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kasvamme yksilöinä, kehitymme 
yhteisönä. Globaalius haastaa 
entistä syvemmin juurille. Tuttu 
ja turvallinenkin muuttuu, usein 
huomaamatta. Niin yhdistys kuin 

yksittäinen jäsen tarvitsee kodin. Kernaasti 
hyvän kodin.

Tämä tETran numero suunniteltiin asumistee-
maiseksi, sillä asumisen ja työn suhde on muuttu-
massa. Varttuneemmille työ on määrittänyt asumisen perusteita: mis-
sä ja miten asutaan. Tutkimusten mukaan nykynuoret haluavat yhä 
enemmän kehittää itseään ja asumistaan työsuhteestaan riippumat-
tomana ilmiönä. Yritykselle hyvä työntekijä on arvokas voimavara. 
Alue, joka saa hyvät työntekijät viihtymään ja sitoutumaan, houkut-
telee puolestaan yrityksiä eli työtä. Tässä yhtälössä asumismuotojen ja 
muiden viihtyvyyttä, liikkumista ja koulutusta kehittävillä tekijöillä 
on suuri merkitys tulevaisuuden työllisyydelle.

Erityistoimihenkilöt ry:ssä ja ERTO:ssa valmistaudutaan 45. toi-
mintavuoteen. Toiminnan alusta asti olemme koonneet pienten, jär-
jestäytymättömien toimialojen työntekijöitä, ajaneet uudistuksia ja 
kouluttaneet jäsenistöämme jaksamaan paremmin, osaamaan enem-
män sekä nostamaan omaa ”markkina-arvoaan” työelämässä. 

Aloittamamme työ laajenee, muutkin ovat huomanneet yksittäi-
seen työntekijään kohdentuvien paineiden kasvun. Keväällä toteute-
tun jäsenkyselyn kommenteista huokuu kuitenkin edelleen jäsentem-
me pelko työelämän muutoksista. Jos huomaat, että jotain olennaista 
vielä puuttuu ET ry:n koulutus- ja tapahtumapaletista, vinkkaa siitä 
meille! Jäsentemme hyvinvointi ja osaaminen ovat edelleen yhtä tär-
keitä meille kuin edunvalvonta vaikealla, muuttuvalla toimintaken-
tällämme. 

Merkkivuosi tulee näkymään toiminnassamme monin tavoin. 
Vuosi huipentuu 30.11.2013 syyskokouksen, juhlaseminaarin ja il-
lallisen merkeissä. Kirjaahan muistiin tuo päivämäärä jo nyt! ET ry:n 
strategiaprosessi on kiteyttänyt yhdistyksen tavoitteellisuutta ja an-
tanut uusia linjauksia myös toimintaamme, joista virallisesti päätäm-
me syyskokouksessa. 

Osallistumalla vaikutat, joten tapaamisiin Turussa! 
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24.11.
syyskokous 
Erityistoimihenkilöt ET ry:n sääntömääräinen 
syys kokous pidetään Turussa, Sokos Hotel Hamburger Börs, Kaup-
piaskatu 6, lauantaina 24.11. klo 15.30. 

Tilaisuus alkaa klo 12.00 luennolla ”Kroppa kremppaa ja  
mieliala heilahtelee –miten saisin vauhtia ja vipinää tossuun?” 
Luennoitsijana on radiosta ja terveydentukipilareista tuttu Paula 
Heinonen ProHealth Oy:stä.

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:n syyskokoukselle 
määräämät asiat, lisäksi käsitellään ja hyväksytään yhdistyksen 
strategiasuunnitelma vuosille 2013–2017.

Yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaan ”aloitteita yhdistyksen 
kokoukselle voivat tehdä yhdistyksen jäsenet. jos jäsen haluaa 
jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, hänen tulee 
jättää kirjallinen aloite päätösesityksineen hallitukselle viimeis-
tään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.”

Kokousasiakirjat lähetetään etukäteen kokoukseen ilmoittautu-
neille sähköpostilla tai tarvittaessa postitse.

Kokoukseen osallistuvalle maksetaan matkakulut kotipaikka-
kunnalta Turkuun matkustusohjesäännön mukaisesti. Matkakulut 
korvataan vain Turun ulkopuolelta tuleville. Kerro ilmoittautumisen 
yhteydessä matkalipputoiveesi, junaliput tilataan keskite-
tysti. Muut matkakulut maksetaan kokouksen jälkeen tilille. 
Ilmoittautumiset 14.11. mennessä virpi.pelttari@erto.fi 
tai puhelin 050 377 1961.

Ohjelma:
11.30 Kahvi/tee +suolainen
12.00 kroppa kremppaa ja mieliala 

heilahtelee –miten saisin 
vauhtia ja vipinää tossuun?  Paula Heinonen ProHealth Oy14.30 Buffet –lounas

15.30 Syyskokous
 

Tervetuloa!

Erityistoimihenkilöt ET ry 
Hallitus

eRITyIsToIMIhenkILÖT eT ry
syyskokous 24.11. klo 15.30 alkaen 
sokos hotel hamburger Börs, kauppiaskatu 6, Turku

esITysLIsTa
1. Kokouksen avaus ja laillisuus
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta3. Kokouksen päätösvaltaisuus
4. Kokouksen menettelytavat 
5. Kokouksen työjärjestys
6. Yhdistyksen strategia vuosille 2013–20177. Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 20138.  Yhdistyksen hallituksen jäsenten palkkiot ja tilintarkastajien palkkioperusteet9. Yhdistyksen talousarvio vuodelle 2013 ja jäsenmaksun suuruus

10. Puheenjohtajan valinta kaksivuotiskaudeksi 2013–201411.  Hallituksen jäsenten lukumäärä
12. Hallituksen jäsenten ja  

henkilökohtaisten vara jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaksivuotiskaudeksi 2013–201413. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan sekä heidän varamiestensä valinta vuodeksi 2013 14. jäsenten tekemät aloitteet
15. Ilmoitusasiat
16. Muut mahdolliset asiat
17. Kokouksen päättäminen

PIKKujOuLuRISTEILY 
TuKHOLMAAN
Lähde mukaan eT ry:n pikkujouluristeilylle  
24.–25.11. M/s silja europalla!
Lähtö syyskokouksen jälkeen klo 20.15  
ja paluu sunnuntaina klo 19.15.

Omavastuu jäseneltä 30 € ja ei jäseneltä  
70 €, sisältäen majoituksen B2-hyteissä, 
glögin ja sunnuntaina aamiaisen ja buffet-
lounaan. jos osallistut syyskokoukseen,  
matkat kotipaikkakunnaltasi Turkuun kor- 
vataan matkustusohjesäännön mukaan hal-
vinta kulkuneuvoa käyttäen Turun ulkopuolelta 
tuleville. Sitovat ilmoittautumiset 30.10. 
mennessä virpi.pelttari@erto.fi tai puhelin 
050 377 1961. 

Matka tulee maksaa heti ilmoittautumisen 
jälkeen ET ry:n tilille FI57 8000 1201 3824 71. 
Muistathan ilmoittaa syntymäaikasi ilmoittau-
tumisen yhteydessä.
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olen Paula Heinonen ja olen kolmen energisen nuoren 
miehen äiti. Olen koulutukseltani DI (soveltava mikro-
biologia, biokemia, teollisuustalous) ja tekniikan lisen-

siaatti (soveltava mikrobiologia, biotekniikka ja elintarvike-
teknologia) ja ammatilliselta koulutukseltani olen Euroopan 
patenttiasiamies (European Patent Attorney).

Valmistuttuani diplomi-insinööriksi toimin tutkijana vii-
si vuotta. Seuraavat kahdeksan vuotta toimin teollisoike-

uspäällikkönä kansainvälisessä biotekniikka- ja ravitse-
musalan yhtiössä teollisoikeuksien parissa. Vastasin 
tutkimuksen suojaamisesta muun muassa ravitse-
muksen, geenitekniikan ja entsymologian sekä ter-

veysvaikutteisen ravinnon alalla samassa yhtiössä.
Vuonna 1997 perustin koulutus- ja konsultointiyri-

tys Pro Health Oy:n. Siitä lähtien olen kouluttanut ja lu-
ennoinut kymmenille tuhansille ihmisille työhyvinvoin-

nista, ravitsemuksesta ja erilaisista terveysongelmista ympäri 
Suomea niin yrityksissä kuin yleisötilaisuuksissakin.  

Koulutan myös ravitsemuksen ammattilaisia (FLT Ravinto-
valmentaja – Pro Health®) ja funktionaalista lääketiedettä ter-
veydenhuollon ammattilaisille (mm. terveydenhoitajille, sai-
raanhoitajille, biokemisteille, mikrobiologeille, proviisoreille 
ja lääkäreille).

Vuoden 2009 alusta olen tehnyt kirjailija Juha Vuorisen 
kanssa suosittua Terveyden Tukipilarit –radio-ohjelmaa Iskel-
män taajuudella. Siinä käsitellään monia erilaisia terveyteen, 
hyvinvointiin ja sairauksiin liittyviä teemoja. Ja jokaisessa 
ohjelmassa vastataan luonnollisesti kuulijoiden kysymyksiin. 
Ohjelman tarkoituksena on hyvinvoinnin, terveyden ja tie-
don lisääminen antamalla kuulijoille konkreettisia eväitä ja 
työkaluja päivittäisiin haasteisiin ja terveydellisiin ongelmiin.

Olen kirjoittanut myös kolme terveystiedekirjaa: Hiivaon-
gelmat – Suoliston merkitys terveydelle (Edita), Satumaista 
voimaa arkeen – Uutta puhtia jaksamiseen (Gummerus), Vih-

doinkin hyvä olo – Suolisto kuntoon ruokavalion avulla 
(Gummerus), jotka on tarkoitettu niin terveydenhuol-
lon ammattilaisille kuin tavallisille kuluttajillekin. Ja 

uusia kirjoja on tulossa…
PAuLA HEINONEN

www.PROHEALTH.FI

www.TERVEYdENTuKIPILARIT.FI

www.RAVINTOVALMENTAjA.FI

Pirteä, innostava Paula heinonen
– luennoimassa ET:n jäsenille 
syyskokouksen yhteydessä 

http://www.prohealth.fi
http://www.terveydentukipilarit.fi
http://www.ravintovalmentaja.fi
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niin Erton kuin muidenkin 
ammattiliittojen olennai-
sin sääntöihin kirjattu tar-
koitus on edistää jäsenten 
taloudellisia ja ammatilli-

sia etuja. Tarkoitusta toteuttaakseen 
liitot pyrkivät olemaan mahdollisim-
man vahvoja. Klassisin väittelyn aihe 
on liiton kokonaisjäsenmäärän merki-
tys ammattiliiton vahvuuden mittari-
na. Minkä kokoinen liitto pystyy hoi-
tamaan edunvalvonnan? Onko koolla 
merkitystä?

Isoja liittofuusioita perustellaan 
useimmiten suuren koon tuomalla 
vahvuudella edunvalvonnassa. Mi-
nun mielestäni peruste ontuu pahasti 
ja raskaasti. Liittokoon erinomaisuut-
ta mietittäessä pitää erottaa toisistaan 
kaksi eri asiaa: 1) jäsenpalvelut ja hal-
linto sekä 2) neuvottelutoiminnalla 
saavutettavat edut.

Liiton koolla on merkitystä laaduk-
kaiden, monipuolisten ja kustannus-
tehokkaiden jäsenpalvelujen tuotta-
miselle. Jos jäsenmäärä on hyvin 
pieni, makaa liiton toimiston palve-
lut muutaman työntekijän osaamisen 
ja työssä olon varassa. Toimistossa ei 
tällöin voi olla kovin laajaa osaamis-
ta eikä jäsenpalvelut kestä laisinkaan 
erilaisia vastoinkäymisiä kuten sairas-
tapauksia. Pieni liitto ei myöskään voi 
tehokkaasti järjestää jäsenetuja pai-
kallisesti.  Vaikkapa koulutustilaisuu-
den järjestäminen on mahdotonta, 
jos jonkin alueen kokonaisjäsenmää-
rä lasketaan kymmenissä. Ns. elin-
kelpoisuuden liitto saavuttaa noin 
4.000–6.000 maksavan jäsenen kasva-

valla määrällä. Tuon kokoisena liiton 
”iskunkestävyys” on edelleen heikko, 
mutta selviytyminen on täysin mah-
dollista. 

On täysin virheellistä väittää neu-
vottelutoiminnan edellyttävän suur-
ta jäsenmäärää. Olennaista ei ole jä-
senten yhteenlaskettu määrä, vaan 
jäsenten edustavuus omalla alalla ja 
työpaikalla. Edustavuus tarkoittaa si-
tä kuinka suuri osa jonkin tietyn alan 
työntekijöistä on liiton jäsenenä. Pel-
kistäen voi todeta, että laivasähköttä-
jien liiton kokonaisjäsenmäärällä ei 
kauheasti aikanaan ollut merkitystä. 
Jokainen laivasähköttäjä taisi olla lii-
ton jäsen. Jos lakko alkoi, jäivät kaikki 
laivat satamiin. Liiton voima oli hui-
ma pienestä jäsenmäärästä huolimat-
ta. 

Ilman edustavuutta edunvalvonta 
on erittäin haasteellista. Edustavuus 
on ongelma erityisesti ns. sopimuk-
settomilla aloilla. Esimerkiksi ERTO 
on pitkään tavoitellut työehtosopi-
musta asianajotoimistojen sihteereille 
ja assistenteille.  Asiassa ei olla edistyt-
ty ja suurin syy on liian pieni edusta-
vuus. Alan järjestäytymisaste on sen 
verran pieni, ettemme ole toistaiseksi 
saaneet työnantajapuolta painostet-
tua neuvotteluihin. Jos ja kun edus-
tavuus saadaan kuntoon, edistytään 
myös työehtosopimusrintamalla. 

Tunnettu kansainvälinen työoike-
usjuristi kirjoitti aikanaan, että neu-
vottelutoiminta ilman lakko-oikeutta 
muuttaa neuvottelemisen kollektiivi-
seksi kerjäämiseksi. Tuossa toteamuk-
sessa tiivistyy neuvottelutoiminnan 

ja edustavuuden olennaisuus. Voi-
ma työehtosopimustoimintaan tulee 
edustavuudesta, ei liiton kokonaisjä-
senmäärästä. Jos alan työntekijöistä 
vaikkapa 80 % on liiton jäsenenä, on 
tuon liiton kanssa käytännössä pakko 
sopia alan työehdoista. Jos järjestäyty-
misaste on vaikkapa alle 10 %, ei neu-
votteluissa pystytä etenemään. 

Liiton koko ei ole edunvalvonnan 
kannalta tärkeintä. Olennaisinta on 
liiton edustavuus alalla ja yksittäisellä 
työpaikalla.  Esimerkiksi logistiikassa 
järjestäytymisaste ERTOon on riittä-
vän korkea ja mahdollistaa tarvittaes-
sa painostustoimiin ryhtymisen osana 
neuvottelutoimintaa. Muistakaamme, 
että liitto on työkalu, jota jäsenet voi-
vat käyttää tavoitteensa toteuttami-
seen. Mitä useampi tuota työkalua 
heiluttaa sitä parempia tuloksia se saa 
aikaiseksi. 

 Syksyisin terveisin,

juRI AALTONEN

PuHEENjOHTAjA

ERTO

koko ei ole tärkeintä

neuvottelu- 
toiminta ilman 
lakko-oikeutta 

on kollektiivista 
kerjäämistä.
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suuri osa ET:n jäsenistä työs-
kentelee aloilla, joilla ei ole 
omaa työehtosopimusta. Sii-
tä syystä ERTO ja ET laati-
vat ET:n jäsenistön kattavan, 

palkkatutkimukseen perustuvan palk-
kasuosituksen. Suositus on luonteel-
taan vähimmäispalkkasuositus, jos-
ta on mahdollista ja tarpeen mukaan 
myös suotavaa poiketa.

Palkkaryhmittely
Palkkasuositus perustuu viiteen vaati-
vuusryhmään. Vaativuusryhmissä on 
hyvin yleisluonteinen määritelmä se-

kä sen lisäksi esimerkkejä yleisimmis-
tä tehtävistä, joita ao. vaativuusryh-
mässä esiintyy. Esimerkkiluettelo on 
nimensä mukainen eikä missään ta-
pauksessa tyhjentävä. Tehtäväryhmä 
määräytyy työntekijän pääasiallisen 
toimenkuvan perusteella.

TehTäVäRyhMä 1:  
vaativat erityistehtävät  
/ erityisasiantuntijatehtävät
Työ suoritetaan itsenäisesti toimin-
nan suunnitteluun perustuen ja sii-
hen voi sisältyä toiminnallista, ta lou - 

Toimistotyön  
vähimmäispalkkasuositus

dellista tai esimiesvastuuta. Tehtävärat-
kaisut edellyttävät myös usein ratkaisu-
mallien suunnittelua ja kehittämistä.
•	 toimiston johtaminen
•	 hallinto
•	 suunnittelu
•	 kehittäminen
•	 isännöinti 
•	 esimiestehtävät

TehTäVäRyhMä 2:  
vaativat asiantuntijatehtävät
Työ edellyttää koulutuksella tai koke-
muksella hankittuja asiantuntijataito-

suositus  

on luonteeltaan  

vähimmäispalkka-

suositus, josta on 

mahdollista ja  

tarpeen mukaan 

myös suotavaa  

poiketa.
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ja ja –tietoja sekä työn edellyttämien 
laajojen monipuolisten asiayhteyksi-
en hallintaa.
•	 toimistonhoito
•	 hallinnollinen isännöinti
•	 järjestötoiminnan 

asiantuntijatehtävät
•	 viestintä / tiedotus
•	 palkanlaskenta (edellyttää 

lainsäädännön ja 
työehtosopimusten tuntemusta)

•	 asianajosihteeritehtävät
•	 henkilöstöasiat
•	 itsenäinen kirjanpitotyö (sisäl tää  

tilinpäätöksen laadinnan, vero-
ilmoitukset ja verosuunnittelun)

•	 talouden suunnittelu / 
budjetointi

TehTäVäRyhMä 3:  
asiantuntijatehtävät 
Työ suoritetaan itsenäisesti ja työ-
menetelmät valitaan omatoimista har - 
kintaa käyttäen.
•	 perintätehtävät
•	 myynti ja markkinointi
•	 kirjanpito
•	 palkanlaskenta (ei edellytetä 

työlainsäädännön ja 
työehtosopimusten tuntemusta)

•	 tapahtumien järjestäminen
•	 itsenäinen sihteerityö / 

assistenttityö
•	 vaativat kiinteistösihteeritehtävät

TehTäVäRyhMä 4:  
ammattitehtävät
Työ suoritetaan yleisohjeiden mukai-
sesti. Tehtäväratkaisut tehdään koke-
muksen pohjalta työn eri osatekijöitä 
yhdistellen.
•	 avustava kirjanpito / tiliöinti 
•	 kiinteistösihteerin tehtävät
•	 reskontra
•	 maksuliikenne
•	 kassanhoito
•	 laskutus
•	 vuokraus ja varaukset

Palkkoja 
tarkistetaan 

seuraavan kerran 
1.6.2013.

TehTäVäRyhMä 5:  
tavanomaiset tehtävät
Työ suoritetaan selvien työohjei-
den ja rutiinien mukaisesti. Teh-
täväratkaisut toistuvat saman-
kaltaisina.
•	 puhelinvaihteenhoito
•	 tilausten käsittely
•	 postinkäsittely
•	 asiakasopastus 
•	 tietojen tallennus
•	 tietojen arkistointi

TauLukko 1.5.2012 LukIen

Pääkaupunkiseutu
( = HELSINKI, ESPOO, VANTAA, KAuNIAINEN)

0–4 v 5–9 v 10–14 v yli 15 v

1 3 015 3 196 3 387 3 590

2 2 621 2 779 2 946 3 122

3 2 404 2 549 2 701 2 863

4 2 128 2 256 2 391 2 534

5 1 935 2 051 2 174 2 304

Muu suomi
0–4 v 5–9 v 10–14 v yli 15 v

1 2 472 2 620 2 778 2 944

2 2 202 2 335 2 475 2 622

3 2 067 2 192 2 323 2 463

4 1 873 1 986 2 104 2 230

5 1742 1 846 1 957 2 074

Palkkoja tarkistetaan seuraavan ker-
ran 1.6.2013. Henkilökohtaista palk-
kaa korotetaan 1,9%:lla ja vastaava 
korotus tehdään vähimmäispalkka-
taulukkoon. Vuoden 2013 palkanko-
rotuksia koskevat tarkat tiedot löyty-
vät ET:n sivuilta www.etry.fi.

Liikunta-alan ja eläintenhoitoalan 
palkkasuositukset löytyvät kotisivuil-
tamme www.etry.fi.

eRTo on solminut Palvelualojen 
työnantajat PALTA:n kanssa 
runkosopimuksen. Viime kevää-
nä neuvotteluissa sopimukseen 
lisättiin myös työsopimusmalli.

Runkosopimuksessa ei ole 
sovittu palkoista. ET ja ERTO 
antavat palkkasuosituksen toi-
misto-, liikunta- ja pieneläin-
hoitoaloille. Viimeisin korotus 
oli 1.5.2012 ja  seuraava korotus 
tulee 1.6.2013 alkaen. Palkka-
suositukset, työsopimusmalli ja 
runkosopimus löytyvät niin ET:n 
www.etry.fi kuin ERTOnkin  
www.erto.fi kotisivuilta. 
Toimistoalan palkkasuositus 
julkaistaan tETrassa: tässä 
numerossa on palkkataulukot 
1.6.2012 lukien ja vuoden 
2013 ensimmäisessä lehdessä 
palkkataulukot 1.5.2013 lukien. 
Liikunta-alan palkkasuositus 
on lähetetty kaikille jäsenille. 
Pieneläinhoitajille ollaan teke-
mässä suositusta työehtosopi-
mukseksi, se myös painetaan 
ja lähetetään jäsenille syksyn 
aikana. 

jos haluat paperiversioita, 
ota yhteyttä ulla Kokkoseen 
ulla.kokkonen@erto.fi

http://www.etry.fi
http://www.etry.fi
http://www.etry.fi
http://www.erto.fi
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keitä olemme
Vastaajat olivat kaikki naisia, ikäja-
kaumassa alle 35-vuotiaita oli lähes 
15 %, 36–45 -vuotiaita noin 23 %, 
46–55 -vuotiaita 38 % ja yli 56 -vuo-
tiaita 24 %. Suurella osalla oli pitkäai-
kainen kokemus alan tehtävistä, sillä 
yli 65 % oli toiminut aslat-sihteeri-
nä vähintään 15 vuotta. Yli 61 % oli 
suorittanut opistotasoisen tutkinnon, 
ammattikorkeakoulututkinnon omasi 
runsaat 16 % vastanneista.

Työpaikkamme
2/3 aslat-sihteereistä työskenteli toi-
mistossa, joka sijaitsi vähintään 
80 000 asukkaan kaupungissa, runsaat 
14 % muussa isossa kunnassa (asukas-
luku vähintään 50 000) ja alle viiden-
nes kunnassa, jossa asukkaita oli alle 
50 000. Useammassa kuin joka toises-
sa toimistossa työskenteli 2-5 juristia; 
enintään 10 juristin toimistoja oli va-
jaa viidennes. Yhden juristin toimis-
tossa työskenteli 18 % vastanneista. 
Vain muutama työskenteli toimis-
tossa, jossa juristien määrä oli useita 
kymmeniä tai jopa yli sadan. Vastaa-

vasti aslat-sihteereistä puolet oli työ-
paikallaan ainoa sihteeri, neljäsosalla 
vastanneista oli yksi kollega samassa 
toimistossa. Vain muutama vastan-
neista työskenteli toimistossa, jossa 
kollegoita oli tätä enemmän. Isom-
missa toimistoissa oli aslat-sihteerei-
den ja juristien lisäksi myös muuta 
henkilökuntaa, tavallisesti vain yksi 
henkilö, mutta kaikkein suurimmissa 
toimistoissa muuta henkilöstöä oli jo-
pa yli 10 henkeä.

Työmme 
Lähes kaikki aslat-sihteerit tekivät 
työtä vakituisessa työsuhteessa, vain 
yksi oli määräaikaisessa työssä ja kak-
si oli parhaillaan työttömänä. Valta-
osin tehtiin kokoaikatyötä: 72 % teki 
7,5 tunnin työpäivää ja 18 % 8 tun-
nin työpäivää. 

Tehtäväkuvissa oli jonkin verran 
vaativuuseroja. Suurin osa vastaajis-
ta hoitaa seuraavia tehtäviä: juristin 
avustaminen, erilaiset asiakirjavalmis-
telut, perukirjat, testamenttien tiedok-
siannot, kaupparekisterimuutokset, 
edunvalvottavien kirjanpito, konkurs-

asLaT –kyselyn 
2012 tuloksia
Elo-syyskuun vaihteessa järjestettiin asianajo- ja lakiasiaintoimistossa 
työskenteleville sihteereille ja assistenteille (aslat-sihteereille) kysely 
työ- ja palkkaehdoista. Kyselyyn vastasi ilahduttavan moni henkilö, 
joten vastausprosentti oli 61 %. Kiitämme kaikkia vastanneita, saimme 
runsaasti tietoja työstä, palkoista ja työpaikkojen oloista! Tulemme 
käyttämään vastausten tietoja aslat-sihteereiden edunvalvontatyössä.

si- ja kuolinpesien hoito, yhteydenpi-
to päämiehiin ja yhteistyökumppa-
neihin, kirjanpito, maksuliikenne, 
erilaiset hankinnat, asiakaspalvelu, 
arkistointi, palkanlaskenta, erilaiset 
juoksevat asiat. 

Työehtosopimuksesta  
ja palkkasuosituksesta
Aslat-sihteereillä ei ole alakohtaista 
työehtosopimusta eikä myöskään yri-
tyskohtaisia työehtosopimuksia. Sik-
si monilla työpaikoilla on sovittu, et-
tä työsuhteessa noudatetaan ERTOn 
Runkosopimusta. Kyselyyn vastan-
neista 33 % kertoi olevansa Runko-
sopimuksen soveltamispiirissä. ERTO/
ET:n antama Toimistotyötä koskeva 
vähimmäispalkkasuositus on käytös-
sä vielä laajemmin: yli 43 % vastaa-
jista kertoi palkkansa ja palkankoro-
tusten määräytyvän em. suosituksen 
perusteella. 

Kysyttäessä alakohtaisen työehtoso-
pimuksen merkitystä aslat-sihteereistä 
54 % katsoi oman, alakohtaisen työeh-
tosopimuksen tavoittelun erittäin tär-
keäksi ja runsaat 37 % melko tärkeäk-

54 % piti 
alakohtaisen 

työehtosopimuksen tavoittelua erittäin 
tärkeänä

TEKSTI: LEILA BRuuN, ERTO

KuVA: ISTOcKPHOTO
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si. Myös palkkasuosituksen antaminen 
koettiin erittäin tärkeäksi (62 %) tai ai-
nakin melko tärkeäksi (29 %).

Viimeisin palkankorotussuositus 
(2,4 %) tuli voimaan 1.5.2012. Lähes 
35 % vastanneista oli saanut sen suo-
situksen mukaisesti ja 20 % sai palkan-
korotuksen muulla tavalla. Valitetta-
vasti 45 % vastanneista ei ollut saanut 
palkankorotusta tänä vuonna ja osalla 
heistä palkkaa ei ollut tarkistettu pit-
kään aikaan. 

Palkankorotus perustui ns. raami-
sopimukseen, johon liittyi myös 150 
€:n kertaerän maksaminen vähintään 
kolme kuukautta työsuhteissa olleille. 
Lähes kolmannes vastanneista oli saa-
nut myös kertaerän. 

Verkostoituminen
Koska monet aslat-sihteereistä työs-
kentelevät yksin, kyselyssä tiedus-
teltiin verkostoitumisen merkitystä. 
Verkostoituminen koettiin erittäin 
tärkeäksi vastaajien kolmanneksen 
mielestä ja ainakin melko tärkeäksi lä-
hes 46 %:n mielestä. Vastauksissa tuli 
esiin juuri yksintyöskentelyn ja työ-

kiireen takia tarve tiedon ja kokemus-
ten jakamiseen, ajatusten vaihtoon, 
sosiaalisen verkoston luomiseen, asi-
oiden hoidon helpottumiseen tuttu-
jen ihmisten kesken.

Lisä- ja ylityöstä 
Lisä- tai ylityötä tehdään yleensä var-
sin vähän ja lähes 40 % ei tee lain-
kaan. Muutamalla vastaajalla oli kui-
tenkin merkittävässä määrin lisä- ja 
ylityötä vuositasolla, parilla sihtee-
rillä jopa siinä määrin, että työaika-
laissa säädetty raja (250 tuntia ka-
lenterivuodessa) ylittyi. Kysyttäessä 
ylityökorvausten maksamisesta 30 % 
vastanneista kertoi, etteivät saa korva-
usta tehdystä ylityöstä lainkaan! 32 % 
kertoi saavansa korvaukset lain/Run-
kosopimuksen mukaan. Lopuille vas-
tanneista korvattiin tehty ylityö muu-
toin, yleensä vapaa-aikana, vaikkakin 
tunti tunnista –periaatteella. 

Palkka ja muut edut
Aslat-sihteerin rahapalkka valtakun-
nallisesti oli kokoaikatyössä (37,5 h/
vko) keskimäärin 2 607 €/kk. 50 % 

kaikista vastanneista sai palkkaa vä-
hintään 2 546 €/kk ja 75 % vähintään 
2 681 €/kk. Tuntipalkkaisille makset-
tiin keskimäärin 15,88 €/tunti. 

Palkan määrään vaikuttivat toi-
menkuvan vaativuus, työkokemuk-
sen pituus ja työntekopaikkakunta. 
Pääkaupunkiseudulta ei vastannei-
den joukossa ollut vain lyhyen työ-
kokemuksen kerryttäneitä vastaajia, 
mutta muualla Suomessa enintään 4 
vuoden työkokemuksen omaavan as-
lat-sihteerin palkka oli keskimäärin 
2 260 €/kk. Vastanneiden pitkä työ-
kokemus näkyi myös palkassa: pää-
kaupunkiseudulla yli 15 vuotta toimi-
neiden aslat-sihteereiden palkka oli 
keskimäärin noin 2 900 €/kk ja muu-
alla Suomessa 2 631 €/kk.  Rahapalkan 
lisäksi aslat-sihteerit saivat työnanta-
jalta luontoisetuja. Yleisin oli louna-
setu (58 %), puhelin (42 %), liikunta-
seteli (36 %) ja kulttuuriseteli (15 %). 
Muutamalla oli autoetu tai työsuhde-
matkalippu, asuntoetu, vuosibonus 
tai hierontakäynnit. 

Vastaajilta kysyttiin myös työter-
veyshuollon järjestämisestä. Runsaat 
15 % kertoi, että työterveyshuolto 
on tasoltaan lakisääteinen (työhön-
tulotarkastus ja mahdollisuus työky-
kykartoitukseen), 67 % oli oikeutettu 
lakisääteisen työterveyshuollon lisäk-
si yleislääkäritasoisiin sairaanhoito-
palveluihin, mutta 18 % ilmoitti, et-
tei työterveyshuoltoa ole järjestetty 
lainkaan.

Tärkeitä tavoitteita
Vastaajat kertoivat lisäksi näkemyk-
sensä siitä, mitkä asiat ovat työsuh-
teissa tärkeitä ja mitä pitäisi parantaa. 
Tärkeimmäksi koettiin ansiokehityk-
sen turvaaminen, lomarahan mak-
saminen, lomaan liittyvät etuudet 
(esim. ylimääräisiä lomapäiviä), työ-
terveyshuollon lakisääteisen tason 
parantaminen, työnantajan kustan-
taman ammatillisen jatko- ja täyden-
nyskoulutuksen lisääminen työajalla. 
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eT ja ERTO järjestivät vuokratyöil-
lan 6.9. Kansallismuseon Audi-

toriossa Helsingissä. 
Tilaisuudessa puhunut tohtori 

Antti Tanskanen avasi tuoretta väi-
töstään vuokratyöntekijöiden työelä-
män laadusta. Tanskasen tutkimus to-
teaa, että vuokratyöstä on käyty viime 
vuosina vilkasta, mutta ristiriitaista 
keskustelua. Yksien mukaan vuokra-
työ on työntekijän kannalta hyvä- ja 
toisten mukaan huonolaatuista työtä. 
Suomesta on kuitenkin puuttunut tut-
kimus, jonka perustalta olisi mahdol-
lista muodostaa kattava kokonaisku-
va vuokratyöntekijöiden työelämän 
laadusta. 

Antti Tanskasen tutkimuksen tar-
koituksena on ollut paikata tämä auk-
ko. Tutkimuksen pääkysymys on: 
Ovatko vuokratyöntekijät erilaisilla 
työelämän laadun ulottuvuuksilla mi-
tattuna huono-osaisia työntekijöitä?

Kysymykseen vastaaminen edel-
lyttää mitattavuutta. Työelämän laa-
dun mittareina käytetään Tanskasen 
mukaan muun muassa taloudellista 
kompensaatiota, työyhteisön tukea, 
työtyytyväisyyttä ja työn autonomi-
aa. Vuokratyöntekijöiden työelämän 
laatu määrittyy suhteellisena asema-
na muihin työntekijöihin verrattuna. 
Tutkimuksen päätulos on, että vuok-
ratyöntekijät ovat erilaisilla työelä-
män laadun ulottuvuuksilla mitattui-
na huono-osaisia työntekijöitä. 

Omassa puheenvuorossaan ERTOn 
puheenjohtaja Juri Aaltonen kuvaili 
suomalaista ja eurooppalaista talousti-
lannetta. Hän esitti mm. että niin suo-
malaiset vientiyritykset kuin kotitalo-

udet saavat merkittävää hyötyä tällä 
hetkellä eurooppalaisesta talouskriisis-
tä matalien korkojen myötä.

Illan kolmas esiintyjä, näyttelijä ja 
kouluttaja Outi Mäenpää virkisti läs-

ovatko vuokratyöläiset  
huono-osaisia vai ”rusinoita 
pullasta” poimivia työntekijöitä?

näolijoita esimerkein kehon ja puhutun 
kielen suhteista. Hauskojen ja opetta-
vaisten valehtelemisharjoitusten myö-
tä selvisi, että ”on turha valehdella, kun 
keho kielii todelliset ajatukset!”

Näyttelijä Outi Mäenpää näytti käytännössä kuinka kehon kieli vaikuttaa, 
esimerkkiä näyttämään hän valitsi yleisön joukosta vuokratyöstä puhuneen 
valtiotieteen tohtori Antti Tanskasen

TEKSTI: TARjA HAILI
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Palkansaajille on esitetty 
vuoden 2013 alusta lukien 
oikeutta kolmeen vuosit-
taiseen koulutuspäivään. 
Oikeus koskee kaikkia pal-
kansaajia työsuhteen muo-

dosta huolimatta. Koulutusoikeuteen 
liittyvän seurantajärjestelmän puut-
teet kuitenkin vaarantavat oikeuden 
tasa-arvoisen toteutumisen.

– Syrjinnästä työmarkkinoilla on 
päästävä eroon. Oikeus kolmen päi-
vän koulutukseen on taattava myös 
vuokra- ja muiden pätkätyöntekijöi-
den arjessa. Työssä jaksaminen ja ke-
hittyminen ei ole pelkästään vakituis-
ten työntekijöiden tarve. Syrjintä on 
estettävä ja lailla taattava työmarkki-
noiden tasa-arvo myös koulutusasi-
oissa, vaati Toimihenkilöliitto ERTOn 
puheenjohtaja Juri Aaltonen tänään 
ERTOn vuokratyöillassa Helsingissä.

Valmistellun uuden koulutuslain 
kirjauksia on viimeistään eduskunta-
käsittelyssä mietittävä tarkkaan.

– Suomella ei ole varaa jättää pät-
kätyöntekijöitä koulutuksen ulko-
puolelle. Vuosittaisen koulutuksen 
toteutumista on seurattava erityises-
ti epätyypillisten työsuhteiden kuten 
pätkätyöläisten ja vuokratyöntekijöi-
den osalta. Epätyypillisissä työsuhteis-
sa työskentelevien riittävä koulutus 
on varmistettava kaikissa tilanteissa, 
ERTOn puheenjohtaja Aaltonen sa-
noo.

Lomasyrjinnästä eroon
Voimassa oleva vuosilomalaki syrjii 
epätyypillisiä työsuhteita. Lain mu-
kaan vuosilomaa kertyy alle vuoden 

työsuhteessa kaksi päivää kuukaudes-
sa ja yli vuoden työsuhteessa 2,5 päi-
vää kuukaudessa. Pätkätyöntekijä ei 
pääse juuri koskaan pitkien vuosilo-
mien nauttijaksi.

– Pätkätyön kyljessä laahaa muita 
lyhyemmät lomat. Mitään järjellistä 
syytä pätkätyöläisten muita huonom-
malle lomaoikeudelle ei ole. Lakia on 
uudistettava niin, että työsuhteen 
alusta lukien lomaa kertyy 2,5 päivää 
kuukautta kohden. Nykyinen määrä-
ys, jonka mukaan ensimmäisen vuo-
den lomaa kertyy 2,5:n päivän sijasta 
kaksi päivää kuukaudessa, on syrji-
vä. Kun esimerkiksi vuokratyösuhteet 
kestävät keskimäärin puoli vuotta, 
on lyhyt loma liimautunut pysyvästi 
vuokratyöntekijän kylkeen, painottaa 
Juri Aaltonen ERTOsta.

VuOKRATYöNTEKIjöIdEN  
lomat ja koulutus kuntoon

VuokRaTyÖsTä on käyty viime vuosina vilkasta, mutta ristiriitaista  
keskustelua. Yksien mukaan vuokratyö on työntekijän kannalta hyvä- ja 
toisten mukaan huonolaatuista työtä. Suomesta on kuitenkin puuttunut 
tutkimus, jonka perustalta olisi mahdollista muodostaa kattava koko-
naiskuva vuokratyöntekijöiden työelämän laadusta. Antti Tanskasen 
väitöskirjatutkimuksen ”Huono-osaisia työntekijöitä?” tarkoituksena on 
paikata tämä aukko. Tutkimuksen pääkysymys on: Ovatko vuokratyönteki-
jät erilaisilla työelämän laadun ulottuvuuksilla mitattuna huono-osaisia 
työntekijöitä? Työelämän laadun mittareina käytetään muun muassa 
taloudellista kompensaatiota, työyhteisön tukea, työtyytyväisyyttä 
ja työn autonomiaa. Vuokratyöntekijöiden työelämän laatu määrittyy 
suhteellisena asemana muihin työntekijöihin  verrattuna. Tutkimuksen 
päätuloksena on, että vuokratyöntekijät ovat erilaisilla työelämän laadun 
ulottuvuuksilla mitattuna huono-osaisia työntekijöitä.

Vuosilomalaki syrjii epätyypillisiä 
työsuhteita.

– ERTO vaatii pätkätyöntekijöiden 
lomasyrjinnän lopettamista seuraa-
valla neuvottelukierroksella ja tulee 
vaatimaan uudistusta myös mahdol-
lisessa keskitetyn sopimuksen neu-
votteluissa keskusjärjestönsä STTK:n 
kautta, ilmoittaa ERTOn puheenjoh-
taja Juri Aaltonen.



•	 jäsenmaksu 1,35 % 
bruttotuloista,  
enintään 39 e/kk

•	 jäsen a) tulot yli 2888e/kk
•	 jäsen b) tulot 2300e/kk

•	 Työttömyyskassamaksu  
erotetaan jäsenmaksusta  
8e/kk

•	 a) 39 e/kk – 8 e/kk = 31 e
•	 b) 31,05e/kk – 8 e/kk = 23,05

•	 jäsen maksaa ERTOn tilille
•	 Työnantaja maksaa esim. 

4–12 kertaa vuodessa
•	 Työnantajaperinnästä rahat 

osin yhtenä  maksuna 
kaikkien jäsenten osalta

•	 Yhdistyksille 19,5 % ERTOn 
jäsenmaksutulosta

•	 a) 31 e x 19,5 % = 6,05 e
•	 b) 23,05 e x 19,5 % = 4,49 e
•	 tilitykset yhdistykselle/2 kk, 

tavoite kerran kuussa

Jäsenmaksu
a) 39 e/kk

b) 31,05 e/kk

eRTolle jää
a) 31 e/kk

b) 23,05e/kk

Jäsenrekisteri  
kohdistaa  
maksut  

yksilöille

eRTosta  
yhdistykselle
a) 6,05e/kk
b) 4,49e/kk

JäsenMaksun kIeRTo eRTossa 2012
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Toimihenkilöliitto ERTOn jäsen-
maksu on 1,35 % bruttopalkas-
ta, mutta kuitenkin enintään 

39 euroa kuukaudessa. Vähimmäis-
jäsenmaksu on 8,50 euroa kuukau-
dessa. ERTOn jäsenmaksu sisältää 
työttömyyskassan jäsenmaksun ja jä-
senyhdistyksesi Erityistoimihenkilöt 
ET:n jäsenmaksun. Jäsenmaksu on ve-
rovähennyskelpoinen.

Jäsenmaksun vastineeksi saat mo-
nenlaisia etuja, palvelua ja ilmaista 
koulutusta. 

eRTon jäsenen etuja
•	 Lakimiesten ja asiantuntijoi-

den palvelut työsuhteeseesi liit-
tyvien riita-asioiden hoitami-
sessa. Tiesitkö, että halvimmat 
työoikeuteen erikoistuneet asian-
ajotoimistot laskuttavat asioiden 
hoitamisesta 250 €/tunti? ERTOn 
jäsenenä saat palvelun ilmaiseksi.

•	 Saat apua työsopimuksen teke-
misessä.

•	 Saat apua ongelmatilanteissa, 
kuten irtisanomis-, vuosiloma- ja 
työaikakysymyksissä.

•	 Työsuhdeneuvonnasta saat hen-
kilökohtaista palvelua puhelimit-
se. Voit kysyä vaikkapa palkkaus-
tasi, työaikojasi tai vuosilomiasi 
koskevia asioita.

•	 Pääset vaikuttamaan oman ala-
si työehtosopimuksen tai palkka-
suosituksen sisältöön. Siis esimer-
kiksi palkan, ylityökorvauksien ja 
lomien vähimmäistasoon.

•	 Luottamusmies valvoo etujasi 
työsuhteen ehtoihin liittyvissä ky-
symyksissä. Hän mm. neuvotte-
lee työnantajan kanssa paikallisesti 
jaettavista palkankorotuksista. Oli-
pa sitten kyse arkisesta työsuhde-
asiasta tai ongelmasta, luottamus-
miehen puoleen voi jokainen jäsen 
kääntyä.

•	 Voit osallistua maksuttomiin 
koulutuksiin. ERTO järjestää 
koulutustilaisuuksia, joissa pereh-
dytään mm. työlainsäädäntöön, 
oman uran kehittämiseen tai am-
matilliseen kehittymiseen sekä 
omien etujen ja oikeuksien tun-
temiseen työelämässä. Luotta-
musmiehille ja työsuojeluvaltuu-
tetuille järjestetään lisäksi omaa 
koulutusta. 

•	 Saat vakuutuksen, joka kattaa va-
paa-aikana ulkomaille tehdyn 
matkan aikana sattuneen sairau-
den tai tapaturman aiheutta-
mat hoitokulut ilman ylärajaa. 
Vakuutukseen sisältyy korvaus ta-
paturmaisesta pysyvästä haitas-
ta ja tapaturmaisesta kuolemasta 

VasTIneTTa jäSENMAKSuLLESI
mukana matkustavalle alle 15 v. 
lapselle. Vakuutuksesta korvataan 
myös matkan peruuntumis- tai 
keskeytymiskuluja sekä matkal-
ta myöhästymisestä aiheutunei-
ta kuluja.

•	 Saat hyviä alennuksia ja ostoetu-
ja mm. vakuutuksista, matkois-
ta, hotelleista, lehdistä ja poltto-
aineista. 

•	 Saat Toimi-lehden neljä kertaa 
vuodessa kotiin kannettuna.

•	 Saat uutiskirjeitä tapahtumis-
ta ja eduista säännöllisesti sähkö-
postiisi.

•	 Osoitteesta www.erto.fi löydät li-
sätietoa jäseneduistasi ja vastauk-
sia useimmin askarruttaviin kysy-
myksiin. 

eRTon työttömyyskassan  
jäsenen etuja
•	 Saat työttömyyden kohdatessa 

ansiosidonnaista päivärahaa. An-
siosidonnainen työttömyyspäivä-
raha tarkoittaa tulojesi mukaan 
määräytyvää päivärahaa.

•	 Työttömyyskassa maksaa myös 
koulutuspäivärahaa, koulutustukea 
ja vuorotteluvapaakorvausta.

•	 Työttömyyskassan jäsenenä et ole 
pelkän Kelan peruspäivärahan tai 
työmarkkinatuen varassa.

http://www.erto.fi
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ERTOLAISET SISARjäRjESTöMME

ja Tahkon Tonttulan ylläpidosta, se-
kä Ylläksellä olevan lomaviikon yhtiö-
vastikkeista. Lomamökkeihin kuuluvat 
myös laskettulu- ja golfliput sekä Tah-
kolla myös kylpylä-kuntosalilippu. 

säänTÖMääRäIseT kokoukseT
Yhdistyksen kevät- ja syyskokous ovat 
avoimia kaikille jäsenille. Matkakorvauk-
set maksetaan edullisinta kulkuneuvoa 
käyttäen ja osallistujille tarjotaan lounas.
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Logistiikan toimihenkilöt ry
Yhdistyksen jäseniä ovat mm. huolinta-, kuljetus- ja kulje-
tusvälitysliikkeiden toimihenkilöt, kuljetusalan aatteellisten 
järjestöjen toimihenkilöt, KTK-yritysten toimihenkilöt, Oy 
Matkahuolto AB:n asemanhoitajat ja toimihenkilöt, ulatak-
sien ja varustamojen toimihenkilöt sekä linja-autoliikenteen 
ajomestarit ja konttoritoimihenkilöt. 

Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja  
digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry
MaMa ry on markkinointiviestinnän-, tutkimuksen ja digime-
dia-alan ammattilaisten yhdysside ja edunvalvontajärjestö

edunVaLVonTa
ET ja ERTO antavat palkkasuosituk-
set toimisto-, liikunta- ja eläintenhoi-
toaloille. Suositukset löytyvät netistä, 
mutta niistä on tehty myös paperiversiot 
jaettavaksi eri tilaisuuksissa. Suurin osa 
ET:n jäsenistä työskentelee työpaikoilla, 
joissa noudatetaan ainoastaan työlain-
säädäntöä. Yhdistys järjesti jäsenille vii-
konloppukurssin, jossa keskityttiin kes-
keisiin työlainsäädännön kohtiin.

kouLuTusToIMInTa
jäsenforum, ensimmäinen laatuaan, 
järjestettiin jyväskylässä. Ohjelmassa 
oli yhteisiä osuuksia sekä rinnakkaislu-
entoja. Syyskokouksen jälkeen pidettiin 
verkkokirjoittamisen kurssi.

TIedoTus
Nettisivut ja sähköinen tiedottaminen 
ovat nykypäivää. jäsenille lähetettiin 
sähköinen jäsenkirje noin kerran kuu-
kaudessa. Yhdistyksen lehden mallinen 
jäsentiedote tETra ilmestyi paperiver-
siona sekä keväällä että syksyllä.

JäsenhankInTa
jäsenhankintaa tehtiin mm. 
ilmoituksilla eri lehdissä ja 
palveluoppaissa. 

PaIkaLLIsToIMInTa
Yhteensä 14 erilaista kulttuuri-
pitoista jäsentilaisuutta järjes-
tettiin ympäri Suomea.

JäsenhuoLTo
Kevätkokouksen jälkeen tehtiin jäsen-
matka Berliiniin. Vuoden aikana pidet-
tiin myös yhdistyksen historian ensim-
mäinen ASLAK-kurssi, johon osallistui 
10 jäsentä ja kurssi pidettiin Siuntion 
hyvinvointikeskuksessa.

haLLInTo
Hallinnon kuluissa on hallituksen toi-
minnasta ja taloudenhoidosta aiheutu-
neet kulut.

LoMaToIMInTa
Lomatoiminnan kulut muodostuvat yh-
distyksen lomamökkien Levin Olokolon 

TIedoT PeRusTuVaT eT:n TILInPääTÖsLukuIhIn VuodeLTa 2011

ERTOssa on kuusi valtakunnallista jäsenyhdistystä. Liiton jäsen on aina samalla jonkin jäsenyhdistyksen jäsen.

Taloushallinnon ammattilaiset (TITo) ry
jäsenet ovat tili- ja kirjanpitotoimistoissa työskente- 
leviä taloushallinnon ammat tilaisia.

yksityisen sosiaali- ja  
Terveysalan ammattilaiset ry, ysTea
YSTEA:n jäsenet ovat yksityisellä sosiaali- ja terveys-
palvelualalla työskenteleviä alansa ammattilaisia.

Tietoalan ammattilaiset
Tietotekniikan palvelualalla työskentelevien oma 
yhdistys.

http://www.mamary.fi
http://www.mamary.fi
http://www.ystea.fi
http://www.ystea.fi
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k aikki ertolaiset, myös Eri-
tyistoimihenkilöt ET ry:n 
jäsenet, on vakuutettu Tur-
vassa matkustajavakuutuk-
sella. Vakuutus on jäsene-

tu, jonka Erto on maksanut jäsentensä 
puolesta. Ammattiliittojen kumppani-
na Turva tarjoaa myös monia muita 
etuja liittojen jäsenille.

– Kattavan matkustajavakuutuk-
sen lisäksi jäsenet on vakuutettu 
järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa. 
Oman perheen ja omaisuuden tur-
vaamiseksi tarvitaan kuitenkin myös 
paljon muita vakuutuksia, joihin am-
mattiliitojen jäsenet saavat Turvasta 
tuntuvia etuja. Kannattaa ehdotto-
masti olla yhteydessä Turvaan ja sel-
vittää, miten voisi parhaiten hyötyä 
tarjoamistamme jäseneduista, Turvan 
vakuuttamisesta vastaava palvelujoh-
taja Juha Aho korostaa.

erton matkustajavakuutus  
Turvassa
Erton jäsenilleen ottama matkusta-
javakuutus on voimassa ulkomaan-
matkoilla. Vakuutettuina ovat liiton 

Erityistoimihenkilöiden matkustajavakuutus Turvassa

Runsaasti vakuutusetuja liittoon kuuluvalle

Turvan vakuuttamisesta vastaava 
palvelujohtaja juha Aho kehottaa 
olemaan yhteydessä Turvaan ja 
selvittämään, miten voisi parhaiten 
hyötyä tarjotuista jäseneduista

Lomamökit on hankittu jäsenis-
töä varten. Vuokraus tapahtuu 
arvonnalla ja ensikertalaiset ovat 

etusijalla. Lomamökkejä haetaan kak-
si kertaa vuodessa ja viiko-osaketta 
syksyllä. Hakuilmoitukset julkaistaan 
tETra-lehdessä. Kotisivuilla ilmoite-
taan vapaista viikoista, tällöin viikko 
ei ole enää arvonnassa, vaan sen saa 
nopein. Kotisivuilta löytyy myös tie-

jäsenet, joilla on vakinainen asunto 
Suomessa ja jotka pääasiallisesti oles-
kelevat täällä. Vakuutettuina ovat 
myös mukana matkustavat omat sekä 
vakuutetun kanssa samassa taloudes-
sa asuvat alle 15-vuotiaat lapset. Myös 
eläkeläisjäsenet ovat vakuutettuina, 
mikäli he maksavat liiton eläkeläisen 
jäsenmaksua tai palvelumaksua.

Vakuutus on voimassa Suomesta 
ulkomaille tehtävillä vapaa-ajan mat-

koilla enintään 45 vuorokautta mat-
kan alkamisesta. Muistathan, että 
Erton jäsenkortti toimii myös matka-
vakuutuskorttina, ja siksi se kannattaa 
pitää aina matkalla mukana.

yhdistyksellä on kaksi lomamökkiä ja yksi viikko-osake
dot viikkovuokrista, jotka vaihtelevat 
sesonkien mukaan, mutta ovat todella 
edullisia. Yhdistyksellä on golf-osak-
keet sekä Levillä että Tahkolla, jolloin 
jäsenet pääsevät pelaamaan edulliseen 
hintaan. Mökkeihin kuuluu myös las-
ketteluliput sekä Tahkolla myös kyl-
pylä-kuntosalilippu. Mökit ovat hy-
vin varusteltuja. Varustuksiin kuuluu 
myös liinavaatteet.  

Levin Kelorakassa sijaitseva yhdis-
tyksen lomamökki Olokolo on sijain-
niltaan ihanteellisella paikalla, väli-
matkat kauppaan, golf -keskukseen ja 
rinteisiin ovat lyhyet. Mökistä löytyy 
kaksi makuuhuonetta ja parvea, ma-
joittuvia mahtuu kaikkiaan 6 henklöä. 

Nilisiän Tahkovuorella sijaitseva 
Tonttula on puurakenteinen parita-
lon puolikas. Mökissä on makuuhuo-
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Olokolon vieras- 
kirjasta löytyy vie-
railijoiden posi-
tiivisia vieste-

jä, joskus myös 
kuvitettuna

Mitä matkustajavakuutuksesta 
korvataan?
Matkustajavakuutuksesta korvataan 
matkan aikana alkaneen äkillisen sai-
rauden tai matkalla sattuneen tapa-
turman hoitokuluja ilman ylärajaa. 
Vakuutuksesta korvataan myös vaka-
vasti loukkaantuneen tai sairastuneen 
kuljetus kotimaahan. Lisäksi voidaan 
korvata matkan peruuntumis- tai kes-
keytymiskuluja sekä matkalta myö-
hästymisestä aiheutuneita kuluja.

Alle 15-vuotiaille vakuutetun mu-
kana matkustaville lapsille vakuutuk-
seen sisältyy korvaus tapaturmaisesta 
pysyvästä haitasta sekä tapaturmaises-
ta kuolemasta.

Vakuutus ei ole voimassa kilpaur-
heilussa tai sen harjoittelussa, eikä eh-
doissa erikseen poisrajatuissa urheilu-
lajeissa tai harrastuksissa.

– Kannattaa huomioida, että mat-
katavarat eivät sisälly Erton ottamaan 
jäsenvakuutukseen. Matkatavaroille 
ai heutuvia vahinkoja korvataan Tur-
van laajasta kotivakuutuksesta, jos lii-
ton jäsenellä sellainen on, Aho muis-
tuttaa.

alennuksia monista  
vakuutuksista
Erton jäsenet saavat Turvan jatkuviin 
vapaaehtoisiin koti-, auto- ja hen ki lö - 

vakuutuksiin pysyvän 9 prosentin 
alennuksen. Lisäksi jäsenet saavat 3 
prosentin lisäalennuksen yksityiskäyt-
töisten henkilö- ja pakettiautojen lii-
kennevakuutuksesta.

Liiton jäsenet saavat lisäksi 5 pro-
sentin omistaja-asiakasalennuksen he-
ti ensimmäisestä vakuutuskaudesta al-
kaen, jos he ottavat Turvasta koti- tai 
liikennevakuutuksen. Kun omistaja-
asiakkuus Turvassa on kestänyt viisi 
vuotta, nousee alennus 7 prosenttiin 
ja kymmenen vuoden jälkeen 10 pro-
senttiin. Omistaja-asiakasalennuksen 
saa myös lakisääteiseen liikenneva-
kuutukseen.

Räätälöityjä vakuutuksia  
liittojen jäsenille
Turvalla on erityisiä, vain ammattiliit-
tojäsenille räätälöityjä tuotteita kuten 
Henkikulta- ja Liittokasko-vakuutuk-
set. Henkikulta on aikuiselle tai lap-
selle tarkoitettu henkivakuutus, joka 
sisältää kuolemanvaravakuutuksen ja 
halutessa myös tapaturmavakuutuk-
sen.

Liittokasko on auton kaskovakuu-
tus, joka sisältää enemmän ominai-
suuksia kuin mikään muu Turvan 
kasko. Erityisenä etuna esimerkiksi 
bonusetu, jonka ansiosta bonuksesi 
säilyvät entistä paremmin.

arkea helpottavia etuja
Uutena etuna Turva tarjoaa ammatti-
liittojen jäsenille mahdollisuuden saa-
da korvausta sairaalahoitoa vaativan 
tapaturman jälkeisenä toipilasaikana 
käytetyistä kodinhoitopalveluista. Etu 
koskee 1.6.2008 tai sen jälkeen otettu-
ja henkilökohtaisia aikuisen tapatur-
mavakuutuksia, lisäksi edun saaminen 
edellyttää kotivakuutusta Turvassa.

– Pyrimme jatkuvasti kehittämään 
ammattiliittojen jäsenille tarkoitettu-
ja etuja ja tuotteita. Uuden kodinhoi-
toetumme tarkoituksena on helpottaa 
arjen sujumista toipumisen aikana, 
Aho kuvailee.

edut käyttöön
Jos haluat hyödyntää mahdollisim-
man kattavasti Turvan liittojen jä-
senille tarjoamia vakuutusetuja, ota 
yhteyttä. Lisätietoja kaikista Turvan 
vakuutuspalveluista saat palvelunu-
merosta 01019 5110 sekä toimipai-
koista, joiden yhteystiedot löytyvät 
Turvan internetsivuilta.

Tietoa liiton ottamasta matkusta-
javakuutuksesta sekä liiton jäsenille 
tarkoitetuista eduista löydät Ertolle 
räätälöidyiltä Turvan internetsivuilta 
www.turva.fi/erto. 

TuRVA / RITA MALLIuS

ne ja parvi, majoittuvia mahtuu enin-
tään 7 henkilöä. Talo sijaitsee aivan 
keskustan tuntumassa. Vastapäätä 
löytyy mm. ratsastustalli. Tahkolla on 
paljon harrastusmahdollisuuksia ym-
päri vuoden. 

Yhdistyksellä on yksi viikko-osake 
viikolle 8 Ylläksen Ylläsviikko-1:ssä 
Äkäslompolon puolella. Viikko-osak-
keeseen ei kuulu hissilippuja talvella. 
Osake hankittiin muutama vuosi sit-
ten tasaamaan kysyntää Etelä-Suomen 
hiihtolomaviikon aikana. 
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Sari, hallintopäällikkö aatteellisessa järjestössä, Helsingistä
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, pieneläinhoitaja Veikkolasta

Ki
m, kehittämiskoordinaattorina urheilujärjestössä, Orimattilasta

Auli, insinööritoimiston assistentti, H
elsingistä

96% 
ET:n jäsenistä  
suosittelee jäsenyyttä
ET ry:n jäsenet työskentelevät hyvin 
erilaisilla aloilla. Ohjeellinen luettelo 
aloista, joilla ET:n jäseniä työskentelee 
löytyy kotisivuiltamme www.etry.fi. 
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eT:n jäsenet asuvat eRTo:n  
jäsenkyselyn mukaan: 

Vuokra-asunnossa 26,34 %
Omistusasunnossa 69,01 %

Asumisoikeusasunnossa 3,44 %
jossakin muussa 1,22 %

sTTk: asumisen  
merkitys palkansaajille  
on korostumassa

T oimihenkilökeskusjärjestö  
STTK julkisti 13.6.2012  
asuntopoliittiset teesinsä 
Helsingissä järjestämässään 
seminaarissa. 

– Asuntopolitiikan merkitys on 
nousemassa myös palkansaajaliik-
keen työlistalla. Haluamme pitää yllä 
keskustelua asumisesta ja tuoda esiin 
näkemyksiämme. Syyt ovat yksinker-
taisia; asumisen laadulla on suuri mer-
kitys elämänlaadulle ja asumisen hin-
ta vaikuttaa suoraan palkansaajien 
muihin kulutusmahdollisuuksiin, sillä 
asumismenot vievät suuren osan pal-
kansaajien käytettävistä olevista tu-
loista, STTK:n elinkeinoasioiden pääl-
likkö Antti Aarnio korostaa.

STTK:n mielestä asumisen poliit-
tinen ohjaus kaipaa selkeää terävöit-
tämistä. Poliittiset keinot parempaan 
onnistumiseen ovat olemassa lainsää-
dännön puolelta, mutta tarvitaan ak-
tiivisempaa keinovalikoiman käyttöä 
kunnissa ja valtion taholta.

– Erityisesti pääkaupunkiseudun 
tilanne on tässä suhteessa hälyttävä. 
Epäonnistunut asuntopolitiikka nä-
kyy alueen asukkaiden ostovoimassa 
ja haittaa työvoiman alueellista liikku-
vuutta, STTK:n Aarnio painottaa.

– Lisäksi segregaatiosta eli asuinalu-
eiden alueellinen eriytyminen on tullut 
kasvava ongelma erityisesti suurimmis-
sa kaupungeissa. Esimerkiksi työttö-
myys näyttää kroonistuneen korkean 
työttömyyden alueille entistä selvem-
min. Asuinalueiden kasvava eriytymi-
nen johtaa yhteiskunnalle kalliisiin 
sosiaalisiin ongelmiin ja on myös oi-
keudenmukaisuus kysymys; meidän 
tulisi taata ihmiselle yhtäläiset mah-
dollisuudet rakentaa oma tulevaisuus 
osaamisensa ja ahkeruutensa perusteel-
la, eikä asuinalueensa perusteella.

sTTk:n asuntopoliittiset teesit 
•	 Ihmisten erilaiset tarpeet ja toi-

veet asumisessa on otettava pa-
remmin huomioon

•	 Asuntotuotannon määrää on li-
sättävä kasvukeskuksissa

•	 Tonttitarjontaa on lisättävä
•	 Lisää monipuolista asuntotuo-

tantoa
•	 Lisää vuokra-asumistuotantoa
•	 Uudistuotannon lisäksi ei saa 

unohtaa olemassa olevaa asunto-
kantaa

•	 Liikennepoliittisissa päätöksissä 
on huomioitava asuntopolitiikka

•	 Työnantajien on kiinnitettävä 
tarkempaa huomiota työnteki-
jöidensä asumisolosuhteisiin

sellaisilla kotitalouksilla, 
joilla oli asuntovelkaa, 

oli sitä Tilastokeskuksen 
mukaan viime vuonna 
keskimäärin 89 350 

euroa. asuntovelallisia 
kotitalouksia oli 

kaikkiaan 859 000 
ja ne maksoivat 

asuntolainoistaan korkoja 
yhteensä 1,7 miljardia 

euroa.
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TARVITAAN MAATA, RAHAA 
Ja hyVää TahToa

entinen esimieheni sanoi aikoi-
naan, että rakentamisen tarvi-
taan vain maata, rahaa ja hyvää 

tahtoa. Tilanne on muuttunut niistä 
ajoista niin, että rahoitusta kyllä löy-
tyy, mutta Suomen kokoisessa maas-
sa ei näytä enää löytyvän kohtuuhin-
taisia, rakennuskelpoisia tontteja ja 
hyvän tahdon on korvannut voiton 
tahto.  

Vuokra-asuntojen tarjonnan niuk-
kuus heijastuu vuokratasoon ja viime 
kädessä myös omistusasuntojen hin-
toihin. Nykyiseen onnettomaan tilan-
teeseen, varsinkin Helsingin seudulla, 
on useita syitä. Iso perustavanlaatui-
nen muutos on tapahtunut lähes huo-
maamatta, kun yleishyödyllisetkin 
toimijat alkoivat katsoa vuokra-asun-
tojen rakentamista vain sijoittamisen 
ja voiton tavoittelun näkökulmas-
ta. On täysin kohtuutonta, että nä-
mä toimijat vaativat  yhteiskunnalta 
uusien asuntojen rakentamisen eh-
toina vuokra-asuntojen rajoituksista 
vapauttamista ja lisää sellaisia tuki-
toimenpiteitä, jotka lisäävät vain si-
joitustoiminnan kannattavuutta ja 
voitonjakomahdollisuuksia. 

Sellaisia uusia malleja, joissa asioi-
ta on tarkasteltu vain sijoittamisen ja 
rakennusteollisuuden näkökulmasta, 
on jo kokeiltu. Viime hallituskaudella 
elvytyksen nimissä otettiin käyttöön 
ns. välimalli, jolla tuettiin uusien 
vuokra -asuntojen rakentamista. Ver-
rattuna normaaliin kohtuuhintaiseen 
ara-vuokra-asuntotuotantoon näissä 
kohteissa hyväksyttiin korkeammat 

tontti- rakentamis- ja rahoituskustan-
nukset. Vuokranmääritys ja asukasva-
linta ovat vapaita ja asunnot saa myy-
dä omistusasunnoiksi 5–10 vuoden 
kuluttua. Sijoittajille ja rakennusteol-
lisuudelle lottovoitto, mutta asukkail-
le tämä on tarkoittanut 20–30 €/m2/kk 
vuokria. 

Suomea koettelevassa rakenne-
muutoksessa on kaksi valtavaa haas-
tetta. Suurten ikäluokkien ikäänty-
minen ja väestön siirtyminen suuriin 
kasvukeskuksiin. Julkisista ja yksi-
tyisistä palveluammateista eläköityy 
suurten ikäluokkien työntekijät, jot-
ka pääsevät nauttimaan hyvin an-
saituista eläkepäivistään. He jatkavat 
asumistaan nykyisissä, usein koh-
tuuhintaisissa vuokra-asunnoissaan 
vielä ainakin peri vuosikymmentä. 
Heidän tilalleen tarvitaan pieni- ja 
keskipalkkaisiin palveluammattei-
hin uudet työntekijät. Ja nämä työn- 
tekijät tarvitsevat myös asunnot. 

Mutta mistä nämä työntekijät löy-
tävät sellaiset asunnot, joiden asumis-
kulujen maksamiseen heidän tulonsa 
riittävät. Kuvitteleeko joku, että nämä, 
usein nuoret työuraansa aloittavat ih-
miset ensitöikseen hankkivat omistus-
asunnon, hinta 4 000–6 000 €/m2 tai 
vuokraavat asunnon, jonka vuokra 
on 25–30 €/m2/kk. Jos asumismenot 
ovat yhtä suuret kuin nettotulot, ei 
taida löytyä runsaasti vapaaehtoisia  
tulijoita.

Asuntopolitiikan lähtökohta on, 
että yhteiskunta turvaa jokaiselle kan-
salaiselleen kohtuullisen asumistason. 

Tämän politiikan vaikuttavuutta on 
arvioitava siitä näkökulmasta, miten 
se onnistuu sovittujen toimenpitei-
den avulla vaikuttamaan asukkaiden 
asumiskustannuksiin ja -viihtyvyy-
teen sekä asumisturvaan. Asuntojen 
rakentajat, rahoittajat ja omistajat 
tarvitsevat luonnollisesti kohtuullisen 
tuoton sijoituksilleen, mutta jos asun-
tojen rakentamista tuetaan yhteiskun-
nan toimesta, tuen ehtona on oltava 
tuoton sääntely ja tuen kohdentumi-
nen asukkaalle. 

Helsingin seudun asuntopolitii-
kan ongelmat eivät ratkea siirtämäl-
lä ongelmat naapurikuntaan. Siksi on 
olemassa vahva tilaus metropolihal-
linnolle, jonka tehtävänä olisi maan-
käytön, kaavoituksen, asumisen ja lii-
kenteen yhteensovittamisesta. Sen 
pitäisi olla itsenäinen ja kunnista riip-
pumaton toimija, mutta riippuvainen 
alueen kuntalaisten yhteisestä tahdos-
ta.

Tarvitsemme lisää kohtuuhintaisia 
asuntoja ihmisille. Lisää HITAS -omis-
tusasuntoja ja kuntien lisäksi uusia 
toimijoita, jotka ovat valmiita raken-
tamaan kohtuuhintaisia vuokra-asun-
toja ja toteuttamaan yhteiskunnan 
asuntopolitiikan tavoitteita.  

KALERVO HAVERINEN

ASuNTO- jA VIESTINTäMINISTERIN 

ERITYISAVuSTAjA
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ASuNTOKAuPPA esPoossa 
ET ry:n hallituksen 
jäsen Sari Andersson 
toimii Espoon alueella 
kiinteistönvälittäjänä.

olen työskennellyt kiinteistön-
välitysalalla eri tehtävissä jo 
kymmenen vuotta. Työssä saa 

konkreettisesti kokea miten erilai-
set talousuutiset ja ennusteet vaikut-
tavat asunnonvaihtajien päätöksiin. 
Jatkuva lamakeskustelu viime syksy-
nä pysäytti asuntokaupan lähes koko-
naan. Pieniä asuntoja ostettiin mutta 
vaihtoja pienemästä perheasunnosta 
suurempaan siirrettiin. Arvoasunto-
ja myytiin vain muutamia koko Es-
poossa. 

Nyt asuntokauppa käy jo vilkkaa-
na. Pienet asunnot ovat edelleen ky-
sytyimpiä. Ammattisijoittajien lisäksi 
on myös paljon ihan tavallisia perhei-
tä, joilla oma asunto on jo maksettu. 
Opiskelijoiden on entistä vaikeampaa 
saada opiskelija-asuntoja, jolloin van-
hemmat sijoittavat yhä useammin 
toiseen asuntoon, joihin omat lapset 
muuttavat vuokralle. Toinen asunto 
voidaan ostaa myös muuten vuok-
ralle laitettavaksi. Asunnot ovat tällä 
hetkellä melko turvallisia sijoituksia. 
Niiden arvo pysyy ja vuosien myötä 
myös kasvaa. Sijoitusasuntoa ostetta-
essa on otettava tarkasti selvää taloyh-

tiön kunnosta ja tulevista korjauksista 
jotta sijoitus olisi tuottava.

Suurten yritysten irtisanomiset vai-
kuttavat edelleen kalleimpien asun-
tojen kysyntään. Perheet myös har-
kitsevat tarkkaan asunnon vaihtoa 
suurempaan. Suuret uusperheet tar-
vitsevat kuitenkin paljon huoneita, 
joten isojakin koteja ostetaan ja myy-
dään. Asuntolainojen korot ovat yhä 
niin alhaalla, että ensiasunnon osta-
jia käy myös paljon asuntoesittelyis-
sä.  Ensiasunnoiksi ostetaan myös suu-
rempia asuntoja kuin aikaisemmin. 
Vuokra-asuntojen vuokrat ovat nous-
seet niin paljon, että usein on edulli-
sempaa ottaa pankista lainaa ja ostaa 
oma asunto. Lainakorkojen alhai-
suus on houkutellut liiankin suurten 
lainojen ottamiseen, mutta nyt pan-
keissa on jo kiristetty lainansaantia ja 
edellytetään enemmän omaa rahoi- 
tusta.   

Asumisoikeusasunnot ovat myös 
hyvä asumisvaihtoehto. Pienemmällä 
sijoituksella 15–12% pääsee asumaan 
laadukkaasti tilavaan perheasuntoon. 
Vastikkeet ovat huomattavasti kor-
keammat kuin omistusasunnoissa 
mutta asumisoikeusmaksun saa var-
masti takaisin indeksiin sidottuna kun 
haluaa asunnosta muuttaa pois. 

Vuokra-asumisen kehittäminen ja 
lisääminen on myös tärkeää. Kaikki 
eivät halua sitoa itseään vuosikym-
meniksi asuntolainaan. Uusia asuin-
alueita suunniteltaessa tulisikin ottaa 
huomioon erilaiset asumismuodot. 
Hyvänä esimerkkinä on Espoossa 

Suurpellon alue. Siellä on omistus-
asuntoja, vuokra-asuntoja ja asumis-
oikeusasuntoja eri elämänvaiheisiin 
ja tarpeisiin. Alueelle on tulossa kaik-
ki päivittäin tarvittavat palvelut, päi-
väkoti on jo toiminnassa ja kansainvä-
linen koulu suunnitteilla. Puistoalueet 
ja vieressä oleva Espoon keskuspuisto 
tarjoaa virkistäytymispaikkoja ja hy-
vät liikuntamahdollisuudet. Uutta 
teknologiaa edustaa se, että Suurpel-
lossa kaikki talot on kytketty uuden-
laiseen, ympäristöä säästävään jät-
teenkeruujärjestelmään sekä kaikkiin 
kerrostaloihin tehdään palveluetei-
set kerrostalojen alakertaan. Palvelu-
eteiset helpottavat verkkokaupan li-
sääntyvää käyttöä. Palvelueteiseen on 
vuokrattavissa lukittava kaappi, jol-
loin tilaajan ei tarvitse olla paikalla 
vastaanottamassa tuotteita. Ruokaos-
tokset toimitetaan lämpöeristetyssä ja 
kylmägeelillä varustetussa kiertävässä 
kuljetuslaatikossa, jota voidaan käyt-
tää niin pakasteiden kuin lämpimän-
kin ruoan kuljetukseen.

Hallituksen asuntopolitiikan ta-
voitteena on turvata sosiaalisesti ja 
alueellisesti tasapainoiset, vakaat 
asuntomarkkinat, poistaa pitkäaikais-
asunnottomuus sekä kehittää asu-
misen laatua. Asuntopolitiikalla 
edistetään kaikkien väestöryhmien 
mahdollisuuksia elämäntilanteeseen-
sa sopivaan asumiseen, kestävää kehi-
tystä, yhteiskunnan tarpeita, työmark-
kinoiden toimivuutta sekä asukkaiden 
vaikutusmahdollisuuksia. Kauniita sa-
noja, mutta toteutuuko tosi elämässä.
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Liki seitsemän vuotta sitten tein 
rohkean päätöksen hankkiessani 
itselleni uutta asuntoa Helsingis-

tä.  Kiertelin muutamassa asuntonäyt-
telyssä, mutta en löytänyt itselleni ja 
ennen kaikkea kukkarolleni sopivaa 
kotia.

Sattumalta kuulin ystävältäni Lop-
pukiri-nimisestä senioritalosta. Taloa 
rakennettiin parhaillaan Helsingin 
Arabianrantaan. Tilasin paperit raken-
nuttajalta. Senioritalo  –  tuntuihan 
asia aluksi vähän oudolta. Ikäraja ta-
loon oli 48 vuotta, siis taloon ei muu-
ta ollenkaan lapsiperheitä. Sisareni 
sanoi kuultuaan hankkeestani, että et 
sinä vielä minnekään vanhainkotiin 
voi muuttaa. Ostin talosta kuitenkin 
asunnon. Suurin osa asukkaista muut-
ti huhtikuussa, minä muutin touko-
kuussa ja huomasin heti, ettei tämä ta-
lo mikään vanhainkoti ole.

Loppukirissä on monen ihmisen yk-
sityinen koti ja siellä asuville kuuluvat 
yhteiset tilat. Talo ei ole mikään hoi-
tolaitos eikä palvelutalo. Senioritalona-
kin se on varsin omaleimainen. Meillä 
ei ole johtajaa eikä henkilökuntaa. Tuo-
tamme kaikki talomme palvelut itse.

Talossamme asuu 72 iältään 56–92 
-vuotiasta asukasta, jotka ovat jakaan-
tuneet kuuteen työryhmään. Kukin 
työryhmä valmistaa vuorollaan ar-
kipäivisin koko talon väelle täysipai-
noista ja maittavaa kotiruokaa. Joka 
päivä on tarjolla myös kasvisruokaa 
erikoisruokavalioita unohtamatta. Ta-
lon väki kokoontuu ruokasaliin klo 17 
syömään ja rupattelemaan keskenään. 
Työssäkäyvänä en ole päivisin valmis-
tamassa ruokaa, ja syömässäkin käyn 
aika harvoin, koska syön lounaan työ-
paikkaruokalassa. Olen kuitenkin aut-
telemassa ruokailun päätteeksi tiskis-
sä ja keittiön siivouksessa. Jos ei ehdi 

ruokailuun mukaan, voi tilata ruuan 
rasiaan ja napata sen kotiin mennes-
sään.  Sairastuneille viedään ruokaa 
kotiin. Kesäkuukausina emme valmis-
ta ruokaa.  

Lisäksi kukin työryhmä vuorollaan 
huolehtii koko talon siivouksesta. Sii-
voamme saunasta pyöräkellariin asti 
joka viikko. Talomme on hyvin hoi-
dettu ja siisti. Viherpeukalot hoitavat 
kukkia. Aluksi oli kova opetteleminen 
eri pintamateriaalien pesemisessä oi-
keilla pesuaineilla. Ohjeet vaihtelivat 
joskus niin, ettei aina meinannut py-
syä perässä.

Työryhmät eli arkiryhmät, kuten 
me niitä nimitämme, toimivat itse-
näisesti. Kullakin ryhmällä on työ-
vuoro joka kuudes viikko. Ryhmä ko-
koontuu suunnittelemaan ruokalistat 
ja työnjaon pari viikkoa ennen työn 
aloittamista ja kokoontuu jälkipala-
veriin työviikon päätteeksi. Käymme 
läpi menneen viikon kulun päivä päi-
vältä, ja kirjaamme ylös onnistumiset, 
mokat ja ruuan riittävyyden.

Talon yläkerrassa sijaitsevat sau-
natilat, takkahuone ja iso terassi, jos-
ta avautuvat upeat näkymät Vanhan-
kaupunginlahdelle. Iso sauna lämpiää 
pari kertaa viikossa yhteissaunomista 
varten. Naisilla ja miehillä on omat 
vuoronsa. Kesäisin kokoonnumme te-
rassille saunakahveille ja nauttimaan 
jonkun talon asukkaan leipomuksista.

Talossamme on lukuisia harrastus-
piirejä: on askartelua, jumppaa, teatte-
ria, korttirinki, kirjallisuuspiiri, kame-
rakerho, yhteisiä retkiä, tietokoneen 
opettelua ja facebookiakin on taidettu 
opetella. Jotkut asukkaat jopa matkus-
tavat ulkomaille yhdessä. Välillä jär-
jestämme konsertteja tai kirpputorin 
talomme ruokasaliin, mm. syyskuussa 
oli vierailevana tähtenä oopperalaula-

ja Sauli Tiilikainen, ja viihdetaitailija 
Lasse Liemolakin on käynyt pariin 
kertaan viihdyttämässä meitä. Ikäih-
misten terveydestä, liikunnasta ja 
muista hyödyllisistä elämää paranta-
vista luennoista oppii meikäläinenkin 
– ei vielä seniori-ikäinen.

Haasteita tällaisessa asumismuo-
dossa löytyy. On täytynyt oppia luo-
pumaan ja luovimaan. Emme me mi-
tään enkeleitä ole. Välillä ratkotaan 
ristiriitoja yksin, kaksin ja yhdessä. 
Kerran kuukaudessa kokoonnumme 
koko talon väki yhteisökokoukseen. 
Kokouksessa teemme suunnitelmia 
ja päätöksiä taloon liittyvistä hankin-
noista, korjauksista tms. Ja niin tääl-
lä kuin työelämässäkin pitää olla pe-
lisäännöt, jotta arki sujuisi sutjakasti. 
Sääntöjen hiominen on joskus taiteen 
laji! Talomme ilmoitustaulu pursu-
aa ilmoituksia, tapahtumia, pöytäkir-
joj… Olenkin sanonut leikilläni, että 
täällä on enemmän infottavaa kuin 
työelämässä konsanaan. Yhteisölli-
syyttä olemme opiskelleet ja opetel-
leet jatkuvasti, välillä asiantuntijan-
kin johdolla.

Koska Loppukiri on ensimmäinen 
yhteisöllinen talo Suomessa, meil-
lä käy lukuisia ryhmiä tutustumassa 
tällaiseen asumismuotoon. Kaukai-
simmat vieraat ovat olleet Japanista. 
Korostamme aina, ettei talomme ole 

yhTeIsÖLLIsTä asuMIsTa  
HELSINgIN ARABIANRANNASSA

Laila Villanen kotitalonsa 
kattoterassilla Arabianrannassa
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kommuuni. Jokaisella asukkaalla on 
oma yksityiselämänsä, jota kunnioi-
tetaan. Vaikka harrastamaankaan ei 
tarvitsisi mennä talosta minnekään, 
on silti hyvä pitää suhteet ulkomaail-
maan kunnossa, ettei talosta tule liian 
sisäänlämpiävä.

Elämä ei ole pelkkää työtä. Järjes-
tämme silloin tällöin mukavia juhlia. 
Elokuussa on terassilla täydenkuunil-
ta, vappuna vietetään simajuhlia, ju-
hannusaattona rupatellaan terassilla 
ja jotkut haluavat viettää myös jou-
luaaton yhdessä. Yhdet häät ja muis-
taakseni kolmet hautajaisetkin on ta-
lossamme järjestetty.

Olemme myös miettineet, miten 
jaksamme tulevaisuudessa pitää yh-
teisöllisyydestä kiinni. Vanhenemme 
ja tulemme huonokuntoisemmaksi. 
Miten työtaakkaa silloin helpotetaan, 
siirrytäänkö osittain valmisruokiin, 
otetaanko ulkopuolista siivousapua? 
Talon keittiö on suunniteltu siten, että 
sinne voi ottaa jonkun ulkopuolisen 
palveluntarjoajan, mutta tässä vai-
heessa kaikki haluavat nauttia yhtei-
sestä ruunalaitosta ja ruokailuhetkis-
tä. Niistä varmaankin pidämme kiinni 
vielä pitkään.

Hyvän annetaan kiertää. Uusi yh-
teisöllinen talo valmistuu kolmen 
vuoden kuluttua Helsingin Kalasata-
maan. Olemme jakaneet kokemuksi-
amme uuden talon käyttöön. Uusi ta-
lo on nimeltään Kotisatama. 

LAILA VILLANEN

oPIskeLIJa-asuMIsen synnInPääsTÖ

OLEN TuuLIA KujANPää, parikymppi nen opiskelija Turusta. Aloitin juuri en-
simmäisen vuoden opinnot korkeakoulussa ja toisen vuoden Turun ylioppi-
laskyläsäätiön opiskelija-asunnossa.

Noin vuosi sitten sain opiskelupaikan Turusta. Kotikunnastani on Tur-
kuun useita satoja kilometrejä, joten matkaa olisi ollut mahdotonta kulkea. 
Tarvitsin siis kipeästi asuntoa uudelta opiskelupaikkakunnalta. Kävin ensin 
katsomassa yksityisiä vuokra-asuntoja. Hinnat olivat kuitenkin todella kor-
keita, eikä tiukan vuokrabudjetin ylittäminen houkutellut. Onnekseni sain 
tarjouksen opiskelija-asunnosta. Huoneiston katsomisen jälkeen valinta oli 
selvä: asumisen edullisuus ja huoneiston läheinen sijainti kouluuni nähden 
kallistivat valintani opiskelija-asuntoon.

Opiskelija-asuminen on ollut helppoa ja yksinkertaista. Vuokrat ja muut 
asumiseen liittyvät kustannukset ovat opiskelija-asuntosäätiöissä yleisesti 
halvempia kuin yksityisellä puolella. Lisäksi vuokraani sisältyvät muun mu-
assa sähkö- ja vesimaksut, joten niiden mahdollisesti tuomista yllättävistä 
lisäkustannuksista ei tarvitse olla huolissaan.

Monet suhtautuvat varauksella opiskelija-asumiseen. Sitä kiertääkin kai-
kenlaisia kauhutarinoita, joissa kaava on usein sama: Yöstä toiseen jatkuvat 
bileet ja meteli, kaameassa kunnossa olevat asunnot, seinät kuin paperista 
tehtyjä... Parasta antia pelottelutarinoista tarjoavat netin keskustelupalstat, 
joilla jutut paisuvat herkästi liioittelun puolelle. 

Myös itselläni oli ennakkoluuloja opiskelija-asumista kohtaan ennen kuin 
muutin omaan asuntoon. Olen kuitenkin huomannut, että käsitykseni ovat 
osoittautuneet vääriksi. Suurin häiriötekijä on ollut musikaalisesti aktiivinen 
naapuri, joka on onneksi noudattanut kuuliaisesti hiljaisuuden alkamisaikaa.

Opiskelija-asumisen ongelmiin tuntuu liittyvän raju yleistäminen. Osa 
asunnoista on bailupaikkoja ja jotkut kyseenalaisessa kunnossa, mutta ei-
vät varmasti läheskään kaikki. Esimerkiksi suurin osa opiskelevista ystäväni 
on ollut tyytyväisiä asumiseensa. Osa opiskelija-asumiseen liittyvistä vali-
tuksista on aiheellisia, mutta on muistettava, että ongelmia esiintyy myös 
muussa asumisessa.

Suurin huolenaihe asumiseen liittyen on ollut raha, kuten monilla muilla-
kin opiskelijoilla. Vaikka asuminen on omalla kohdallani melko edullista, 
alle viisisataa euroa kuussa ei oikein riitä. Summa on liian pieni 
normaaliin elämiseen. jos haluaa viettää sosiaalista elämää 
ja vaikka harrastaa jotain muuta kuin ilmaislajeja, pank-
kitilin pohja alkaa helposti häämöttää. Tarpeellista olisi 
siis käydä töissä, mutta usein on mahdotonta tasapaino-
tella täyden lukujärjestyksen, työn ja oman jaksamisen-
sa kanssa. Opintolaina ei tunnu houkuttelevalta ajatuk-
selta, kun tietää, että takaisin maksaminen häämöttää 
muutaman vuoden päässä.

Opiskelija-asuminen ei ole luksusta, mutta siitä lähde-
tään oman, itsenäisen elämän alkuun. Siihen kannattaa suhtau-
tua eräänlaisena seikkailuna, kuten koko opiskeluaikaan. 

TuuLIA KujANPää

Ku
VA: SIIRI ARFFM

AN
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kakara on minusta ihana sana. 
Siitä tulevat mieleen iloiset, ku-
raiset leikkivät lapset. Se on hy-

vän tuulen sana jopa silloin kun pu-
hutaan kauhukakaroista – siis minun 
mielestäni. Ja nyt kun olen saavutta-
nut kunnioitettavan viidenkymme-
nen vuoden iän – no niin, johan sii-
täkin on hetki kulunut – niin puhun 
mielelläni lapsista ja kakaroista kun 
tarkoitan alle 28-vuotiaita nuoria ai-
kuisia.

Olen aivan hullaantunut tuohon 
nuorisoon ja heidän raikkaisiin aja-
tuksiinsa ja juttuihin joita he teke-
vät. Näkemykseni on tietysti jonkin 
verran suppea, käsittäen omat lapse-
ni, heidän ystävänsä ja asiat joita luen 
lehdistä ja Facebookista, mutta se mi-
tä näen ja kuulen on minusta ihanaa.

Vanhin tyttäreni opiskeli Lontoos-
sa kolme vuotta ja työskenteli vuoden 
Los Angelesissa. Olin varma, että ura 
ulkomailla olisi hänen tulevaisuuten-
sa ja yllätyin suuresti, kun hän opin-
tojen päätyttyä, riensi Suomeen ja ha-
lusi päästä suorinta tietä metsään! No 
mikäpä siinä – metsään mentiin sieni-
korit kainalossa ja tuo muotia opiskel-
lut neito heittäytyi sammalille makaa-
maan, keräsi ja opetteli kaikki sienet 
jotka minä tunsin, riensi kotiin säi-
lömään ja riemastui hunajasimasta 
ja äänettömyydestä, puhtaasta luon-
nosta, itse jauhetuista jauhoista ja 
kotimaisista marjoista. Se oli joten-
kin hämmentävää ja ajattelinkin het-
ken, että kysymys oli jostain koti-ikä-
vän tapaisesta joka menisi pian ohi ja 
kohta nokka olisi taas kohti maailman 
laitaa. Mutta olinkin aivan väärässä.

Keskimmäinen tyttäreni lähti ystä-

viensä kanssa pitkäksi viikonlopuksi 
mökkilomalle Saarenmaalle ja tärkei-
tä karttamerkkejä olivat paikat jossa 
voi bongata lintuja ja nähdä muita 
luonnon ihmeitä. Paikalliselta torilta 
ei ostettu lihapiirakoita, vaan sieniä, 
ja vaikka ravintolassa syötiinkin yksi 
herkkuillallinen, niin ruokaa tehtiin 
itsekin.

Jos koettaa katsoa tulevaisuuteen 
ja nähdä nousevia trendejä, niin var-
maa on, että tämän päivän nuorisoa 
ei kiinnosta viiden sentin edestä hy-
pätä siihen oravanpyörään, jossa mi-
nun sukupolveni ja omat vanhempa-
ni ovat juosseet. Nämä tulevaisuuden 
toivot näkevät hetkessä elämisen tär-
keyden, etsivät ja syövät luomuruokaa 

Ihanat 
kakarat

ja tekevät eettisiä valintoja. He ovat 
matkustaneet ympäri maailmaa se-
kä virtuaalisesti että konkreettisesti ja 
nähneet tarpeeksi ymmärtääkseen mi-
kä on oikeasti tärkeää elämässä – elä-
minen! 

Parasta kaikessa on kuitenkin se, 
että he myös välittävät sekä toisista 
ihmistä että eläimistä. Kun syrjäyty-
miskeskustelua käydään, he kysyvät 
ovatko keskustelijat oikeasti edes näh-
neet yhtään syrjäytynyttä nuorta? Ja 
auttavat toisiaan arjessa. He näkevät 
sydämellään ja elävät täysillä – tämä 
on minun käsitykseni tämän päivän 
nuorista joita rakastan ja joista saan 
energiaa, voimaa ja iloa. 

HANNA SuMARI
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MENNEITä jA TuLeVIa TaPahTuMIa
24.–25.3. Liikunnalla  
työhyvinvointia Vierumäellä
56 ET:läistä pohti Vierumäen urheilu-
opistolle liikunnan ja ravinnon merki-
tystä työhyvinvoinnille. Viikonloppuun 
sisältyi myös liikuntaa niin sisällä kuin 
ulkonakin. 

5.5. kevätkokous helsingissä
ET:n kevätkokous pidettiin 5.5. 
 Aleksanterin teatterissa. Vanha ooppe-
ratalo antoi upeat puitteet kokoukselle, 
johon osallistui 87 jäsentä.

5.–6.5. jäsenmatka Tallinnaan 
Kevätkokouksen jälkeen lähdettiin 
jäsenmatkalle Tallinnaan. Matkalle osal-
listui lähes 90 ET:läistä. Lauantai-iltana 
osa kävi Estonia-teatterissa katsomassa 
coppelia –balettia ja osa vieraili Sakun 
tuotanto laitoksilla. Samana viikonlop-
puna Logistiikan toimihenkilöt viettivät 
35-vuotisjuhlaansa, ja osa ET:läisistä 
osallistui heidän järjestämäänsä työ-
markkinaseminaariin sunnuntai aamuna.

22.5. aivobic
Tutustumisiltaan uuteen BRIIM-
centerin aivokuntokeskukseen osallistui 
18 jäsentä. Ensiksi aivoille annettiin 
virikkeitä laskemalla lukuja oransseilla 
matoilla maaten. Illan päätteeksi 
rentouduttiin musiikkia kuunnellen. 

28.5. Puhe-Judo
Henkilöstönedustajille tarjottiin 
mahdollisuus osallistua Mielenrauha 
Oy:n järjestämään Puhe-judo kurssiin 
Helsingissä. Kolme aktiivia osallistui 
kursseille.

30.5. uIT Ilon palasia
uuden Iloisen Teatterin ilottelua ”Ilon 
palasia” saapui katsomaan 20 ET:läistä.

13.6. ukk-museo Tamminiemi
uKK-museo avattiin kevään aikana 
uudistettuna. 53 ET:n jäsentä kävi 
tutustumassa museoon. Museon pienet 
tilat rajoittivat ryhmien kokoa ja kaikki 
eivät mahtuneet mukaan, mutta elo-
kuussa järjestettiin uusi tutustumisilta.

4.8. jäsenpäivä oulussa
ERTOn ja Pohjois-Pohjanmaan 
aluejärjestön järjestämät jäsenpäivät 
pidettiin 4.8. Oulussa. Paikalla oli 
noin 80 ERTOlaista. Päivän ohjelma oli 
mielenkiintoinen ja huipentui Martti 
suosalmen Luolamies-esitykseen.

18.–19.8. Viikonlopun aikana 
työstettiin ET:n strategiaa 24 jäsenen 

voimin Rantasipi Siuntiossa. Seminaari 
aluksi kuultiin tulevaisuudentutkija 
Ilkka Halavan ajatuksia työelämän tule-
vaisuudesta. Strategiatyöhön johdatteli 
ex-ERTOn puheenjohtaja Tapio Huttula. 
Työntäyteisenä viikonloppuna ehdittiin 
myös pelaamaan pihapelejä.

23.8. ukk-museo Tamminiemi
Kesäkuussa järjestetylle retkelle eivät 
kaikki halukkaat mahtuneet mukaan, 
joten järjestettiin uusintakierros, johon 
osallistui 36 jäsentä.

1.9. hyvinvointipäivä  
Iso-Vasikkasaaressa
Onnistunut ET ry:n, Logistiikan ja 
Ystean työttömille jäsenille suunnattu 
hyvinvointipäivä starttasi veneretkellä 
Helsingin kauppatorilta kevyesti 
puuskaisessa tuulessa. Vasikkasaareen 
ja gula Villaniin rantautumisen jälkeen 
keskustelu virisi vilkkaana kolmen esi-
tyksen puitteissa: ERTOn puheenjohtaja 
juri Aaltonen valotti yleistä talousti-
lannetta ja ammattiliiton terästyvää 
roolia, sitten kuultiin työttömyyskassan 
Esa Kivistön työttömyyskassauutisia. 
Huipennuksena Espoon yrittäjien Päivi 
Repo viritti rekrytoijan näkökulmia 
työhönottotilanteissa ja yrityksen 
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asemoinnissa kilpailutilanteissa. 
Maittavan lounaan jälkeen Hymyilevä 
Punakettu johdatteli saaren saloihin 
ja loppukaffelle, jolle osa osallistujista 
toivoi voivansa jäädä pidemmäksikin 
aikaa!

5.9. helen schjerfbeckin näyttely 
Ateneumin suurnäyttely Helen Schjerf-
beckin teoksista ja elämästä yleensä 
kiinnosti ET:läisiä jäseniä. johdantolu-
entoon ja omatoimiseen tutustumiseen 
näyttelyyn osallistui 55 jäsentä.

6.9. onnea vai orjuutta  
– vuokratyöilta
Vuokratyöilta pidettiin Kansallismuseon 
Auditoriossa. Illan aluksi huhtikuussa 
vuokratyöstä väitellyt valtiotieteen 
tohtori Antti Tanskanen kertoi 
tutkimuksensa tuloksista. juri Aaltonen 
puhui aiheenaan Lisää työtä vai lisää 

liksaa. Näyttelijä Outi Mäenpää korosti 
vuorovaikutustaitojen merkitystä 
otsikolla Oy Minä Ab. 

25.9. aida ja oopperatalo
Oopperatalo on kiinnostava kohde, 
vaikkei siellä kummitusta olisikaan.  
50 ET:n jäsentä tutustui oopperataloon 
ja myös näyttämön takana tehtävään 
työhön. Ilta huipentui iki-ihanaan 
Aidaan.

28.9. hair Lahdessa
Lahden kaupunginteatterin syksyn 
vetonaula ”Hair” sai myös ET:n jäsenet 
liikkeelle.

29.–30.9. asLaT-päivät 
Vantaalla
Asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa 
työskenteleville järjestetyille omille 
koulutuspäiville on ilmoittautunut  
noin 30 assistenttia.

TuLossa:
14.10.  Myrskyluodon Maija –musikaali  

Lappeenrannan kaupunginteatterissa
20.10.  Jari sillanpään konsertti, Oulu
25.10.  Leffa-ilta, James Bond 007 skyfall, Helsinki
31.10.  yön konsertti, Kuopio
01.11.  Jari sillanpään konsertti, Kuusankoskitalo, 

Kouvola
29.11.  Finnhits -konsertti, joensuu
10.12.  Finlanders ja seitsemän seinähullua veljestä 

-Iloinen joulukonsertti, Tamperetalo

2013
9.–10.3.  opi sanomaan jämäkästi eI -koulutus,  

Paikka auki
13.–14.4. uusien jäsenien tilaisuus naantalissa
27.4.  kevätkokous helsingissä

ET jo 45 vuotta 
jäsenen asialla 
Kokoamme yhdistyksen historiaa yksiin kansiin. Syksyn 2013 
tETra-lehdessä on luvassa muisteloja menneiltä vuosilta. Onko 
sinun arkistoissasi ET:n vuosikymmeniltä kuvia tai mielessäsi 
muistoja, sattumia, tapahtumia. Kerro niistä meille. Palkit-
semme parhaita. Lähetä kuvat ja muistelot sähköpostilla Sei-
ja Pyökerille seija.pyokeri@erto.fi tai postitse Seija Pyökeri/ 
ET ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki. 

yhdessä eteenpäin
juhlimme merkkivuotta lähellä jäsentä. Vuoteen sisältyy mm. 
yhteinen jäsenmatka keväällä, urheilullisia tapahtumia usealla 
paikkakunnalla Suomessa, iso jäsenforum syksyllä sekä juhla-
seminaari syyskokouksen yhteydessä. 

Tiedotamme tapahtumista sitä mukaa kun ne varmistuvat, 
tule mukaan toimintaamme sekä juhlimaan.
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Linnanmäki on varattuna ertolaisten yk-
sityiskäyttöön lauantaina 8.6.2013 klo 
10–13.00. Portit aukeavat klo 9.30. juh-
laohjelmaa on tiedossa sekä ohjelmala-
valla että ympäri puistoa. Toimi näin – 
ilmoittautuminen on käynnissä!

1. ILMoITTaudu synTTäRIJuhLIIn
Tarvitset ilmoittautuessasi ERTOn jäsen-
numerosi, joten ota jäsenkorttisi val-
miiksi esille. Muista painaa ilmoittautu-
misen lopuksi Lähetä-nappia!

2. Maksa 10 € PeR ILMoITTaMasI 
henkILÖ eRTon TILILLe
Sampo FI19 8000 1000 1942 91. 
Kirjoita viestikenttään sana Lintsi ja jä-
sennumerosi. (jos ilmoitit esim. 3 hlöä, 
maksat siis 3 x 10 € = 30 €.)

3. saaT eRTo-RannekkeeT PosTITse 
ilmoittamaasi osoitteeseen. Postitamme 

eRTo 45 v -synttärijuhlat
LINNANMäELLä LAuANTAINA 8.6.2013
Tervetuloa juhlimaan 45-vuotiasta ERTOa Linnanmäelle! Ota mukaan 
perheesi ja muut tärkeät henkilöt! juhlan kunniaksi saat ERTO-rannekkeet 
koko porukalle 10 eurolla per henkilö. ERTO-rannekkeella Linnanmäen 
Pohjoismaiden suurin laitevalikoima on vapaasti käytössänne. 

rannekkeet omavastuuosuuden maksa-
neille huhti-toukokuussa 2013.

4. nähdään LInnanMäeLLä  
LauanTaIna 8.6.2013!

huoM!
Ilmoittautuminen on sitova eikä mak-
settuja omavastuuosuuksia palauteta. 
Sisäänpääsy on mahdollista vain ERTOn 
omalla rannekkeella. ERTO-ranneke pitää 
olla kaikilla sisääntulijoilla - niin mum-
molla kuin kaikilla yli 1-vuotiailla lapsil-
la. Alle 1-vuotiaat pääsevät tapahtumaan 
ilmaiseksi ja ilman ERTO-ranneketta. 

Tilaisuuden osallistujamäärä on reilu, 
mutta rajattu.

MonIPuoLIsTa JuhLaohJeLMaa
ERTOn omaa juhlaohjelmaa, puheenvuo-
roja, ay-asiaa ja erilaisia esittely- ja toi-
mintapisteitä on sekä ohjelmalavalla että 

ympäri puistoa. Ohjelma täsmentyy ke-
vään 2013 aikana, seuraathan tätä sivua.

LIsää huRVITTeLua
ERTO-rannekkeella pääset saman päivän 
aikana puoleen hintaan myös Merimaa-
ilma Sea Lifeen. Sea Life on avoinna klo 
20.00 saakka. (Pääsylippujen myynti lo-
petetaan klo 19.00)

Haluatko jatkaa hurvittelua laitteissa 
vielä ERTOn yksityistilaisuuden jälkeen? 
Voit ostaa ERTO-rannekkeen jatkoksi hu-
pirannekkeen loppupäiväksi puoleen hin-
taan Linnanmäen rannekkeen normaali-
hinnasta juhlatorin lipunmyyntipisteistä 
Kummitusjunaa vastapäätä klo 11–12.45 
välisenä aikana (ei kioskeista ja kahvi-
loista). Ranneke kiinnitetään oston yh-
teydessä ranteeseen ja on voimassa ky-
seisen päivän. Kaikkien rannekkeiden 
saajien tulee olla paikalla ostohetkellä. 
Linnanmäki on avoinna klo 21.00 saakka.
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  Virva Ryynänen ERTOn Pohjanmaan 
aluejärjestöstä jakoi palkinnot oikeaan 
osoitteeseen. Punaisten voittajajoukkue: 
oululaiset anne Virkkula (ET) ja Ida 
söderström (YSTEA) sekä Tarja Luostarinen 
Varkaudesta (LT) ja turkulainen Tiina 
Immonen (ET). 

  Arvonta Ainolan puistossa villiinnytti 
kesäpäiväläiset. Palkintoina oli mm. lahja-
kortteja, kasseja, herkkuja ja piknik-reppuja

   Idyllinen Ainolan puisto tarjosi upeat 
puitteet kesäpäivien iltapäiväretkelle ja 
maljan nostamiselle. 
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oulussa elokuun alussa pi-
detyt ERTOn kesäpäivät 
keräsi vieraita eri puolilta 
maata. Mukavan yhdes-
säolon lisäksi ihmisiä hel-

littiin sopivasti asialla, huumorilla ja 
taiteella. ET:n jäseniä kesäpäivillä oli 
mukana hyvin.

ERTOn Pohjanmaan aluejärjestö 
oli valmistautunut päivään huolella, 
joten Oulun Rauhalassa kaikki pelasi 
aina säätä myöten. Ohjelma oli koot-
tu sopivan väljäksi, aikaa jäi tuttujen 
tapaamiselle ja leikkisille kisailuille.

ET:llä hyvä edustus 
Oulun kesäpäivillä

Oulun hallintojohtaja Ari Heikki-
nen painotti tervehdyksessään hyvi-
en saavutusten tulevan oikean asen-
teen myötä. Hyvien kulkuyhteyksien 
ja toimivan logistiikan lisäksi oululai-
set lobbaavat Pohjoista meritietä. Ta-
voitteena on 

Junayhteys Kirkkoniemeen ja kus-
tannuksia laskevan Luoteisväylän 
hyödyntäminen. 

ERTOn puheenjohtaja Juri Aalto-
nen oli huolissaan yhden totuuden 
politiikasta ja eurokriisin vaikutukses-
ta tavallisen ihmisen elämään.

”Suomi on monelta osin älyttömän 
hyvä yhteiskunta. Yhtä yritystä tuke-
malla tuetaan kuitenkin myös eriar-
voisuutta. Samalla horjuu yhteiskun-
tarauha ja heikot työnnetään ulos. On 
ihan hyvä ja mahdollista, että osalla 
suomalaisista menee jatkossakin hy-
vin. Samalla on pidettävä huoli myös 
niistä, joilla menee heikosti. Euron 
kriisi tarkoittaa tavalliselle asuntove-
lalliselle myös matalaa lainan korkoa, 
mikä on ihan hyvä juttu”, miettii Ju-
ri Aaltonen.

sinuiksi seksuaalisuuden kanssa 
Leppoisesti sujunut asiaosuus kirvoit-
ti kesäpäiväläisten kielet. Kysymyksiä 
ja kommentteja sinkoili niin Nokian 
ja Oulun välisistä suhteista kuin en-
si vuonna odotettavasta keskitetystä 
neuvotteluratkaisustakin. Iltapäivällä 
ohjelma tiesi edessä olevan ”kalvosul-



   ”Raha menee käyttöön ja elämiseen, 
ei sukan varteen”. Sastamalalaisella Virpi 
Pelttarilla (oik.) on edessään paluu 
Ouluun. Onnetar suosi Virpiä mojovalla 
lahjakortilla.

  Kuinkahan tämä nyt menikään? 
Helsinkiläinen Leena holmstedt (ET) 
viihtyi Oulussa.

  Muhoslainen kerttu Mettovaara 
(ET) edusti kesäpäivillä paikallisuutta. 
Kokemuksesta tässäkin lajissa kielii 
lennokin lähtökulma ja saattoasento.
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keiset”. Tylsyyden sijaan mielenkiinto 
nousi ja keskustelu heräsi seksuaalite-
rapeutti Tanja Rothin kertoessa seksu-
aalisuudesta ja seksistä.

”Seksuaalisuus on osa persoonaam-
me ja identiteettiämme. Esimerkiksi 
asiakaspalvelussa on helpompi ym-
märtää erilaisia ihmisiä, jos on sinut 
oman seksuaalisuutensa kanssa ”, sa-
noo Kynnys Ry:ssä vammaisten van-
hemmuutta tukevaa hanketta vetävä, 
itsekin ertolainen Tanja Roth.

suomessa riittää palveluita
Jo 1990-luvulla ensimmäistä kertaa 
kesäpäivillä ollut ET:läinen Virpi Pelt-
tari Sastamalasta oli tyytyväinen päi-
vän antiin.

”Kaksipäiväisistä kesäpäivistä luo-
vuttiin 1990-luvun lopulla. Silloin 
ohjelma oli vakavampi ja raskaampi. 
Jäsenyhdistysten hallitukset kokous-

tivat yleensä vielä sunnuntaina. Yk-
sipäiväisenä kesäpäivät toimivat hy-
vin.”

Aaltosen esille nostamat Euroopan 
valuuttakriisi, euron ostoarvo ja kor-
kojen laskeminen mietityttävät Pelt-
taria.

”Alhaiset korot ovat totta kai hy-
vä asia, vaikka ihmeen vähän siitä on 
puhuttu. Suomessa riittää kuitenkin 
vielä rahaa ja palveluita. Terveyden-
huolto toimii ihan hyvin, lääkäriin ja 
hammaslääkäriin pääsee kohtuullisen 
nopeasti. Uskon, että olemme menos-
sa vielä parempaan suuntaan.”

Rento ja mukava päivä
Iltapäivällä ertolaiset kisasivat kolmi-
vaiheisen, kolmen joukkueen välisen 
leikkimielisen kilpailun. Kilvoittelun 
päätteeksi nostettiin yhteinen malja 
idyllisessä Ainolan puistossa. Kesä-

päivät huipentui illalla järjestettyyn 
Martti Suosalon Luolamies-esityk-
seen.

”Päivä oli jopa odotettua parem-
pi, rento ja kiva. Vähän ihmeissäni 
olen paikallisten ertolaisten vähyy-
destä. Muutenkin ihmisiä olisi mah-
tunut enemmän mukaan. Jäsenille-
hän nämä päivät on tarkoitettu. Meitä 
ET:läisiä mukana oli ihan hyvin”, sa-
noo Virpi Pelttari. 

ET:n puheenjohtaja Tarja Haili oli 
tyytyväinen omiensa näkyvyyteen 
Oulussa.

”Polliisia ei tarvinnut pelätä. Ke-
säpäivät menivät hyvin, mutta kehit-
tämistä riittää kaikilla yhdistyksillä. 
Meillä on vielä paljon jäseniä, jotka 
tietävät kuuluvansa ERTOon, mutta 
eivät välttämättä tiedä omaa yhdis-
tystään.” 

TEKSTI jA KuVAT: jS-A
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näin saattaisi sujua kirjoitte-
lu ASLAK-kuntoutuksessa ys-
tävystyneen ryhmän kesken 
toisen tapaamisen jälkeen:

”Mitäpä teille kuuluu, kipujen ;) sis-
kot? Onko tavoitteet kirkkaina silmissä? 
Vai joko ylikunto uhkaa?”

”Aurinko paistaa, tänäänkin! Kiirettä 
on puutarhan raivauksessa, mutta hyvin 
menee ja mieli on korkealla - samoin pai-
no. Mutta olen antanut elokuunkin ai-
kaa itselleni päästää tavoitteseen. Heh-
keää kesää kaikille!”

”Minä sain Päiväkummun jälkeen 
ruokavalioni jotenkin aisoihin, ja heti 
tuntui että vatsanympärys pieneni pik-
kasen. Mutta viime viikolla olin koulu-
tuksessa, ja siellä pääsi taas valmiseen 
ruokapöytään... sen jälkeen on taas se-
kin puoli ihan raiteiltaan. Mutta ajatus 
on päässäni että kyllä ne ravitsemusopit 
sieltä vielä käyttöönkin tulee!”

”Kesällä minulla oli hyvä fiilis ja 
energiaa tehdä päätöksiä. Mutta miten-
hän syksyä kohti saisi intoa pidettyä yl-
lä – alkaa taas kalenteri täyttyä muus-
takin kuin urheilusta. Töissä on kaikki 
ihan niinkuin ennenkin, pomo oli kyllä 
omine hyvineen täyttänyt kyselylomak-
keen, mutta eipä hän ole kehdannut asi-
aan puuttua enempää. Aloitin uudelleen 
kuorolaulun ja tunne siitä on aivan mah-
tava!!”

”Repsahdin jo viikkoja sitten, vietin 
kahteen otteeseen poikani synttäreitä ja 
tuli syötyä suklaata ja kakkuja. Ja minul-
la pitäisi olla aina vieressä se ihanan to-

pakka fyssari kannustamassa. Kyllähän 
meille kerrottiin, että oma päätös on se 
mikä pitää hyvät elämäntavat ja liikun-
nan agendalla.”

”Olipa mukava lukea nuo teidän vies-
tit. Myös minulla tavoitteet lähenevät ja 
loittonevat, pientä aaltoliikettä siis :) 
Vaan kyllä se siitä! Kesällä tulee kuiten-
kin liikuttua enemmän myös iltaisin. Au-
rinkoisia ja rentouttavia kesäpäiviä kai-
kille! Tapaamisiin taas pian!”

”Loma on ohi ja syksy alkanut. Pikku 
hiljaa olen taas saanut kuntoilusta kiin-
ni – kerron sitten, mistä lajista, kun tie-
dän jatkanko sitä. Lenkkeilyä onnistuin 
lisäämään kesällä, kun aikaakin piisa-
si: lomamatka siirtyi tulevaisuuteen, kun 
mieheni vietti kesäloman mökin raken-
nustalkoissa.”

”Tuli hyvään aikaan teidän viestiket-
ju muistuttamaan hyvistä suunnitelmis-
tamme! Alkuaika meni hyvin. Loma oli 
tietysti upea ja kävelimme turisteina ahke-

rasti. Ehdin tehdä aamuvoimistelutkin ja 
nostaa hikeä. Sen jälkeen aloitin salsatun-
nit ja oli mahtavaa huomata, että kun-
toa riitti ja askel nousi jopa hikisen tunnin 
loppuun asti! Haluaisin iloita portaissa 
hengästymättä juoksentelusta, mutta on 
tullut iltamenoja, plääh. Nyt pitäisi taas 
KUNNOStautua. Ihanaa kesänloppua”

”Olossa ei ole kovin kehumista tä-
nään, viime viikot ovat olleet ohjelmaa 
täysi enkä ole kerinnyt juuri huilimaan 
tai harrastamaan. Odotan niin jo kuu-
lakkaita, raikkaita syysilmoja jolloin on 
ilo käydä lenkillä. Kuntosalilla olen käy-
nyt epäsäännöllisen säännöllisesti. Huo-
menna alkaa taas vesijumppa... jotta yri-
tystä on kyllä : )”

ASLAK etenee prosessina. Unelmata-
pauksessa ET:n ASLAK-kurssin kolmen 
jakson jälkeisessä lopputilanteessa 
kaikki Kelan kanssa yhdessä määri-
tellyt tavoitteet olisivat toteutuneet: 

asLak- Ja kunToReMonTTI  
-kursseilta motivaatiota  
liikunnalliseen elämään 

TEKSTI: KATRI HIRVONEN-NuRMI
Ku

VA: ISTOcKPH
OTO
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Oma kroppa olisi tuttu vahvuuksi-
neen ja kremppoineen, lihas lihak-
selta. Ja krempat olisivat huvenneet 
huomaamattomiksi tai poistuneet. 
Elämäntapa olisi uudistunut liikun-
nalliseksi ja terveelliseksi. Ja työnteko 
olisi suorastaan hohdokasta parantu-
neiden vuorovaikutustaitojen ansios-

ta ja sen myötä työolot hipoisivat lä-
hes täydellisyyttä. 

ASLAK-kurssille pääsy edellyttää 
työterveyslääkärin toteamaa jonkin 
asteista työkyvyn haittaa. Kannattaa 
kokeilla! 

*** 

ensimmäinen askel on tärkein
Palkansaajalomajärjestöjen aiemmin 
järjestämä kuntoremontti- ja perhe-
kuntolomatoiminta on nykyisin kor-
vattu hyvinvointijaksoilla. 

Palkansaajien hyvinvointi ja ter-
veys PHT ry järjestää työkykyä ja ter-
veyttä edistävää, ennaltaehkäisevää 
1.askel toimintaa sekä työikäisille ai-
kuisille että heidän perheilleen. PHT:n 
tuoteperheessä on haettavana sekä ai-
kuisten teemallisia että lapsiperheille 
tarkoitettuja 1.askel hyvinvointijak-
soja. Jaksoja toteutetaan suomalaisis-
sa hotelleissa, lomakeskittymissä, ter-
veyskylpylöissä ja urheiluopistoissa.

ota 1.askel omaan hyvinvointiisi
Aikuisille suunnatut teemalliset 1.as-
kel hyvinvointijaksot tukevat elä-
mänhallintaa, työssäjaksamista sekä 
edistävät terveyttä ja toimintakykyä. 
Jaksoilla osallistutaan teeman mukai-
seen aktiiviseen ja liikunnalliseen oh-
jelmaan. Jaksoille voit hakea sähköi-
sellä hakemuksella yhdessä puolison, 
ystävän tai työkaverin kanssa. 

Aikuisten jaksoja toteutetaan nel-
jällä eri teemalla läpi vuoden lähes 30 
eri kohteessa eri puolilla Suomea. Tu-
le mukaan!

Lapsiperheille elämyksiä  
ja yhteisiä kokemuksia
PHT:n 1.askel-hyvinvointijaksot lapsi-
perheille tarjoavat kodin ulkopuolella 
tapahtuvaa ryhmämuotoista liikunta-
painotteista ja virikkeellistä toimintaa. 
Sekä lapset että aikuiset saavat mah-
dollisuuden uusien harrastusten löy-
tämiseen ja yhteistä aikaa koko per-
heen kanssa. Päivien aikana koetaan 
elämyksiä ja rentoudutaan muun mu-
assa luonnossa liikkumalla. Voimaa ja 
virkeyttä saadaan yhdessä tekemisestä. 
Vetäjinä toimii kohteiden asiantunte-
va ja ammattitaitoinen henkilökunta. 
Tutustu ja Hae mukaan!

LISäTIETOjA PHT.FI

Saavatko portaat sinut hengästymään? Omasta kunnosta huolehtiminen tapahtuu 
porras portaalta pitkäjänteisesti.  
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RaTkaIse RIsTIkko ja lähetä se 31.12.2012 mennessä osoitteella  
Erityistoimihenkilöt ET ry/Ristikko, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki.
Oikean ratkaisun lähettäneiden kesken arvotaan kolme 20 euron arvoista lahjakorttia.
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LoMaMÖkkIen VuokRahakeMus 
viikot 8–34/2013
Hakijan nimi:  _______________________________________________________

Osoite:  ____________________________________________________________

Sähköposti:  _________________________________________________________

Puhelin: ____________________________________________________________

Työpaikka: __________________________________________________________

LoMaMÖkIT

Molemmissa mökeissä on hyvä varustelutaso; astiat, astianpesukone, mikro, TV, 
video, radio/cd-soitin, hiustenkuivain, kiharrin, kuivauskaappi, autopistoke sekä 
vuodevaatteet ja pyyhkeet. Tonttulassa myös pyykinpesukone.
Molemmissa lomakohteissa vuokraan sisältyy golf-osake ja talvella kaksi 
rinnelippua. Tonttulassa Tahko Spa kylpyläliput päivittäiseen käyttöön.

Olokolon lomaviikko on lauantaista klo 16, seuraavaan lauantaihin klo 12.
Tonttulan lomaviikko on perjantaista klo 16, seuraavaan perjantaihin klo 12.
Lomaviikot arvotaan kaksi kertaa vuodessa; viikot 35–52 ja 1–7 arvottiin 16.6. 
ja viikot 8–34 arvotaan 24.11. Mikäli samaa ajankohtaa hakee useampi henkilö, 
on etusijalla hakija, joka ei ole aiemmin mökkiä vuokrannut. 

oLokoLo:

Haluttu viikko: _____ tai _____ tai _____

TonTTuLa:

Haluttu viikko: _____ tai _____ tai _____

LoMahuoneIsTo: 

olen aikaisemmin ollut:

olokolossa:

vuosi ________ viikko _____ 

Tonttulassa: 

vuosi ________ viikko _____ 

lomahuoneistossa:

vuosi ________ viikko _____ 

LoMahuoneIsTo yLLäkseLLä,  
VIIkko 8 (siis vain yksi viikko meillä)
Erityistoimihenkilöt ET ry omistaa Ylläkseltä  
lomaosakeviikon 8, osoite Kurunmutka 7 d 7, 
97970 äkäslompolo. Lomaosakkeeseen mahtuu 4 
henkilöä. Liinavaatteet, pyyhkeet, astiat ja lop-
pusiivous sisältyvät vuokraan. Lomaosakkeeseen 
ei kuulu rinnelippuja. Lemmikkieläimistä on il-
moitettava etukäteen mökkivastaavalle (vuokraa-
jan on maksettava lemmikeistä erikseen avain-
palveluun). Varaus alkaa lauantaina klo 17.00 ja 
päättyy seuraavana lauantaina klo 11.00.

TonTTuLa Nilsiän Tahkolla on pirteä 
punainen paritalon puolikas (valm. 
-01), jossa on tupakeittiö, yksi makuu-
huone, iso parvi ja sauna. Huoneisto 
on tarkoitettu 5–7 henkilön majoituk-
seen. Tonttula sijaitsee noin 1,5 km 
päässä rinteistä ja Sokos Hotel Tahko-
vuoresta, jonka ympärillä ovat muut 
ravintolat, kylpylä, elintarvikeliike 
sekä lahja- ja urheilutavara-myymälä 
jne. Monipuoliset harrastusmahdolli-
suudet. Lisätietoja www.tahko.fi

oLokoLo Levin Kelorakassa on kaunis 
siniharmaa hirsimökki (valm. -89), jossa 
on tupakeittiö, kaksi makuuhuonetta, 
kaksi parvea ja sauna. Mökki on tarkoi-
tettu 4–6 hengen majoitukseen. Olokolo 
sijaitsee noin 1 km päässä Hullun Poron 
ravintoloista ja noin 2 km päässä Levikes-
kuksesta, jossa on elintarvikekaupat, Alko, 
apteekki, lahja- ja erikoistavara-liikkeet, 
postipalvelut, kylpylä ja useita ravintoloi-
ta jne. Runsaat harrastusmahdollisuudet. 
Lisätietoja www.levi.fi 
 

Erityistoimihenkilöt ET ry:llä on kaksi lomamökkiä  
ja yksi lomahuoneisto viikolle 8 jäsenten käyttöön.

VIIkkoVuokRaT:
olokolo:  
A-kausi 500 € viikot 8–16, 51–52 (53) 
B-kausi 350 € viikot 1–7, 17–18, 36–39
c-kausi 200 € viikot 19–35, 40–50

Tonttula:
A-kausi 500 € viikot 8–16, 51–52 (53)
B-kausi 350 € viikot 1–7, 23–39
c-kausi 200 € viikot 17–22, 40–50

Lomahuoneisto: 300 €  viikko 8

MÖkkIVasTaaVaT:
olokolo ja ylläksen lomahuoneisto:
Virpi Pelttari, Käsityökatu 16 B as 4, 38210 Sastamala 
email virpi.pelttari@erto.fi, p. 050 377 1961

Tonttula: Päivi Kuosmanen, Kokkomäentie 2 d 19, 80140 joensuu
email paivi.kuosmanen@erto.fi, p. 050 369 5428

hakeMuksen ToIMITTaMInen:
Postita mökkivastaavalle, lähetä 
sähköpostina tai täytä hakemus ET:n 
nettisivuilta www.etry.fi. Seuraavaan 
arvontaan hakemuksen tulee olla perillä 
15.11.2012 mennessä.



MIKÄ ON HED?

HED-intra

Tutustu: www.hedit.fi

– saat tietoa, miten juuri SINÄ voit päästä henkilöstön edus-
tajaksi. HEDinä pääset vaikuttamaan työpaikkasi asioihin.

– löydät lähimmän HEDisi, esim. työpaikan perusteella.

– henkilöstön edustajana pääset kirjautumaan sisään, 
jolloin sinulle avautuu mahdollisuus keskusteluihin ja  
pääset käsiksi mm. kattavaan materiaalipankkiin.
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