ERTO järjestää noin 10 
paikkakunnalla yli 40 ammatillisen koulu-
tuksen tilaisuutta. Vastaavaan koulutus-
määrään ei taida pystyä yksikään ammat-
tiliitto. Se ei meitä haittaa, vaan teemme 
sitä mitä jäsenet meiltä pyytävät. Jäsenet 
ovat pyytäneet erityisesti ohjelmistokoulu-
tusta liiton palveluihin. Emma-akatemiaksi 
ristityn ammatillisen koulutuksen alueel-
lista kattavuutta tullaan edelleen laajenta-
maan vuoden 2014 aikana. Tavoitteena on 
pyrkiä kustannustehokkaasti kohti 20 paik-
kakuntaa jo tämän vuoden aikana. 

Koulutusta tarjotaan lähinnä ERTOn 
jäsenille, mutta laadukkaisiin ja edullisiin 
koulutustilaisuuksiimme on tervetullut 
ihan jokainen. Tavoitteemme on lisätä am-
matillista osaamista, jäsentemme työlli-
syyttä ja samanaikaiseksi myös työn tuot-
tavuutta Suomessa.

500 000 ja 98 %
Vuoden 2013 aikana ERTOn nettisivuilla 
oli eri kävijöitä noin 500 000. Kun ERTOn 
jäsenmäärä on 17.000, niin 500 000 eri 
kävijän määrä on ällistyttävän suuri. Syy 
hurjaan kävijämäärään löytyy lokakuus-
sa tehdyn keskitetyn työmarkkinaratkai-
sun tiedottamisesta, mutta myös mm. sii-

Suurten lukujen elämää

tä, että nettisivuillamme on ehkä maan 
suosituin työsuhdeopas vapaasti luetta-
vissa. Oppaasta saa neuvoja mitä erilai-
simpiin tilanteisiin. ERTOn jäsenenä saat 
lakimiehiltämme henkilökohtaisesti tietoa 
ja apua. Oikeudellista puhelinneuvontaa 
voit saada vain ammattiliitosta. Jäsenha-
kemuksistamme 98 % tulee netin kautta. 

39 miljoonaa ja 23 %
Vuosi 2013 oli ERTOlle ja ertolaisille suurten 
lukujen vuosi niin hyvässä kuin pahassa-
kin. Viime vuoden aikana ERTOlla oli erit-
täin laaja kirjo tapahtumia ja tilaisuuksia 
ja niihin osallistui ennätysmäärä jäseniä. 
Tapahtumalistaan kuuluivat mm. perhe-
juhla Linnanmäellä, työoikeuskoulutusta 
jäsenille ja henkilöstön edustajille, jäsen-
päivät Jyväskylässä, henkilöstön edusta-
jien perehdytyskoulutusta sekä viini- ja 
teatteri-iltoja. Tilaisuuksiin osallistui viime 
vuonna noin 23 % ERTOn jäsenistä. Suuriin 
lukuihin kuuluu myös työsuhdeneuvon-
tamme. Viime vuonna lakimiehemme vas-
tasivat puhelimitse yli 4 000 työoikeudel-
liseen kyselyyn. Hurja luku tuokin.

Huono suuri luku on työttömyyskor-
vausten määrä. ERTOn työttömyyskassa 
maksoi vuonna 2013 työttömyyskorvauk-

sia enemmän kuin koskaan aikaisemmin 
eli noin 39 miljoonaa euroa. Tavoitteem-
me on kaikella toiminnallamme lisätä jä-
sentemme työllistymismahdollisuuksia. 
Osa työllisyystavoitetta on ollut maltilli-
sista palkankorotuksista sopiminen ja am-
matillisen koulutuksen ottaminen osaksi 
toimintaamme.

Työttömyyttä lukuun ottamatta viime 
vuosi oli monella tavalla erinomainen ja 
odotan tästä vuodesta vieläkin parempaa. 
ERTOn kannalta paras pieni suuri luku oli 
jäsenmäärän kehitys. ERTOn jäsenmäärä 
oli vuoden 2013 lopussa 18 jäsentä enem-
män kuin vuotta aikaisemmin. Kasvanees-
ta jäsenmäärästä voimme me kaikki erto-
laiset olla ylpeitä. 

Teksti: Juri Aaltonen, 
puheenjohtaja, ERTO

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

Edullinen yösija 
Helsingissä
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Ulkona kipakka pakkanen – 
sisällä lämminhenkiset kokoustajat

Hallituksen järjestäytymiskokous Haikossa

Haikon Kartano Porvoossa tarjosi 
oivat puitteet Logistiikan toimi-
henkilöiden hallituksen koulutus- 
ja järjestäytymiskokoukselle 
tammikuussa.  Hallitus aloitti kolme-
vuotisen hallituskautensa tyylillä, mutta 
tiukasti asioihin paneutuen.

Koulutuksen teemana oli hallituksen jä-
senten velvollisuudet ja vastuut, yhdistyk-
sen taloussäännöt sekä jäsenkokouksien, 
hallituksen ja valiokuntien tehtävät. Koulu-
tuksen veti toiminnanjohtaja Karo-Petteri 

Kuusisto. Kokouksessa suunnittelimme nel-
jä kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden 
LOG On -lehden aikataulutusta ja teemo-
ja.  Keskustelimme myös nettisivujen toi-
mivuudesta ja päivittämisestä.

Haikon kylpylä ja Kartanon Klubi tarjosi-
vat kokousväelle rentoutusta ja mahdolli-
suuden syventäviin ja keventäviin keskus-
teluihin niin ammatillisiin kuin harrastuk-
siinkin liittyvistä aiheista.

 Taloudenhoitajana kaudella 2014-2016 jatkaa Leena Wickström. 
Yhdistyksen sihteerinä jatkaa Seppo Virtanen. Nettivastaava-
na aloittaa Hanna Wallgren.  Mökkivastaavana v. 2014 jatkaa 
Matti Kopra ja varahenkilönä aloittaa Anne Kivelä. 

 Opiskelijavastaavana aloittaa Säde Honkaheimo ja nuo-
risovastaavana Hanna Wallgren. Heidät valittiin  myös yhdis-
tyksemme edustajiksi ERTO nuoret -toimikuntaan, Hanna var-
sinaiseksi ja Säde hänen varajäsenekseen.

Työ- ja tiedotusvaliokuntaan valittiin seuraavat henkilöt:  
Marko Nurmi, Jaana Ahokainen, Karo-Petteri Kuusisto, Leena 
Wickström, Seppo Virtanen ja Anne Kivelä.

Paikallistoiminnan valiokunta toimii Anne Kivelän johdolla. 
Muut jäsenet ovat Päivi Tyrvänen, Barbro Eriksson, Ritva Väy-
rynen, Väinö Alho ja Pekka Kortelainen.

ERTOn alaisuudessa toimivassa huolinnan edunvalvonta-
valiokunnassa jatkavat Kerstin Tuomela (vlk:n pj.), Kari Niku-
la (vlk:n varapj.), Tuija Kokkonen, Marjatta Saalokari, Tuula Vir-
tanen, Gunn-Britt Krogars-Ouaquif, Päivi Tyrvänen, Mia Kont-
tila ja Kristian Kallio.

ERTOn alaisuudessa toimivassa kuljetuksen edunvalvon-
tavaliokunnassa jatkavat Ritva Väyrynen (vlk:n pj.), Anne Ki-
velä (vlk:n varapj.), Marko Nurmi ja Tuula Parviainen. Uutena 
mukaan tulee Hannu Virkkula.

Valinnat kaudelle 2014-2016

Barbro Eriksson, Marjatta Saalokari, Kaarlo Merilaita, Kai Holm, Pekka Kortelainen, Ritva Väyrynen ja Hannu Virkkula suunnittelivat tulevaa 
yhdessä.
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Välitön vastaanotto  ilostutti Markettaa
Logistiikan toimihenkilöiden hallituksessa 
varajäsenenä vuodenvaihteessa aloittanut 
helsinkiläinen Marketta Währn on tyyty-
väinen järjestäytymisviikonlopun antiin.

-Viikonloppu oli mielenkiintoinen ja 
pääsimme mukavasti käyntiin muuten-
kin kuin varsinaisen järjestäytymisen osal-
ta. Saimme hyvän tietopaketin siitä, mitä 
kuuluu hallituksen ja sen jäsenten velvol-
lisuuksiin ja vastuisiin. Myös eri toimijoi-
den rooleihin ja tehtäviin tuli selvennystä.

-Olin tavannut aikaisemmin lähes kaik-
ki mukana olleet aktiivit. Kokousrutiineis-
sa oli mukavasti tilaa myös keskustelulle ja 
ryhmissä tekemiselle, joten tutustuminen 
kävi luontevasti. Meidät uudet otettiin hy-

vin vastaan. Ilmapiiri oli rento ja henki tun-
tuu olevan hyvä. Omia ajatuksiaan uskal-
taa tuoda esiin, eikä täällä kukaan pönö-
tä turhan tärkeänä. 

-Työskentely tuntuu lähtevän hyvin 
käyntiin, iloitsee Log On -lehden oikolu-
vusta osaltaan vastaava Marketta.

Valiokuntatyön lisäksi hän on mukana 
oman alueensa, Helsinki-Uusimaan pai-
kallistoimikunnassa.

-Alueen kokouksissa ja muissa tilai-
suuksissa tapaa ihmisiä ja kuulee, mi-
ten muilla työpaikoilla menee. Aluetoi-
minnassa tutustuu myös helposti ihmi-
siin, joihin on myöhemmin helppo ottaa 
yhteyttä.

Yhdistyksen hallituksen jäsenten vastuut 
ja velvollisuudet eivät jää Logistiikan toi-
mihenkilöissä pelkiksi kirjaimiksi. Toimin-
nalle tärkeät ja välttämättömät paperit; 
toimintasuunnitelma ja -kertomus sekä 
budjetti ja tilinpäätös antavat lukujen li-
säksi osviittaa suunnasta, johon toimin-
taa voidaan kehittää.

-Viime vuoden toimintakertomuksen 
laadinta on menossa. Sen pohjalta voim-
me verrata, löytyykö aiemmin suunnitel-
tuun vastaavuutta. On tärkeää, että pys-
tymme itse hallituksessa arvioimaan omaa 
toimintaamme kriittisesti ja kehittämään 
sitä, sanoo toiminnanjohtaja Karo-Pette-
ri Kuusisto.

Yksittäisen yhdistyksen jäsenen ei ole 
pakko ottaa vastaan mitään luottamus-
tointa. Kieltäytyminen ei vaadi myöskään 
perusteluja.

-Jos luottamustoimeen ryhtyy, on se 
hoidettava parhaan kykynsä mukaan. Luot-
tamuksen säilyttämiseksi toiminnan on ol-
tava tarkoituksenmukaista. On hyvä tie-
dostaa että vastuu on kova. Tahallisesta 
tai huolimattomasta toiminnasta aiheu-
tunut vahinko on korvattava. Luottamus-
toimeen kuuluu myös rikosoikeudellinen 
ja moraalinen vastuu.

LOG ry:n hallituksessa jäsen edustaa 
koko jäsenistöä, ei omaa aluettaan tai työ-
paikkaansa. Hyvä hallituksen jäsen tuntee 
yhdistyksen säännöt ja yhdistyslain, sitou-
tuu ja osallistuu toimintaan aktiivisesti se-
kä hoitaa omat vastuualueensa.
-Lisäksi on hyvä, jos jäsen on kiinnostu-
nut yhteiskunnallisista asioista, omatoi-

minen ja omaa riittävät vuorovaikutus-
taidot, miettii toiminnanjohtaja Karo-Pet-
teri Kuusisto.

Järjestäytymisen lisäksi hallitus keskus-
teli jäsenhankinnan tehostamisesta. Työ-
paikkatoiminnan ja alueellisten tapahtu-
mien tukeminen yhdessä pienen jäsen-
hankintapalkkion kanssa on virittämässä 
paikallistoimintaa liikkeelle. 

Himoksen lomamökin käyttöaste oli vii-
me vuonna noin 60 prosenttia, mikä riittää 
juuri kulujen peittämiseen. Mökkivastaava 
Matti Kopran varahenkilönä aloittanut An-
ne Kivelä vinkkasi, että Hinku-Himokses-
sa on tilaa kevään aikana huhtikuun alus-
sa viikoilla 14 ja 15.

Teksti: Väinö Alho, Kai Holm, JS-a
Kuvat: Kai Holm, JS-a

Marketta Währniä miellytti rento ilmapiiri.

Työkaluina pakolliset paperit 

Nuoruutta ja kokemusta. Tuore opiskelijavastaava Säde Honkaheimo otti paikkansa luontevasti 
yhdistyskonkareiden Päivi Tyrväsen, Auli Porokan ja Jaana Ahokaisen  joukossa.  

Perusteellinen valmistautuminen ja hyvä en-
nakkotyö jättävät varsinaista kokousaikaa 
myös keskustelulle. Marko Nurmi Johti pu-
hetta Seppo Virtasen toimiessa sihteerinä.
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Kaikki ertolaiset ympäri maan perheineen ovat tervetulleita viet-
tämään kesäistä viikonvaihdetta Naantaliin, Suomen upeimpaan 
kesäkaupunkiin!. Koulujen kesälomat ovat alkaneet ja nyt olisi 
mahdollista koko perheen viettää aikaa yhdessä.

Tapahtumapaikka on maankuulu ja upea Naantalin Kylpylä. 
Tarjolla on ohjelmaa jäsenille, edullista majoitusta, kylpylähoi-
toja alennuksella, kesäteatteria, kierros vanhassa Naantalissa 

ERTOn Kesäpäivä Naantalissa!

Ohjelma 14.6.2014
klo 11.00   Bussikuljetus Turun linja-autoasemalta 
klo 11.10   Bussikuljetus Turun rautatieasemalta
klo 11.00   alkaa ilmoittautuminen Kylpylän konferenssi-
     aulassa ja tulokahvit Kylpylän aulassa
klo 12.30   Tervetuloa – Tiina Immonen, ERTOn Varsinais-
     Suomen alueen puheenjohtaja
klo 12.45   Teemahaastattelu – Saara Malila, 
     Turun kaupungin viestintäjohtaja
klo 14.00   Käsi sydämellä – Juri Aaltonen, 
     ERTOn puheenjohtaja
klo 14.30   Lounas
klo 16.00   Stand Up -esitys
klo 16.30   Iltapäiväkahvit
klo 17.00   Vapaa-aika alkaa
klo 17.00   Ensimmäinen bussi lähtee Kylpylästä Turkuun 
     (rautatieasema ja linja-autoasema)
klo 19.30   Toinen bussi lähtee Naantalista (Naantalin Mat-
                 kailun edestä, Nunnakadun ja Fleminginka-
                 dun kulma) Turkuun (rautatieasema ja linja-
     autoasema) ja noutaa myös kylpylästä lähte-
      vät mukaansa

ja Muumimaailman sekä Väskin seikkailupelisaaren elämyksiä 
lapsille. Kesäpäivän järjestelyistä vastaa ERTOn Varsinais-Suo-
men aluejärjestö. ERTO kustantaa jäsenille Kesäpäivän ohjel-
man, lounaan ja kahvit. Majoitus, matkat ja lisäpalvelut on va-
rattava ja maksettava itse.

Ilmoittautumiset 14.5. mennessä. Edullisempi majoitushinta on 
voimassa 31.3. mennessä tehdyissä varauksissa. Lisätietoja: erto.fi 

Vapaa-ajan ohjelmat 
klo 18.00-19.00 Opastettu kierros vanhassa Naantalissa
   ja kahvit (lisämaksu)
klo 19.00-21.00 Kesäteatteri Emma: 
  ”SUOMI! – Hulluu touhuu” (lisämaksu)
–  Kylpylän hoidot ja kylpyläpalvelut, uima-altaat ja 
    saunat (lisämaksu)
–  Muumimaailma ja Väskin seikkailupelisaari avoinna 
    klo 18.00 asti (lisämaksu)
Lisätietoja: erto.fi 

MUISTATHAN, ETTÄ
liitto ja jäsenyhdistys järjestää alueellisia 
tapahtumia. Osallistumalla eri tapahtu-
miin, hyödynnät maksamaasi jäsenmak-
sua.

JÄSENYYS JA JÄSENEDUT
Liittymällä Logistiikan toimihenkilöt ry:n 
jäseneksi liityt samalla myös Toimihenki-
löliitto ERTOon. Jäsenenä saat tukea ja tur-
vaa työelämääsi. 

Jäsenmaksu on vain 1,55 % /kk brutto-
palkastasi, kuitenkin enintään 45 €/kk. Jä-
senmaksulla saat liiton ja yhdistyksen pal-
velut käyttöösi, voit myös vähentää sen ve-
rotuksessasi. Opiskelijajäsenyys on ilmainen. 

YHTEYSTIEDOT AJAN TASALLE
Päivitä muuttuneet sähköpostiosoittee-
si tai muut yhteystietosi näppärästi web-
lyytin kautta ERTOn sivuilla www.erto.fi .  

Yhdistys ja liitto tiedottavat ajankoh-
taisista asioista pitkälti sähköpostilla, jo-
ten pitämällä yhteystietosi ajan tasalla 
varmistat viestien saannin. Weblyytin kir-
jautumisohjeet löytyvät sisäänkirjautu-
missivulta.
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Työttömyysturvaan muutoksia 
vuoden alusta
Työttömyysturva muuttui monin 
kohdin vuodenvaihteessa.nsiosidon-
naisen työttömyyspäivärahan edelly-
tykset voivat täyttyä kuudessa kuu-
kaudessa. 

Paikallistoimintaa

Helsinki-Uusimaa
Päiväristeily Tallinnaan 5.4.2014
Kokoontuminen Viking Line, 
Katajanokan terminaali klo 10.
-lähtö klo 11.30 Viking XPRS
-buffet klo 11.15 alkaen
-saapuminen Tallinnaan klo 14
-lähtö Tallinnasta klo 18
-saapuminen Helsinkiin klo 20.30
Matkan hinta 25,00 € omavastuu / jäsen, ei jä-
sen 50,00 €. Hintaan sisältyy laivamatkat, buf-
fet lounas ruokajuomineen menomatkalla, mat-
katavarahytit 5XB4 meno-paluu sekä yhteinen 
hauskanpito.
Ilmoittautuminen 4.3.2014 mennessä:
auli.porokka@erto.fi .
Ilmoita nimesi ja syntymäaikasi, paikkoja on va-
rattu 70.
Maksu Hki-Uusimaan tilille 101130-227651   tai 
Iban FI67 1211 3000 2276 51 maksuviite: 1423.
Ilmoita kaikki nimet jos maksat useamman mat-
kan.
Tervetuloa mukaan! 
 -Paikallistoimikunta-

Pohjois-Savo
Kevätjäsenkokous ke 9.4.2014 
Pohjois-Savon paikallistoimikunnan kevätjäsen-
kokous pidetään klo 18:00, Hotelli Ravintola Jah-
tihovi, Snellmaninkatu 23, 70100 Kuopio. 
Sitovat ilmoittautumiset ruokailun takia viimeis-
tään 4.4.2014 mennessä sähköpostilla: 
kpo.kortelainen@luukku.com tai p. 040 8234 105.
Tervetuloa mukaan! 
 -Paikallistoimikunta-

TIESITKÖ, ETTÄ
Eläkeläisenä 8,50 €:n kuukausimaksulla (102 €/
vuosi) saat matkavakuutuksen, kalenterin ja  leh-
den. 

Pääset myös mukaan kaikkiin yhdistyksen ti-
laisuuksiin, kuten kevät- ja syyskokouksiin sekä 
erilaisille  jäsenhintaisille jäsenmatkoille.

Palkansaajan ansiopäivärahan maksami-
nen edellyttää, että henkilö on ollut työt-
tömyyskassan jäsen ja työskennellyt ennen 
työttömyyden alkamista määrätyn ajan. 

Palkansaajan jäsenyys- ja työssäoloeh-
to lyhenee vuoden alussa 34 kalenterivii-
kosta 26 kalenteriviikkoon. Tämä tarkoit-
taa, että kassan jäsenelle voidaan maksaa 
ansiopäivärahaa aikaisintaan 26 viikon jä-
senyyden ja työskentelyn jälkeen. 

Lyhyempi 26 viikon jäsenyys- ja työs-
säoloehto koskee niitä henkilöitä, jotka 
ovat työskennelleet tänä vuonna vähin-
tään yhden työssäoloehdon täyttävän työ-
viikon ajan. 

Omavastuuaika lyhenee
Työttömyyden alkaessa asetetaan oma-
vastuuaika, jonka ajalta ei makseta etuut-
ta. Omavastuuaika asetetaan myös silloin, 
kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy uudel-
leen esimerkiksi osa-aikatyön, lomautus-
jaksojen välisen työn tai määräaikaisen 
työsuhteen perusteella.

Omavastuuaika lyhenee vuodenvaih-
teessa seitsemästä arkipäivästä viiteen. 
Tämän lisäksi omavastuuaika asetetaan 
vuodenvaihteen jälkeen enintään kerran 
vuodessa. 

Ansiopäivärahan määrä lasketaan työt-
tömyyttä edeltäneiden ansioiden perus-
teella työttömyyden alkaessa. Ansiopäi-
värahan määrä lasketaan myös silloin, kun 
26 viikon työssäoloehto täyttyy uudelleen.
Ansiopäivärahan määrä lasketaan kerran 
vuodessa.

Työhistoria ja kieltäytyminen työllisty-
mistä edistävästä palvelusta vaikuttavat 
ansio-osan enimmäismaksuaikaan

Ansiopäiväraha koostuu peruspäivä-
rahan suuruisesta perusosasta ja ansioi-
hin perustuvasta ansio-osasta. Ansio-osan 
500 päivän enimmäismaksuajasta vähen-
netään jatkossa 100 päivää, jos henkilöllä 
on alle kolmen vuoden työhistoria. Enim-

mäismaksuajasta vähennetään 100 päivää 
myös silloin, jos henkilö kieltäytyy ensim-
mäisen 250 työttömyyspäivärahapäivän ai-
kana työllistymistä edistävistä palveluista 
tai keskeyttää palvelun. 

Vähennystä ei tehdä palvelusta kieltäy-
tymisen ja palvelun keskeyttämisen perus-
teella, jos henkilö osallistuu palveluun 250 
ensimmäisen työttömyyspäivärahapäivän 
aikana vähintään 40 päivän ajan ja saa täl-
tä ajalta korotettua ansio-osaa.

Silloin kun ansio-osan enimmäismaksu-
aikaa on lyhennetty, työttömyyskassa mak-
saa ansiopäivärahan peruspäivärahan suu-
ruisena viimeisen 100 tai 200 päivän ajalta.

Työtuloille suojaosa
Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna, jos 
henkilö on työllistynyt osittain. Tämä tar-
koittaa, että täydestä ansiopäivärahasta 
vähennetään puolet ansaitusta työtulosta. 

Vuodenvaihteen jälkeen alle 300 eu-
ron työtulot eivät vaikuta ansiopäivära-
han määrään. 300 euron ylittävät tulot 
sovitellaan. 

Päivärahan ja työtulon yhteissumma ei 
kuitenkaan voi olla suurempi, kuin se palk-
ka, jonka perusteella päiväraha on määri-
telty. Tästä syystä myös alle 300 euron työ-
tulo voi joissain tilanteissa vaikuttaa päi-
värahan määrään. 

Ansiopäiväraha voidaan maksaa kor-
keammalla tasolla, jos henkilölle on ker-
tynyt riittävä työhistoria tai jos hän osal-
listuu työllistymistä edistävään palveluun. 

Työllistymistä edistävien palvelujen 
ajalta maksettava muutosturvan ansio-
osa poistuu ja korotetun ansio-osan taso 
nostetaan muutosturvan ansio-osan ta-
solle. Palvelujen ajalta maksetaan korotet-
tua ansio-osaa enintään 200 päivän ajalta. 

Ikääntyville pitkäaikaistyöttömille voi-
daan maksaa ansiopäiväraha 500 päivän 
enimmäisajan jälkeen lisäpäivinä 65 vuo-
tiaaksi asti.
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Viime aikoina on puhuttu paljon muut-
tuvasta maailmasta ja katoavista amma-
teista. Jälkimmäisiä on kahdenlaisia; nii-
tä jotka katoavat kokonaan ja niitä jotka 
katoavat suomalaisilta. Eikä tästä voi en-
sisijaisesti syyttää ammattinsa valinnei-
ta kansalaisia.

Oletetaan että olet ajanut raskasta ka-
lustoa vaikka 40 vuotta. Se ei virkamiesten 
mielestä takaa jakeluauton, bussin tai ras-
kaan yhdistelmän kuljettajan osaamisen 
tasoa. Niinpä on nyttemmin suoritettava 
erityinen ammattipätevyyteen tähtäävä 
viisipäiväinen jatkokurssi. Koulutus sisäl-
tää eri aihepiirejä, joista vain ennakoivan 
ajamisen yksipäiväinen teoriaosuus on pa-
kollinen. Kun sen suorittaa vaikka viiteen 
kertaan, on alan konkari saavuttanut vaa-
dittavan pätevyyden.

Tuohan oli aika helppo juttu, mutta toi-
sin on nuoren alalle tähtäävän kohdalla. 21 
vuotta täyttänyt ajokortin omistaja saa-
vuttaa perustason ammattipätevyyden 
suorittamalla 140 tunnin kurssin. 18 vuotta 
täyttäneeltä vaaditaan 280 tuntia opiske-
lua – ja taito on voimassa vain viisi vuotta 
kerrallaan, sen jälkeen vaaditaan uusi vii-
sipäiväinen kurssi.

Entä oppilaiden määrä sitten? Vuodesta 
2009 lähtien on koulutettu 300 000 kul-
jettajaa. Syyskuun loppuun mennessä pi-
täisi kouluttaa puuttuvat 200 000. No ei-
hän se ole kuin suunnilleen 1000 päivässä. 

Ensi vaiheessa tämä johtanee siihen, että 
monet kynnelle kykenevät vaihtavat kalus-
tonsa kevyempään, vaikkapa isoihin paket-
tiautoihin. 3500 kg pakettiautolla voi vetää 
saman painoista perävaunua pikku-e -ajo-
kortilla ilman työaikalakeja, ajopiirtureita 
tai ammattipätevyystutkintoja. Kumman 
sinä liikennöitsijänä valitsisit?

Onneksi meillä on ainakin vielä armeija, 
joka kouluttaa myös kuljettajia. Siellä jopa 
10.000 euron arvoisen rekkatasoisen am-
mattipätevyyden voi saada ”talon puoles-
ta”. Hyvä syy käydä intti loppuun saakka.

No – koulutushan on 
hyvä juttu, mutta 
Käväistäänpä esimerkin vuoksi Suomen-
lahden eteläpuolella toisessa EU-maassa, 
Virossa. Siellä 140 tunnin koulutuksen kor-
vaa viisipäiväinen kurssi. Tätä koulutusta 
ei kuitenkaan voi tarjota muunmaalaisil-
le tai muualla asuville.

Sanomattakin on selvää, että näillä 
eväillä suomalainen raskaan kaluston kul-
jettajien ammattikunta on voimakkaas-
ti vähenemään päin, ellei peräti katoava 
luonnonvara. Ratkaisuhan on odotettu. 
Kun suomalaiset ovat ensin tehokkaasti 
elvyttäneet Viron kansantaloutta viina-
rallilla, on loogista että seuraavaksi tarjo-
taan taas yhden sektorin työpaikkoja ul-
komaisille tekijöille.

Epäilys siitä, että näitä määräyksiä sorvaa-
vien virastojen juomavedessä on todella-
kin jotain vikaa, vain vahvistuu!

Vieläkö muistatte ne ajat, jolloin suo-
malaiset hankkivat pätevän talviajotaidon 
harjoittelemalla jääradoilla. Sitten syntyi 
ympäristöliike ja tämä melkein ilmainen 
itsensä kehittäminen tehtiin todella han-
kalaksi vesialueiden pilaantumiseen ve-
doten. Ei jääradoilla harjoittelu vieläkään 
täysin kiellettyä ole, mutta lupamenette-
ly on tehty sen verran raskaaksi, että ilmiö 
on jokseenkin kadonnut. Poikkeuksina ovat 
lähinnä ne maaseudulla asuvat, jotka sat-
tuvat omistamaan sopivan vesialueen ja 
innostuksen asiaan.

Kehittyneen elektroniikan avulla ny-
kyautot ovat tulleet erittäin paljon tur-
vallisemmiksi mm. ajonvakautuksineen. 
Samalla se on johtanut siihen, että auton 
osaamiseen luotetaan jopa liikaakin. Vaik-
ka ajamista ei enää voikaan harjoitella van-
halla ”ovenkahva edellä” –tyylillä, olisi yhä 
terveellistä voida mennä jääradoille tes-
taamaan turvallisesti, miten se oma ajok-
ki käyttäytyy äkkitilanteissa.

Tärkeää on se, että itsensä kouluttami-
nen tapahtuu sillä autolla, jolla muutenkin 
ajaa ja liikenteen kaltaisissa nopeuksissa.

Autokoulujen liukkaan kelin radat ovat 
vain simulaattoreita.

Peter Geitel

Katoavaa kansanperinnettä

kolumnit

Oppia ikä kaikki
Oppia ikä kaikki, aina kannattaa opiskel-
la. Opiskelun suhteen on kaksi kuppikun-
taa, toisten mielestä kannattaa kirjoittaa 
ylioppilaaksi. Toisten mielestä järkevintä 
on siirtyä peruskoulun jälkeen ammatti-
kouluun, josta saa nopeasti itselleen am-
matin ja pääsee tienaamaan.

Jokainen voi itse päättää kumpi tapa 
on itselle sopivampi. Ylioppilaaksi kirjoit-
taminen lisää yleissivistyksen määrää. Mi-
käli ei halua jatkaa yliopistoon voi miet-
tiä, onko tarpeellista olla kolme vuotta 
lukiossa ja vasta sen jälkeen hakeutua 
ammatilliseen koulutukseen. Vai olisi-

ko suoraan ammattiin kouluttautuminen 
mielekkäämpää.

ERTO järjesti  viime vuonna useampia 
koulutuksia mm. luottamusmiehille ja työ-
suojeluvaltuutetuille. Jäsenkoulutusta jär-
jestettiin lisäksi yhteisesti Suoran ja Vakuu-
tusväen liiton kanssa. Myös Aktiivi-Insti-
tuutin ja TJS-opintokeskuksen kursseille 
oli jäsenillä mahdollista osallistua ERTOn 
maksaessa kurssikulut.

Kaiken kaikkiaan osallistujia koulutuk-
sissa vuonna 2013 oli peräti 564 henkilöä. 
Jäsenille koulutukset olivat ilmaisia ja kah-
den päivän koulutuksissa  ERTO maksoi 
myös matkakulut ja tarvittaessa majoi-
tuksen Hotelli Helkassa. Uutuutena tänä 
vuonna ovat Emma-akatemian ammatilli-

set koulutukset, joita järjestetään ympäri  
maata. Koulutusta tarjotaan mm. Exce-
lin ja Powerpointin perus- ja jatkokurs-
seilla, joista peritään pieni kurssimaksu. 
Koulutus on kuitenkin huomattavasti 
edullisempaa, mitä muutoin vastaavas-
ta koulutuksesta  joutuisi maksamaan.

Kannattaa käydä tutustumassa ER-
TOn sivuilla koulutustarjontaan ja ilmoit-
tautua, kurssit kun ovat olleet kovasti 
suosittuja. Kurssisihteerin tehtävät siir-
tyivät minulle toissa vuonna. Emma-aka-
temian  ammatilliset koulutukset ovat 
ERTOssa Arja Lehtosen harteilla. Onnek-
seni minulle jää näin aikaa hoitaa omia 
töitäni.

Leena Wickström
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varapuheenjohtajalta

Minulle ay-liikkeen jäsenyys on itsestäänselvyys jos haluan, et-
tä tasa-arvoinen kohtelu ja oikeuteni työpaikalla säilyvät. Se tuo 
myös varmuuden säännöllisestä tulonlähteestä ja siitä, että pal-
kat nousisivat jotakuinkin samaan tahtiin kuin elämiseen käyte-
tyt menot, eli ostovoima säilyisi infl aation vauhdissa.

Joku voi sanoa, että saman saa ilman ammattiliittoon kuulu-
mistakin, mutta onko näin? Ajatellaanpa tilanne että työpaikal-
la ei kukaan kuuluisi ammattiliittoon. Kuka silloin pitäisi työnte-
kijän puolia? Työnantajako? Kertoisiko työnantaja sinulle esim. 
oikeutesi työaikoihin, liukuvaan työaikaan, ylityökorvauksiin jne. 
Uskoisitko, että työnantaja tulisi tarjoamaan vapaaehtoisesti pal-
kankorotuksia? Pitäisikö työnantaja kiinni siitä että esim. yt-neu-
vottelut käytäisiin työntekijän etua ajatellen tai mahdolliset lo-
mautukset ja/tai irtisanomiset toteutettaisiin lain mukaan, jos 
kukaan ei niitä valvoisi? 

Jos ay-liikettä ei olisi, niin omien oikeuksien puolustamiseen 
riitatilanteessa pitäisi palkata oma lakimies. Ok, tässä vaiheessa 
moni sanoo, että yksityisillä työttömyyskassoilla on oikeusturva. 
Totta. Yksityisillä työttömyyskassoilla on oikeusturva, mutta mitä 
se kattaa? Se kattaa oikeudenkäyntikulut, mutta vasta siinä vai-
heessa kun ollaan jo oikeusistunnossa. Turva ei kata niitä kulu-
ja, joita tarvitaan ennen oikeusistuntoon menoa. Monesti nämä 
kulut saattavat olla suuremmat kuin itse summa, josta korvaus-
ta haetaan. Ay-jäsenenä jäsenen tarvitsee ottaa yhteyttä ensin 
luottamusmieheen, joka yrittää ensin sopia asian työnantajan 
kanssa. Jos tämä ei onnistu, luottamusmies vie asian eteenpäin 
ammattiyhdistyksen kautta ammattiliiton ratkaistavaksi työn-
antajan kanssa. Monet erimielisyydet ratkaistaan usein jo täs-
sä vaiheessa, sillä kyseinen ammattiyhdistys on tehnyt TES:n eli 
työehtosopimuksen kyseisen työnantajajärjestön kanssa. 

Ay-liikettä tarvitaan tänään
Julkisista tiedotusvälineistä kuulee joskus joidenkin työnantaji-
en edustajien sanovan, että ammattiliitot ovat kehityksen este 
ja ay-liike on vanhanaikainen tapa ajaa työntekijän oikeuksia ja 
etuja työelämässä. Totta, ay-liike on este kehitykselle, jossa työ-
antajien tulot nousisivat entistä enemmän työntekijöihin tuloi-
hin nähden kun kukaan ei ajaisi työntekijöiden etuja. 

Väite ay-liikkeen vanhanaikaisesta tavasta pitää kiinni työn-
tekijän oikeuksista ja eduista ontuu pahasti.  Juuri tämän päivän 
työmarkkinatilanteessa tarvitaan ay-liikettä hyvin paljon, jopa 
enemmän kuin ennen. Itse muutin 1980-luvun alussa opiskelun 
ja työn perässä pysyvästi Itä-Suomesta pääkaupunkiseudulle. 

Hämmästelin väittämää “Hesarissa on enemmän työpaikkoja 
tarjolla kuin on työntekijöitä”. Käytännössä tämä tarkoitti, että 
työmarkkinat olivat silloin pitkälti työntekijöiden ja yksittäisellä 
työntekijällä oli mahdollisuus sanella ehtoja myös työnantajal-
le. Tänä päivänä on kuitenkin toisin. Moni työnhakija ei uskalla 
asettaa ehtoja työn tarjoajalle, vaan on onnellinen jos saa työ-
paikan. Ay-liikkeen tekemä TES takaa jäsenelle sen, että työnan-
taja noudattaa sovittuja ehtoja ja työntekijä saa minimipalkan, 
joka työstä on vähintään maksettava. 

Molemminpuolista yhteistyötä
Joskus kuulee väitettävän, ettei työnantaja ymmärrä ay-liittoon 
kuulumista. En usko, sillä työnantaja itsekin kuuluu työnantaja-
liittoon. Pidän väitettä enemmänkin työnantajan uhitteluna ja 
pelotteluna kuin ymmärtämättömyytenä. Lähipiiriini kuului ai-
koinaan henkilö, joka oli työnantajien “leirissä”. Hän totesi, että 
olisi epätasapainoista jos työnantajalla olisi takanaan työnanta-
jaliitto ja työntekijällä ei ketään. Esimerkiksi vaihtoehtoisessa ir-
tisanomistilanteessa työnantajan on varmempaa sanoa irti  liit-
toon kuulumaton kuin liittoon kuuluva työntekijä. 

Reilu ja valveutunut työnantaja hyväksyy liittoon kuulumi-
sen ja tekee yhteistyötä HEDien (luottamusmiesten ja työsuoje-
luhenkilöiden) kanssa. Ammattiliitto kouluttaa HEDejä, jolloin 
työnantajillekin on hyötyä heidän osaamisestaan esim. paikal-
lisessa sopimisessa ja yt-tilanteissa. 

Yhdessä olemme vahvoja
Olen syntynyt työläisperheeseen ja ymmärrän, että niin työnte-
kijöitä kuin työnantajiakin tarvitaan. Lapsuudenkodissani am-
mattiliittoon kuuluminen oli itsestäänselvyys. Isäni kuului Me-
talliliittoon ja äitini Elintarvikeliittoon. Isäni opetti, että työnte-
kijöiden on tärkeää pysyä yhtenäisenä, vahvana  rintamana, jos 
syntyisi erimielisyyksiä työnantajan kanssa. 

Mitä suurempi järjestäytyneisyysprosentti meillä on, sitä pa-
remmin saamme äänemme kuuluviin mm. seuraavissa TES-neu-
votteluissa. Ay-jäsenyys on siis meidän kaikkien etu. Näin olem-
me yhdessä vaikuttamassa siihen, että jo saavutetut edut säily-
vät ja mm. palkankorotukset pysyvät infl aatiovauhdissa mukana. 
Jokainen yksittäinen jäsen on tärkeä ammattiyhdistykselle. Sa-
moin oman alan ammattiyhdistys on varmasti tärkeä jokaisel-
le työntekijälle. 

Jaana Ahokainen, varapuheenjohtaja

Ay-jäsenyys on arvokas asia
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Viikot 
05 - 15: 230 €
16 - 21: 175 €

Vuokra vaihtelee 
sesongin mukaan:
viikonloppu 120 €
vuorokausi 50 €

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

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

Olin Himoksessa viimeksi

Toivottu lomaviikko
(ensisijainen ja vaihtoehdot)

1.                  2.                 3.

Logistiikan 
toimihenkilöt ry
Matti Kopra

Ruolankatu 20 as 24
15150  Lahti

kirjemerkki

Lomailkaa Himoksella!
Logistiikan toimihenkilöiden jäsenten käy-
tössä on mökki Jämsän Himoksella. Kalus-
tettu, 46 neliön mökki on toinen puoli pa-

ritalotyyppisestä hirsimökistä. Mökis-
sä on  kaksi huonetta, sauna ja parvi. 

Mökkiä vuokrataan ensisijaisesti 
Logistiikan toimihenkilöiden jäsenil-
le. Työttömät ja eläkkeellä olevat jäse-
nemme saavat 20 % alennuksen hal-
vemmasta viikkovuokrasta. 

Viikot täytetään sitä mukaan kun ha-
kemuksia tulee. Aina voi myös tiedustella 

mahdollisia varaamatta jääneitä tai peruu-
tusviikkoja suoraan mökkivastaavaltam-

me Matti Kopralta, puh. 040 5914 174. Jos 
samalle viikolle on useita hakijoita, valin-
taan vaikuttaa aikaisempi vuokraus ja jä-
senyyden kesto. 

Hakemukset alaosan lomakkeella tai 
kotisivujemme kautta: www.logistiikan-
toimihenkilot.fi . Kotisivuilla näkyy myös 
mökin varaustilanne. 

Myös viikonloppulomia
Varaamatta jääneitä viikkoja ja peruutus-
viikkoja vuokrataan hakemuksesta kaikil-
le ERTO:laisille. 

Lomaviikko alkaa maanantaina klo 
12.00 ja päättyy sunnuntaina klo 24.00. 
Jos varauksia ei ole koko viikoksi, niin mök-
kiä voi myös vuokrata viikonlopuksi. Viikon-

lopun vuokra-aika on perjantaista klo 16.00 
sunnuntaihin klo 24.00. Viikonloppuhin-
ta on 120 euroa, eikä siitä saa alennusta. 

Varaus on peruttava mökkivastaaval-
le vähintään 14 vrk aikaisemmin. Muu-
ten peritään 35 euron peruutusmaksu. 

Niille, jotka eivät saa haluamaan-
sa lomaviikkoa, pyrimme tarjoamaan 
jotain muuta vapaana olevaa viikkoa. 

Mökkivuoron saaneelle ilmoitetaan asi-
asta kirjeitse. Mukana seuraa vuokran-

maksulomake ja toimintaohjeet.

Laaja valinnan kirjo
Himoksella voi viettää vapaa-aikaa 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; www.himos.fi  ja Himoksen 
alueesta muuten; www.himoslomat.fi . Si-
vuilta löytyy myös Himoksen alueen kartta.
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Log On -ristikko 1/2014, myös osoitteessa: www.logistiikantoimihenkilot.fi 

Täytä ja voita!
Lähetä vastaukset postitse 1.5.2014 mennessä osoitteeseen: 
Logistiikan toimihenkilöt ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki
Kuoreen merkintä ”sanaristikko”. 
Ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvomme 20 euron arvoisia palkintoja 

Nimi:

Osoite:

Ratkaisu 4/13Ristikon 4/2013 oikein täyttäneistä onnetar suosi 20 €  S-ryhmän lahjakortilla
Mika Backmania lahdesta ja Mervi Katajistoa Kangasalta. Onnea!



KEVÄTKOKOUS järjestetään la 17.5.2014 klo 13.00
Sokos Hotel Vantaassa 
Hertaksentie 2, 01300 Vantaa, Tikkurila.

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

Kevätkokouksen jälkeen on mahdollisuus tutustua 
opastettuihin Tiedekeskus Heurekan näyttelyihin.
Tähän osuuteen voivat osallistua myös jäsenen 
puoliso ja lapset.

Jäsenelle aiheutuvat matkakulut korvataan halvimman 
mahdollisen kulkuneuvon taksan mukaan osallistujan 
matkalaskussaan ilmoittamalle pankkitilille.

Ilmoittautumiset 30.4.2014  mennessä yhdistyksen 
sihteerille seppo.virtanen@dhl.com 
tai puh. 0400 650 659.

KAIKKI JÄSENET TERVETULOA!

HALLITUS

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

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

Työttömyyskassan puhelinpäivystys: 
ma-pe 9.30-13.30 
erto.tk@erto.fi  
09-613 23 224 

Työsuhdeneuvonta: 
ma-pe 9.30-13.30
09-613 23 241


