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Vuosi 2012

Paketissa
Vuosi 2012 on jo yhdistyksen silmin paketissa. Tilinpäätös esiteltiin 
yhdessä toimintakertomuksen kanssa Helsinkiin kokoontuneelle 
kevätkokoukselle. Paikalla olikin  mukavasti aktiiveja.

Vuonna 2012 ei varsinaisia työehtosopimusneuvotteluja ol-
lut, joten yhdistys keskittyi jäsenten palvelemiseen ja uusien jä-
senten hankintaan.

Kiersimme työpaikoilla ja alueilla tarjoamassa kakkukahvit 
yhdistyksen 35-vuotistaipaleen kunniaksi. Aloitimme myös täy-
siä vuosia täyttävien jäsenten muistamisen onnittelukorteilla. 
Kevätkokouksen yhteydessä palkitsimme yhdistyksen ansioitu-
neita jäseniä kunniamerkein.

Pidimme toiminnassa yhdistyksen Facebook-sivuja ja käynnis-
timme kesällä hankkeen verkkosivuston uudistamiseksi. Sivus-
to julkaistiin parahiksi kevätkokouksessa ja sitä esitellään vähän 
tarkemmin myös tässä lehdessä.  Kaikki kehitysehdotukset uu-
desta sivustosta otamme enemmän kuin mielellämme vastaan; 
mitä sinä toivot ammattiyhdistyksen sivuilta?

Tänä vuonna taas aihetta juhlaan
Toimihenkilöliitto ERTO täyttää tänä vuonna 45 vuotta ja tarkoi-
tus on juhlistaa keski-ikään päässyttä ammattiliittoa mm. Lin-
nanmäen tapahtumalla 8.6. johon kaikki jäsenet on kutsuttu.

Yhdistys juhlistaa ERTO:n synttäreitä tarjoamalla kakkukah-
veja työpaikoilla. Työpaikkojen henkilöstönedustajat voivat olla 
yhteydessä allekirjoittaneeseen, niin sovitaan käytännön toteu-
tuksesta juuri teidän työpaikallanne.

Marraskuun 16 päivä on yhdistyksen syyskokous, jossa teh-
dään valinnat yhdistyksen seuraavaksi hallituskaudeksi. Laitat-
han päivän jo kalenteriisi ja tulet mukaan rakentamaan juuri si-
nun tarpeisiisi sopivaa ammattijärjestöä.

Sopimukset umpeutuvat
Työehtosopimuksemme umpeutuvat 30.11.2013. Syksyn aikana 
käynnistämme neuvottelut uusien työehtosopimusten sisällöis-
tä työnantajajärjestöjen kanssa. Keväällä keskusjärjestöjen välil-
lä käydyt neuvottelut raamisopimuksesta kariutuivat ”koska pal-
kansaajat eivät suostuneet kantamaan vastuuta – pienentämään 
palkkoja ja pidentämään työaikoja”.

Jos unohtaa EK:n höpötykset ja median koristellut lööpit, niin 
todellinen syy raamin kaatumiseen oli, että ainoa paine uuden 
sopimuksen syntymiseksi tuli maan hallituksen taholta. Palkan-
saajilla oli sopimukset voimassa ja työnantajapuoli tiesi saavan-
sa veronalennukset ilman raamisopimustakin.

Syksyn ja ensi kevään aikana tulee päättymään useita isoja 
työehtosopimuksia, joukossa oma sopimuksemme marraskuus-
sa. Silloin sopimisen paine alkaa nousta työmarkkinajärjestöjen 
puolelta. Valitettavasti valtiolla ei ole enää mitään tarjottavaa 
työnantajille. Joten tuleeko uutta raamia – en tiedä.

Me olemme kuitenkin valmiina, on sitten kyse raamineuvot-
teluista tai liittokierroksesta.

Se mitä neuvotteluista saadaan tulokseksi, on riippuvainen 
vain meistä; huolinta- ja kuljetusalan yritysten toimihenkilöistä.

Edelliskierroksesta opimme lisää tiedotuksen tärkeydestä. 
Neuvotteluista pitää tiedottaa, vaikka etenemistä ei olisi itse 
neuvotteluissa ollutkaan. Tätä tullaan tänä vuonna parantamaan 
mm. sosiaalisen median kautta. Olethan käynyt ”tykkäämässä”!

Ennen syksyn kiireitä on kuitenkin aika keskittyä kesän viet-
toon ja ladata akkuja tuleviin koitoksiin.

Oikein hyvää kesää kaikille!

Marko Nurmi, puheenjohtaja

pääkirjoitus
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Toukokuussa Helsinkiin kokoontunut 
jäsenistö oli kuulemaansa tyytyväinen. 
Talous on tasapainossa, valmistautumi-
nen tuleviin neuvotteluihin on tukevalla 
pohjalla ja yhteishenki voimakas. Ay-toi-
minta kiinnostaa myös uusia tekijöitä.

Logistiikan kevätkokous keräsi toukokuussa Helsinkiin viitisen-
kymmentä toiminnasta ja taloudesta kiinnostunutta jäsentä. 
Vanhojen kasvojen joukossa oli ilahduttavasti mukana myös 
uusia toimijoita. 

-Takana on yhdistyksen juhlavuosi monine työpaikkatapaa-
misineen. Pelkkää kahvittelua ja kakunsyöntiä ei kuitenkaan 
ole harrastettu. Olemme tavoittaneet jäseniä ja jäseneksi ta-
paamisten jälkeen tulleita ihmisiä eri puolilla maata. Samalla 
terveiset ja työpaikoilla puheissa olleet asiat on tulleet suoraan 
meidän tietoomme.

-Vaikka sopimusalojemme sopimukset päättyvät, lähdemme 
tulevaan hyvillä mielin ja olemme neuvotteluihin vahvasti valmii-
na, sanoo kokouksen avannut LT:n puheenjohtaja Marko Nurmi.

Avauksen jälkeen kevätkokousta valittiin johtamaan ERTOn 
lakimies Jami Pohja Seppo Virtasen toimiessa sihteerinä. 

-Suomi on mennyt viime vuoden ajan nousua ja laskua ta-
louden pumppuliikkeen mukana. Bruttokansantuote laski 0,2 
prosenttia ja työttömyysaste päätyi lähelle kahdeksaa. Yhdis-
tyksenä huomioimme kunniamerkein ison joukon ansioitunei-
ta jäseniä ja tapasimme ihmisiä heidän työpaikoillaan, pohjusti 
toiminnanjohtaja Karo-Petteri Kuusisto vuotta 2012.

Yhdistyksen asiat kunnossa

LT:n puheenjohtaja Marko Nurmi julkisti kevätkokouksessa 
uudistetut, monipuoliset ja entistä toimivammat 
verkkosivut. Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi Jami  
Pohja ja sihteerinä Seppo Virtanen.

Huolellinen valmistelu ja kokouksen selkeä kulku tarkoitti tehokkuutta. Pelkkää asioiden koputtelua lauantainen iltapäivä ei kuitenkaan ollut. 
Toimintakertomus ja -suunnitelma sekä tiilinpäätös esiteltiin kokoukselle selkeästi. Suurempaa keskustelua yksittäisistä asioista ei syntynyt. 
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Anne Lehtonen nostaisi työajan jakamista enemmän puheisiin ja tekoihin. Ari Kiiskinen 
hakisi nuorten työllistymiseen vauhtia yhdistysten välisen yhteistyön lisäämisestä.

Maaliskuisena lauantaina, tarkalleen ottaen 23. päivä, kokoon-
tui mukava joukko aktiivisia paikallistoimijoita Vantaalle Sokos 
Hotel Flamingoon. Paikalle oli saapunut konkariaktiivien lisäksi 
myös uusia kasvoja eri puolilta Suomea. Mukava huomata, mi-
ten muutaman nuoren mukaan tulo tuo piristystä ja luo uskoa 
toiminnan jatkumisesta. Alueiden toiveiden ja terveisten käsit-
telyn yhteydessä keskustelimmekin, miten nuoria saadaan mu-
kaan ja miten heidät pidetään mukana. 

Vapaan ja vilkkaan keskustelun myötä moni sai uusia ideoi-
ta omaan paikalliseen toimintaansa ja huomasin yhteistyöku-
vioitakin suunniteltavan eri alueiden kesken samankaltaisissa 
työtehtävissä toimiville.

Etuja ja alennuksia
ERTOsta olimme saaneet toimialapäällikkö Pia Saunavaaran ker-
tomaan ERTOn  45-juhlavuoden runsaasta tarjonnasta jäsenis-
tölle. Jos haluaa hyödyntää jäsenyyden, siihen on todella mah-

dollisuuksia myös monien eri yhteistyökumppaneiden antamien 
alennusten kautta. Tarkempaa tietoa löytyy ERTOn nettisivuilta 
www.erto.fi . Samalla voit vinkata myös järjestäytymättömälle 
työkaverillesi, mitä kaikkea liiton jäsenyydellä saa.

Yhteen päivään ei saa kaikkea mahtumaan, mutta mukaan 
sopi vielä puheenjohtajamme Marko Nurmen esitys faceboo-
kin käyttämisestä paikallistoiminnan tukena. Hän kertoi myös 
yhdistyksen omasta työkalusta viestien lähettämiseksi jäsenil-
le. Valmiisiin logollisiin viestipohjiin voidaan tehdä yksilöllinen 
viesti halutulle ryhmälle, jonka sähköpostiosoitteet saadaan jä-
senrekisteristä. Jos paikallistoimikunnilla, -osastoilla tai työpaik-
kaosastoilla on tarvetta viestien lähettämiseen, paikallistoimin-
nan vastaava voi kertoa lisää.

Flamingo oli kokouspaikkana hyvä, sillä sieltä löytyy myös 
oheistarjontaa moneen lähtöön. Meillä oli tarjolla ennen läh-
tökahveja hohtogolfi a, -keilailua tai kylpylää omavalintaisesti. 

Kiitoksia vielä kaikille mukana olleille, oli mukava nähdä ja 
vaihtaa ajatuksia. Hyvää kesää toivotellen 

Ritva Väyrynen
paikallistoiminnan vastaava

Paikallistoiminta piristymässä

Keski-ikä nousussa
Yhdistyksen hallinto ja valiokunnat toimi-
vat suunnitelmien mukaan. Ainoastaan 
nuoriso- ja opiskelijavaliokunnassa oli hil-
jaista. Toimintaa järjestettiin kuitenkin yh-
teistyössä ERTOn ja STTK:n kanssa. 

Jäsenistön keski-ikä on tällä hetkellä 
noin 46,5 vuotta. Ihmiset ikääntyvät, mis-
tä kertoo 330 yhdistykseltä lähetetyt pyö-
reiden vuosien onnittelukorttia. Vaikka uu-
sia ihmisiä liittyi yhdistykseen, pysyi jä-
senmäärä viime vuonna entisellä tasolla. 

-Osittain syynä on suurten ikäluokkien 
eläköityminen mutta myös yt-neuvottelui-
den myötä alalta kadonneet työpaikat. So-
pimusalojemme työehtosopimukset olivat 
voimassa koko viime vuoden. Yleiskorotus-
ten lisäksi saimme korotuksia myös tauluk-
ko- ja ohjepalkkataulukoihin. Sekä kuljetuk-
sen että huolinnan jäsenistö osallistui ak-
tiivisesti yhteisiin tapahtumiin.

-Talousasiat ovat hyvässä hoidossa. 
Budjetin ulkopuolelta remontoitiin Himok-
sen mökin katto. Mökin vuokrausaste on 
ollut hyvä, eli remontti tuli tarpeeseen.

-Paikallistoiminta on saanut nyt alku-
vuodesta uutta virettä. Toivottavasti voi-
mia ja kiinnostusta riittää edelleen, sillä 
käynnissä on useita toiminnan kehittä-
miseen tähtääviä hankkeita.

-Valtakunnallisesti olimme hyvin esil-
lä yhdessä ERTOn ja STTK:n kanssa, muun 
muassa Pori Jazzin yhteydessä Suomi Aree-
nalla. Olemme edelleen jäsenistömme vah-
va edunvalvoja, sanoo toiminnanjohtaja 
Karo-Petteri Kuusisto.

Tilinpäätöksen esitteli Leena Wickström. 
Kokous hyväksyi toimintakertomuksen, 
-suunnitelman ja myönsi vastuuvapauden.

Huolena nuorten pärjääminen 
Kaukokiidon Vantaan toimipisteessä 
työskentelevät työkaverit Anne Lehto-
nen ja Ari Kiiskinen olivat tyytyväisiä ke-
vätkokouksen antiin.

-Oman yhdistyksen toimintakerto-
mus ja talousluvut kiinnostavat. Ilman 
Himoksen remonttia talous olisi ollut ta-
sapainossa, mikä on  hyvä asia. Myös pai-
kallistoimikuntien kulujen kirjanpidolli-
nen oikaisu toimintaa vastaavaksi oli ta-
loudenhoitajalta hyvä ja oikea ratkaisu.

-Eniten huolettaa jäsenmäärän las-
keminen ja se, ettei toiminta kiinnosta 
nuoria. Nuorille pitäisi pystyä tarjoamaan 

vaikka lyhyttäkin alan työtä; oppisopi-
muksia ja tonnilla töihin –tyyppisiä pes-
tejä. Sitä kautta alaa saataisiin tutuksi 
ja kiinnostavaksi ja mukaan myös uusia 
jäseniä, miettii Anne Lehtonen.

-Itse tulin alalle ja jäseneksi lama-ai-
kana. Silloin järjestäytyminen oli luon-
nollista. Nyt elämä on hektistä. Työuria 
on monta. Me olemme aikalailla turvas-
sa mutta nuoret eivät. Monet alat aka-
teemisia myöten kärsivät samoista vai-
voista. Ihmisiä koulutetaan liikaa. Kaikki 
eivät voi kuitenkaan lopulta kouluttau-
tua lähihoitajiksi, sanoo Ari Kiiskinen.
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Viimeaikaiset EK:n lausunnot palkankorotusten suuruudes-
ta, jos niitä nyt ollaan valmiita antamaan ollenkaan, herät-
tää melkoista huolestuneisuutta meissä työtätekevän väes-
tönosan keskuudessa. Peruslähtökohta neuvoteltaessa pal-
koista ja työoloista on jo lähtökohtaisesti ongelmallinen, koska 
EK on hoilannut jo yli vuoden ”pakollista” 0-linjaa työllisyy-
den tukemiseksi ja ylläpitämiseksi. Lisäksi yleinen työolojen 
ja -ehtojen heikennys tuntuu siellä suunnalla olevan hyvin-
kin lähellä sydäntä.

Suurena kasvavana ongelmana pitäisin kaksien työmark-
kinoiden synnyttämistä, mitä kaikessa hiljaisuudessa ollaan 
ujuttamassa käytäntöön mikäli työmarkkinajärjestöt eivät 
osaa olla varuillaan oikeiden tahojen kanssa. Mitä tämä mah-
taisikaan tarkoittaa tulevaisuudessa työmarkkinoille? 

Yksinkertaisesti, meillä tulisi olemaan normaalityöehdoil-
la olevat, jotka ovat työehtosopimusten piirissä. Mutta toi-
nen luokka olisikin se, missä ei sovelleta mitään sopimusta, 
esim. viime aikoina virinnyt keskustelu nuorison alemmalla 
palkkauksella ja työehdoilla työskentely sekä selvästikin maa-

Sopimuskulttuuria – kulttuurisopimusta
Kiivas työmarkkinasyksy on jo ovella, 
vaikka vasta kesän lämpö alkaa sulat-
telemaan mieltämme ja kehoamme. 
Työ on jo aloitettu asioiden yhteen-
kokoamiseksi vakuuttavan ja vaikut-
tavan sopimuksen aikaansaamiseksi.  
Kynsien teroittaminen on käynnissä.

hanmuuttajia suunnitellaan tuotavan näiden toisen luokan 
markkinoiden piiriin.

Mutta palataanpas palkankorotuksiin - onko meillä varaa 
jatkaa nykyistä palkankorotuslinjaa tällä syvenevän taantu-
man ajanjaksolla vai ammummeko itseämme jalkaan vaa-
timalla äänekkäästi nousujohtoisen kauden korotuksia? Vai 
tulisiko pyrkiä kiinnittämään enenevässä määrin katseem-
me pääsääntöisesti 0,x-alkuisten korotusten sijaan työhy-
vinvointia tukeviin sopimusehtoihin, kuten parempiin loma-
käytäntöihin tai pyrkiä kiinnittämään huomiota yleisiin työ-
hyvinvointiparannuksiin työpaikoillamme?

Mielestäni ja varmaan aika monen muunkin mielestä, me 
emme pysty unohtamaan näitä pieniäkään korotuksia palk-
koihimme, sillä jo yksistään infl aatio pyörii 1,5 % – 1,7 % pinnas-
sa ja yleensähän ostovoiman laskun vaikutus on korkeimmil-
laan juuri niiden kulutushyödykkeiden kohdalla joita me kaik-
ki päivittäin tarvitsemme. Mikäli nollalinjalle lähdetään, tulee 
jotain todellista hyvää tulla muualle niin kokonaisvaltaisella 
linjalla, että se hyödyttää meitä kautta työntekijärintaman. 
Ja siihenhän ei tule riittämään mikään koulutuspäiväsäätö.

Paljonhan meillä on mietittävää ja parannettavaa työ-
markkinoilla, sillä kuten vanhastaan tiedetään, ei se maailma 
koskaan valmiiksi tule, mutta tietenkin meidän kaikkien tu-
lee sitä hippasen parantaa ainakin jokainen omalta osaltam-
me. Nautitaanpa nyt kuitenkin kesästä ensin ja ruvetaan sit-
ten hiomaan kynsiä sovun pitämiseksi työmarkkinoilla vaikka 
joillakin EK:n piirissä on kova tarve tuota sopua hieman ko-
etellakin. Kauniiksi lopuksi erään suomalaisen suuren ajatte-
lijan sanoja mukaillen ”kesä on ihmisen parasta aikaa”! Nau-
titaanpa auringosta ja sen sateen virkistävyydestä, sillä sitä-
kin aina tarvitaan elämässämme.

Teksti: Kristian Kallio 

Viime vuoden kesällä heräsi keskustelu yhdistyksen verkkosivus-
ton päivitystarpeesta. Syksyn kuluessa työvaliokunnassa mietit-
tiin, millainen sivusto olisi Logistiikan toimihenkilöille hyvä ja jä-
seniä palveleva. Yhdessä nettivastaavan kanssa rakennettiin alus-
tavia visioita siitä, mitä sivuilla tulisi olla.

Yhdistyksessä nähtiin tärkeäksi, että sivusto ei olisi staatti-
nen vaan siitä löytyisi liikkuvia elementtejä. Sivuston päivittä-
misen tulisi olla myös helppoa ja yksinkertaista jotta yhdistyk-
sen aktiivit voisivat viedä sisältöä sivuille ilman kallista ulkopuo-
lista ylläpitäjää.

Näiden suunnitelmien pohjalta LT aloitti keskustelut nykyi-
sen verkkosivuston toimittajan kanssa ja jo tammikuussa saim-
me ensimmäisen testiversion koekäyttöön.

Yhtenä haasteena sivuston rakentamiselle oli ERTO:n nettisi-
vujen toimivuus ja niiden hurjat kävijämäärät. Päällekkäisiä toi-
mintoja ei haluttu tehdä jo pelkästään kustannussyiden takia. 
Uusi sivusto ohjaakin käyttäjän usein ERTOn verkkosivulle, joilta 
löytyy vastaukset ja ratkaisut yleisimpiin työelämän kysymyksiin.

-Liikkuvuuden helpottaminen ja käytettävyyden yhtenäistä-

minen Logistiikan toimihenkilöiden ja ERTOn sivujen välillä li-
sää käyttömukavuutta ja tietojen löydettävyyttä, kertoo netti-
vastaava Maria Kivelä.

- Uusi sivusto on nykyaikainen ja sisällön päivittäminen on 
helppoa; toteaa Logistiikan toimihenkilöiden puheenjohtaja 
Marko Nurmi.

Sivuston ”ota yhteyttä” -osiossa voit antaa palautetta ja ke-
hitysehdotuksia esimerkiksi sivustoon liittyen, tai vaikkapa ky-
syä yhdistyksen toiminnasta.

Verkkosivut uudistuivat
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Suomen hallitus yhdessä työnantajien Elinkeino-
elämän keskusliiton EK:n kanssa on valinnut tiensä. 
Yhden totuuden Suomessa kelpaa nyt talouden to-
tuudeksi vain ja ainoastaan työnantajien tarpeet ja 
halut. Palkansaajien pitäisi kantaa vastuu koko yhteis-
kunnasta ja muiden täytyy saada nauttia muhkeista 
eduista ja helpotuksista.

Helmikuussa yritettiin hartiavoimin työl-
lisyyttä parantavaa keskitettyä työmark-
kinaratkaisua. Miksi? Syy on selvä. Työttö-
myys kasvaa ja palkansaajien ostovoima 
heikkenee sekä pienten palkankorotusten 
että erityisesti arvonlisäveron korotuksen 
takia. Kun palkansaajilla ei ole ostovoimaa, 
törmää kotimainen kysyntä seinään. Ja 
kysynnän heikkeneminen huonontaa ko-
timaista työllisyyttä. Työllisyyden heikke-
neminen laskee lisää ostovoimaa. Esimer-
kiksi Stockmann lomauttaa ja vähentää 
henkilökuntaa.

Mitä teki hallitus kehysriihessään hel-
mikuussa? Keskitetyn työmarkkinaratkai-
sun epäonnistuttua hallitus lahjoitti työn-
antajille enemmän kuin he edes kehtasivat 
pyytää. Yhteisöverokanta lasketaan vuo-
den 2014 alusta lukien 24,5 prosentista 20 
prosenttiin. Lahjan hinta on huima, vajaa 
1.000 miljoonaa euroa vuodessa. Mitä täl-
lä saadaan? Työnantajien toivotaan inves-
toivan ja vientiteollisuudelta toivotaan li-
sää työpaikkoja.  

Palkansaaja maksumiehenä
Hallituksen päätös rynnistää ensimmäis-
tä kertaa Suomen historiassa aggressiivi-
sesti kansainväliseen verokilpaan on vir-

Kuka kantaa vastuuta

he. Suomi romahduttaa yhteisöverokan-
nan 2,5 prosenttiyksikköä alle Ruotsin ja 
jopa alle Viron tason. Jonkun pitää halli-
tuksen lahja maksaa. Maksajan viittaa so-
vitetaan yksin palkansaajille. 

Elokuussa maan hallitus kokoontuu val-
mistelemaan helmikuun päätösten toteut-
tamista. Työnantajien tavoitteena on ai-
emmissa päätöksissä pysyminen. Suoma-
laisten edun mukaista olisi vähintäänkin 
jaksottaa yhteisöverokannan lasku useille 
vuosille. Jos yhteisöverokanta laskisi vuo-
den 2014 alusta vaikkapa ”vain” 21 prosent-
tiin, voisi hallitus käyttää säästyvän lähes 
neljännesmiljardin kotimaisen ostovoiman 
parantamiseen esimerkiksi tekemällä in-
fl aatiotarkistuksen tuloverotaulukoihin. 
Päätös tukisi kotimaista kysyntää ja työl-
lisyyttä varmasti ja heti.

Eläkerahat eläkkeisiin
Syksyn työehtosopimusneuvotteluista tu-
lee todella vaikeat. Työnantajat haaveile-
vat edelleen palkkojen jäädyttämisestä. 
Syyksi esitetään yritysten kansainvälistä 
kilpailukykyä. Työnantajien perusteluissa 
unohdetaan kertoa, että esimerkiksi Sak-
sassa ja Ruotsissa on tehty laajoja kolmi-
vuotisia palkkaratkaisuja yli kahden pro-

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

sentin vuotuisilla palkankorotuksilla. Kah-
den prosentin palkankorotukset yhdessä 
tuloverotuksen infl aatiotarkistusten kans-
sa pitäisivät suomalaisten ostovoiman vuo-
den 2014 aikana ennallaan. 

Työnantajien ruokahalu ei riitä vain 
palkkojen jäädyttämiseen. Lisäksi pitäisi 
purkaa eläkerahastoja. Idea on selvä, aje-
taan eläkejärjestelmän rahoitus kriisiin. 
Keskellä kriisiä olisi sitten pakko leikata 
tulevia eläkkeitä. Ay-liikkeen linja on yk-
siselitteinen. Eläkerahoja ei saa käyttää 
osana suhdannepolitiikkaa. Eläkerahas-
tot on käytettävä sovittujen eläkkeiden 
maksamiseen. 

ERTO valmistautuu logistiikassakin 
poikkeuksellisen vaikeisiin neuvottelui-
hin. Toivottavasti työtaisteluilta vältytään.

Teksti: Juri Aaltonen, 
puheenjohtaja, ERTO
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Yhdistyksen kevätkokous oli lauantaina 
18.5.2013 klo 13.00 Helsingissä Sokos-hotel-
li Vaakunassa. Sitä ennen hallituksemme 
kokoontui jo perjantai-iltana ja jatkoim-
me kokousta lauantaina. Kaikki meni hy-
vässä hengessä ja ilahduimme kun koko-
uksessa oli uusia kasvoja ympäri Suomea. 

Kokouksen jälkeen me, noin 60 ihmistä 
lähdimme bussilla kohti Suomen Turkua. 
Sieltä  jäsenristeily starttasi Tukholmaan 
lauantai-iltana klo 21.00. Sää ja helle vaan 
parani kohti Turkua tullessa.

Risteily oli uudella Viking Grace-laival-
la, mikä oli tosi positiivinen laivakokemus. 

Hienot värit ja sisustus, hyteissä isot ikku-
nat, Turun saaristo kaikessa kauneudes-
saan silmiemme edessä. Laiva pysähtyi 
Maarianhaminassa ja jatkoi Tukholmaan, 
jossa emme menneet maihin ollenkaan 
vaan nautimme laivan tunnelmista. 

Porukastamme löytyi myös nuoripari, 
joka oli myös tuore hääpari. Heille tämä 
oli nyt häämatka, jonka he olivat aikoneet 
tehdä juuri tällä uudella laivalla. Eli am-
mattiyhdistys lähentää ja yhdistää ihmisiä.

Uusia kasvoja mukana
Oli tosi mukavaa nähdä innostuneita nuo-
ria joukossamme. Heitä oli myös ollut edel-
lisen viikon Helsinki-Uusimaan järjestä-
mässä jäsenhankintaillassa kun olimme 
Flamingossa Vantaalla keilaamassa. Ilta 

Logistiikan toimihenkilöiden jäsenmatka keräsi 
Turun satamaan iloisen jäsenjoukon. Matkan 
möröistä moni ottaisi viereensä ennemmin 
Lordin kuin työnantajan esittämät  sopimus-
heikennykset

Jäsenmatkalla kohdattiin  
monenlaisia mörköjä 

Edes taakse jäänyt jääkiekko- ja muutaman tunnin päässä odottanut viisupettymys ei himmentänyt Maarianhaminan sataman ilta-aurinkoa.

-Ammattiliitto yhdistää tuoretta avioparia 
Olli ja Ninja Lähdettä. Jäsenmatka toimi 
myös ennalta suunniteltuna häämatkana.

” Aurinkoinen  tervehdys Porista !
Aika on KIITTÄÄ TEITÄ KAIKKIA iha-
nasta ja onnistuneesta jäsenmat-
kasta ja kevätkokouksesta. Jaksel-
kaa hyvin ja pysykää terveinä.  Iloista 
kesämeininkiä ja terveiset kaikille!”
Raili ja Marita
Porista / Jazz kaupungista 21.5.2013
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ja yö laivalla sujui Lordin esitystä seuraten. 
Tosi heavyrokkia ja lopulta myös Hard Rock 
Hallelujakin sieltä tuli. Ja Lordi porukkan-
sa kanssa jakoi nimikirjoituksia meille in-
nokkaille faneille. 

Euroviisut ja jääkiekko myös ohjelmas-
sa laivalla. Sekä vietettiin  kahdet hienot 
aktiivijäsenen syntymäpäivät, Päivin ja Se-
pon, onnea heille vielä kerran!

Pykälät ymmärrettäväksi
Sunnuntaiaamuna meillä oli kahden tun-
nin asiasessio. Ensin Ertosta toiminnanjoh-
tajamme Karo-Petteri Kuusisto kertoi Lo-
gistiikan uutiset. Työehtosopimuksemme 
päättyy 30.11.2013 eli tänä vuonna.  Karo kä-
vi läpi jäsenkyselyn vastauksia, joiden pe-
rusteella  muodostetaan syksyn tavoitteet.

Lakiklinikkaa meille piti lakimiehemme 
Jami Pohja,  joka vastasi useisiin kysymyk-
siin. Paljon puhututti mm liukuvan työajan 
ja ylityön erottaminen. On tärkeää koko 
alalle, ettei ylitöitä tehdä  liukuman puit-
teissa vaan ylityönä. Kielilisästä kysyttiin 
ja keskusteltiin; on esimerkiksi mahdolli-
suus pyytää erittely työnantajalta, mistä 
oma palkka koostuu.

Vielä ei tiedetä tullaanko syksyn neu-
votteluissa esittämään keskitettyä mal-
lia ja mitä palkankorotustarpeita tulee 
olemaan, niihin palataan. Ertosta tulossa 
koulutuskysely, johon kannattaa vastata.  
Syyskokousta varten haetaan innokkaita 
toimijoita; silloin valitaan mm pj + vara-
puheenjohtaja 3-vuotiskaudelle, 6-12 halli-
tuksen jäsentä ja varajäsentä. Halukkaiden 
tulee olla paikallistoimikuntien ja hallituk-
sen tiedossa hyvissä ajoin ennen syyskoko-

Mr. Lordi viihdytti Logistiikan toimihenkiöiden jäsenmatkalaisia. Molemmin puolin lavaa oli 
vankkumattomia ammattilaisia. 

usta, olkaa aktiivisia, se kannattaa! Syysko-
kouksen ajankohta on la 16.11.2013 ja paik-
ka on Vantaa Flamingo.

Viikko lisää lomaa
Jami Pohja vastasi myös kysymyksiin kos-
kien liikkeen luovutusta. Siitä jäi mieleen 
mm se, ettei uutta työsopimusta kannata 
allekirjoittaa kun vanha sopimus on edel-
leen voimassa, myös suullinen.  Mielen-
kiintoinen asia olisi myös, jos tulevaisuu-
dessa saisimme neuvoteltua, että lauan-
taita ei laskettaisi lomapäiväksi. Se lisäisi 
lomaa noin  viikolla, mikä on tosi iso asia. 
Kovalla neuvottelulla, yhteistyöllä  ja jouk-
kovoimalla voisimme siinä joskus  onnis-
tua. Kannattaa liittyä liittoon. Kyllä siinä 
on voimaa.

Tuli myös esille, että jos jollakin fi rmal-
la on yt-neuvottelut päällä niin aina kan-
nattaa ilmoittaa asiasta Ertoon. Sen voi 
tehdä joku liiton jäsenkin jos työpaikalla 
ei ole luottamusmiestä. Karo-Petteriltä ja 
Jamilta saa siinäkin tilanteessa hyvää apua 
ja neuvoja miten menetellä.

Mielenkiintoisen luennon ja  kyselytunnin 
jälkeen söimme lounaan ja vietimme lai-
valla vapaa-aikaa. Jotkut aurinkokannella 
auringonpaisteessa, toiset jääkiekon pa-
rissa tai laivan SPA:ssa, jonne mahtui 40 
henkeä kerralla porealtaisiin pulikoimaan. 

Turkuun saavuimme klo 20.00 ja jo en-
nen puoli yhdeksää olimme matkalla kohti 
Helsinkiä. Poikkesimme taas kahvilla mat-
kan varrella ja Helsinkiin saavuimme todel-
la hyvällä ja tasaisella bussikyydillä noin klo 
23.00. Kotkan tytöt ehtivät jatkoyhteydel-
lä Kotkaan, metrokin vielä kulki kohti sy-
vintä Itä-Helsinkiä.

Antoisaa toimintaa
Hieno jäsenmatka kerta kaikkiaan. Kiitos 
puheenjohtajallemme Marko Nurmelle, 
sihteeri Seppo Virtaselle, taloudenhoitaja 
Leena Wickströmille, paikallistoimikunnan 
pj. Marjatta Saalokarille, huolehtivalle  bus-
siemäntä Gunn-Britt Krogars-Ouaquifi lle. 

Kiitokset myös meille kaikille muille, jot-
ka jokainen omalla panoksellaan tekivät  
tästä yhdistyksen kevätkokouksesta ja jä-
senmatkasta hienon yhteisen tapahtuman, 
voimavaran, josta on hyvä jatkaa. Lämpi-
mästi tervetuloa mukaan toimimaan.

Teksti ja kuvat: Auli Porokka

Ajankohtaisia ay-asioita esimerkkien ja 
keskustelun kautta puinut lakiklinikka 
kiinnosti jäsenmatkalaisia. ERTOn lakimies 
Jami Pohja vastasi kysyntään.
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Keilailu, tuo mainio pallopeli, innoitti Logistiikan toimihenkilöiden Tre-Pirkanmaan po-
rukan kokoontumaan huhtikuisena tiistai-iltana Kaatopaikalle, Tampere-Areenan vä-
rikkääseen keilahalliin.

Sopivat keilailukengät jalkaan ja pian olimmekin jo valitsemassa kullekin sopivaa 
keilapalloa ja etsimässä omaa etunimeä ratataululta.

Ja sitten vaan palloa liikkeelle ja keilaa kumoon. Ja Yes! kaatojakin syntyi... eli kaikki 
10 keilaa nurin yhdellä heitolla. Jihuu! Voi tätä onnistumisen riemua!  

Ainakin energiaa vapautui ja latautui. Nopeasti laskien heitimme palloa kaiken kaik-
kiaan 2000 kilon edestä. (16 * 2 * 10 = 320 heittoa * 6 kg  = lähes 2 tonnia!!)      

Tunnin tiiviin tuoksinan jälkeen maistui-
kin iltapala. Samalla oli sopiva aika pohdis-
kella alan työmarkkinatilannetta vieraam-
me, ERTO:n järjestösiantuntija Karo-Pette-
ri Kuusiston johdolla. Osallistujia mietitytti 
jo syksyn tuleva neuvottelukierros ja muut 
ajankohtaiset asiat, muiden muassa samaan 
päivään osunut Vuosaaren sataman lakko.

Summa summarum; työhuolet unohtui-
vat, tiimihenki syntyi, kannustettiin, koettiin 
ja jaettiin onnistumisia sekä pettymyksiä.

Tapasimme illan aikana tuttuja ja vähem-
män tuttuja oman alan toimijoita. Ilta  vah-
visti yhteenkuuluvuuden tunnetta, kuten on-
nistuneen tilaisuuden kuuluukin.

Hohtokeilausta kaatopaikalla 

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

Kutsuimme paikallisia nuoria Kiitoradal-
le 24.4. Illan aikana oli tarjolla keilailua ja 
kebabia sekä sopivassa määrin ammatti-
yhdistysasiaa.

Tavoitteena oli saada ideoita seuraa-
vaan tapahtumaan, jota suunnitellaan jär-
jestettäväksi syksyllä kesälomien jälkeen. 
Muutamia ideoita saimmekin ja lisää ote-
taan vastaan innolla! Paikalla olleet nuo-
ret toivoivat yhdistyksen järjestävän enem-
män liikunnallisia tapahtumia, joista yh-
tenä esimerkkinä mainittiin tapahtuma 
Flowparkissa. 

Illan iloisiin asioihin kuului myös nuor-
ten virinnyt kiinnostus nuorisotoiminnan 
vetämistä kohtaan. Jonkin aikaa toimintaa 
pyörittäneet, jo nuoruusiän ohittaneet ak-
tiivit voivat piakkoin jättää nuorisotoimin-
nan hyvän valmistelun ja perehdyttämi-
sen jälkeen oikean ikäisten vetäjien käsiin.

Kiitokset yhdistyksen puheenjohtajal-
le Marko Nurmelle ajasta ja asiantunte-
muksesta sekä tuliaisista, jotka lämmitti-
vät kaikkien paikallaolijoiden mieltä.

Hanna Lundelin

FAKTA: Keilailu on pallopeli, jossa 
pyrkimyksenä on palloa rataa pit-
kin vierittämällä kaataa puisia, muo-
vipäällysteisiä keiloja. Suosituin kei-
lailumuoto on amerikkalaisperäinen 
versio (engl. bowling tai ten-pin), jos-
sa keiloja on kymmenen kappaletta 
ja ne sijaitsevat 60 jalan (18,3 metrin) 
mittaisen keilaradan päässä, sym-
metrisessä kolmiossa keilapöydäl-
lä. (lähde: Wikipedia)

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

Logistiikan toimihenkilöt    YTK työttömyyskassa

Työehtosopimus

-Liitto neuvottelee työehtojen vähim-
mäistason kuten palkka, ylityökorvauk-
set, lomat, jne.
-Luottamusmiehen ja muiden henkilös-
tön edustajien palvelut

-Ei palveluja

Työsuhdeneuvonta

Lakimiespalvelut

Koulutus ja jäsentilaisuudet

Neuvonta irtisanomistilanteessa tai sellaisen uhatessa

Palvelut työttömälle jäsenelle

Muut jäsenille suunnatut palvelut

Jäsenmaksu

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

-Verkkosivuilta löytyy linkit työelämään 
liittyviin lakeihin

-Tarvittaessa saa apua liiton lakimiehiltä
-Tarvittaessa oikeuskäsittelyt

-Verkkosivuilta löytyy linkit valtion oi-
keusaputoimiston ja Suomen asianaja-
jaliiton sivuille
-Ei työehtosopimuksien sisältöä koske-
via palveluja

-Ilmainen järjestökoulutus
-Useita alueellisia ja valtakunnallisia 
tilaisuuksia

-Ei ole

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

-Verkkosivuilla ohjeet miten toimitaan 
työttömyyden uhatessa

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

-Työttömyyskassapalvelut
-Ansiosidonnainen päiväraha

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

-Lisäturvapalvelu 17 euroa/vuosi, 
sisältäen oikeusturvavakuutuksen ja 
tapaturmavakuutuksen

-Vuonna 2013 1,35 % bruttopalkasta 
/ kuukaudessa.
-Jäsenmaksu verovähennyskelpoinen

-Jäsenmaksu 99 euroa / vuosi eli 8,25 
euroa kuukaudessa
-Jäsenmaksu verovähennyskelpoinen

Sanotaan, että dementia on lähiomais-
ten sairaus. Olen samaa mieltä. Varsin-
kin sairauden alkuvaihe on omaisille ras-
kasta aikaa, koska usein sairauteen kuu-
luu vainoharhaisuus.

Oma äitini kuljetti ruokailemaan men-
nessään hopea- ja baarikaapin avaimia 
mukanaan, koska hänen asunnossaan ai-
na kävi joku hänen poissa ollessaan. Tai si-
tä mieltä äiti itse oli. 

Seuraavassa vaiheessa äiti alkoi piilo-
tella tavaroitaan. Varastettu kännykkä löy-
tyi vaatepinon alta. Lukulasit olivat pyyhe-
liinojen välissä. Kun totesin äidilleni, että 
eihän kukaan voi käyttää toisen lukula-
seja oli vastaus valmiina: ”sankoihin voi 
vaihtaa oman vahvuiset linssit”. Ei autta-
neet selitykset, että ei kukaan häneltä mi-
tään varasta. Vähitellen äidin muisti heik-
keni niin paljon, ettei hän enää muistanut 
lapsenlapsiaan. Muutaman vuoden ku-
luttua hän ei muistanut enää edes mei-
tä, omia lapsiaan.

Äitini asui viimeiset pari vuotta 14 hen-
gen ryhmäkodissa, jossa asukkaat kaik-
ki olivat muistihäiriöisiä. Sisareni kanssa 
olimme samaa mieltä siitä, että tuo ryh-
mäkoti oli todella hyvä paikka äidin vii-
meiseksi kodiksi.

Äitini nukkui pois maaliskuun alussa 
vain parin viikon sairaalassaolon jälkeen. 
Tällaisessa tapauksessa tulee mieleen, et-
tä voiko oman äidin kuolemaan olla val-
mistautunut. Ei kai koskaan, vaikka sitä 
osaa odottaa. Meille lohtua antoi se, et-
tä näimme äidin elämän hiljaa hiipuvan 
ja osasimme odottaa mitä tulee tapahtu-
maan. Toisaalta vaihtoehtona olisi voinut 
ollut useamman vuoden ihmisarvoton 
elämä sairaalan sängynpohjalla.

Äitini eli pitkän ja hyvän elämän ja hä-
nen tapauksessaan tuntui siltä, että äiti 
nimenomaan pääsi lepoon isämme luok-
se. Laulaja-lauluntekijä Arttu Viskarin kos-
kettava kappale ”Tuntematon potilas” ker-
too hänen vaarinsa tarinan. Tarinan, jos-
sa on samoja piirteitä kuin oman äitini 
tarinassa.
Valmistautumista voi siis olla monen-
laista. 

Teksti: Leena Wickström

Tuntematon potilas   
Elämässä ihmisen eteen 
tulee väistämättä asioita, 
joihin on hankala valmis-
tautua.
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kolumni

Amerikassa kaikki on suurta – paitsi se joka on erittäin suurta. 
Sen voi suomalainen helposti todeta viettämällä aikaa Pohjois-
Amerikan liikenteen seassa vaikkapa asuntoautoilla. Tosin täy-
tyy sanoa, että kahdeksantoista vuokratun asuntoauton suoma-
laisryhmä herättää huomiota jopa kaikkeen tottuneissa ame-
rikkalaisissa. Paikallisten luontainen ystävällisyys ja uteliaisuus 
herää, kun leirintäalueille tulee joukko samanlaisia Suomen li-
puilla varustettuja asuntoautoja.

Monikaan ei kyllä lippua tunnista, mutta se toimii hyvänä kes-
kustelun avaajana. Samalla voidaan todeta, että ne ajat ovat ta-
kana, jolloin Suomen olemassaoloista ei tiedetty juuri mitään. 
Tai jos tiedettiin, niin tiedettiin väärin.

Tämä melkoinen joukko suomalaisia karavaanareita matkus-
ti maailman tunnetuinta tietä, Route 66:sta Chicagosta Los An-
gelesiin. Neljän tuhannen kilometrin pituisella kahdeksan osa-
valtion kautta kulkevalla tiellä oli yli kolmen viikon aikana hyvät 
mahdollisuudet tutustua amerikkalaiseen liikennöintiin.

Kaikki on meikäläisittäin suurta. Asuntoautot on varustettu 
7-litraisilla yli 300 hv V10 –bensiinimoottoreilla. Dieselit on varat-
tu suuriin kuorma-autoihin ja juniin! Bensiini on USA:ssa edel-
leen eurooppalaisittain halpaa, vaikka jenkit nykyisin kiroavat-
kin hintaa. Ja kauhistelevat Euroopan hintatasoa. Litra maksaa 
paikasta ja osavaltiosta riippuen 70-100 eurosenttiä litra. Kali-
fornia on selvästi kallein paikka. Jos litrahinta tuntuu suomalai-
sesta halvalta, asuntoauton yli 25 l/100 km kulutus siistissä ajos-
sa hieman tasoittaa etua.

Suurilla valtasuonilla, osavaltioita halkovilla Interstateilla 
liikenne on tietenkin kovaa. Yllättävää on lähinnä se, että kaik-
kein kovinta vauhtia pitävät puoliperävaunulliset kuorma-autot, 
semit. Nopeusrajoitukset näillä amerikkalaistyylisillä moottori-
teillä ovat nykyisin suuremmat kuin kuvitellaan. 75 mailia eli 120 
km/h on yleinen rajoitus, mutta oudolta se tuntuu, kun nimen-
omaan kuorma-autot ovat moottoriteiden nopeinta luokkaa. 
Vain pitkät tappavat ylämäet tekevät poikkeuksen.

Ehkä se on ymmärrettävää, kun 10-11 tuntisten työpäivien puit-
teissa on ajettava mahdollisimman nopeasti vaikkapa 6.000 km 
matka mantereen laidalta toiselle. Ja pitkänokkaisia amerikka-
laisia kuorma-autoja on liikkeellä todella paljon. Jokunen harva 

Volvo on eksynyt joukkoon.
Siksi on yllättävää, että myös maan mielettömälle rautatie-

verkostolle näyttää riittävän rahdattavaa vaikka kuinka. Tyypil-
linen amerikkalainen juna poikkeaa meikäläisestä aika perus-
teellisesti. Vetureita on keulalla vetämässä helposti kolmesta 
viiteen ja takaa työntää pari lisää. Välissä on vaunuja 120-160, ja 
niissä kontteja kahdessa kerroksessa. Junalla on helposti pituut-
ta reilusti yli kaksi kilometriä. Tonneja on äkkiä laskien vedettä-
vänä hyvinkin 10.000.

Mutta ei siinä kaikki. Kiskot ovat todella kovassa käytössä, sil-
lä vilkkailla rataosuuksilla näitä junia saattaa nähdä melkein ko-
ko ajan. Vuorovälit ovat jopa alle 15 minuuttia ja kaikki tämä jät-
tikokoisten maata vavisuttavien dieselvetureiden voimin. Edes 
amerikkalaisten resurssit eivät riitä näiden kymmenien tuhan-
sien rautakilometrien sähköistämiseen.

Matkustajajunaliikenteestä ei juuri kannata mantereen laa-
juisessa mittakaavassa puhua. Itärannikon suurkaupunkien vä-
lillä AmTrack liikkuu, samoin joidenkin muiden metropolien seu-
duilla, mutta kyllä henkilöjunat ovat pikku juttu tavarajuniin ja 
henkilöautoihin verrattuna.

On siinä suomalaisella ensikertalaisella hieman ihmettele-
mistä, kun yrittää tajuta amerikkalaista logistiikkaa ( ja logiik-
kaa). Kun tähän vielä lisätään kaikkinaisen kierrätyksen alkeel-
lisuus, niin jotenkin tuntuu että meillä on monet asiat parem-
min kuin Atlantin uudemmalla puolella.

Mutta se mikä USA:ssa on huippujuttu, on luonto ja sen tar-
joamat tajuttomat nähtävyydet – aivan erityisesti niiden mitta-
kaava. Siihen tutustumiseen on amerikkalainen asuntoauto yli-
voimaisesti paras väline.

Peter Geitel

Neljän veturin vetämä yli kaksikilometrinen juna on melkoinen näky. Jytinän myös kuulee kauas.

Logistiikan ihmemaa

Peter Geitel on eläkkeellä oleva Tekniikan Maailman 
toimittaja 1971-77 ja Vauhdin Maailman päätoimittaja 
1978-2007. Auto- ja liikennetoimittajat ry:n jäsenenä 
hän seuraa edelleen aktiivisesti liikenneasioita ja 
tekee autojen koeajoja Nelosen Start! –ohjelmaan. 
Lisäksi hän vetää asuntoautomatkoja Pohjois-
Amerikkaan.
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Perinteisesti ammattiyhdistysliikkeen ki-
vijalka ja vahvuus on ollut jäsenistö, sen 
määrä sekä aktiivisuus. Meillä Logistiikan 
toimihenkilöissä on jo pitkään ollut suh-
teellisen vireä ja aktiivinen jäsenistö. 

On useita työpaikkaosastoja, on reilusti 
henkilöstönedustajia, on toimintaa myös 
alueellisesti. Jäsenmääräkin on kehittynyt 
kohtuullisesti. Mitään suoranaista jäsen-
määrän laskua ei ole tapahtunut, poistu-
maa on tietenkin tullut alojen työpaikko-
jen vähenemisen ja eläköitymisen myötä, 
mutta suhteellisen hyvin tulee kyllä uu-
siakin jäseniä.

Kilpailu jäsenistä todellista
Vahvuudeksemme on myöskin luettava 
työehtosopimukset ja niiden yleissitovuus. 
Työehtosopimusten neuvottelutoiminnas-
sa on jäsenistön merkitys ensiarvoisen tär-
keä. Ilman hyvää järjestäytymisastetta ja 
aktiivista jäsenistöä, emme voi odottaa mi-
tään muuta työehtosopimusneuvotteluis-
ta kuin sitä mitä EK tarjoaa.

Mutta miten voidaan, tai voidaanko 
vahvasta järjestöstä saada vahvempi ja 
millä keinoin?

Vahvempia meistä tulee tietenkin jä-
senmäärää ja järjestäytymisastetta kas-
vattamalla. Jäsenhankinta on toki avain-
asemassa tässä tehtävässä. Työpaikois-
sa vaan on suuria eroja. Kaikilla, varsinkin 
pienemmillä työpaikoilla ei välttämättä 

ole järjestäytymättömiä toimihenkilöitä, 
kun taas toisilla työpaikoilla potentiaa-
lia olisi mutta, kiinnostusta järjestäyty-
miseen ei välttämättä ole tai kilpailem-
me ”Loimaan liiton” tai jonkin muun jär-
jestön kanssa jäsenistä. 

Jäsenhankinta ei siis missään tapauk-
sessa ole helppoa. Siitä syystä onkin hyvä 
vahvistaa niitä toimintoja mitkä luovat 
vahvan tuen jäsenhankinnalle ja tekevät 
yhdistyksestä ja liitosta houkuttelevam-
man vaihtoehdon kuin pelkkä työttömyys-
kassa tai opiskelijataustainen yhdistys. 

Vahvistamalla siis edunvalvonnallista ja 
järjestöllistä toimintaamme ja tuottamal-
la sellaisia palveluita, mitä muut toimijat 
alallamme eivät tarjoa, teemme itsestäm-
me entistä kilpailukykyisemmän ja hou-
kuttelevamman vaihtoehdon järjestäytyä.

Aluetoiminta kattavaksi
Vahva järjestö tuottaa toimintaa ja toimin-
ta tarvitsee tekijöitä, ideaalitilassa. Valitaan 
siis yhä enemmän luottamusmiehiä ja työ-
suojeluvaltuutettuja henkilöstönedustajik-
si sellaisille työpaikoille missä niitä ei vielä 
ole. Henkilöstönedustajat tuottavat selke-
ää lisäarvoa järjestäytymiselle ja vahvista-
vat työpaikan jäsenistöä. 

Perustetaan uusia työpaikkaosastoja 
tuomaan tukea henkilöstönedustajille ja 
tuottamaan yhteisöllistä sekä hyvinvoin-
tia lisäävää jäsentoimintaa työpaikalle. 
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Vahvasta vahvempi
LT:n jäsenmäärässä ei heilahduksia:

Logistiikan toimihenkilöiden vahvuuksia ovat vireä 
ja aktiivinen jäsenistö sekä yleissitovat työehtoso-
pimukset. Lisää vahvuutta haetaan edunvalvon-
taan ja järjestötoimintaan.

Lähdetään mukaan alueellisesti järjestet-
täviin tilaisuuksiin ja alueelliseen toimin-
taan. Aluetoiminnan yhtenä perusajatuk-
senahan on toimia alueen eri työpaikko-
jen jäsenet yhdistävänä voimana. Osalla 
toiminnallisista alueistamme ei vähään 
aikaan ole toimintaa ollut, mutta toivot-
tavasti uusia innokkaita löytyy, niin saam-
me jälleen aluetoiminnan koko maan kat-
tavaksi.

Ollaan mukana yhdistyksen jäsenko-
kouksissa päättämässä kaikille jäsenille 
tärkeistä asioista. Kuten yhdistyksen toi-
mintasuunnitelmasta ja talousarviosta 
sekä ennen kaikkea mukana valitsemas-
sa yhdistyksen asioita hoitavat hallituk-
sen jäsenet. 

Tekijöille toimintaa
Tänä vuonnahan on jälleen vaalivuosi, jo-
ten kaikki toiminnasta kiinnostuneet otta-
kaa yhteyttä alueenne toimijoihin tai hal-
lituksen jäseniin, niin saatte lisätietoa mi-
ten pääsette mukaan aktiivitoimintaan. 

Toiminta tarvitsee tekijöitä nyt ja myös 
tulevaisuudessa, kaikilla järjestömme toi-
minnan tasoilla. Tällä hetkellä asiat ovat 
suhteellisen hyvin kun tekijöitä ja ideoita 
tekemiseen vielä riittää, toivottavasti näin 
on myös tulevaisuudessa.

Karo-Petteri Kuusisto,
toiminnanjohtaja

HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT
Jäsenenä saat tukea ja turvaa myös paikallisilta henkilöstön edus-
tajiltamme. Oman työpaikkasi luottamusmieheltä tai työsuo-
jeluvaltuutetulta saat tukea ja tietoa kaikkiin työsuhteeseesi ja 
työympäristöösi liittyvissä tilanteissa.  Henkilöstön edustajam-
me toimivat liiton ja jäsenten edustajina työnantajan suuntaan 
ja valvovat työehtosopimusten ja lakien noudattamista. Meillä 

on kattava henkilöstön edustajien verkosto, luottamusmiehiä ja 
työsuojeluvaltuutettuja on tällä hetkellä noin 200.

Onhan sinunkin työpaikallesi valittu luottamusmies ja työ-
suojeluvaltuutettu? Ohjeistusta ja tukea valintoihin saat käte-
västi yhdistyksen toimijoilta.
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Viikot 
22 - 39: 280 €
40 - 48: 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 pari-

talotyyppisestä hirsimökistä. Mökissä 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. Viikonloppuhinta 
on 120 euroa, eikä siitä saa alennusta. 

Varaus on peruttava mökkivastaavalle 

vähintään 14 vrk aikaisemmin. Muuten 
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 Himoksen laskettelukeskuk-
sesta osoitteesta; www.himos.fi  ja Himok-
sen alueesta muuten; www.himoslomat.
fi . Tästä osoitteesta löytyy myös Himok-
sen alueen kartta.
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Log On -ristikko 2/2013, myös osoitteessa: www.logistiikantoimihenkilot.fi 

Täytä ja voita!
Lähetä vastaukset postitse 1.8.2013 mennessä osoitteeseen: 
Logistiikan toimihenkilöt ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki
Kuoreen merkintä ”sanaristikko”. 
Ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvomme 20 euron arvoisia palkintoja 

Nimi:

Osoite:

Ratkaisu 1/13Ristikon 1/2013 oikein täyttäneistä onnetar suosi 20 €  S-ryhmän lahjakortilla
Tapani Antikaista, Päivi Kinnusta ja Hellu Hiltusta. Onnea!



Hyvää
 kesää 
kaikille


