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PUHEENJOHTAJALTA

Arvoisa ETry:läinen,
Y

hteisöllisyys huutaa tulla suomalaisessa
arjessa nykyistä näkyvämmäksi. Siksi
nostimme sen myös tämän numeron teemaksi. Ammattijärjestöjen toiminnan ydin
on edunvalvonnassa, mutta ainakin meillä ETry:ssä toiminnan merkittävä kulmakivi
olette te aktiivijäsenemme, joiden osallistuminen ja palaute muokkaavat myös toiminnan linjauksiamme.

Ollaan kavereita jookos, kuin ananas ja kookos?
Kun ERTOn puheenjohtaja ensimmäisenä vuonna kiersi tapahtumissamme, kysyin häneltä millaisen mielikuvan hän näiden tapaamisten perusteella on meistä luonut. Jurin vastaus hiukan yllätti:
”Ei tämä mikään ammattijärjestö ole, tämähän on lahko!” Hyvä
niin, sillä on merkittävästi motivoivampaa toimia yhteisössä, jossa
jäsenistön verkosto kannattelee. Siitä lämmin kiitos teille kullekin
toimintaamme ja tapahtumiimme osallistuville. Tavoitteemme on
laajentaa koulutus- ja tapahtumatarjontaamme myös maakunnissa,
joten ensikertalaiset, tervetuloa rohkeasti mukaan. Muistathan seurata myös EMMAn koulutustarjontaa.

Ollaan rypäle ja rusina, syödään pipareita tusina!
Olemme kehitelleet yhteisöllisyysajatusta edelleen: Entä sitten, kun
työelämä alkaa olla ohi? Kuka meistä huolehtii, kun muisti alkaa pätkiä ja nimet karkaavat? Monella meistä läheiset ovat kaukana. Olisiko mahdollista kypsytellä yhteisiä asumismuotoja? Jos olet kiinnostunut, otahan yhteyttä.

Juodaan silloin tällöin kokista, eikä välitetä mokista!
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Erityistoimihenkilöt ET ry
Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki
ET on Erityisalojen toimihenkilöliitto
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Toimitus: Päätoimittaja: Tarja Haili
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Toimitussihteeri: Seija Pyökeri
Puheenjohtajan kuva: Tarja Kinnunen
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Kannen kuva: Tarja Haili
Painopaikka: KTMP/Ykkösoffset
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ISSN 2323-3354 (Verkkojulkaisu)

Tärkeintä kuitenkin on huolehtia omasta lähipiiristämme nyt ja tässä: Tomera työkaveri, arka asuinnaapuri, se hiljainen sukulainen tarvitsevat sinua, rohkaisuasi, hymyä ja kevyttä otetta olalla.
Ollaan ihmisiksi, joohan!
TARJA
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KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN
Erityistoimihenkilöt ET ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään
torstaina 14.5.2015 kello 13.00 alkaen
Scandic Hotelli Lahdessa,
osoite: Vesijärvenkatu 1, 15200 Lahti.
Päivä alkaa 10.30 kahvitarjoilulla, jonka
jälkeen käynnistyy päivän ohjelma.
Ennen kokousta on lounas.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:n kevätkokoukselle
määräämät asiat. Kokousasiakirjat lähetetään etukäteen kokoukseen
ilmoittautuneille sähköpostilla tai tarvittaessa postin välityksellä.
Kokoukseen osallistuville yhdistyksen jäsenille korvataan matkakulut
matkustusohjesäännön mukaisesti halvinta kulkuneuvoa käyttäen
kotipaikkakunnalta kokouspaikkakunnalle. Kerro ilmoittautumisen
yhteydessä matkalipputoiveesi. Alle 12 euron matkakuluja ei korvata.
Yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaan yhdistyksen jäsenet
voivat tehdä aloitteita yhdistyksen kokoukselle. Kirjallinen
aloite päätösehdotuksineen tulee jättää hallitukselle viimeistään
kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.
Ilmoittautumiset 7.5.2015 mennessä ET ry:n sihteeri
Päivi Kuosmaselle, sähköposti paivi.kuosmanen@erto.fi,
puhelin 050 – 369 5428.
Erityistoimihenkilöt ET ry
Hallitus
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14.5.

ERITYISTOIMIHEN
KILÖT ET ry
Sääntömääräinen
kevätkokous
14.5.2015 kello 13
.00 alkaen
Scandic Hotelli La
hti, osoite:
Vesijärvenkatu 1,
15200 Lahti
ESITYSLISTA

1. Kokouksen avau
s
2. Kokouksen lailli
suus ja päätösvalta
isuus
3. Kokouksen puhe
enjohtajan,
sihteerin, pöytäkirj
antarkastajien ja
ääntenlaskijoiden
valinta
4. Kokouksen työjä
rjestys
5. Kokouksen me
nettelytavat
6. Hallituksen ke
rtomus yhdistyksen
toiminnasta ja talou
desta edellisenä
toimintavuotena
7. Tilinpäätöksen
vahvistaminen ja
vastuuvapauden my
öntäminen hallitu
kselle
ja muille tilivelvolli
sille
8. Yli/alijäämän
käyttäminen
9. Kokoukselle te
hdyt aloitteet
10. Ilmoitusasiat
11. Muut mahdollise
t asiat
12. Kokouksen päät
täminen
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Toimistotyön
vähimmäispalkkasuositus
Suuri osa ET:n jäsenistä työskentelee aloilla, joilla ei ole omaa
työehtosopimusta. Siitä syystä ERTO ja ET laativat ET:n jäsenistön
kattavan, palkkatutkimukseen perustuvan palkkasuosituksen. Suositus
on luonteeltaan vähimmäispalkkasuositus, josta on mahdollista ja
tarpeen mukaan myös suotavaa poiketa.
Palkkaryhmittely
Palkkasuositus perustuu viiteen vaativuusryhmään. Vaativuusryhmissä
on hyvin yleisluonteinen määritelmä
sekä sen lisäksi esimerkkejä yleisimmistä tehtävistä, joita ao. vaativuusryhmässä esiintyy. Esimerkkiluettelo
on nimensä mukainen eikä missään
tapauksessa tyhjentävä. Tehtäväryhmä määräytyy työntekijän pääasiallisen toimenkuvan perusteella.

Tehtäväryhmä 1:
vaativat erityistehtävät /
erityisasiantuntijatehtävät
Työ suoritetaan itsenäisesti toiminnan
suunnitteluun perustuen ja siihen voi
sisältyä toiminnallista, taloudellista
tai esimiesvastuuta. Tehtäväratkaisut
edellyttävät myös usein ratkaisumallien suunnittelua ja kehittämistä.
• toimiston johtaminen
• hallinto
• suunnittelu
• kehittäminen
• isännöinti
• esimiestehtävät
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Tehtäväryhmä 2:
vaativat asiantuntijatehtävät
Työ edellyttää koulutuksella tai kokemuksella hankittuja asiantuntijataitoja ja –tietoja sekä työn edellyttämien
laajojen monipuolisten asiayhteyksien hallintaa.
• toimistonhoito
• hallinnollinen isännöinti
• järjestötoiminnan asiantuntijatehtävät
• viestintä / tiedotus
• palkanlaskenta (edellyttää lainsäädännön ja työehtosopimusten
tuntemusta)
• asianajosihteeritehtävät
• henkilöstöasiat
• itsenäinen kirjanpitotyö (sisältää
tilinpäätöksen laadinnan, veroilmoitukset ja verosuunnittelun)
• talouden suunnittelu / budjetointi

Tehtäväryhmä 3:
asiantuntijatehtävät
Työ suoritetaan itsenäisesti ja työmenetelmät valitaan omatoimista harkintaa käyttäen.
• perintätehtävät
• myynti ja markkinointi
• kirjanpito
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• palkanlaskenta (ei edellytetä työlainsäädännön ja työehtosopimusten tuntemusta)
• tapahtumien järjestäminen
• itsenäinen sihteerityö / assistenttityö
• vaativat kiinteistösihteeritehtävät

Tehtäväryhmä 4: ammattitehtävät
Työ suoritetaan yleisohjeiden mukaisesti. Tehtäväratkaisut tehdään kokemuksen pohjalta työn eri osatekijöitä yhdistellen.
• avustava kirjanpito / tiliöinti
• kiinteistösihteerin tehtävät
• reskontra
• maksuliikenne
• kassanhoito
• laskutus
• vuokraus ja varaukset

Tehtäväryhmä 5:
tavanomaiset tehtävät
Työ suoritetaan selvien työohjeiden ja
rutiinien mukaisesti. Tehtäväratkaisut
toistuvat samankaltaisina.
• puhelinvaihteenhoito
• tilausten käsittely
• postinkäsittely
• asiakasopastus
• tietojen tallennus
• tietojen arkistointi

PIENELÄINHOITAJIEN
PALKANKOROTUSSUOSITUS V. 2015

Poiketa v
oi,
mielellää
n
yläkantti
in!

E

RTO ja ET ovat suosittaneet, että palkankorotukset vuosina 2014 – 2015
toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen määräisinä. Vuoden 2014
korotus toteutui toukokuussa 2014. Tämänvuotinen korotus toteutetaan
vuoden kuluttua siitä eli 1.5.2015.

Yleiskorotus 1.5.2015
Henkilökohtaista palkkaa korotetaan 1.5.2015 lukien 0,4 %:lla. Vastaava
korotus on laskettu oheiseen taulukkoon.

Taulukko 1.5.2015 lukien
Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)
TAULUKKO 1.5.2015 LUKIEN
0–4 v

5–9 v

10–14 v yli 15 v

Kokemusaika
PR1

3. v

5. v

8. v

11. v

2 163

2 250

2 340

2 434

2 531

Pääkaupunkiseutu

PR2

1 994

2 074

2 157

2 243

2 333

( = Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)

PR3

1 831

1 905

1 981

2 060

2 142

1

3 104

3 290

3 485

3 693

PR4

1 651

1 717

2

2 702

2 863

3 034

3 214

Muu Suomi

3

2 480

2 627

2 783

2 949

PR1

1 949

2 027

2 108

2 192

2 280

4

2 197

2 328

2 466

2 612

PR2

1 798

1 870

1 945

2 023

2 104

5

2 000

2 118

2 244

2 377

PR3

1 653

1 719

1 788

1 860

1 934

PR4

1 488

1 548

Muu Suomi
1

2 549

2 701

2 862

3 032

2

2 273

2 409

2 552

2 703

3

2 135

2 263

2 397

2 540

4

1 937

2 052

2 173

2 301

5

1 802

1 909

2 022

2 142

Palkankorotussuositus 2015
ERTO ja ET ovat suosittaneet, että palkankorotukset vuosina 2014 – 2015 toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen määräisinä. Vuoden 2014 korotus
toteutui toukokuussa 2014. Tämänvuotinen korotus toteutuu vuoden kuluttua siitä eli 1.5.2015.

Yleiskorotus 1.5.2015
Henkilökohtaista palkkaa korotetaan
1.5.2015 lukien 0,4 %. Korotus sisältyy oheiseen taulukkoon.

Palkkaryhmä 1: esimiestehtävät ja laaja-alaiset erityistehtävät
Tehtävät edellyttävät ammattikoulutuksella tai työkokemuksella hankittuja tietoja ja taitoja. Tehtävät ovat usein laaja-alaisia ja niihin saattaa liittyä toimiminen tiimin tai ryhmän vetäjänä, suunnittelua, koulutusta ja
taloudellista vastuuta tai tehtävät ovat alan ulkopuolisia erityistehtäviä,
esimerkiksi esimiestehtäviä.

Palkkaryhmä 2: erikoisammattitehtävät.
Tehtävät edellyttävät ammattikoulutuksella tai työkokemuksella hankittuja erityistietoja tai –taitoja sekä ammattialaan kuuluvien laajojen asiayhteyksien hallintaa.

Palkkaryhmä 3: ammattitehtävät.
Tehtävät edellyttävät alan aikaisempaa kokemusta tai ammatillista koulutusta sekä harkintaa annettujen ohjeiden pohjalta.     

Palkkaryhmä 4: perustehtävät
Ei edellytetä aikaisempaa kokemusta, toiminta esim. ohjeiden mukaan
avustaa toisen valvonnassa tehtävien hoitamisessa.

tETra 1/2015
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RUNKOSOPIMUS ERTO-PALTA

T

yöaloilla, joilla ei sovelleta työehtosopimusta, voivat työntekijä ja työnantaja sopia siitä, että työsuhteessa noudatetaan ERTOn ja Palvelutyönantajat ry PALTAn välistä Runkosopimusta. Siinä on sovittu vastaavista työehdoista kuin alakohtaisissa työehtosopimuksissa. Käyttämällä Runkosopimusta
selkiytetään ja yhtenäistetään työehtoja. Maksettavat palkat voidaan sopia
määräytyvän ERTO/ET:n antaman palkkasuosituksen mukaan. Palkkasuosituksia on annettu eri tehtäviä varten toimistotyössä ja liikuntakeskuksiin ja
kuntosaleihin.
Runkosopimus soveltuu noudatettavaksi erityisesti yksityisen sektorin liikunta-alan yrityksissä, liikuntakeskuksissa ja kuntosaleilla. Sen ohessa käytetään ERTO/ET:n antamaa vähimmäispalkkasuositusta yksityisille liikuntaaloille (ks. www.erto.fi, Työehtosopimukset/Palkkasuositukset)
Lisäksi Runkosopimusta voidaan käyttää esim. asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa, aatteellisissa järjestöissä ja yhdistyksissä, suunnittelu- ja kehittämistehtävissä, isännöinnissä, taloushallinnossa, sihteeritehtävissä, toimistopalvelussa. Tällöin Runkosopimuksen ohessa on käytettävissä ERTO/ET:n
toimistotyötä koskeva palkkasuositus.

Suositus eläinlääkäriasemille ja eläinklinikoille
Eläinlääkäriasemien ja eläinklinikoiden toimihenkilöitä varten ERTO/ET on
antanut suosituksen vähimmäistyöehdoiksi (ks. www.erto.fi, Työehtosopimukset, Palkkasuositukset). Se sisältää vastaavat työehdot kuin alakohtaisissa työehtosopimuksissa. Sen osana on myös suositus alan vähimmäispalkoista ja palkankorotuksista.
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HENKILÖSTÖ
PALVELUALAN
PALKAN
KOROTUKSET

H

enkilöstöpalvelualan työehtosopimuksen mukaan palkkoja tarkistetaan seuraavan kerran
1.9.2015 lukien. Henkilökohtaisia
kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 0,4 %. Vastaava korotus tulee
myös palkkataulukoihin.
Em. korotus on työmarkkinakeskusjärjestöjen
elokuussa 2013 solmiman Työllisyys- ja
kasvusopimuksen mukaisesti sovittu ERTOn ja HPL:n välillä.
Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat 15.6.2015 mennessä
vuoden 2016 palkankorotuksista.
Neuvottelujen käynnistyttyä löytyy tietoa neuvottelujen kulusta
esim. liiton nettisivuilta.

NOLLATYÖSOPIMUS

N

Työttömyysturva
Tavallisesti työntekijä kerryttää työttömyysturvassa edellytettyä työssäoloehtoa tehdessään työtä vähintään 18 tuntia viikossa. Jos työaikaedellytys ei viikon aikana täyty, kyseistä viikkoa ei voida laskea työssäoloehtoviikkojen kertymään. Työttömyysturvan saaminen edellyttää
vähintään 26 työssäoloehdon täyttävää viikkoa ennen päivärahaoikeuden syntymistä.
Taloudellisen turvan saamisen kannalta on hyvä sopia työnantajan
kanssa viikoittaisesta vähimmäistyöajasta työsopimusta tehtäessä.
On kuitenkin syytä ottaa huomioon, että osa-aikatyötä tehtäessä ja
sen jatkuessa ei synny oikeutta saada soviteltua päivärahaa senkään jälkeen kun 26 viikon työssäoloehto on kertynyt, mikäli työajasta alun perin on sovittu osa-aikaisena. Sovitellun päivärahan saaminen edellyttää työnantajan toimenpiteestä johtuvaa työttömyyttä tai lomautusta.

oroTyövu o
l
luette va
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d
a
a
l
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k
a
n
n
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ollatyösopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jossa työaikaa koskevista ehdoista on sovittu väljästi. Tavallisesti työsopimuksessa on
silloin sovittu, että työaika on 0–40 tuntia viikossa.
Tällainen 0 tunnin ja 40 tunnin välillä vaihteleva viikkotyöaika ei
turvaa työntekijälle minkäänlaista vähimmäistyöaikaa. Työtä voi olla silloin tarjolla vaikka 30 tuntia tai ei yhtään tuntia. Työsopimusta
tehtäessä on hyvä miettiä, onko valmis siihen, ettei työtunteja – eikä
myöskään palkkaa – ole tarjolla lainkaan. Jos ei ole siihen halukas, työnantajan kanssa on syytä sopia joko kiinteästä työajasta (esim. 37,5 tuntia viikossa) tai ainakin vähimmäistyöajasta (esim. 20 tuntia viikossa).
Työnantaja on työaikalain perusteella velvollinen laatimaan ennakolta työvuoroluettelon, johon merkitään työajan alkamis- ja päättymisaika. Työpäivän ylittäessä 6 tuntia, työvuoron keskivaiheille tulee
sijoittaa lepoaika, joka lain mukaan on tunti. Lepoajan lyhentämisestä
esim. 30 minuuttiin on mahdollista sopia. Myös lepoaika tulee merkitä
työvuoroluetteloon. Jos työntekijä lepotauon aikana voi esteettömästi poistua työpaikalta, lepoaika ei ole työaikaa eikä työnantaja maksa
palkkaa sen ajalta.
Työvuoroluettelo tulee lain mukaan saattaa työntekijöiden tietoon
hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson
alkamista. Sen jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa vain työntekijän
suostumuksella tai töiden järjestelyihin liittyvästä painavasta syystä.

LIIKUNTA-ALAN
ASIAT KUNTOON

L

iikunta-alan työehdoissa on edelleen haasteita. ERTOn tavoitteena
on yksityisen liikunta-alan työehtojen parantaminen ja alan työehtosopimuksen tekeminen. Nykyinen vuosittain päivitettävä palkkasuositus
työehtoineen on askel kohti parempia työehtoja ja työehtosopimusta. Jokainen alan ammattilainen voi edistää tavoitteen toteutumista liittymällä
ERTOn jäseneksi.
Liikunnan ammattilaisten ammattitaitovaatimukset ovat laajentuneet
ohjaajasta monipuoliseen räätälöidyn
mielen – ja kehon motivaatiokonsultiksi. Työn vaativuuden lisääntymisen
pitää näkyä myös palkassa.
Yksityisen liikunta-alan vahvistuvana ongelmana on esimerkiksi kuntosaleilla käytettävät ammattinimikkeet. Kuka saa käyttää Personal trainer
–nimikettä ja miten sen käyttöoikeuden tulisi vaikuttaa palkkaan?
Toimihenkilöliitto ERTO ja jäsenyhdistys ET ovat toimineet jo vuosia
aktiivisesti liikunta-alan edunvalvonnassa. ERTOlla on edustaja mm. alan
toimijoiden yhteystyöryhmissä.
ERTOssa liikunta-alan asioihin on
erikoistunut asiantuntija Jarmo Lahti,
jarmo.lahti@erto.fi
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VUOKRATYÖLÄISEN OIKEUDET
– ERIARVOINEN KUIN MUUT?

”O

let samalla viivalla firman muiden työntekijöiden kanssa, kukaan ei edes huomaa sinun olevan vuokratyöntekijä. Ainut ero, jonka huomaat
on, että palkan maksaa vuokratyöfirma,
ei asiakasyritys.” Kuinka moni vuokratyöntekijä on kuullut saman lauseen
mennessään uuteen työhön vuokratyöntekijäksi
asiakasyritykseen?
Vuok
ratyöntekijä kyllä tietää, että
vuokrafirma on työnantaja ja molempien osapuolten tulee noudattaa työsopimuksessa sovittuja tekstejä sekä
TES:siä. Mutta missä on ne säädökset,
jossa tuetaan vuokratyöntekijän oikeuksia asiakasyrityksessä.
Esimerkkiyrityksessämme tapahtui seuraavaa: asiakasyritys oli tarjonnut asiakkaalleen mahdollisuuden
rekrytoida osaavia henkilöitä itselleen. Tarkoituksena oli, että ne jotka
ovat olleet projektissa mukana, pääsevät automaattisesti tähän työpaikkaan sisälle. Projektia tekemässä oli
mukana sekä asiakasyrityksen työntekijöitä että vuokratyöntekijöitä. Yllättäen, vuokratyöntekijät eivät saa-

neetkaan mahdollisuutta tähän, vaan
projektin ulkopuolella olevia henkilöitä (asiakasyrityksen sisällä olevat)
pääsivät työurallaan eteenpäin. Vuokratyöntekijät jäivät täysin ulkopuolelle vaikka a) olivat saaneet projektissa
paljon vastuuta ja vaativampia tehtäviä hoitaakseen ja b) olivat asiantuntijoita sillä saralla ja projektin itselleen ottaessaan tämä olisi yritykselle
ollut positiivinen asia. Tämä aiheutti sen, että vuokratyöntekijät jäivät ilman töitä, vaikka asiantuntevuutta ja
motivaatiota olisi ollut. Tämä aiheuttaa pahaa oloa vuokratyöntekijöiden mielessä kaikkia osapuolia kohtaan: varsinkin asiakasyritystä ja sen
tapaa hoitaa asioita. Tätä ennen oli
kuitenkin sanottu: ”Kyllä me pidämme
vuokratyöntekijöistämme huolta”. Oliko
huolen pitäminen tämä, että vuokratyöntekijöiltä vietiin mahdollisuus
työhön, jonka he osaavat ja tämän
jälkeen sopimuksen katkaisu? Tämän
rekrytoinnin mahdollisti asiakasyrityksen ja projektin itselleen ottaneen
yrityksen väliset sopimustekniset asi-

Henkilöstöpalveluyritysten
Liiton (HPL) toimintaperiaatteet

palvelualalla ole omaa soveltuvaa
työehtosopimusta, noudatetaan
käyttäjäyritystä sitovaa työehtosopimusta. Noudatettava työehtosopimus mainitaan työsopimuksessa tai
siitä ilmoitetaan työntekijälle.
4. Palkat ja työehdot määräytyvät vähintään sovellettavan työehtosopimuksen mukaan. Henkilöstöpalveluyritysten tarjoamat palkka ja muut
edut ovat kilpailukykyiset. Työntekijän palkan maksaminen ei saa riippua
siitä, maksaako käyttäjäyritys henkilöstövuokrausta koskevan laskun.
5. Henkilöstöpalveluyritykset käsittelevät vain sellaisia työnhakijoiden ja työntekijöiden henkilötieto-

Henkilöstöpalveluyritykset työnantajina
1. Henkilöstöpalveluyritykset noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä, työehtosopimusten määräyksiä
sekä työtekijöidensä kanssa tehtyjä
työsopimuksia. Työsopimus on suositeltavaa tehdä kirjallisena.
2. Henkilöstöpalveluyritykset vastaavat työnantajana ennakonpidätyksistä ja kaikista työnantajamaksuista voimassa olevan lainsäädännön
mukaisesti.
3. Henkilöstöpalveluyritykset noudattavat oman liittonsa tekemiä työehtosopimuksia. Ellei henkilöstö-
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at, mutta miksi tätä sopimusta tehtäessä ei otettu huomioon vuokratyöntekijöitä? Onko vuokratyöntekijöiden
taakkana tyhjät lupaukset ja oikeudettomat olotilat asiakasyrityksessä?
Muutamia kohtia, joita vuokratyössä tavataan yleensä:

a) Asiakasyrityksen sisäisessä
haussa olevat työpaikat
Vuokratyöntekijä tekee suurin osin samoja työtehtäviä kuin asiakasyrityksen omat työntekijät. Vuokratyöntekijä voi olla motivoitunut ja hyvä
työssään ja asiakasyrityksen kannalta olisi ehkä hyvä antaa mahdollisuus hakea myös asiakasyrityksen sisäisessä haussa olevia työpaikkoja.
Vuokratyöntekijät ovat yleensä motivoituneita työntekoon, koska ajattelevat itsellään olevan mahdollisuuksia
päästä asiakasyritykseen töihin. Onko
tämä mahdollista?

b) Samat oikeudet kuin muillakin
Vuokratyöntekijöille ei tarvitse tarjota samoja mahdollisuuksia koulutukseen kuin yrityksen sisällä olevilla.
Eikö tämä olisi myös asiakasyritykselle hyödyksi? Jos tulee asiakasyrityksen sisäisiä infotilaisuuksia tms. vuok-

ja, jotka ovat yrityksen toiminnan
kannalta tarpeellisia. Yritykset noudattavat voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
6. Henkilöstöpalveluyritykset toimivat omalta osaltaan ja yhteistyössä
käyttäjäyritysten kanssa henkilöstönsä työterveyden ja työturvallisuuden riskien vähentämiseksi
vähintään siten, kuin työturvallisuutta ja työterveyshuoltoa koskevat normit edellyttävät.
7. Henkilöstöpalveluyritykset huolehtivat työnantajina henkilöstöstään ja
antavat heille riittävän perehdytyksen tehtäviensä hoitamiseen. Perehdytyksen varsinaisiin työtehtäviin

ratyöntekijät jäävät pitämään osastoa
pystyssä, kun sisäiset työntekijät menevät tapaamisiin. Miten saisi samat
oikeudet vuokratyöntekijöille kuin
muilla työntekijöillä.

c) Muut virkistysaktiviteetit
Vuokratyöntekijällä pitäisi olla samat
mahdollisuudet osallistua asiakasyrityksen virkistystilaisuuksiin kuin
muillakin. Miksi tällaiset tapaukset
ovat vain asiakasyriyksen työntekijöille eikä myös vuokratyöntekijöille,
jotka tekevät täysin samaa työtä samalla vastuulla kuin muut.

d) Työergonomia
Ymmärrettäväähän on, että ainakin
toimistotyössä työskentelevien työergonomia katsottaisiin kuntoon. Miksi
ei olisi mahdollista, että katsottaisiin
myös vuokratyöntekijöiden ergonomia kuntoon? Kun vuokratyöntekijät
kysyvät tätä mahdollisuutta, niin vastaus on: kysykää omalta työnantajaltanne mahdollisuuksia työfysioterapeutin käyntiin? Miksi asiakasyritys
ja vuokrafirma eivät voisi sopia tästä
automaattisesti keskenään?
Onko mitään mahdollisuutta parantaa vuokratyöntekijöiden oikeuksia?

PÄÄTOIMISTEN OPINTOJEN
VAIKUTUS TYÖTTÖMYYSTURVAAN
Ansiopäiväraha omaehtoiseen opiskeluun
enintään 24 kuukautta

T

yöttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua, kuten tutkinnon suorittamista yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Voit
saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet
• ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
• vähintään 25-vuotias
• TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla.
• Ansiopäivärahalla tuettavista opinnoista tulee sopia työllistymissuunnitelmassa. Opintojen ajalle työttömyyspäivärahaa voi saada
korkeintaan 24 kuukauden ajan. Työ- ja elinkeinotoimisto seuraa
enimmäisajan kulumista ja antaa työttömyyskassalle maksamista
varten lausunnon. Mikäli henkilön opinnot tämän enimmäisajan
jälkeen edelleen jatkuvat, ei työttömyyspäivärahaa voida opiskelijalle maksaa. Tällöin opiskelija voi hakea opintojensa loppuajalle
opintotukea. Opintotukea haetaan Kelasta.

Päätoiminen ja sivutoiminen opiskelu
Työttömyysturvalain mukaan päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Rajoitus koskee myös päätoimisen opiskelun
lomajaksoja. Opintojen päätoimisuus ratkaistaan tutkintotavoitteisuuden ja opintojen laajuuden perusteella. Työnhakija voi myös osoittaa päätoimiset opintonsa sivutoimisiksi vakiintuneen työssäolon tai
päätoimisen yritystoiminnan perusteella.

Opiskelun päättyminen
antaa käyttäjäyritys.
8. Työnantaja suhtautuu myönteisesti työntekijöiden järjestäytymiseen.
Työnantaja perii ammattiyhdistysjäsenmaksut työntekijän palkasta tämän antaessa siihen valtuutuksensa.
9. Työntekijältä ei peritä maksua henkilöstövuokrauksesta eikä rekrytoinnista.
10. Henkilöstöpalveluyritysten tarkoitus
on alan kansainvälisen käytännön
mukaisesti työllistää työntekijöitä
eikä henkilöstöpalveluyritys saa estää työsuhteen päätyttyä vuokratyöntekijää työllistymästä.

Lähde: www.hpl.fi

Päätoimisesti opiskelleen henkilön opiskelua pidetään päätoimisena
siihen saakka, kun hän on todisteellisesti päättänyt opintonsa. Lähtökohtaisesti työnhakijalla olisi oikeus työttömyysetuuteen, kun hän on
todistettavasti päättänyt opintonsa. Pääsääntöisesti tämä tarkoittaa tutkinnon suorittamista loppuun, eroamista oppilaitoksesta tai opinto-oikeudesta luopumista yliopistossa taikka sitä, että opinnot ovat olleet
todisteellisesti keskeytyneenä vähintään vuoden. Keskeytymistä arvioidaan takautuvasti ja käytännössä keskeyttäminen tarkoittaa sitä, ettei henkilöllä ole ollut opintosuorituksia vähintään vuoden ajalta ja ettei hän ei ole ottanut osaa opetukseen eikä ole esimerkiksi valmistellut
lopputyötään ohjatusti.

Päivärahan taso ja päivien nollaus opiskelun aikana
Päivärahan taso ei muutu kesken opintojen eikä päiviä nollata, vaikka
olet täyttänyt ns. työssäoloehdon 26 viikkoa.
Lisätietoa saat osoitteesta www.te-palvelut.fi

tETra 1/2015
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Uusi uljas
keskusjärjestö

E

RTO tavoittelee nykyisten
kolmen keskusjärjestön
lakkauttamista ja uuden
keskusliiton perustamista. STTK:n, SAK:n ja Akavan korvaava uusi keskusjärjestö voisi aloittaa
toimintansa 1.1.2017. Uudella järjestöllä ei olisi vaikutusta ERTOn tai sen
yhdistysten itsenäisyyteen tai sopimusoikeuksiin. Uudistuksella ei olisi
myöskään vaikutusta sinun jäsenyyteesi ERTOssa. Uusi keskusliitto olisi kuitenkin nykyisiä keskusjärjestöjä
vahvempi ja tehostaisi palkansaajien
yleistä edunvalvontaa.

ERTO osaavien
ammattilaisten liitto
ERTOn jäsenet ovat oman alansa
osaavia ammattilaisia. Työelämän kehittyessä on myös koulutustaso nousussa. Esim. viimeisen viiden vuoden aikana ET:on liittyneistä noin
23 %:lla oli ammattikorkeakoulututkinto ja 53 %:lla ammatillinen tai entinen opistotason tutkinto. 11 prosentilla oli yliopistotutkinto.
Palkansaajien tarpeet työelämässä
ovat koulutus- ja palkkatasosta riippumatta hyvin samanlaisia. Kaikkien
liittojen jäsenten haasteita ovat mm.
pätkätyöt, harmaat ylityöt, sopimuksettomat alat, tasa-arvo, irtisanomiset
ja työssä jaksaminen. Kun haasteet
ovat samoja, niin miksi niitä ei korjattaisi yhdessä. Työnantajapuolella
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ymmärrettiin keskittää valtakunnallinen edunvalvonta yhteen organisaatioon jo vuosia sitten.
Miksi kolmen palkansaajien keskusjärjestön puheenjohtajat juoksevat nyt
rinta rinnan EU-kokouksissa? Tai miksi
kolmen keskusjärjestön asiamiehet tapaavat vuorotellen samat poliitikot lobatakseen vaikkapa työhyvinvointiin
liittyviä uudistuksia? Työtä ja edistettäviä asioita on paljon, mutta nykyisessä mallissa palkansaajien resurssit eivät
ole tehokkaassa käytössä. Järjestörakenteiden tehtävä on tuottaa lisäarvoa
jäsenille. Jos jäsenten etu nostetaan itsekkään järjestöllisen edunvalvonnan
suojaamisen edelle, on nykyisten keskusjärjestöjen korvaaminen uudella
keskusliitolla itsestään selvää.

Hinnalla millä hyvänsä?
Keskusjärjestöuudistusta pitää selvittää avoimesti tavoitteella jäsenten ja
Suomen etu. Taiten toteutettuna uuden keskusjärjestön perustaminen on
järkiteko. Itsetarkoitus ei kuitenkaan
voi olla sen enempää uuden keskusliiton perustaminen kuin sen perustamatta jättäminen. Onnistuakseen
uuden järjestön pitää olla aidosti puolueista riippumaton ja demokraattinen. Järjestön pitää myös aidosti
kuunnella jäsenten ääntä. Ilman em.
edellytysten täyttymistä järjestöuudistuksessa ei ole järkeä.
Uskon käynnissä olevan keskusjärjestömallin selvitystyön johtavan
tETra 1/2015

kaikkien palkansaajien edun mukaiseen lopputulemaan ja uuden keskusjärjestön perustamiseen. Lopullisen
päätöksen ERTOn eroamisesta nykyisestä keskusjärjestöstämme STTKsta ja
liittymisestä mahdolliseen uuteen järjestöön tekee ERTOn edustajisto todennäköisesti syksyllä 2016. ETläiset
varsinaiset jäsenet edustajistossa ovat
Pirjo Favorin, Päivi Kuosmanen, Laura
Puustinen, Leena Holmstedt, Kimmo
Jämsä, Anna Vuorisalo ja Nina Söderhjelm. Pirjo Favorin toimii edustajiston II varapuheenjohtajana.
KEVÄISIN TERVEISIN,
JURI AALTONEN

Työelämä muuttuu

PALKANSAAJAJÄRJESTÖT:

T

T

yöelämä on murroksessa, jossa työn tekemisen ja teettämisen tavat moninaistuvat. Työ irtautuu yhä useammin ajasta ja paikasta ja työyhteisöt muotoutuvat tiiviistä porukoista erilaisiksi verkostoiksi.
Uudet työn tekemisen tavat edellyttävät joustavuutta niin ajattelussa kuin toimintatavoissa. Samaan aikaan myös lainsäädäntöä
tulisi tarkastella työn maailman muutosten näkökulmasta.
Suomen työaikalaki mahdollistaa laajan alakohtaisen, eri toimialojen tarpeisiin vastaavan toisin sopimisen. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa työolobarometrissä jo 70 prosenttia vastaajista kertoi työaikojensa joustavan. Työpaikoilla tarvitaankin
työkaluja ja ymmärrystä löytää malleja, joilla sovitetaan työn tekijän ja teettäjän tarpeet sekä työ- että yksityiselämä huomioiden.
Esimerkiksi osa-aikatyössä on kaksi erilaista kehityssuuntaa. Monilla aloilla osa-aikatyö on myönteinen mahdollisuus, jonka toivotaan kehittyvän edelleen. Toisilla aloilla taas tehdään huomattava määrä vastentahtoista osa-aikatyötä esimerkiksi voimakkaiden
kysyntävaihteluiden vuoksi. Vastentahtoisen osa-aikatyön ongelmat kilpistyvät ensisijaisesti toimeentuloon: vajailla työtunneilla
ei ansaitse elantoaan.
Edelleen palkansaajista kaksi kolmasosaa työskentelee vakituisissa, kokoaikaisissa työsuhteissa. Osa-aikaisten määrä kasvoi
1990-luvulla ja näyttää vakiintuneen noin 10 prosentin tuntumaan. Määräaikaisten työntekijöiden osuus on suunnilleen sama,
noin kymmenesosa. Itsensä eri tavoin työllistäviä on koko työvoimasta reilut 6 prosenttia. Vuonna 2000 itsensä työllistävien määrä
oli 5 %, eli kasvu ei ole ollut niin suurta kuin joskus julkisesta keskustelusta voisi päätellä. Vuokratyövoiman osuus on reilu prosentti.
Vaikka muutos ei numeroiden tasolla ole mittava, on siitä huolimatta selvää, että työ muuttuu ja muutokseen tulee vastata. Yhtälailla selvää on, että jokainen ansaitsee mielekkään, toimeentulon turvaavan työn.
Monissa maissa työmarkkinat ovat jo jakautuneet tai jakautumassa kahtia turvallisiin vakituisiin työsuhteisiin ja pätkittyyn toimeentulon etsimiseen. Etenkin Etelä-Euroopan maissa nuori sukupolvi on joutunut tilanteeseen, jossa vakituisen työsuhteen tuoma
turva vaikuttaa kaukaiselta haaveelta. Suomessa olemme tältä kehitykseltä toistaiseksi välttyneet. Olemme onnistuneet kohtuullisesti tasapainoilemaan kahden muutossuunnan välissä.
Joustavia työnteon ja työaikojen malleja tarvitaan. Keskeinen
kysymys on, miten työelämän nykyiset lait ja sopimukset saadaan
pysymään kiinni ajassa niin, että joustavuutta hakeva liiketoiminta ei heikennä työntekijöiden toimeentuloa ja turvaa.
LAURI IHALAINEN
TYÖMINISTERI
tETra 1/2015

Uusi työ tarvitsee tuekseen
ajanmukaisen lainsäädännön
yön tekijät sekä sen tarjoajat tarvitsevat nopeasti ajanmukaisen ja selkeän työ- ja sosiaalilainsäädännön, vaativat palkansaajajärjestöt.
Yhä useampi työn teettäjä ja tekijä kompastuu työlakien, verotuksen ja sosiaaliturvan tulkintojen monimutkaisuuteen. Vanhentunut lainsäädäntö mahdollistaa myös yritysten välisen
vääristävän kilpailun työvoimasta ja sysää työntekijöitä turvaverkkojen ulkopuolelle.
Järjestöt huomauttavatkin, että muutoksia
pohtineen, tänään työnsä päättäneen Trendi-työryhmän johtopäätelmät jäivät puolitiehen.
– Hallitusohjelmassa sovittu, työvoiman käyttötapoja ja työn tekemisen muutostrendejä selvittämään asetettu Trendi-hanke oli kunnianhimoinen ja tärkeä. Valitettavasti työryhmä ei
löytänyt yhteistä näkemystä ja johtopäätökset
jäivät ohuiksi.
Palkansaajajärjestöt toivoivat avointa keskustelua tarpeesta uudistaa työn järjestelyjä.
– Työnantajapuoli oli haluton käsittelemään
työelämän muutosten esiin nostamia ongelmia
ja niihin liittyviä ratkaisuvaihtoehtoja. Odotimme myös työ- ja elinkeinoministeriöltä selkeämpää mukaan tuloa. Loppuraportin tulokset jäivätkin laihoiksi.
Uudessa työssä epävarmuus työstä ja ansioista on lisääntynyt, kun lainsäädäntö ei tunnista osa-aika- ja nollasopimusten nykyisiä käyttötapoja, palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa
yleistyvää itsensä työllistämistä eikä näiden yhdistelmiä.
Järjestöt korostavat, että toimeentulon kannalta riittämätön työ lisääntyy koko ajan sekä
työsuhteisilla että itsensä työllistäjien joukossa.
– Tästä aiheutuvat ongelmat eivät häviä, vaan
siirtyvät seuraavan hallituksen ratkottaviksi.
– Tutkimuksia ja selvityksiä on riittävästi,
seuraavaksi tarvitaan tekoja ja lainsäädäntöä.
Sekä työntekijät että sen tarjoajat tarvitsevat
ajanmukaisen ja selkeän työ- ja sosiaalilainsäädännön, järjestöt vaativat.
Muuna kuin yrittäjänä tai toistaiseksi voimassa olevassa kokoaikaisessa työsuhteessa töitä tekee jo lähes 30 prosenttia työvoimasta.
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STTK:n
hallitusohjelmatavoitteet
STTK vaikuttaa vaalien
alla puolueisiin ja niiden
kansanedustajaehdokkaisiin
nostamalla keskusteluun
jäsenillemme tärkeitä teemoja
Näkemykset siitä miten
Suomi nousee murroksesta
menestykseen ja mitä seuraavan
hallituksen hallitusohjelmaan
pitäisi kirjata, voit lukea
vaikuttamisasiakirjastamme:
”Murroksesta menestykseen”. (tämä
on kokonaisuudessaan netissä)
http://www.sttk.fi/2015/01/09/
eduskuntavaalit/)
Kiteytetysti pääteemat ovat
1) Lisää työtä Suomeen julkisia
ja yksityisiä investointeja
vauhdittamalla. Pidemmän
aikavälin kestävyydestä
huolehditaan rakenneuudistuksia
jatkamalla.
2) Vahvistamalla työsuhdeturvaa
ja lisäämällä aktivointia ja
koulutusta luodaan parempaa
turvaa muutoksessa
3) Perhevapaiden tasaisempi
jakautuminen parantaa
työelämän tasa-arvoa. Pitkän
aikavälin tavoitteena on 6+6+6
-malli.
STTK:n strategiset tavoitteet itse
hallitusohjelmaan ovat:
• Työllisyys
• Koulutuksen uudistaminen
• Kestävä talous ja tuottavuus
• Uudet työn muodot, työelämän
tasa-arvo
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ETry:n
TyöHuvinVointipäivät
Seinäjoella 7.–8.2.2015
ET:n ensimmäiset TyöHuvinVointipäivät
pidettiin tänä vuonna Seinäjoella, Original
Sokos Hotel Lakeudessa helmikuun
ensimmäisenä viikonloppuna. Paikalle saapui
72 iloista osallistujaa.

LAUANTAI-AAMUPÄIVÄ
Päivien ensimmäisenä puhujana
kuultiin ETryn puheenjohtaja Tarja Hailia, joka kertoi ensin viikonlopun ohjelmasta ja aikataulusta ja jatkoi sitten hyvän ilmapiirin luomisesta
työpaikoilla. Tarja määritteli myös vitsin, kaskun ja anekdootin ja lopuksi
jakoi porukan ”porinaryhmiin”, joissa keskusteltiin mm. mille työpaikalla
nauretaan ja osataanko nauraa myös
itselle. Väki yltyikin porisemaan oikein kunnolla ja osa jakoi koko joukolle omia muistojaan. Kivasti erilainen ja rento aloitus viikonlopulle!
Psykoterapeutti ja neuropsykologinen valmenta, kouluttaja Satu
Haveri kertoi stressin vaikutuksesta
elimistöön. Satu antoi ohjeita stressinhallinnan parantamiseen ja konk-

reettisia välineitä arjessa pärjäämiseen. Luento herätti monia ajatuksia
ja pisti kyllä miettimään voisiko asioita laittaa vieläkin paremmin tärkeysjärjestykseen omassa elämässä.
Professori Mirja Salkinoja-Salosen luento herätti ennakkoon aiheena suurta mielenkiintoa. Mirja Salkinoja-Salonen totesi, että mikrobien
tuhoamista desinfioimalla ei pidä tehdä. Se vain luo resistenssejä kantoja!
Sisäilmaongelmien määrä on vahvasti
kasvussa. Nykyisissä korjaushankkeissa on ollut suoran toiminnan malli ja
korjaustoimet halutaan viedä läpi pian. Tällöin toimitaan ilman tietoa siitä, mikä haitan on aiheuttanut ja toimitaan uskomusten varassa. Kemia,
kosteus ja homeet on yritetty tappaa
kemikaalein, tiivistämällä tai kuivaatETra 1/2015

malla. Mikään näistä ei vaikuta toivotusti!
Jäsenen Facebook-kommentti Salkinoja-Salosen luennosta: ”En muista,
että olisin ikinä ennen ollut niin paljon
mikrobiologiasta kiinnostunut kuin nyt.
Tämä oli niin mukaansa tempaava esitys
(ja aihe vakava). Olisiko avoimessa yliopistossa hänen luentoja? Voisin mennä
kuuntelemaan lisää.”
Tehokkaan luentopäivän ja istumisen jälkeen oli aika siirtyä aktiviteetin
pariin…

AKTIVITEETTI-ILTAPÄIVÄ
Reipas puolen tunnin kävely erittäin
tuulisessa säässä kohti Duudson Activity Parkia sai varmasti jokaisessa adrenaliinin liikkeelle ja Duudson-puistoon saapuessa oli puna jo valmiiksi
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poskilla; ennen kuin mitään oli ehtinyt edes tapahtua.
Vaatteiden vaihdon jälkeen meidät jaettiin kahteen osaan ja lähdimme tutustumaan puiston eri osioihin
nuorten, komeiden pohjalaispoikien
johdolla. Tunnin esittelykierroksen aikana alkoi olo tuntua pikkulapselta ja
trampoliinilla pomppiminen sai monessa meistä aikaan hervottomia naurukohtauksia.
Esittelykierroksen jälkeen meidät
jaettiin pienryhmiin ja lähdimme
kiertämään puistoa ja tekemään tehtäviä. Kuvat puhuvat puolestaan ja jälkeenpäin facebookista kerätyt kommentit kertovat omaa tarinaansa:
”Pitäisköhän tänään vetää isännälle
parkour Duutsoni lämmittelyt, et ei ois
niin yksipuolista toi lihassärky, hieman
mato-, skorpionin, heinäsirkka ja karhukävelyä.”
”Miten mun kroppa osaakaan olla kipeä. Pienikin liike ja lihakset huutaa armoa. Kiitos viikonlopun liikunnan!”
”Ettei elämän vakavuus unohtuisi
(tai haluttiinko päästä itse pois luonnollisen poistuman kautta), käveltiin suoraan Duudsonit Activity Parkkiin. Ja sit-
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ten karkasi mopo käsistä ... Skeittailin,
scoottailin, harrastin parkouria, ajelin
ostoskärryissä, hyppäsin trampoliinilla,
pelasin sählyä, frisbeegolfia, jalkapalloflipperiä, pesäpalloa… Ajeltiin potkuautoilla, kokeiltiin köysirataa, tähtäsin
kavereita pallotykillä … ja selvisin kaikesta vielä hengissä…”
”Kukapa olisi arvannut, että siellä voi
olla niiiiiiiin hauskaa ja vapauttavaa!”
Lauantai-ilta jatkui kaikilla suihkulla ja sitten nautimme vielä maukkaan illallisen hotellin ravintola Matadorissa. Illallisen jälkeen taisi suurin
osa väestä hautautua peiton alle ja nukahtaa syvään uneen, vielä autuaan
tietämättöminä seuraavan aamun kipeistä lihaksista...

SUNNUNTAI
Sunnuntaiaamu Seinäjoella valkeni lähes myrskyn kourissa. Hotellin
kattopellit olivat valvottaneet ylimmissä kerroksissa majoittuneita, toiset taas kertoivat nukkuneensa kuin
tukki rankan ”urheilun” jälkeen. Aamiainen maistui ja sen jälkeen olikin
hyvä aloittaa päivä Katri HirvonenNurmen kertoessa rauhallisella äätETra 1/2015

nellään tuetuista kuntoutusjaksoista
ja tuetuista lomista.
Vuoden 2016 alusta Kelan ASLAKja TYK-kuntoutuksen korvaa uusi AURA-kuntoutus. Työterveyshuolto voi
yhdessä työnantaja kanssa hakea AURA-kuntoutusta työpaikan työntekijöille, kun kuntoutustarve ilmenee
työpaikalla, koska hakuaika on jatkuva vuoden aikana. AURA-kuntoutus
kohdentuu näin ollen entistä oikeaaikaisemmin ja kuntoutusprosessi on
joustava ja asiakaslähtöinen.

AURA-kuntoutus on kohdennettu työssä oleville, joiden sairaus vaikuttaa työkykyyn ja työssä selviytymiseen. Kuntoutujan jaksamisen
ongelmat ovat sidoksissa työhön, työorganisaation toimintaan sekä omaan
ammatilliseen kehitykseen. Kuntoutus toteutetaan ryhmämuotoisena ja
yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmänä. Kuntoutuksessa yksilöllisten
osuudet vaihtelevat yksilöllisten tarpeiden mukaan. Kuntoutukseen kuuluu kuntoutujan tilanteen arviointi, ryhmäjaksot, yksilölliset osiot sekä
päätösosa. Työnantajalla ja työterveyshuollolla on selkeät roolit kuntoutusprosessissa.
Kuntoutus voi olla työpaikkakohtainen tai ammattialakohtainen. Kuntoutusta järjestetään alueellisesti ja
valtakunnallisesti. http://www.kela.
fi/aura-kuntoutus
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry on taas järjestänyt tuettuja, työkykyä ja terveyttä edistäviä
hyvinvointijaksoja työikäisille aikuisille ja heidän perheilleen. Katri kertoi, että PHT:tä ollaan ajamassa alas,
mutta perhelomia on vielä mahdollisuus hakea. Tuen saantiin vaikuttavat taloudelliset ja terveydelliset syyt.
Lisätietoja www.pht.fi
Katrin puheenvuoron päätteeksi
käytiin keskustelua jäsenten toiveista

ja esille tuli toive esim. etryläisten viikonlopusta, jossa voisi olla vastaavaa
kuntouttavaa toimintaa kuin tuetuissa lomissa ilman lääkärintodistusta
Seuraavan luennon piti FT Marjo
Kamila aiheella ”Olet käyntikortti –
uusi työ ja body – pääoma. Kamila on
seinäjokilainen kouluttaja ja tutkija,
joka on kirjoittanut väitöskirjan opettajien ulkoisesta olemuksesta. Väitöskirja on tuotteistettu muille aloille
myöhemmin.
Marjo Kamila kertoo meille siitä,
miten käyttäytyminen ja näyttäytyminen vaikuttavat työpaikalla. Vaikka vaatteilla ei ole kielioppia, niissä on
kuitenkin symboliikkaa, joita ihmiset
lukevat sekä aktiivisesti että huomaamattaan. Kättelyn merkitys on supertärkeä, koska ensivaikutelma tehdään
vain kerran. Työ-minän arvottamiseen vaikuttaa kättelyn lisäksi katse,
hygienia, ryhti, hampaat, ruumiin
koko, puku, kasvot, kehonkieli ja tapa kantaa vaatteita.
Hyvin alkanutta sunnuntaipäivää
jatkoi vallan hauska mies, Kari Salo
aiheella ”Toimihenkilö, toimitko mielelläsi?” Kari Salo esitteli itsensä sanoin
”seinäjokilainen, ruma, mutta miellyttävä, yksi vaimo, kaksi lasta, tutkija,
yliopettaja, opettaja psykologian ja
kasvatustieteiden opettaja.”
Kari Salon kanssa pohdiskelimme
TyöHuvinVointia. Salo sanoi, että yktETra 1/2015

silöllisyys voi paremmin kuin koskaan
ja ihmiset ovat lihavampia kuin koskaan. Salon kuvaesitys herätti välillä
hilpeyttä. Tämän kuvan pointtina oli,
että asiat pitää viedä loppuun asti!

LOPPUHUIPENNUS
Viikonlopun viimeinen vieras oli kaikille yllätys: Huippu-stand up-koomikko Niko Kivelä!! Ei taas ihan
pian tule mieleen, milloin viimeksi
olisi niin paljon naurua ja asiaa mahtunut yhteen päivään! Tuo Niko tiesi
kyllä, miten homma niputetaan. Naurettiin niin, että kyyneleet valuivat.
Yhden jäsenen suusta jälkeenpäin
kuultua… ”Kivelän esityksen aikaan
ihan pelotti, että tuleeko sydänkohtaus,
meneekö pissat housuun vai jääkö leuat
lukkoon nauramisesta…ei tullut, ei
mennyt eikä jäänyt, mutta vatsalihakset
ovat taatusti kipeät huomenna”.
Lämmin kiitos kaikille osallistujille, toivottavasti pian taas tavataan!
TEKSTI: LAURA PUUSTINEN
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Hallitus 2015
ET ry:n hallitukseen kuuluu syyskokouksissa valitut puheenjohtaja ja
6 varsinaista jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja vastuuhenkilöt.
Hallitus kokoontuu varajäsenineen 10–12 kertaa vuodessa.

H

allituksen jäsenten tarkemmat esittelyt yhteystietoineen ja vastuualueineen löytyvät
kotisivuiltamme www.
etry.fi. Kaikkien hallituksen jäsenten sähköposti on mallia
etunimi.sukunimi@erto.fi.
tETran teeman mukaisesti hallituksen jäsenet vastasivat kysymykseen ”Mitä yhteisöllisyys merkitsee sinulle”.

sihteeri
Yhteisöllisyys merkitse minulle kaikkea – työssä saadaan hommat toimimaan yhdessä; samoin myös harrastuksen parissa ja perheen suhteen.
Kaikki on helpompaa puhaltamalla
yhteen. Mielestäni meidän kaikkien
täytyy huolehtia myös muista.

olen osana isoa verkostoa, jolla on
sama päämäärä ja samat pelisäännöt
ja ajatusmaailma. Yhteisöllisyys tunteena antaa ihmiselle turvaa ja tukea.

VARAJÄSENET:
Raija Koriseva

Yhteisöllisyys on ollut minulle aina
jotain hyvin konkreettista toimimista
yhteisen tavoitteen eteen. Eli ihmisten välistä vuorovaikutusta, yhdessä
tekemistä, keskustelua, kuuntelua ja
välittämistä. Yhteisöllisyys on antanut ja antaa minulle sosiaalista pääomaa, jolla voin esim. vaikuttaa haluamiini tuloksiin.

(Sirkka Inkilän vara)
Yhteisöllisyyteen olen tutustunut eri
tilanteissa. Asian ydin on yhdessä
yhteisön hyvään päämäärään pyrkiminen jokaisen omien voimien mukaan. Tärkeintä ovat roolijaot, jotka
ovat jokaiselle mieleiset. Nykyinen
YT-toiminta rikkoo tätä yhteisöllisyyden pysyvyyttä työnantajan toimesta.
Pelko menettää työpaikka luo kilpailua henkilöiden välillä ja pahimmassa tapauksessa yhteisöllisyys häviää.

Ilari Heldán

Ulla Hyvönen

VARSINAISET JÄSENET:

Yhteistyön henki. Eli hyvän ja toimivan yhteistyön perusta.

Sirkka Inkilä

Laura Puustinen

varapuheenjohtaja
Yhteisöllisyys merkitsee minulle –
Ryhmähenkeä, läheisiä suhteita ja
hyötyä.
Samankaltaisten ihmisten kanssa
ryhmässä toimimista sekä ryhmän jäsenten tietojen ja taitojen hyödyntämistä. Ryhmät muodostuvat eri motiiveista. Vahvimmin yhteisöllisyys
tulee esiin perheessä ja läheisissä ihmissuhteissa.

Yhteisöllisyys merkitsee minulle ennen kaikkea jaksamista ja voimaa
työelämään. Yhteisöllisyydestä saatu
vastavuoroisuus, luottamus, yhteiset
arvot ja aktiivinen toiminta kaikkien
yhteiseksi hyväksi lisäävät jokaisen
sosiaalista pääomaa.

(Päivi Kuosmasen vara)
Yhteisöllisyys merkitsee minulle sosiaalista tukea ja sekä psyykkistä että
fyysistä hyvinvointia. Tunne yhdessä
tekemisestä ja yhteenkuuluvuudesta
tuo iloa ja luo turvallisuutta. Yhteisön jäsenenä pystyy paremmin luottamaan, että kaikesta selvitään.

Tarja Haili
puheenjohtaja
Yhteisöllisyys on vastuun kantoa yhdessä: välittämistä, luottamusta, jakamista, tukemista, kulttuurista ymmärrystä ja persoonan hyväksymistä.
Toimiakseen oikein nämä edellyttävät
vastavuoroisuutta minkä tahansa yhteisön sisällä.
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Päivi Kuosmanen

Pirjo Favorin

Anu Tarkiainen
Yhteisöllisyyden merkitystä ei tuoda
esiin paljon. Minulle on tärkeää, että
tETra 1/2015

Leena Holmstedt
(Anu Tarkiaisen vara)
Yhdessä tekeminen on mukavaa, toisilta oppii paljon, tapaa uusia ihmisiä
sekä verkostoituu. Se on voimavara ja
elämäntapa, josta saa paljon iloa. Mu-

Alarivissä vasemmalta Hanna Pilke, Tarja Haili, Nina Söderhjelm, keskirivissä, Raija Koriseva, Ulla Hyvöenne, Laura Puustinen,
ylärivissä Anu Tarkiainen, Päivi Kuosmanen, Katri Hirvonen-Nurmi, Ilari Heldán, Leena Holmstedt. Kuvasta puuttuvat Pirjo
Favorin ja Sirkka Inkilä.

kava antaa panoksensa yhteiseen pottiin, huomata kuinka huikeita asioita
voi saada aikaiseksi yhdessä.

Katri Hirvonen-Nurmi
(Ilari Heldánin vara)
Olin lapsista kolmas ja yhteisöllisyyden turvaverkko ympäröi minua lapsuudessa 1960-luvulla niin kerrostalopihan leikeissä kuin 25 serkun kodeissa
vieraillessa. Valitessani ammattia pun-

nitsin itsenäisen työn ja toimistotyön
välillä ja valitsin jälkimmäisen yhteisöllisyyden vuoksi. Työyhteisö on minulle tärkeä, ja olen huolissani työmaailmassa vaikuttavista voimista,
jotka haastavat työyhteisön tukevuutta. Tasapainottelua tarvitaan.

Hanna Pilke
(Laura Puustisen vara)
Yhteisöllisyys merkitsee minulle sitä,
tETra 1/2015

että voin keskustella kiinnostavista asioita muiden kanssa, saan jakaa
omia kokemuksiani ja oppia muilta.
Toimiva yhteisö on enemmän kuin
osiensa summa.

Nina Söderhjelm
(Pirjo Favorinin vara)
Yhteisöllisyyden hyödyt työpaikoilla on todistettu, lisää empatiaa peliin!

17

ALUEJÄRJESTÖT LÄHELLÄ JÄSENTÄ
Aluejärjestöt – liiton toiminnan helmet
”Jotta ymmärtäisi nykyhetkeä, on hyvä tutustua menneisiin tapahtumiin”

T

ämän vuoksi, näin tuoreena ERTOlaisena, otin luettavakseni ”Enemmän kuin osiensa summa”-kirjan, joka on mielenkiintoinen historiikki ERTOn toiminnasta ensimmäisten 40 vuoden ajalta ja lähdin tutustumismatkalle aluejärjestötoiminnan
kehittymiseen.
Ensimmäisiä paikallisjärjestöjä perustettiin runsaasti jo
70-luvun alkupuolella mm. Joensuuhun, Kajaaniin, Kotkaan,
Kuopioon, Poriin, Tampereelle ja Vaasaan. Paikallisjärjestöjen
määrä kasvoi nopeasti ja liitossa alettiin laatia yhtenäisiä mallisääntöjä kaikille paikallisjärjestöille. Toiminnan tavoitteeksi
määriteltiin tuolloin yhteishengen lisääminen ja jäsenhankinta
paikallistasolla mm. virkistystilaisuuksien avulla. Paikallisjärjestötoiminta etsi kuitenkin vielä paikkaansa ja sen ylläpitäminen
ei aina sujunut ”suunnitelmien” mukaan – toiminta oli täysin
riippuvaista aktiivisista jäsenistä, joita joko oli tai ei ollut.
Paikallistoiminta koettiin kuitenkin merkittäväksi nimenomaan liiton yhtenäisyyden kannalta ja 80-luvun alussa asetettiin erityinen paikallisjärjestötyöryhmä toimintaa edistämään.
Koko 80-luku oli voimakkaan vaurastumisen ja jäsenmäärien
kasvun aikaa – paikallisjärjestöt organisoivat opintokerhoja,
virkistystoimintaa, tiedotus- ja luottamusmiestilaisuuksia ja
osallistuivat jäsenhankintaan.
Suurin osa tilaisuuksista oli alue- tai yhdistyskohtaisia, mutta haluttiin myös uutta koko jäsenistölle tarkoitettua toimintaa, niinpä vuonna 1990 järjestettiin ensimmäinen ERTOn kesätapahtuma. Sen toteutus on muotoutunut matkan varrella ja
nykyään kukin aluejärjestö vastaa vuorollaan käytännön organisoinnista. ERTOn Kesäpäivä on tätä nykyä vuosittainen valtakunnallinen tapahtuma.
1990-luvun lama koetteli maatamme rajusti. ERTO pyrki huo-

lehtimaan työttömistä jäsenistään tarjoamalla heille omaa erityisohjelmaa, joita erityisesti paikallisjärjestöt ja jäsenyhdistykset organisoivat – tilaisuuksien pääasiallisena tavoitteena
oli auttaa työttömiä jäseniä jaksamaan.
Paikallisjärjestöistä alettiin käyttää 2000-luvun alussa nimitystä aluejärjestöt ja niiden tehtäväksi luotsattiin yhä vahvemmin jäsenten yhteenkuuluvuuden lisääminen omalla alueella
sekä erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen jäsenille ja potentiaalisille jäsenille.
ERTOssa toimii tällä hetkellä 16 aktiivista aluejärjestöä, jotka viime vuonna toteuttivat yli 100 paikallista tilaisuutta ja joihin osallistui yli 1 000 jäsentä. Aluejärjestöt tuottavat siis merkittävän määrän erilaisia vapaa-ajan virkistykseen tai jäsenten
tiedottamiseen liittyviä tapahtumia, jotka saadaan aikaan ainoastaan ja vain aktiivisten yhdistystoimijoiden avulla. Suurella sydämellä voidaan sanoa, että aluejärjestöt ovat liiton toiminnan helmiä.
Aluejärjestöillä ja aluetapahtumilla on tänä päivänä vakiintunut rooli ERTOn toiminnassa ja tilaisuudet toimivat parhaimmillaan herättämässä innostusta ammattiyhdistystoimintaan.
Aluejärjestöt toimivat myös tärkeänä linkkinä kokoamalla jäsenyhdistysten ihmisiä yhteisiin tilaisuuksiin omalla alueellaan.
Aluejärjestöjen tapahtumista viestitään sähköpostitse suoraan alueen jäsenille. Varmistathan, että ERTOssa on toimiva
@osoitteesi – näin saat nopeimmin ajantasaisen tiedon oman
alueesi tilaisuuksista. Toimintaan ja hauskoihin rientoihin kannattaa aina osallistua. Aktivoitumalla itse ja houkuttelemalla
yhä enemmän uusia ihmisiä osallistumaan alueellisiin tapahtumiin, saamme ja tuotamme iloa, hyvää mieltä ja virkeyttä arjen keskelle! 
TEKSTI: SOILE LINDSTEDT

Vilkasta toimintaa Pohjois-Karjalassa

Vuosien varrella on käyty muutamaan otteeseen Tallinnassa
ja Kuopiossa viinijuhlilla.
Elokuvissa ja teatterissa olemme olleet useita kertoja, samoin keilaamassa. Olemme opiskelleet kukonpaistoa ja valmistaneet karjalaisia perinneleivonnaisia. Jatkamme vielä leivänteon parissa jossain vaiheessa. Ehkäpä joku muukin kuin minä
tarvisisi neuvoja myös ompelussa ja kaikenlaisissa käsitöissä –
siinäkin olisi ideaa aluetoiminnalle.
Perintöasioista olemme saaneet tietoa useaan otteeseen, samoin myös eläkeasioista.
Mutta mikä on mielestäni hienointa aluejärjestötoiminnassa
– mahdollisuus nähdä muita ertolaisia ja tutustua heihin. Olen
saanut aluejärjestön kautta monta hyvää ystävää ja verkostoitumisesta on hyötyä jokapäiväisessä elämässä.

T

oimin ERTOn Pohjois-Karjalan aluejärjestön puheenjohtajana. Olemme saaneet toimintamme nyt vilkkaaseen toimintaan. Hallituksemme koostuu henkilöistä, joilla ideoita tulee
toimintaan paljon, välillä kokouksissa joudumme toteamaan
että ihan kaikkia tapahtumia emme pysty toteuttamaan. Pari viimeistä vuotta toimintaa on ollut lähes joka kuukausi. Olen
huomannut, että paikallisiin tapahtumiin ihmisillä on helppo
osallistua – ei tarvitse matkustaa pitkiä matkoja. Toimintamme
keskittyy pitkälti arki-iltoihin.
Meillä on paljon paikkoja, jonne ei yksin tule lähdettyä.
Olemme mm. olleet seuraamassa kaupunginvaltuuston kokousta. Kokous oli mielenkiintoinen ja varmaan tulemme toteuttamaan tilaisuuden uudelleenkin. Maakuntaliittoonkin olemme
päässeet tutustumaan.
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TEKSTI: PÄIVI KUOSMANEN, JOENSUU

Keskusjärjestölläkin
on aluetoimintaa

S

Aluejärjestö yhdistää Pohjois-Pohjanmaalla

V

uosi taisi olla -86 kun ostettiin ensimmäinen asunto ja siinä taloyhtiössä oli perjantai- iltaisin yhteissauna, naisten- ja miestenvuorot. Tyttären kanssa menimme naistenvuorolle ja siellä oli pari
muutakin perheen äitiä lastensa kanssa saunomassa. Juttua riitti ja
puheen kääntyessä työpaikkaan ”naapurin rouva” kysyi missä liitossa olen, kerroin olevani KVL:ssa. Hän kertoi Ertosta ja siitä että asianajotoimiston sihteereitä on ko. liitossa. Muutaman kuukauden päästä
huomasin olevani Erton jäsen ja sitä olen edelleenkin, muutamaa välivuotta lukuunottamatta olen kuulunut Ertoon 26 vuotta. Aluejärjestötoiminnassa olen ollut mukana taloudenhoitajana, sihteerinä, hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana. Nyt olen mukana toista kierrosta
jäsenenä, sihteerinä ja nyt jälleen puheenjohtaja eli ympyrä on sulkeutunut. Kyllä Erton ja jäsenyhdistys ET:n toiminta on niin mukavaa
ja monimuotoista, että jaksaa olla mukana parikin kierrosta.
Alueellamme ERTO on aina ollut erittäin aktiivinen aluejärjestö. Jokainen hallitus on puheenjohtajansa johdolla antanut aluejärjestölle
suuren panoksen järjestämällä aktiivista, omanlaistaan toimintaa. On
matkoja, konsertteja ym. mukavaa tapahtumaa jäsenille, unohtamatta asiaa täynnä olevia jäseniltoja.
Hallituksen jäsenet tukevat puheenjohtajaa ja ovat hyvin yhteistyöhenkisiä, täällä ainakin yhteisöllisyys on toiminut. On ruskaretkeilty
poliisien kanssa, pidetty makkaranpaistoiltoja, naamiaisia, venetsialaisia ja vuosikokousten yhteydessä käyty konserteissa sekä teatterissa, unohtamatta vierailuja muissa aluejärjestöissä tutustumassa heidän toimintaansa. Vuosittain toukokuun 1. päivänä olemme jakamassa
Rotuaarilla ”simaa ja munkkeja” ja tekemässä näin Ertoa tutuksi.
Tänä päivänä on hienoa että aluejärjestöjen aktiivit kautta maan
tapaavat toisensa ainakin kerran vuodessa. Tilaisuuksissa on asiaa,
yhdessäoloa ja kuulumisten vaihtamista, näin saadaan ideoita tapahtumille toisilta aluejärjestöiltä.
Järjestötoiminnan kautta olen saanut monta uutta ihanaa tuttavaa
ja vuosikymmeniä kestäviä ystävyyssuhteita. Ihmisestä muistaa useasti vain kasvot mutta nimi unohtuu. On mukavaa kun kävellessä kaupungilla tapaa tällaisen kasvotutun ja aikansa juteltua niin kuinkas
muutenkaan – huomataan että Erto on meidät aikoinaan yhdistänyt.
Sanaa YHDISTÄÄ käyttäisin mielelläni Ertosta, sillä sitä se minulle on ollut ja on edelleenkin, onhan se yhdistänyt minut ET:hen mutta se onkin sitten jo toinen juttu…. 
TEKSTI: SIRKKA INKILÄ, OULU

TTK ei toimi ainoastaan valtakunnan tasolla, Helsingin keskustoimistolla tai Brysselin kabineteissa. Keskusjärjestöllä on aktiivinen 16 aluetoimikunnan (tuttavallisesti ATO) verkosto, jonka vaikutus kattaa koko
Suomen.
STTK:n aluetoiminta on alueellista edunvalvontaa ja
STTK:n jäsenliittojen välistä yhteistyötä. Lisäksi se luo
kuvaa STTK:sta maakunnissa. Alueellisen edunvalvonnan päämääränä on ajaa STTK:laisten liittojen ja niiden
jäsenten etuja aluetasolla. Jäsenliittojen omasta alueellisesta toiminnasta STTK:n aluetoiminta eroaa siinä, ettei asialistalla ole yksittäiset yritykset ja työnantajat, tai työ- ja virkasuhteiden ehdot. Pyydettäessä
STTK:n aluetoimikunta tietenkin tukee myös jäsenliittojen pyrkimyksiä.
Aluetoimikuntien tehtävät voikin jakaa karkeasti
kahteen kategoriaan: edunvalvonnallisiin ja järjestöllisiin tehtäviin. Edunvalvonnan tasolla ATO:t vastaavat
omalla alueellaan STTK:n tavoitteiden edistämisestä,
edustajien valitsemisesta alueellisiin toimielimiin, alueen kehittämiseen ja aluehallintoon liittyvien asiakirjojen käsittelystä ja niistä lausumisesta sekä alueellisesta
medianäkyvyydestä. Järjestöllisesti ATO toimii alueellisena foorumina jäsenliitoille, tukee ammatillista järjestäytymistä ja järjestää näiden tarpeiden mukaista toimintaa.
Alueilla onkin hoidettavaan suuri määrä alueellisia luottamustehtäviä. Järjestön mandaatilla on
edustajia valtion aluehallinnossa (Ely-keskus, Aluehallintovirasto), maakuntien liitoissa ja lukuisissa alueellisissa organisaatioissa. Lisäksi vaikuttamistyötä
tehdään koulutusorganisaatioissa, kuntien ja kuntayhtymien toimielimissä. Luottamustehtävien hoidossa
STTK:n edustajien tehtävänä on edistää STTK:lle keskeisten tavoitteiden toteutumista.
Aluetoimijat ovat STTK:n mandaatilla osa alueellista
päätöksentekokoneistoa. Tämä tarkoittaa myös käytännössä sitä, että he ovat myös järjestön yhteyshenkilöt
maakunnan kehittämisen kannalta keskeisiin tahoihin.
Edustuksellisen vaikuttamisen lisäksi ATO:t ottavat kantaa alueen ajankohtaisiin kysymyksiin. Keinoina ATOilla on perinteiset mielipidekirjoitukset ja lehdistötiedotteet, joilla omalle asialle saadaan näkyvyyttä
alueella. Asioita aluetasolla edistetään myös ottamalla yhteyttä alueen kansanedustajiin ja maakuntatason
luottamushenkilöihin, virkamieskuntaa unohtamatta.
Rakenteellisesti aluetoimikunnat ovat osa STTK:n hallintoa ja niiden ohjauksesta vastaa STTK:n hallitus. Aluetoimikunnat toteuttavat osaltaan STTK:n s trategiaa, linjauksia ja päätöksiä aluetasolla.
TEKSTI: ULLA HYVÖNEN, ASIANTUNTIJA, ALUEASIAT
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Hyvinvointiloma ET ry:n senioreille
30.11.–5.12.2015 Päiväkummussa

K

ylpylähotelli Päiväkumpu sijaitsee
Karjalohjalla, Lohjanjärven rannalla. Matkaa Helsingistä kertyy noin
90 kilometriä.
Loma toteutetaan täysihoidolla sisältäen aamiaisen, lounaan ja päivällisen sekä monipuolisen lomaohjelman.
Omavastuu on 25 €/hlö/vrk, yhteensä
vain 125 euroa. Matkakuluista ja mahdollisten retkien aiheuttamista lisäkustannuksista lomalaiset vastaavat itse.
Loma alkaa tulopäivän päivällisellä ja
päättyy lähtöpäivän lounaaseen. Majoitus on 2-hengen huoneissa.
Ryhmille on järjestetty omaa vapaa-ajanohjelmaa loma ajaksi. Luvassa on monipuolista liikuntaa, askartelua, mahdollisia luentoja, illanviettoa
jne. Ohjelma tehdään vuodenaika
huomioon ottaen.
Tuetut lomat myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin
perustein. Lomaviikon tavoitteena
on lisätä hyvinvointia. Tuetun loman
voi saada enintään joka toinen vuosi.

Hakeminen
Voit hakea lomalle joko yksin tai kaverin kanssa. Jokainen lomanhakija täyttää hakemuksen täydellisesti,
puutteellisesti täytettyjä hakemuksia
ei käsitellä. Puolison kanssa voi lomaa

hakea samalla kaavakkeella. Liikuntarajoitteet merkitään hakemukseen, jos
ne halutaan huomioitavan lomakohteessa. Kannattaa kuitenkin huomata, että kyseessä on kuntoiluloma ja
lomalla ei anneta kuntoutushoitoja.
Hakemukset toimitetaan 25.8.2015
mennessä osoitteella Erityistoimihenkilöt ET ry, Lomahakemus, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki. Hakemuskaavakkeita voi pyytää Seija Pyökeriltä
tai printata lomake netistä www.hyvinvointilomat.fi/hae lomalle. Lomahaku aktivoituu myös Hyinvointilomien kotisivuille 25.6.–25.8., jolloin
on mahdollista täyttää ja lähettää hakemus sähköisesti.
Hyvinvointilomat ry hyväksyy lomailijat Raha-automaattiyhdistyksen
ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden mukaan. ET ry ei osallistu lomalaisten valintaan.
Hyvinvointilomat ry lähettää lomalaisille kutsun ja laskun. Päiväkumpu lähettää lomalaisille lomaviikon
alustavan ohjelman ennen lomajakson alkamista.

POHJOIS-POHJANMAAN
ALUEJÄRJESTÖ JÄRJESTÄÄ

M/S
ALEXANDRA
risteilyn
Nostetaan yhdessä ankkuri arjesta
ja lähdetään pienelle merelliselle
risteilylle Oulun edustalle!
Tervetulleita ovat myös Lapin ja
Kainuun jäsenet.
Aika: 14.8.2015 perjantaina
klo 18.00
Paikka: M/S Alexandra lähtee Oulun
Kauppatorin rannasta
Saat keväällä jäsenkirjeen, jossa
on muut ohjeet. Kaikki ET:läiset
mukaan.

LISÄTIETOJA SEIJA PYÖKERILTÄ
SEIJA.PYOKERI@ERTO.FI,
PUH. 050-5593142
KYLPYLÄHOTELLI PÄIVÄKUMPU,
WWW.PAIVAKUMPU.FI

Tulossa:
ET ry:n Jäsenforum pidetään tänä
vuonna Helsingissä 24.–25.10.
Forum sisältää perinteisesti
sopivassa suhteessa leipää ja
sirkushuveja. Päivien toteutuksesta
vastaa Hanna Pilke, joten jos
sinulla on ideoita sisällön suhteen,
laita viestiä hanna.pilke@erto.fi.
Lauantai-illan ohjelmassa huikea
Billy Elliot -musikaali!
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Yhteisöllisyys voimavarana
– hernetunteja ja hyvien tekojen purkkeja
Yhteisöllisyys antaa meille voimia erityisesti silloin, kun maailmalla
myllertää. Hyvä työilmapiiri on tärkein työnilon lähde monien
tutkimusten mukaan. Se syntyy hyvästä johtamisesta, mutta
jokainen työyhteisön jäsen voi vaikuttaa työpaikan henkeen
omalla käyttäytymisellään eikä se vaadi edes rahaa. Tervehtiminen,
kiittäminen, kehuminen ja kiinnostuminen toisen töistä ovat hyviä
keinoja hengen kasvattamiseen. Hukkaamme voimavarojamme
murehtimiseen, siksi myös myönteisyyden edistäminen on tärkeätä.

M

edia on pullollaan tietoa talouselämän huonosta tolasta. Kuitenkin
esimerkiksi Maailman
Talousfoorumin uusimman raportin mukaan Suomi on neljäntenä strategisen kilpailukyvyn
maailmanlaajuisessa vertailussa, Sveitsin, Singaporen ja Yhdysvaltojen jälkeen. Saman raportin mukaan olemme ykkösenä innovaatiokyvyssä,
koulutuksessa, julkisten instituutioiden läpinäkyvyydessä ja toimivuudessa sekä yhteistyössä teollisuuden
ja oppilaitosten kesken.
Tosiasiatietoa on toki olemassa ongelmakeskeisenkin keskustelun tueksi,
mutta siitä meille syntyy helposti kuva,
ettei asioihin voi lainkaan vaikuttaa.
Tämä voi johtaa toivottomuuteen, jopa opittuun avuttomuuteen, minkä on
todettu lisäävän passiivisuutta, pessimistisyyttä ja jopa sairastamisen riskiä.
Kenenkään – Suomen, työelämän
tai ihmisen itsensä – etu ei ole, että
vajoamme toivottomuuteen ja valit-

tamisen kierteeseen. Käyttämämme
kieli luo todellisuutta. Tämän vuoksi ongelmakeskeisyyden nostattamat
kielteiset tunteet estävät laaja-alaisen havaitsemisen ja uusien mahdollisuuksien näkemisen. Siksi kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten
voisimme niin työpaikalla kuin omassa elämässämmekin edistää myönteisyyttä.

Myönteisyys mahdollistaa
näkemisen
Myönteiset tunteet laajentavat havaintokykyämme ja siten mahdollistavat uudet ajatukset, teot ja suhteet.
Ne lisäävät myös henkilökohtaisia
resursseja kuten yhteisöllisyyttä, elämänhallinnan tunnetta ja jopa henkilökohtaista terveyttä ja onnellisuutta.
Jokaisen työpaikan menestyksen
takana ovat ihmiset. Tulevaisuuden
arvo muodostuu nimenomaan siitä, että olemme oppimiskykyisiä, innostuneita ja innovatiivisia sekä etsimme mahdollisuuksia ja ratkaisuja
tETra 1/2015

pulmiimme. Työpaikan hyvällä ilmapiirillä ja mukavilla työkavereilla on
tärkeä merkitys myönteisten tunteiden ja työnilon lähteinä. Positiivinen
työilmapiiri näkyy myös suoraan asiakastyytyväisyydessä.
Yhteisöllisyydestä löytyy näin ollen kaivattuja resursseja, koska näyttää siltä, että vastavuoroisuus, luottamus, yhteiset arvot ja aktiivinen
toiminta kaikkien hyväksi lisäävät sosiaalista pääomaa. Tiiviissä, hyvässä
vuorovaikutuksessa toisen osapuolen
toiminta käy ennustettavaksi ja näin
luottamus vahvistuu. Kaikki työyhteisön jäsenet voivat kokea olevansa
samassa veneessä ja tavoittelevat yhteistä etua pitkällä tähtäimellä. Voimat eivät kulu tällöin tiedon salailemiseen tai selän takana puhumiseen.
Ja mikä parasta, yhteisöllisyyden edistäminen ei vaadi edes rahaa.
Yhteisöllisyyden edistäminen edellyttää hyvää johtamista ja hyvää työilmapiiriä, johon jokainen työntekijä
voi vaikuttaa porukalla ja yksin.
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Kivijalkana hyvä johtaminen

Tähtihetkiä etsimään
Osallistuimme Työurien jatkamisen
tuki (JAMIT) -hankkeeseen Kuntou-
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Tutkimme Aalto-yliopiston kanssa
esimiesten tunneälyä Tekesin rahoittamassa LeadEmo -tutkimusprojektissa, jossa oli mukana 9 yritystä. Yksi
tärkeä havainto oli, että esimiesten ja
työntekijöiden välinen vuorovaikutus
oli pääosin neutraalia eli ”hyvää päivää kirvesvartta”-viestintää. Neutraalit asenteet, viestit ja eleet helpottavat toki kriittisissä tilanteissa, mutta
neutraaliudesta tulee negatiivista, jos
se on ainoa vuorovaikutuksen tapa.
Hyvä johtaminen syntyy vastavuoroisuudesta, jonka perusta luodaan
läsnäolosta ja kohtaamisesta arjessa: tervehtimisestä, katsekontaktista,
nyökyttelemisestä ja hymystä. Se luo
dialogisen yhteyden kahden ihmisen
välille, jolloin asioista voidaan neuvotella. Se on tunneälyä, ymmärrystä siitä, mitä liikkuu ihmisen ja työyhteisön pinnan alla. Kokeeko jokainen,
että häntä arvostetaan ja että hänet
nähdään. Esimiesten tärkeä tehtävä on
huolehtia ilmapiirin myönteisyydestä.
Tutkimuksessa mukana olleet esimiehet saivat muutaman viikon ajaksi
oppimistehtäviä tunnepääomansa kartuttamiseksi, muun muassa heitä kehotettiin aloittamaan palaverit tähtihetkellä. Eräs tuotekehityspäällikkö sanoi,
että hänestä tähtihetkien etsiminen
tuntui ”amerikkalaiselta liioittelulta”.
Murinan jälkeen hän kuitenkin aloitti
kiltisti jokaisen tuotekehityspalaverinsa tähtihetkellä, ”jotta tutkijat saisivat
aineistoa”. Ja hän sanoi siitä tulleen
erittäin antoisan tavan, jota he ovat
jatkaneet tutkimuksen jälkeenkin.
Leademon tuloksena oli havainto, mitä enemmän esimiehellä oli
tunneälyä, sitä vähemmän hän koki
stressiä ja sitä parempi oli myös hänen työyhteisönsä ilmapiiri sekä suorituskyky.

tussäätiön kanssa vuosina 2012–
2014. Sen tavoitteena oli edistää työhyvinvointia ja tukea työkykyä sekä
kehittää työpaikkojen käytäntöjä ja
työkulttuuria. Tampereen yliopiston
roolina oli erityisesti yhteisöllisyyden,
sosiaalisen pääoman ja myös psykologisen pääoman edistäminen.
Mitä sitten työyhteisössä voisi tehdä yhteisöllisyyden kehittämiseksi? Ei
pelkästään esimies, vaan työporukkakin voi etsiä tähtihetkiä, onnistumisia
tETra 1/2015

asiakkaiden ja työkavereiden kanssa.
Tähtihetki voi olla mukava asiakaspalaute. Se voi olla myös työkaverin kiitos
tai kehu tai hoitolapsen sattumus, joka
on kerätty ”Hyvän mielen laatikkoon”
kuten Herrasmannin päiväkodissa Lahdessa. Aiemmin heillä oli ollut kahvihuoneen pöydällä valituslaatikko.
Ranuan alakoulussa puolestaan eräs
opettaja keksi hyvien tekojen purkin.
Aina kun lapset tekevät hyvän teon,
esimerkiksi vievät väärään paikkaan

unohtuneen repun omistajalleen, teon saa ilmiantaa opettajalle. Hän laittaa joka kerta puuhelmen lasipurkkiin
ja kun purkki täyttyy, lapset saavat
esittää jonkin toiveen. Näin lapset oppivat auttamaan toisiaan, mutta myös
kiinnittämää huomiota hyvään.
Työkavereiden kanssa voisi myös
miettiä, mikä meillä on hyvin ja mistä
voimme olla kiitollisia. Toki kysyä voisi sitäkin, mikä meillä lisäisi työniloa.
Vastapainoksi on tietysti hyvä purkaa
paineita kuten eräässä pelastuslaitoksessa, jossa aloitettiin hernetunti. Kukin sai ottaa herneitä nenästään, mutta yllättäen muutaman kerran jälkeen
aikaa täytyi supistaa, koska valituksen
aiheet loppuivat.
Jotkut ovat perustaneet valituskuoronkin työpaikalleen, jossa yhdessä etsitään kaikki huolenaiheet ja sävelletään ne lauluksi. Mutta ongelmia ei
jätetä siihen, vaan laulamisen jälkeen
niitä aletaan ratkoa yhdessä.

Katse myös peiliin
Tärkeätä on pitää huolta myös itsestään, koska silloin pystyy paremmin
ottamaan tukea vastaan toisilta ja kasvattamaan yhteisöllisyyttä. Tärkeässä
roolissa on tällöin psykologinen pääoma, jolla on todettu olevan merkitystä myös organisaation menestymisen edellytyksille: psykologinen
pääoma on ollut yhteydessä työtyytyväisyyteen, työssä suoriutumiseen
sekä vähäisempiin poissaoloihin ja
henkilökohtaiseen terveyteen. Se on
ennustanut myös vähäisempiä lopettamisaikeita työssä sekä organisaatioon sitoutumista.
Psykologinen pääoma kuvataan
neljällä ulottuvuudella: itseluottamuksena, sitkeytenä, toiveikkuutena
ja optimismina. Itseluottamus ilmenee haastavien tehtävien valitsemisena ja omiin onnistumisen mahdollisuuksiin uskomisena. Tähän
liittyy myös hallinnan tunne, kokemus oman elämänsä ohjaksissa olemi-

sesta. Toiveikkuus puolestaan viittaa
tavoitteiden asettamiseen ja niiden
saavuttamiseen tähtäävän toimintaan
sekä tarvittaessa keinojen uudelleensuuntaamiseen. Optimismiin liittyvät myönteiset tulevaisuusodotukset
ja selitysmallit: optimistit selittävät
onnistumisia pysyvillä ja yleistettävissä olevilla tekijöillä, kun taas pessimistisesti ajattelevat tulkitsevat onnistumisten johtuvan sattumasta ja
tilanteeseen liittyvistä tekijöistä. Sitkeys merkitsee sitä, että ongelmista ja
haasteista huolimatta jatketaan yrittämistä ylittämällä esteitä.

Oppiminen omissa käsissä
Tutkimukset osoittavat, että voimme
oppia psykologista pääomaa. Tätä kokeilimmekin kolmen ryhmän kanssa
Jamit-hankkeessa. Saimme työterveyshuollolta osatyökykyiset opetettavat
ja jo parinkin päivän koulutus avasi silmiä.
Itseluottamus kasvaa onnistumisen kokemuksista. Siksi kannattaa ottaa pieniä riskejä ja uusia haasteita.
Eräs koulutuksessa ollut henkilö havahtui huomaamaan, että hänhän oli
selvinnyt aiemmistakin ongelmista,
miksei tämänhetkisestäkin. Hän asettikin tavoitteekseen: ”sitten kun olen
50, olen onnellinen.”
Toiveikkuus kasvaa tavoitteellisuudesta ja tavoitteen pilkkomisesta pieniin osiin. Jos unelman tiellä on este,
voi keksiä uusia tapoja päästä tavoitteeseensa. Saavuttamiseen voi etsiä
myös uutta tietoa tai tukea sopivilta
henkilöiltä.
Optimismia voi edistää etsimällä
asioita, joista voi olla kiitollinen tai
mikä on hyvin, ja myönteisiä tunteita
kirjaamalla. Ihmisessä piileviä myönteisiä voimia laukaisevat myös kauniit
luontokuvat, lapsien katselu, lemmikkieläimet ja miellyttävät tilanteet.
Erityisen pysäyttävä oli erään rakennusviraston toimihenkilön kiitollisuudenaihe: ”synnyin Suomeen, täältETra 1/2015

Itseluottamus
kasvaa onnistumisen
kokemuksista. Siksi
kannattaa ottaa
pieniä riskejä ja uusia
haasteita.

lä ei ole sotaa nyt, ruokaa on yllin kyllin
ja että sukupuolellani ei ole ollut väliä
eli olen saanut tehdä asioita mieleni mukaan.”
Sitkeyttä puolestaan voi kasvattaa tulkitsemalla uudella tavalla epäonnistumisia tai miettimällä yhdessä
työkavereiden kanssa, miten esteitä
voisi ylittää.
MARJA-LIISA MANKA
DOSENTTI, TYÖHYVINVOINNIN
JOHTAMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO
TOIMITUSJOHTAJA, DOCENDUM OY

Lisätietoja:
Linkki Leademo -tutkimushankkeen
loppuraporttiin http://www.uta.fi/jkk/
synergos/tyohyvinvointi/julkaisut/
LeadEmo-loppuraportti_web.pdf
Manka, M-L. & Larjovuori,
R-L. 2013. Yhteisöllisyydellä
menestykseen. Opas työpaikan
sosiaalisen pääoman kehittämiseen.
Tampereen yliopisto, STM, Esr &
Kuntoutussäätiö. http://www.uta.
fi/jkk/synergos/tyohyvinvointi/
Yhteis%C3%B6llisyydell%C3%A4_netti_
sivutettu.pdf
Manka M-L. & Larjovuori R- & HeikkiläTammi K. 2014. Voimavarat käyttöön –
miten kehittää psykologista pääomaa.
Tampereen yliopisto, STM, Esr &
Kuntoutussäätiö. Helsinki: Lönnberg
Print & Promo. http://www.uta.fi/jkk/
synergos/tyohyvinvointi/opaskirjat/
PsykologPO_esite_241014_VALMIS.pdf
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Oletko kokenut flow- tilan työssäsi? Siis tilan, jossa tekeminen sujuu ja
tuloksia syntyy helpostikin. Monien kohdalla tämä tapahtui ehkä nuorena,
jolloin jaksoi tehdä kaikkea ja olla innostuneen kiinnostunut kaikesta
mahdollisesta. Työpaikan epäkohdistakaan ei silloin välttämättä paljon
piitattu, sillä ympärillä kehittyi niin paljon muuta mukavaa ja koko elämä
vielä edessä.

Työpaikan yhteisöllisyydestä
– työn ilon löytämiseen

U

seimmille meistä työelämän karu todellisuus selviää pikkuhiljaa: jonnekin
taka-alalle on myös kadonnut puhti puhua töissä avoimesti ja puolustaa heikompaa.
Jaksamme ihailla nuorta polvea heidän elämänpalostaan ja nyökkääm-
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vä ”minä” sai voiton, samalla uhraten
jotain elintärkeää itsestämme. Matkalla katosi työn ilo.
Työelämän jatkuvasti tiivistyessä ja ’perheen ja työn’ yhteensovittamisen haasteissa meidän on tuntunut
järkevältä tehdä omia ratkaisujamme.
Voimmeko kääntää ajan pyörää takai-

ISTOCKPHOTO
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me: ”Minäkin olin joskus tuollainen”.
Uusi työntekijä työpaikalla möläyttää
ääneen epäkohdan, jota vanhemmat
ja varautuneemmat työntekijät eivät
ole enää aikoihin jaksaneet nostaa
keskusteluun.
Turvallisuushakuinen ja työpaikastani kynsin, hampain kiinni pitä-

sin tuohon hetkeen, jolloin löysimme työstämme vielä iloakin? Onko
olemassa jokin toinen tapa innostua
uudelleen töistä? Olisiko aika antaa tilaa henkiselle kasvulle ja löytää uusia
voimavaroja työelämään? Psykologista pääomaa voi kartuttaa harjoittelemalla.
Sosiaalinen media on pullollaan
ohjeita tämän ”kasvun” tavoittamiseksi. Asioita on tutkittu laajasti aina
yliopistoja myöten. Tarjolla on keinoja löytää ilo takaisin työntekoon. Mikä lohtu onkaan kuulla viimeisimpiä tutkimuksia aivojemme kyvystä
oppia uutta ja virkistyä muutoksesta
kaiken ikäisenä. Moni löytääkin itselleen sopivan ”työilopillerin” tutustumalla vaihtoehtoihin. Rohkeasti askel
kerrallaan edeten on mahdollista oppia nauttimaan elämästä – jopa työelämästä. Ratkaisevaa on tehdä päätös
osallistua, välittää ja toimia.

Yhteisöllisyys on tulossa takaisin
Yhteisöön kuuluminen on yksi perustarpeistamme. Oli kyseessä sitten
perhe, työ tai jokin muu yhteisö, isovanhemmillamme oli vielä ymmärrys tämän tarpeen merkittävyydestä.
Yksilöllisyyden korostamisen aikakautena ihmiset ovat eksyneet kuin
huomaamatta omiin yksityisiin saarekkeisiin. Yksinäisyyden ongelma
koko suomalaisen yhteiskunnan mittakaavassa onkin syventynyt osittain
tämän ajattelutavan tuloksena. Nyt
tuo liikaa yksilöä korostava ajattelutapa on muuttumassa globaalisti. Ihminen ei olekaan enää ihmiselle susi.
Yhteisöllisyydelle on tilausta.
Työpaikoilla yhteisöllisyyden löytäminen voi olla työn takana. Työyhteisön sisällä yleinen ongelma on, että kaikki osalliset eivät tiedosta oman
käytöksensä tai työtapansa vaikutusta toisten töihin. Ei ole yhdentekevää miten työpaikalla puhutaan asioista tai miten työkavereiden kanssa
tullaan toimeen. Sallimme työpai-

kalla liian usein jopa täysin asiatonta
käyttäytymistä. Epäkohtiin on vaikeaa puuttua, eikä niihin haluta puuttua
kuin pakon sanelemana. Työpaikalla
kiusatulle saattaa apu tuolloin olla jo
liian myöhäistä.

Hyvän tekemisellä on
taipumus levitä eteenpäin
Jokainen työpaikka on yhtä erilainen
kuin jokainen sen työntekijäkin. Erilaisuuden hyväksymisen kautta löytyy toimivia tapoja luovia työpaikan
ihmissuhteissa. Aito välittäminen ei
koskaan jää ilman vastakaikua.
Työyhteisön ilmapiirin muotoutumiseen tarvitaan kaikkia jäseniä: He
yhdessä tekevät siitä yhteisöllisen, toimivan, joustavan ja sellaisen, jossa on
mahdollisuus löytää työn iloa ja puhua avoimesti työstä. Kukaan ei pysty
luomaan yhteisöllisyyttä yksin.
Yksilö tai työyhteisön osa voi kuitenkin käynnistää prosessin, josta koko työyhteisö hyötyy tulevaisuudessa.
Työpaikan johdolla on avainasema
kehitystyössä, heidän tulee olla mukana tiedostaen koko työyhteisölle koituva monipuolinen hyötynäkökulma:
Yhteisöllisiin työpaikkoihin halutaan
töihin ja niissä myös pysytään.

Yhteisöllisyys työpaikalla
ei ole vain haavekuva
Omalla työpaikallani työkulttuuri on
muuttunut huomattavasti yhteisöllisemmäksi parin viime vuoden aikana.
Kahden osaston työntekijät ovat käyneet ammattitaitoisen työnohjaajan
ja kehittäjän avulla yhteisen keskustelun työstä ja työpaikan kehittämisestä saaden äänensä kuuluviin. Kaikilta löytyi kehitysideoita.
Kukin tutkaili myös omaa suhtautumistaan työtapoihinsa sekä asennettaan työtovereihin ja muuhun
työyhteisöön. Olemme oppineet tuntemaan paremmin ne ihmiset, joiden
kanssa vietämme suurimman osan
päivästä. Olemme alkaneet keskusteltETra 1/2015

Seuraavassa vinkkilistaa
työyhteisön yhteisöllisyyden
kehittämiseen:
Kehittämistyössä keskeistä:
• avoimuus ja läpinäkyvyys
• yhteiset pelisäännöt,
tasavertaisuus
• positiivisuus, luottamus
• strategia ja visio olemassa
etukäteen
• alkukartoitus -> suunnitelma
• ideointi ja jatkuva kehittäminen
• visuaalisuus
• uudet, avoimet työkalut;
sosiaalinen media
• säännöllinen seuranta
• rohkeus kokeilla, lupa
epäonnistua
• vertaisverkostot, ohjeet
ja apu arkipäivän
ongelmiin; tukiverkosto
toimipaikkoihin
• avarakatseinen, ennakkoluuloton
johto
• jämpti ote ja johtaminen
• reaalisen ja virtuaalisen
maailman integraatio
• oppiminen ja opettaminen ei
paikasta kiinni
(E. JAAKKOLA, U. KNUUTTI,
A. MICHELSON, J. NUUTTILA,
M. RANTANEN & O. VAHTILA,
HAASTATTELU 3.5.2012).

la avoimesti ja rakentavasti työstämme. Meillä alkaa olla työn iloa, työn
imua ja uudenlaista, aitoa välittämistä. Kehityskeskustelut, osastopalaverit
ja yhteiset kahvihetket ovat myös kokeneet muodonmuutoksen. On taas
ihan kiva mennä töihin.
Toivotan kaikille antoisaa tutkimusmatkaa yhteisöllisyyden löytämiseen työpaikalla.
TIINA IMMONEN,
ASUMIS- JA PALVELUNEUVOJA,
RATKAISUKESKEINEN TYÖNOHJAAJA,
COACH, KEHITTÄJÄ
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Rakas naapuri,
tervetuloa elämääni!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haluatko elämääsi enemmän ihmisiä ja yhdessä tekemistä?
Virkistytkö talkoista ja tapahtumista?
Tarvitsetko apua jossakin arkisessa asiassa? Haluaisitko auttaa muita?
Olisiko jollakin tapaa jaettu arki mielekäs tapa elää?
Tunnetko itsesi yksinäiseksi ja kaipaatko seuraa?
Haluaisitko elää ylellisemmin, muttei sinulla ole varaa siihen?
Jos paikkakunnallasi olisi tarjolla yhteisöllisiä asumisratkaisuja, olisitko kiinnostunut?
Haluatko muuttaa maailmaa lempeämmäksi ja helpommaksi paikaksi elää?
Millaisten ihmisten kanssa haluaisit asua?

Y

hteisöllisyyttä voi olla monen tasoista. Yhteisöllisen
asumisen voi karrikoidusti jakaa neljään erilaiseen
tyyppiin, joissa viimeksi
mainituissa naapuri pääsetetään lähemmäksi. Aktiivinen naapurusto on tavallista parempi asuintalo tai
naapurusto, jossa naapuria tervehditään ja sokeria uskalletaan lainata.
ihmiset käyvät keskustelua ilmoitustaululla tai taloyhtiön facebookissa.
Asuinyhteisö on rakennus ja rakennusryhmä, johon on valikoitunut yhteisöllisestä asumisesta kiinnostuneita ihmisiä, asukkaat järjestävät itse
viikoittaista yhteistoimintaa ja talossa on normaalia enemmän yhteisiä tiloja. Asukkailla on tavalliset yksityiset
asunnot pesutiloineen ja keittiöineen.
Kimppa-asumisessa asukkaat sen
sijaan jakavat keittiön ja pesutilat
muiden kanssa. Yhteiskunnalliset
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kokeilut yrittävät vaikuttaa johonkin epäkohtaan ja niillä on joku omaa
yhteisöään isompi tavoite. Näihin lukeutuvat esimerkiksi ekokylät.
Yhteisöllinen asuminen ei monelle ole päämäärä vaan keino saavuttaa
yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia etuja ,
joita ovat kasvanut itsenäisyys, edullisuus, säästetty aika, säästetyt luonnonvarat, korkeampi laatu, erilaisten
tilojen käyttömahdollisuus, isompi
sosiaalinen pääoma ja oman vanhuuden turva. “Minä en ole mikään yhteisöihminen!” Olen kuullut kommentin
olen monesti kertoessani asuinyhteisöistä. Lähestulkoon poikkeuksetta
ajatus alkaa kuulostamaan järkevältä, kun kerron että ei ole pakko muuttaa mihinkään kolhoosiin tai hippileiriin, vaan omaa yksityisyyttä voi olla
niin paljon kuin haluaa ja naapureiksi voi valikoida omanlaisia ihmisiä.
Asuinyhteisössä jokaisella on omat
tETra 1/2015

yksityiset asunnot keittiöineen ja pesutiloineen ja sen lisäksi yhteistä tilaa
esimerkiksi yhteisruokailuun, vierassviittejä, tiloja harrastuksiin, etätyöhön, riippuen täysin asukkaiden tarpeista.
Järjestin ETry:n kutsusta yhteisöasumistreffit, joiden avulla osallistujat pystyivät miettimään omia kiinnostuksenkohteita ja prioriteettejaan.
Huoneeseen oli merkitty kaksi akselia, joiden päissä vaihtuivat eri muuttujat. Osallistujat siirtyivät seisomaan
siihen kohtaan huonetta, joka parhaiten vastasi heidän asumistoiveitaan ja
keskustelivat sitten lähellä olevien ihmisten kanssa. Akseleita oli esimerkiksi aate – heterogeenisuus ja vuokra –
omistus ja maaseutu – kaupunki ja iso
– pieni. Treffien ensisijainen tarkoitus
on konkreettisesti auttaa ihmisiä löytämään toiset samanlaista yhteisöä
etsivät. Palautteita kuunnellessa olen

Kuva Yhteisöasumistreffeiltä Urbaaneilta asumismessuilta Vallilan kirjastosta. Kuvaaja Alina Raiskila

huomannut, että tapaamisen ohjattu
rakenne tuottaa ihan välitöntä arvoa
osallistujille ja keskustelut ovat hyödyllisiä ihmisille, jotka ovat tulleet
paikalle hyvinkin eri syistä tai vaikka
vahingossa.
”Tästä jäi vielä myöhemmäksikin
mietittävää, miten sijoituin akseleille ja
sitten kun juttelin muiden kanssa mietin että olisiko sittenkin pitänyt valita
toisin.”
”Paljon erilaisia ihmisiä, paljon mahdollisuuksia”
”Kivaa, ettei tämä ollut mikään luento, vaan sai itse osallistua”
”Omat unelmat selkeytyivät ja nyt
haluan tarttua niihin”
Haluaisitko sinä asua yhteisöllisemmin? Nopeimmin se onnistuu
siellä missä jo asut. Aloita naapurien sinnikkäästä pakkomoikkaamisesta. Sitten voit kysyä mitä kuuluu tai
kommentoida jotain ajankohtaista.

Seuraavaksi voit kertoa olevasi kiinnostunut yhteisöllisyydestä ja kysyä
onko jotain pieniä asioita joissa naapuri tarvitsisi apua. Osaa ihmisiä ei
asia kiinnosta pätkääkään. Se ei haittaa. Sosiaalinen tyrmäys tuntuu ikävältä, mutta eikun eteenpäin. Luultavasti löydät muutaman ihmisen, joita
kiinnostaisi jonkinasteinen jakaminen. Aloita heidän kanssaan ja tehkää
jotain vaikka hyvin pientä: lainaa porakonetta, alkakaa suunnitella kesäksi
kasvilaatikkoa pihalle ehkä joku eläinystävä haluaisi ottaa kissan hoitoon.
Siitä se lähtee kasvamaan.
Toinen asia mitä kannattaa tehdä on unelmoida ja määritellä itselle, millaisessa naapurustossa haluaisi asua. Sitten siitä voi kertoa muille
ja etsiä ihmisiä, joita kiinnostaa samanlainen. Kerro ajatuksistasi tutuille. Voit kirjoittaa huhtikuun aikana
lyhyesti haaveidesi asumismuodosta
tETra 1/2015

Unelmoi ja
aloita pienin
askelin

minulle: kerovuoren.johanna@gmail.
com niin jaan ajatuksesi yhteisöllisestä asumisesta kiinnostuneiden sähköpostilistalla. Yksityisyytesi säilyy. Jaan
unelmat etunimellä ja välitän kiinnostuneiden yhteystiedot sinulle. Alun
kysymyksiä voi käyttää alkuun pääsemisessä.
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Karavaanimatkailu sopii elämyksiä
ja yhteisöllisyyttä hakeville
Karavaanimatkailu on suosittu lomailu- ja matkailumuoto.
Monipuolisuutensa vuoksi se sopii kaikenlaisten ihmisten harrastukseksi,
jossa voidaan yhdistää yksilöllisiä matkailuelämyksiä mukavaan ja
kodikkaaseen asumiseen. Karavaanari ihmisenä ei ole kuitenkaan
mikään erityisillä piirteillä ja ominaisuuksilla varustettu ihmisrotu, vaan
paremminkin matkailusta, elämyksistä ja yhteisöllisyydestä nauttiva
tavallinen suomalainen.

N

ykyajan matkailuajoneuvot (= matkailuvaunut tai
matkailuautot) on varustettu täydellisillä mukavuuksilla. Matkailuajoneuvojen sisältä löytyy mm. jääkaappi,
pakastin, kaasuliesi, suihku, WC, tehokas lämmitys, ilmastointi, TV ja
laadukkaat vuoteet. Matkailuauto on
helppo lainata, vuokrata ja ajaa. Matkailuvaunun kiinnittäminen oman
auton perään vaatii vetokoukun autoon. Itse vaunun vetäminen kesäliikenteessä ja paikoittaminen leirintäalueelle on helpompaa kuin moni
luuleekaan. Lähtökohtaisesti meistä
jokaisesta tavallisesta autoilijasta voi
tulla intohimoinen karavaanari!
Liikkuvan loma-asunnon mahtavat varustukset takaavat laadukkaan
loman, mutta varsinainen laatu lähtee jokaisen omasta halusta ja tarpeesta harrastaa erilaisia asioita, vaihtaa
maisemaa ja irrottautua arjesta. Matkailuajoneuvo on vain väline elämysten kokemiseen.
Yleisimmät karavaanariharrastukset liittyvät luontoon. Retkeily, patikointi metsässä, kalastus, marjastus ja
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metsästys ovat hyvin tyypillisiä karavaanareitten tapoja virkistyä ja rentoutua. Talvisin mm. hiihto ja laskettelu ovat koko perheen tapoja viettää
yhteistä vapaa-aikaa.

Yhteisölliselle lomalle
Karavaanareihin liitetään usein mielikuva leppoisasta, sosiaalisesta ja yhteenkuuluvasta ryhmästä. Tosi on,
että karavaanareitten yhteisöllisyys
on vahvaa yhdistystoiminnassa ja leitETra 1/2015

rintäalueilla. Muutoin joukko nimeltä
”karavaanarit” kattaa värikkään läpileikkauksen koko kansakunnasta. Karavaanarin elämäntapaan on alusta
asti liittynyt tittelittömyys. Leirintäalueilla ei heti tavatessa tivata toisilta
arvoja tai ammatteja, vaan ollaan lomalla nauttimassa leirintäalueen aktiviteeteista ja kesätapahtumista.
Leirintäalueilla tutustuu helposti.
Varsinkin lapset saavat helposti kavereita, joiden kautta on myös aikuisten

ET:n jäsen Iris Lundqvist on miehensä Sturen (myös ertolainen) kanssa innokas karavaanari. He ovat liittyneet SF-Caravaniin
vuonna 1972 ja ovat toimineet niin liiton kuin Helsingin yhdistyksenkin erilaisissa toimikunnissa. Iris työskenteli myös
toimistonhoitajana Helsingin yhdistyksessä lähes 15 vuotta. Sture valittiin vuonna 2002 Vuoden karavaanariksi. Jutun kuvat
ovat Lundqvistien kotialbumista ja ne ovat Sture Lundqvistin ottamia.
luontevaa tutustua toisiinsa ja vaihtaa
kuulumisia. Karavaanareille on tavallista, että ihmiset tunnetaan vuosikausia vain etunimeltä tai kutsumanimeltä. Harrastus, elämäntapa, yhteiset
kokemukset ja mielenkiintoiset matkakohteet yhdistävät enemmän kuin
sosioekonominen asema tai poliittinen vakaumus. Renkaita potkitaan,
vehkeitä vertaillaan ja leirintäaluepisteitä jaetaan. Jokaisella on omat lahjomattomat näkemyksensä suosikki- ja
inhokkileirintäkohteestaan. Leirintäalueilla kokoontuva kansa voi näyttää
samanlaiselta, mutta oikeasti jokainen
karavaanari on itsellinen, omien polkujensa kulkija, vapaa, aikataulunsa
itse laativa vaeltaja.
Leirintäalueilla matkailuautot ja –
vaunut ovat kohtuullisen lähellä toisiaan. Erilaisia naapureita on hyvä sietää. Yhteisissä keittiö- ja huoltotiloissa
joutuu välillä sovittelemaan muiden
kanssa omien perusaskareittensa tekemistä. Nuotiopaikoille väki kokoontuu iltaisin. Usein leirintäalueella on
järjestettyä ohjelmaa, tanssia, urheiluaktiviteetteja ja karaokea. Leirintämatkailu mahdollistaa parhaimmil-

laan erittäin sosiaalisen lomanvieton.
Kuitenkin karavaanarietikettiin kuuluu, että toisen matkailuajoneuvon reviiriä ja omaa rauhaa kunnioitetaan;
toisten matkailuvaunuissa ei kyläillä
muutoin kuin kutsuttuna.

Karavaanarit kokoontuvat
treffeille ja somettavat
Yhteisöllisyys on mahtava voimavara karavaanareitten muodostamissa
yhdistyksissä, joita on kaikkialla Suomessa. Yhdistykset järjestävät jäsenilleen ja ulkopuolisille tapahtumia, joita kutsutaan ”treffeiksi” ruotsalaisen
alkuperäsanan mukaan. Karavaanareitten treffeillä on talkoilla järjestettyä perhekeskeistä ohjelmaa jokaisen
makuun. Kesäisin treffejä järjestetään
käytännössä jokaisena viikonloppuna
jossakin päin Suomea.
Monet SF-Caravan ry:n jäseninä
olevat karavaanariyhdistykset hoitavat myös omia leirintäalueitaan,
”SFC-alueita”. SFC-alueitten monet
käytännön asiat sujuvat vapaaehtoisen aluehenkilökunnan voimin. Moni
asia tapahtuu omatoimisuutta suosien
yhdessä tehden. Talkootyön merkitys
tETra 1/2015

tuntuu alueen vieraille konkreettisimmin edullisina majoitushintoina.
Monelle talkoisiin osallistuminen,
yhdessä tekeminen ja vapaaehtoistyön kautta tutustuminen ovat olennainen osa karavaanari-elämäntapaa.
Kuten kaikessa vapaaehtoistoiminnassa, myös leirintäaluepalvelussa tapaa
uusia ihmisiä ja solmii tuttavuuksia
sekä maanlaajuisesti että kansainvälisesti.
Nykyajan karavaanarit ovat ehkä
eniten yhteisöllisiä sosiaalisessa mediassa; Facebook, Twitter, Instagram
ja muut välineet ovat ahkerassa käytössä matkakokemuksia vaihdettaessa.

Jäsenille hyvät edut
Karavaanareitten valtakunnallisena
kattojärjestönä toimii SF-Caravan ry.
SF-Caravan on liitto, jonka jäseninä
on 74 paikallista yhdistystä ympäri maan. Yhdistyksissä on yhteensä
63 773 henkilöjäsentä. Lisätietoa SFCaravan ry:stä ja leirintämatkailusta
www.karavaanarit.fi
TIMO PIILONEN
KIRJOITTAJA ON SF-CARAVAN RY:N
TOIMINNANJOHTAJA JA ET RY:N JÄSEN.
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RATKAISE RISTIKKO. Lähetä täytetty ristikko tai avainsana (muodostuu ristikkoon sijoitetuista numeroista)
30.6.2015 mennessä osoitteella Erityistoimihenkilöt ET ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki tai sähköpostilla et@etry.fi.
Vastanneiden kesken arvotaan kolme 20 euron lahjakorttia.
Vastaajan nimi ja osoite �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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LOMAMÖKIT

Erityistoimihenkilöt ET ry:llä on kaksi ympärivuotista
lomamökkiä ja yksi lomahuoneisto (vko 8) jäsenten käyttöön.

OLOKOLO Levin Kelorakassa on kaunis siniharmaa hirsimökki (valm.
-89), jossa on tupakeittiö, kaksi makuuhuonetta, kaksi parvea ja sauna. Mökki on tarkoitettu enintään
6 hengen majoitukseen. Olokolo sijaitsee noin 1 km päässä Hullun Poron ravintoloista ja noin 2 km päässä Levikeskuksesta, jossa on
elintarvikekaupat, Alko, apteekki, lahja- ja erikoistavara-liikkeet,
postipalvelut, kylpylä ja useita ravintoloita jne. Runsaat harrastusmahdollisuudet. Lisätietoja www.levi.fi

TONTTULA Nilsiän Tahkolla on pirteä
punainen paritalon puolikas (valm.
-01), jossa on tupakeittiö, yksi makuuhuone, iso parvi ja sauna. Huoneisto on tarkoitettu 5–7 henkilön
majoitukseen. Tonttula sijaitsee noin
1,5 km päässä rinteistä ja Sokos Hotel Tahkovuoresta, jonka ympärillä ovat muut ravintolat, kylpylä,
elintarvikeliike sekä lahja- ja urheilutavaramyymälä jne. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Lisätietoja www.tahko.com

VIIKKOVUOKRAT

Olokolo:

Tonttula:

A-kausi 500 €

viikot 8–16, 52–1

viikot 8–16, 52–1

B-kausi 350 €

viikot 2–7, 17–18, 36–39, 51

viikot 2–7, 23–39, 51

C-kausi 200 €

viikot 19–35, 40-50

viikot 17–22, 40–50

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.
Mökit eivät sovi liikuntarajoitteisille.
Lomaviikot arvotaan kaksi kertaa vuodessa: Viikot 8–34/2015 arvottiin
1.12.2014 ja viikot 35–53/2015 ja 1–7/2016 arvotaan 8.6.2015. Mikäli samaa
ajankohtaa hakee useampi henkilö, on etusijalla hakija, joka ei ole aiemmin
mökkiä vuokrannut. Ylläksen lomaviikko arvotaan syksyllä. Hae nyt vain haussa
olevia viikkoja, muille viikoille tulevia hakemuksia ei huomioida. Kuluvan
kauden vapaita viikkoja voit tiedustella mökkivastaavilta.

Lomahuoneisto Ylläs:
300 € viikko 8

MÖKKIVASTAAVAT
Olokolo ja Ylläksen lomahuoneisto:
Sirkka Inkilä
Koivikkotie 1 D 4, 90630 Oulu
sirkka.inkila@erto.fi, 045 878 8708
Tonttula:
Laura Puustinen
Täkykuja 1 A 2, 57600 Savonlinna
laura.puustinen@erto.fi, 050 541 3688
HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN
Postita mökkivastaavalle, lähetä sähköpostina tai
täytä hakemus ET:n nettisivuilta www.etry.fi.
Seuraavaan arvontaan hakemuksen tulee olla
perillä 25.5.2015 mennessä. Arvonta suoritetaan
ma 8.6.2015

LOMAMÖKKIEN VUOKRAHAKEMUS 35/2015 – 7/2016
Hakijan nimi: ________________________________________________________
Osoite: _____________________________________________________________
Sähköposti: __________________________________________________________
Puhelin:_____________________________________________________________
Työpaikka:___________________________________________________________

OLOKOLO:
Haluttu viikko: _____ tai _____ tai _____
TONTTULA:
Haluttu viikko: _____ tai _____ tai _____
YLLÄS VIIKKO 8: _____
Olen aikaisemmin ollut:
Olokolossa: vuosi ________ viikko _____
Tonttulassa: vuosi ________ viikko _____
lomahuoneistossa: vuosi ________

Muuta huomioitavaa: _______________________________________________________________________________________

ISTOCKPHOTO

Nysse tulee...
ERTOn kesäpäivä lauvantaina
13.6.2015 Tampereella nääs.
Kesäpäivää vietetään Varalan urheiluopistossa (Varalankatu
36, 33240 Tampere), joka sijaitsee noin 3 kilometrin päässä
Tampereen keskustasta, kauniin Pyhäjärven rannalla.
Tiarossa: paitsi mukavaa yhdessäoloa, sujautamme joukkoon
vähän asiaa ja pikkuisen hauskuutta niin aikuisille kuin
lapsillekin.
Erullisemmin Särkänniämeen: Sunnuntaina voi vaikka koko
perheen voimin mennä Särkänniemen huvipuistoon!
Petipaikkoja yäksi: Majoituksia on varattu Varalasta, noin
kilometrin päässä sijaitsevasta hotelli Scandic Rosendahlista
ja keskustan Scandic City Tampereesta.
Mitäs tää maksaa: ERTO kustantaa jäsenilleen päivän
ohjelman, lounaan, kahveet ja iltapalan. Perheenjäsenille
on varattu mahdollisuus lounaalle 14 € aikuinen / 7 € lapsi
ja iltapalalle 9,50 € aikuinen / 5,50 € lapsi kustannuksin.
Majoituksen ja matkat jokainen varaa ja maksaa itse.
Ei oo häpee olla nopee! Ilmottauru ny heti.
Lisää tietoja ja ilmoittautumisohjeet www.erto.fi

ww

w.erto.fi

Tsekkaa ERTOn nettisivujen
uudistunut ilme!
Vinkkejä:
• Etusivu kannattaa rullata alas saakka.
• Hakutoiminto löytyy suurennuslasin takaa oikeasta yläkulmasta.
• Liiton ja kassan eAsiointiin pääset lukon kuvasta oikeassa yläkulmassa.
• Tiedostot (esim. tessit) löydät tiedostopankista Tietoa ERTOsta -valikosta.
• Kalenteriin on koottu liiton, yhdistysten ja aluejärjestöjen tapahtumat ja koulutukset.

