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Hei, meitä mitataan!

Rakas, pääosin tyytyväinen jäsenistömme, 
olemme kuulleet moitteenne ja toiveitan-

ne! ETrynä ja ERTOna olemme jälleen saa-
neet rakentavaa palautetta. ERTOn jäsenky-
selyn tulokset kertovat: 96 % jäsenistämme 
on edelleen valmiita suosittelemaan meitä. 
Toivomme, että teettekin niin. Aktiivisesti!

Näemme vastauksista, että ETryläinen 
on keskimäärin ertolaista ahkerampi kyse-
lyihin vastaaja, ammatillisen tai korkeamman 
koulutuksen saanut, vakituisessa työssä oleva nai-
nen pääkaupunkiseudulta. Osa jäsenkyselyssä esittämistänne toiveis-
ta on ristiriidassa keskenään, osa on jo toteutettu ja osan toteutus 
mahdollista ja vain sinun tuellasi linjamme voi vahvistua! Viestim-
me ei välttämättä ole tavoittanut sinua? Olemme kotisivujemme ja 
sähköisten jäsenkirjeidemme lisäksi myös mm. Facebookissa. Vilk-
kaalla edunvalvontarintamalla olemme olleet edistyksellisiä ja tuel-
lasi linjamme vahvistuu! 

Meitä ja osaamistamme mitataan myös työpaikalla. Runsaan kou-
lutustarjonnan lisäksi ERTO tukee myös omaehtoista opiskeluasi, 
määräraha ei vain riitä kaikille hakijoille. Jäsenmaksun suuruus ja ra-
jat haastavat meidät kaikki. Pyydän kuitenkin muistamaan, että tuo 
maksamasi summa takaa merkittävästi paremman turvan työsuhde-
ongelmia kohdatessasi kuin mikään muu kilpaileva järjestelmä. Ja 
helpotamme myös jäsenyytesi vaalimista sähköisiä verkkopalveluja 
ja palvelukonseptiamme jatkuvasti kehittämällä. 

Omalla aktiivisuudellasi vaikutat jäsenmaksusi vastikkeellisuu-
teen: ETry ja ERTO tarjoavat sinulle koulutusta, elämyksiä, vertaistu-
kea ja toimintaa matalalla omavastuuhinnalla eri puolilla Suomea. 
Sellaisiakin, joita et ehkä ole vielä huomannut. Ja jos ei löydy, tee 
ETry:n hallitukselle selkeä esitys! Voit myös toimia omalla työpaikal-
lasi sanansaattajanamme. Muistathan, että edelleen pitää paikkan-
sa: ”Mitä enemmän meitä on, sitä vahvempia olemme!” Tulemme 
mielellämme myös työpaikallesi, tai järjestämme yhteisen tilaisuu-
den sen ulkopuolella. Tämän vuoden teemanamme on reiluus. Ra-
kennetaan sitä yhdessä!

Jos omat voimasi eivät riitä tietojesi korjaamiseen tai asian etsin-
tään, pyydä apua jäsensihteeri Hannalta, sihteeri Päiviltä tai minulta. 
Koko hallituksemme on jäsenistöä varten. Olemme ylpeitä uusista, 
monitaitoisista hallituslaisistamme. Jos et vielä tunne meitä, tutustu 
sivuilla 4–5 ja tule tapaamaan kevätkokoukseen Turkuun! 
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14.5.Erityistoimihenkilöt ET ry:n sääntö-
määräinen kevätkokous pidetään 
lauantaina 14.5.2016 kello 13.00 
alkaen Hamburger Börs Sokos  
hotellissa Turussa, Kauppiaskatu 6.  
Lounas tarjotaan klo 12.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:n kevätkokoukselle määräämät asi-
at. 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 7.5.2016 mennessä ETry:n sihteeri  
Päivi Kuosmaselle, sähköposti paivi.kuosmanen@erto.fi,  
puhelin 050 369 5428.

Erityistoimihenkilöt ET ry 
Hallitus 

KEVÄTKOKOUSKUTSU

ERITYISTOIMIHENKILÖT ET rySääntömääräinen kevätkokous 14.5.2016 kello 13.00 alkaen Hamburger Börs Sokos hotelli, Turku

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta4. Kokouksen työjärjestys

5. Kokouksen menettelytavat6. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta ja taloudesta edellisenä toimintavuotena
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille8. Yli/alijäämän käyttäminen9. Kokoukselle tehdyt aloitteet10. llmoitusasiat

11. Muut mahdolliset asiat
12. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA PERHEEN KANSSA TURKUUN
Tervetuloa koko perheen voimin viettämään kesäistä lauantaina kanssamme 14.5.2016. Lähdemme 

kevätkokouksen jälkeen kello 15.30 Ukkopekka –laivalla risteilemään Airistolle. Laivalla buffet –pöytä.  

Paluu takaisin kello 18.00

Risteilystä perimme kokoukseen osallistuvalta jäseneltä omavastuuta 15 euroa ja jäseneltä, joka ei 

osallistu kokoukseen 40 euroa. Omavastuu ei-jäsenelle on 40 euroa, sisältää lounaan hotellilla kello 12.00, 

risteilyn ja buffetruokailun laivalla. Lapsille (alle 16 v) omavastuuhinta on 15 euroa. 

Majoitusta voit kysyä ”ETry” kiintiöstä Hamburger Börs Sokos hotellista; hinnat 1 hh/89 euroa,  

2hh/109 euroa, maksu suoraan hotellille ja varaus puhelinnumerosta 020-1234 600 tai sähköpostitse:  

sokos.hotels@sok.fi. Varausta tehtäessä on mainittava hotelli, sekä tapahtuman tunnus ”ETry” erikois- 

hinnan takaamiseksi.
Sitovat ilmoittautumiset 7.5.2016 mennessä ETry:n sihteeri Päivi Kuosmaselle, sähköposti  

paivi.kuosmanen@erto.fi, puhelin 050 369 5428.  Maksut heti ilmoittautumisen jälkeen ETry:n  

tilille numero Danske Bank FI57 8000 1201 3824 71 DABAFIHH. 

 

mailto:paivi.kuosmanen@erto.fi
mailto:sokos.hotels@sok.fi
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Puheenjohtaja
Tarja Haili , Hyvinkää
KULMAT 
Tiedotus
ERTOn hallitus, varapuheenjohtaja,
STTK-hyvinvointi –elinkeinopoliittinen ryhmä, puheenjohtaja 
STTKn hallituksen varajäsen
puh. 040 774 1718, 
tarja.haili@erto.fi  

Reiluus pohjautuu luottamukseen, luo hyvää ympärilleen, mutta edellyttää  
tietoa ja ymmärrystä. Reiluuden puute lisää toraa ja rikkoo rakenteita.    

  

VARSINAISET JÄSENET: HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET:

Varapuheenjohtaja
Laura Puustinen, Savonlinna
KULMAT, PITO
Tonttula-vastaava, tETran 
toimituskunta
laura.puustinen@erto.fi

Reiluus merkitsee minulle 
tasapuolisuutta, rehtiyttä, reilua 
peliä, anteliaisuutta ja avoimuutta.

Hanna Pilke, Jyväskylä
PITO
Jäsensihteeri, tETran toimituskunta
hanna.pilke@erto.fi

Reiluus merkitsee minulle kaikkien 
ihmisten tasapuolista kohtelua 
niin työssä kuin arjessa taustaan 
katsomatta

Sihteeri
Päivi Kuosmanen, Joensuu
ASLAT
puh.050-369 5428
päivi.kuosmanen@erto.fi 

Reiluus merkitsee minulle luotta-
musta & tasa-arvoa. Työpaikalla 
kaikkia pitäisi kohdella yhden-
vertaisesti – tasapuolisesti – se 
on reiluutta. Jokaisen työntekijän 
pitää olla työpaikalla tärkeä 
– työtehtävästä riippumatta. 
Työpaikalla on hyvä tehdä töitä, kun 
tietää olevansa arvostettu siellä – 
jokaisen työpanos yhdessä tekee 
sen jutun – HYVÄN TYÖYHTEISÖN. 
Reiluutta tarvitaan kaikilla elämän 
osa-alueilla. 

Ulla Hyvönen, Helsinki
JÄTTI, Fitness
ulla.hyvonen@erto.fi

Reiluus on minulle ennenkaikkea 
reilua työelämää. Kukaan meistä 
ei pysty muuttamaan työelämää 
yksin, mutta joukossa on voimaa. 
Ammattiliittojen tehtävä on 
huolehtia, että työelämä on 
reilu jokaiselle palkansaajalle, 
työsuhteen ehdot ovat kohdallaan 
ja kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti 
työpaikalla.

ET ry:n Hallitus 2016

mailto:tarja.haili@erto.fi
mailto:laura.puustinen@erto.fi
mailto:hanna.pilke@erto.fi
mailto:p%C3%83%C2%83%C3%82%C2%83%C3%83%C2%82%C3%82%C2%83%C3%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82%C2%83%C3%83%C2%83%C3%82%C2%83%C3%83%C2%82%C3%82%C2%82%C3%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82%C2%83%C3%83%C2%83%C3%82%C2%83%C3%83%C2%82%C3%82%C2%83%C3%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82%C2%82%C3%83%C2%83%C3%82%C2%83%C3%83%C2%82%C3%82%C2%82%C3%83%C2%83%C3%82%C2%82%C3%83%C2%82%C3%82%C2%A4ivi.kuosmanen@erto.fi
mailto:ulla.hyvonen@erto.fi
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ET ry: n sisällä on erilaisia toimialaryhmiä, joista käytetään usein lyhennyksiä. 
KULMAT= kulttuuri- ja matkailupalvelut ASLAT = asianajo- ja lakiasiaintoimistojen sihteerit
PITO = pienet ja sopimuksettomat toimialat JÄTTI = järjestöissä työskentelevät
HUISKI = huolto- isännöinti- ja kiinteistötoimistojen työntekijät sekä kiinteistönvälittäjät

VARSINAISET JÄSENET: HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET:

Leena Holmstedt, Helsinki
Liikunta-ala, PITO
Yhdistyksen taloudenhoitaja
leena.holmstedt@erto.fi

Reiluus merkitsee minulle tasa-
arvoista kohtelua, avoimuutta ja 
ennakkoluulottomuutta. Reilussa 
työympäristössä vuorovaikutus 
on helppoa, sen pitää olla 
vastavuoroista. Reilu ihminen on 
inhimillinen, viisas ja onnellinen.

Mira Björklund, Helsinki
JÄTTI, ASLAT
Yhdistyksen sähköinen kalenteri
mira.bjorklund@erto.fi

Minulle reiluus merkitsee tasa-
arvoista kohtelua ja toisten 
huomioimista. Reilussa porukassa on 
helppo olla oma itsensä ja luottaa 
toisiin, hyvässä työpaikassa on reilu 
porukka!

Tarja Kinnunen, Helsinki
JÄTTI
Nuoret, kotisivuvastaava
tarja.kinnunen@erto.fi

Mistä on reiluus tehty? 
Oikeudenmukaisuudesta, 
avoimuudesta ja tasapuolisuudesta, 
rehtiydestä, vahvuudesta ja 
uskaltamisesta, niistä on reiluus 
tehty. Reiluus on myös taito, jota 
täytyy vaalia ja kehittää. 

Eetu Louhe, Kaarina
pien- ja klinikkaeläinhoitajat
Markkinointi, Some, Nuoret
eetu.louhe@erto.fi

Luottamusta, lupausten pitämistä, 
rehellisyyttä. Reiluus on vuoden 
avainsana ja se merkitsee minulle 
erittäin paljon. Tällä hetkellä 
henkilökohtaisena tavoitteenani 
on saada omalle alalleni 
työehtosopimus, koska se on minusta 
reilua ammattikuntaani kohtaan. 

Anu Tarkiainen, Turku
vuokratyö
Jäsenkirje- ja kotisivuvastaava, 
tETran toimituskunta
anu.tarkiainen@erto.fi

Reiluus – Käyttäydy muita kohtaan 
niin, kuin haluaisit itseäsi 
kohdeltavan. Tarja Rädyn sanoin: ” 
Reiluudessa reiluinta on se, että se 
on kaikille sallittua.”

Antti Solapuro, Helsinki
PITO
Äijävastaava
antti.solapuro@erto.fi

Reiluus merkitsee minulle yhteistyötä 
ja auttamista niin työ kuin 
arkiaskareissa.

Sirkka Inkilä, Oulu
PITO, vuokratyö, ASLAT
Olokolo ja Ylläs -vastaava
sirkka.inkila@erto.fi

Reiluus merkitsee minulle 
oikeudenmukaisuutta , toiset 
ihmiset huomioivaa ja
tasa-arvoista kohtelua kaikkia 
kohtaan. 

Raija Koriseva, Kangasala
HUISKI
Hed-vastaava
raija.koriseva@erto.fi

Oma tavoitteeni on kohdella ihmisiä  
kuten itseäni haluaisin kohdeltavan.  
Erilaisuuden hyväksymällä onnistun  
parhaiten reiluuden tavoitteessa. Aina  
ei tietenkään ole helppo toteuttaa sitä. Työyhteisössä pyrin 
auttamaan työkavereita ja jakamaan hyödylliset tiedot 
heille. Inhoan tietojen pimittämistä. Teen ns. vanhanajan 
talkoita omalle paikallisyhdistykselle mielelläni.

mailto:leena.holmstedt@erto.fi
mailto:mira.bjorklund@erto.fi
mailto:tarja.kinnunen@erto.fi
mailto:eetu.louhe@erto.fi
mailto:anu.tarkiainen@erto.fi
mailto:antti.solapuro@erto.fi
mailto:sirkka.inkila@erto.fi
mailto:raija.koriseva@erto.fi
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Osallistumalla  
hyödyt!

 7.–8.2. Hyvispäivät, Seinäjoki
 17.4. Naurun tasapaino, Tampere 
 14.5. Kevätkokous, Lahti
 14.–17.5. Jäsenmatka Pietariin
 15.5. Työttömien tilaisuus, Suomenlinna
 23.5. Likkojen lenkki, Tampere
 27.5.  SOME-koulutus, Helsinki
 24.–27.6.  Provinssirock, Seinäjoki
 3.–5.7. Ruisrock, Turku
 17.–19.7. Ilosaarirock, Joensuu
 30.7.–2.8. Jyväskylän ralli
 7.–9.8.  HED-seminaari, Rantapuisto, Helsinki
 19.8. Sibelius-teemaretki Järvenpäähän ja Tuusulaan
 29.8. Midnight Run, Helsinki
 15.10. Oopperan kummitus, Kansallisooppera, Helsinki 
 24.–25.10. Jäsenforum, Helsinki 
 29.10. James Bond Spectre, Helsinki
 21.11. Syyskokous, Helsinki
 21.–22.11. pikkujouluristeily Tallinnaan
 30.11.–5.12.  ETry:n senioreiden hyvinvointiloma, Päiväkumpu Karjalohja
 12.12.  Vain elämää-konsertti, Hartwall Arena Helsinki

Tapahtui vuonna 2015
Yhdistyksen jäsenet osallistuivat aktiivisesti eri tilaisuuksiin, joita 
suunniteltaessa pyrittiin ottamaan huomioon jäseniltä tulleet toiveet. 
Tilaisuudet sisälsivät sekä asiaa että huvia. 

Samalla periaatteella tilaisuuksia järjestetään myös kuluvana vuonna. 
Osallistumalla tilaisuuksiin hyödynnät maksamaasi jäsenmaksua. 

Jäsenmatka Pietariin 14.–17.5. Järvenpään taidemuseossa 19.8.
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ET:stä lisää 

virtaa arkeen!

TAPAHTUMIA 
TAMPEREELLA

Huhtikuussa osallistuimme Naurun 
Tasapaino -iltaan. Koomikot ot-

tivat heti haltuun yleisönsä. Koomi-
koista Hauskala sai erään Hervannan 
teekkarin kosimaan tyttöystäväänsä; 
niin hyvin tuli seurustele viidenvuo-
den ajan ja raskaaksi saattamiseen. 
Naurua syntyi monesta harmittomas-
ta aiheesta ja viihdyimme.

Toukokuussa kuntoilimme Likko-
jen Lenkki -tapahtuman aikana. 

Osallistujia oli jopa Helsingistä asti; 
hienoa. Lenkin jälkeen Jari Sillanpää 
viihdytti meitä likkoja; aurinko pais-
toi komeasti. Paikan päällä oli tilai-
suus tutustua eri yritysten tuotteisiin 
kojuissa. 

SYYSKOKOUS

Yhdistyksen sääntömääräinen syys-
kokous pidettiin 21.11.2015, Ra-

disson Blu Seaside Hotellissa Helsin-
gissä ja siihen osallistui 63 jäsentä. 

Kokouksen jälkeen Optimal Per-
formance Oy:stä Kaisa Jaakkola pi-
ti meille luennon ”Lisää virtaa ar-
keen”. Saimme hyviä neuvoja mm. 
siihen kuinka virtaa riittäisi läpi päi-
vän. Kaikki on yhteydessä toisiinsa; 
uni, rentoutuminen, stressinhallinta. 
Ravinto ja kaikki tarpeelliset vitamii-
nit on tärkeä osa elämää, liikuntaa ei 
saa unohtaa. Hyvinvointi on monen 
asian summa.

JÄSENFORUM 
HELSINGISSÄ 

Perinteinen Jäsenforum pidetiin Ho-
telli Crowne Plazassa ja siihen osal-

listui yhdeksänkymmentä jäsentä.
Luentoja oli lauantaina omien ko-

tisivujen tekeminen, Tommi Tossavai-
sen someluennot, hankalan asiakkaan 
kohtaamisesta puhelimen sekä sähkö-
postin kautta. Myös lakitietoa saatiin 
avoerosta.

Itse olin kahdessa viimeksi maini-
tussa luennossa. Sain todella hyviä 
työkaluja arjessa viestittämiseen. Niin 
ja kannattaa olla naimisissa eron tai 
puolison kuoleman sattuessa; muu-
toin voi menettää pahimmassa tapa-
uksessa paljon euroja.

Illalla oli ruokailutilaisuus; siitä osa 
porukasta lähti Peacokc teatteriin Billy 
Elliott -esitystä katsomaan.

Siellä on Billyn isää esittämässä 
ihana Risto Kaskilahti! Esitys oli hyvä 
kuvaus Margaretin ajan Englannista.

Voin samalla todeta, että teatterin 
tulevaisuus on taattu Suomessa; lap-
siesiintyjät olivat taitavia ikäisekseen.

Sunnuntaina aloitimme ensin Uni-
luennolla ja sen jälkeen meille kerrot-
tiin esiintymistaitoihin vinkkejä to-
della hienolla visuaalisella esityksellä. 
Suomi 100 Vuotta -juhlatoimikunnan 
jäsen kävi kertomassa tulevasta juhla-
vuodesta sekä piristi laittamalla sä-
häkkään tanssiin luennon lopuksi ko-
ko porukan.

James Bond Spectre Helsingissä 29.10. Jäsenforum 24.–25.10. HelsingissäSyyskokous Helsingissä 21.11.
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TERVETULOA 
ERTON 
KESÄPÄIVILLE 
SAVONLINNAAN  
11.–12.6.2016!

ERTON kesäpäivät järjeste-
tään tänä vuonna 

Saimaan sydämessä sijaitsevassa Sa-
vonlinnassa, joka on tunnettu huikai-
sevan kauniista järvimaisemasta sekä 
keskiaikaisesta Olavinlinnasta. Savon-
linna oli suosittu kylpylä- ja matkai-
lukaupunki jo viime vuosisadalla eikä 
kaupungin lumo ole kadonnut.

Kesäpäivien majoitus- ja tapahtu-
mapaikat sijaitsevat aivan Savonlin-
nan ydinkeskustassa, palveluiden ää-
rellä. Lauantaina 11.6. Savonlinnassa 
vietetään myös virallista Suomen ja 
Savonlinnan seudun kesäkauden ava-
usta, jolloin kaupungissa tapahtuu 
kaikenlaista mukavaa.

Kaikki ertolaiset perheineen ym-
päri Suomen maan ovat tervetulleita 
viettämään kesäistä viikonvaihdetta 
Savonlinnaan!

Seuraa tapahtumailmoittelua säh-
köpostissasi sekä ERTON nettisivuil-
la. Tapahtumasta tiedotetaan pian li-
sää ja ilmoittautumiset tapahtumaan 
alkavat huhtikuun aikana.

Lämpimästi tervetuloa Savonlin-
naan, Suomen kesäpääkaupunkiin!

 

LAURA PUUSTINEN 

ERTO ITÄ-SAVON ALUEJÄRJESTÖN PUHEEN-

JOHTAJA, KESÄPÄIVÄVASTAAVA 

ET RY:N VARAPUHEENJOHTAJA JA HALLI-

TUKSEN JÄSEN 

laura.puustinen@erto.fi

Tulossa olevia tapahtumia

JÄSENFORUM PIDETÄÄN 
TAMPEREELLA 22.–23.10.2016

Luvassa on koulutusta mm.: vuosilomalaista, tietosuojasta työ-
suhteen aikana ja työsuhteen päättymistilanteissa, asuntokau-

pan kiemuroista ja testamentista. Otamme myös ”Haastavat tilan-
teet haltuun ja kuuntelemme Piepposen Tuijaa. 

Seuraamalla kotisivujamme www.etry.fi saat tilaisuudesta lisätie-
toja sekä ohjeet ilmoittautumiseen.

http://www.etry.fi/
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ET ry:n perinteinen helmikui-
nen tapahtuma jäsenille pi-
dettiin tänä vuonna Savon 

sydämessä Kuopiossa. Työnimekseen 
tapahtuma oli saanut  ”Helmitreffiit”. 

63 iloista  ET:läistä ympäri Suomen 
saapuivat tapaamaan toisiaan, kuun-
telemaan ajankohtaisia asioita ja leik-
kimään dekkariseikkailua. 

Lauantain ensimmäinen luen-
noitsija oli  Lore Backman joka ker-
toi meille, miten positiivisella kehon-
kielellä päästään parempiin tuloksiin. 
Luennon jälkeen meillä jokaisella oli 
varmaan matkalaukussa kotiinviemi-
senä ainakin positiivinen kehonkie-
li ja paljon muitakin hyviä vinkkejä.

Lauantai-päivän päätteeksi Etry-
läiset  jaettiin ryhmiin ja tempais-
tiin mukaan dekkariseikkailuun, jossa 
ryhmät ratkaisivat tapahtunutta mur-
haa. Vain kuvat voivat kertoa sen upe-
an asujen valinnan, miten Etryläiset 
olivat pukeutuneet seikkailua varten.  
Seikkailun jälkeen kaikki joukkueet 
pääsivät kertomaan oman arvauksen-

Helmitreffit 6.–7.2. Kuopiossa

sa murhaajasta ja tapahtumista perus-
teluineen. Voittajajoukkue palkkittiin 
ja samalla valittiin myös parhaiten 
pukeutunut joukkue.  Illallisen nau-
tittiin kepeässä Dekkariseikkailun jäl-
kitunnelmassa jonka jälkeen toiset 
nauttivat Hunkseista, toiset Kuopion 
muusta yöelämästä. 

Sunnuntaiaamuna yrittäjä Jouni 
Ortjutin johdolla tehtiin harjoitteita 
ja rentoja ryhmätöitä aiheena: Jäsen-

hankinta  ja jäsenpysyvyys jotka mo-
lemmat ovat meille ET:läisille erittäin 
tärkeitä asioita. Ryhmätöiden tulokset 
olivat hienoja ja näistä saimme jokai-
nen mukaamme jotain tulevaisuutta 
varten.

Kiitos kaikille mukanaolleille sekä 
vastuujärjestäjälle. Aina on yhtä mu-
kavaa tavata Teitä.

TEKSTI: SIRKKA INKILÄ

ET ry:n salapoliisit lähdössä selvittämään murhamysteeriä

Parhaista asuista 
palkitut salapoliisit 

”siviilissä”
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Noin 10 kuukauden lähes 
yhdenjaksoisen neu-
votteluruletin jälkeen 
saatiin 29.2. aikaiseksi 
maan hallituksen vaa-
tima yhteiskuntasopi-

mus, jota myös kilpailukykysopimuk-
seksi kutsutaan. Neuvottelutulos on 
meille kaikille äärettömän raskas ja 
ikävä. Ammattiliittojen yli satavuoti-
sen historian aikana ei ilmeisesti ol-
la kertaakaan keskitetysti sovittu työ-
ehtojen heikennyksistä. Nyt tämäkin 
ihme tuli ikävä kyllä nähtyä. Pakko-
lakien välttämiseksi sovittiin mm. 
palkansaajan sosiaaliturvamaksujen 
korotuksista ja vuosityöajan pidentä-
misestä 24 tunnilla.  

Mitä mieltä ET:n jäsenet?
Yhteiskuntasopimuksella on tarkoitus 
korvata pakkolait, joilla maan hallitus 
aikoi mm. leikata kaikkien lomaraho-
ja 30 %, heikentää sairasajan palkkoja 
ja määrätä kaksi arkipyhää työpäivik-
si. ERTOn jäsenkyselyssä ET:n jäse-
nistä 85 % halusi etsiä vaihtoehtoisia 
keinoja pakkolaeille. 

Jäsenkyselyssä etläiset olivat val-
miit pakkolakien vaihtoehtona miet-
timään pitkäaikaista maltillista pal-
kankorotuskautta (hyväksyi 88 % 
vastaajista, vastusti 7 % vastaajista). 
Peruspalkkojen leikkaamisesta neu-
vottelemista vastusti 88 % (hyväksyi 
7 %), ylityökorvausten puolittamis-
ta vastusti 65 % (hyväksyi 27 %), lo-
marahan leikkaamista vastusti 28 % 
(hyväksyi 68 %), sairaspäivän pal-
kattomuutta vastusti 70 % (hyväksyi 
27 %), arkipyhät palkattomiksi vas-
tusti 52 % (hyväksyi 39 %) ja päivittäi-
sen työajan pidentämistä vähintään 5 

minuutilla vastusti 48 % (hyväksyi 
45 %). Työehtosopimuksen minimi-
palkkojen paikallista alittamisoikeut-
ta vastustaa 82 % (hyväksyy 18 %). 

Yhteiskuntasopimus ei heikennä 
sairasajan palkkoja tai ylityökorvauk-
sia. Se ei leikkaa peruspalkkoja, yksi-
tyisen sektorin lomarahoja eikä muu-
ta arkipyhiä palkattomiksi. Sopimus 
kuitenkin pidentää työaikaa 24 tuntia 
vuosi (noin 6 min/työpäivä) ja jatkaa 
sopimuskautta 12 kuukautta ilman 
palkankorotuksia. Minimipalkkojen 
alittamisoikeutta paikallisesti ei ole 
mukana yhteiskuntasopimuksessa. 

Missä mennään, ennustamista
Yhteiskuntasopimuksen lopullinen 
hyväksyminen edellyttää, että sen 
sisältö tulee riittävän monella alalla 
hyväksytyksi osaksi työehtosopimus-
ta 31.5. mennessä. 

Kirjoitan tätä 9.3. eli vajaa kaksi 
viikkoa neuvottelutuloksen syntymi-
sen jälkeen. Seuraavaksi ennustan tu-
levaa ja kerron mitä on tapahtunut ja 
tapahtuu 9.3. jälkeen.

Uskon että tätä luettaessa työmark-
kinat ovat edelleen epätietoisuuden 
vallassa. Näin siitä huolimatta, että 
työnantajakeskusjärjestö Elinkeino-

Ennustan tulevaa
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elämän keskusliitto EK tukee nyt neu-
votteluja. Alakohtaisia neuvottelutu-
loksia on syntynyt todella vähän, jos 
lainkaan. Neuvotteluja hidastaa käy-
tännössä mm. epätietoisuus keskite-
tyn sopimuksen tarkasta sisällöstä ja 
epäluottamus maan hallitukseen. 

Julkisuudessa erityisesti ammatti-
liittoja syytetään ymmärtämättömyy-
destä ja solidaarisuuden puutteesta. 
Ekonomistien lauma huutaa kurkku 
suorana yhteiskuntasopimuksen hyl-
käämisen turmiollisuudesta. Väite 
kuuluu, että ilman sopimusta talous 
sakkaa, työttömyys kasvaa ja hallitus 
leikkaa lisää kansalaisten palveluista 
ja eduista.

Hallitus on lepytellyt ammatti-
liittoja. Se on luvannut muuttaa esi-
tystään alle vuoden määräaikaisten 
työsopimusten sallimisesta ilman 
määräaikaisuuden perustetta. Nyt 
hallitus esittää vapautta tehdä määrä-
aikainen työsopimus aina kun työn-
tekijä on ollut vähintään vuoden 
työttömänä. Ay-liike hyväksyy muu-
toksen. Hallitus pitää kuitenkin kiin-
ni koeajan pidentämisestä ja takaisin-
ottovelvollisuuden lyhentämisestä.  
Ammattiliitoista esitetään sopimuk-
sen tekemisen edellytykseksi mm. 
hallituksen lupausta tuloverotuksen 
keventämisestä.

Palkansaajat ovat saaneet maan 
hallituksen vakuuttuneeksi ns. Suo-
men mallista. Julkisuudessa on esi-
telty hivenen epäselvää mallia, jonka 
ideana on varmistaa se, että vuoden 
2017 palkkaneuvotteluissa korotusta-
so määräytyy vientiteollisuuden mak-
sukyvyn mukaan. Malli on niin tark-
ka, että valtiovarainministeriö on 
voinut laskea yhteiskuntasopimuk-
sen vaikutukset julkiseen talouteen 
aikaisempaa pidemmältä ajalta. Näi-
den laskelmien ja uusien EU:stakin 
tulleiden kestävyysvajearvioiden an-
siosta hallitus näyttää vihreää valoa 
ostovoiman turvaaville tuloveron-
kevennyksille. Edellytyksenä on toki 

edelleen yhteiskuntasopimuksen laa-
ja hyväksyminen eri aloilla. 

Ollako vai eikö olla?
Yhteiskuntasopimuksen neuvotte-
luista on tullut osin jopa nolo fars-
si. Lukuisista ongelmista huolimatta 
1.6. aamuyön tunteina saadaan suuri 
joukko neuvottelutuloksia aikaiseksi. 
Näiden tulosten jälkeen keskusjärjes-
töt istuvat pöytään maan hallituksen 
kanssa. Työnantajien EK pitää sopi-
muksen kattavuutta liian suppeana, 
mutta suostuu pakettiin hampaita ki-
ristellen. 

Maan hallitus katsoo sopimuksen 
kattavuuden toivottua suppeammak-
si, mutta kuitenkin niin kattavaksi, et-
tä hallitus voi pyydetysti luopua 1,5 
miljardin euron leikkauksista ja pai-
kallisen sopimisen hallitsemattomas-
ta lisäämisestä. Tuloverotustakin halli-
tus lupaa alentaa, mutta tarkka määrä 
jää myöhemmin päätettäväksi.

Lopputulos, jonka toivotaan alen-
tavan työttömyyttä noin prosenttiyk-
siköllä jo vuonna 2017, on historial-
linen ja julistetaan tiedotusvälineissä 
sopimisen voitoksi.  Minä sanon, että 
jos sopimus parantaa työllisyyttä eko-
nomistien arvioiden mukaan, on so-
pimus erittäin toivottava. Jos sopua ei 
ole syntynyt, olemme matkalla koh-
ti hallituksen leikkauksia ja riitaisten 
palkkaneuvottelujen talvea.

9.3.2016 

JURI AALTONEN

Leikkauksia!  
Luottamusta?

SUOMEN MALLI 
VOI EDISTÄÄ 
TYÖRAUHAA

Suomen malli toisi sovitte-
luun työkaluja, kirjoittaa 
valtakunnansovittelija Min  - 

na Helle Verkkouutisten blo - 
gissa 5.4.2016. 

Työmarkkinajärjestöt ovat 
sopineet alustavista linjauksista 
koskien niin sanottua Suomen 
mallia, jota noudatetaan jatkos-
sa liittokierroksilla. Tavoitteena 
on tukea kansainväliselle kilpai-
lulle alttiiden alojen kilpailuky-
kyä, työllisyyttä, tuottavuuden 
kehitystä sekä julkisen talouden 
tasapainoa. Valtakunnansovit-
telijan tulee sovittelutoimessaan 
tukea näitä periaatteita.

Helteen mukaan kirjaus on 
yleisellä tasolla ja mallin sisältö 
tarkentunee myöhemmin. Sovit-
telussa noudatettavat ratkaisujen 
sisältöihin vaikuttavat periaat-
teet ovat Suomessa uutta, sillä la-
kitasolla sovittelun tavoitteet on 
kiinnitetty vain työrauhan edis-
tämiseen. Käytännössä muutos 
ei ole niin suuri: valtakunnanso-
vittelija ottaa nykyisinkin huo-
mioon työmarkkinapoliittisen 
tilanteen ja muiden alojen rat-
kaisut, myös palkkaratkaisujen 
yleisen tason.

Helle katsoo, että Suomen 
mallista sopiminen tuo työka-
luja sovitteluun, ei vie niitä. Hä-
nen mielestään on hyvä, mikäli 
työriitojen sovittelussa nouda-
tettavat isot periaatteet kiinnit-
tyvät yhteisesti sovittuihin ta-
voitteisiin.
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Muu kuin työ- tai vir-
kasuhteessa tehtävä 
työ katsotaan muuksi 
omaksi työksi tai yrit-
täjyydeksi. Työsuhde-
turvaan liittyvät lait 

ja työehtosopimukset eivät turvaa täl-
laisia sopimuksia. 

Henkilö, joka tekee itsekseen työ-
tä toimeksiantosopimuksen tai muun 
sopimuksen perusteella olematta työ-
suhteessa kutsutaan itsensä työllis-
täjäksi.  Itsensä työllistäjiä on noin 
160 000. 

Itsensä työllistäjän asema
Itsensä työllistäjän asemaa ei ole lain-
säädännössä turvattu. Usein viran-
omaiset katsovat itsensä työllistäjän 
yrittäjäksi, vaikkei yritystä ole perus-
tettu. 

Suuri joukko omaa osaamistaan 
myyvistä itsensä työllistäjistä ei täytä 
aidon yrittäjyyden tunnusmerkistöä, 
eikä heillä ole yrittäjäriskin vastapai-
noksi tarjolla mahdollisuutta vauras-
tumiseen. Tulot ovat pienemmät kuin 
aiemmin ansaitussa palkkatyössä. It-
sensä työllistäjillä on huonot mahdol-

lisuudet neuvotella työnteon ehdois-
ta, sopimusten kestoista ja palkkioista. 

Itsensä työllistämisessä saattaa ol-
la paljon työsuhteen piirteitä ja työn 
teettäjä voi pyrkiä käyttämään myös 
työsuhteisiin kuuluvaa työnjohto-oi-
keutta näissä suhteissa. Työsuhteen 
tunnusmerkkien täyttyminen ja siten 
työoikeudellisen turvan saamiseen 
ratkaistaan riitatilanteissa kokonais-
harkinnalla. 

Yrittäjäksi luokiteltu itsensä työl-
listäjä maksaa itse työttömyysvakuu-
tus- ja sairausvakuutusmaksunsa ja 
eläkkeensä. Hän ottaa itselleen tapa-
turmavakuutuksen ja huolehtii itse 
työssä tarvittavien välineiden hankki-
misesta. Nämä kulut tulisikin huomi-
oida työstä maksettavan palkkion tai 
muun korvauksen suuruudesta neu-
voteltaessa. 

Itsensä työllistäjän tulisi huomioi-
da, että esimerkiksi työttömyysturvan, 
sairauspäivärahan tai perhevapaiden 
saaminen on itsensä työllistäjillä vai-
keampaa ja kalliimpaa kuin palkan-
saajille.

Epävarmuutta lisäävät työ-, sosiaa-
li- ja verotuslainsäädännön samaa so-

pimussuhdetta koskevat erilaiset tul-
kinnat.  

Työttömyysturvan muutos 
hämmentää itsensä työllistäjiä
Itsensä työllistäjät ovat olleet epä-
tietoisia työttömyysturvastaan, kos-
ka heidät on vuoden alusta katsottu 
yrittäjiksi. Työttömyysturvauudistus 
ei kuitenkaan tuo muutoksia aiem-
paan käytäntöön työ- ja elinkeino-
ministeriön mukaan. Oikeus työt-
tömyysturvaan määräytyy yhä sen 
mukaan, onko omalla työllä työllis-
tyminen sivutoimista vai päätoimista.  
Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan 
luovan alan työntekijä, joka tekee 
keikkatöitä toimeksiantosuhteessa, 
saa edelleen ns. soviteltua päivärahaa, 
jos hän on sitä aiemminkin saanut. 

Ongelma itsensä työllistäjien nä-
kökulmasta on, että  rajanveto sivu-
toimisuuden ja päätoimisuuden vä-
lillä on hankalaa. Itsensä työllistäjät 
pelkäävät, että vähäinenkin työsken-
tely tulkitaan päätoimiseksi, mikä vie 
oikeuden työttömyysturvaan silloin, 
kun ei ole töitä. 

Itsensä työllistäjät 
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Palkkaturva jää useimmille 
työssä oleville vieraaksi asi-
aksi. Hyvä niin, sillä palkka-
turvaa tarvitaan tilanteessa, 
jossa työnantaja on maksu-

kyvytön eikä voi maksaa työntekijän 
palkkaa tai muita työsuhteesta johtu-
via saatavia. 

Palkkaturvana maksettavat 
saatavat ja palkkaturvan 
hakeminen
Palkkaturvana voidaan maksaa kaik-
ki sellaiset työsuhteesta johtuvat sel-
vät ja riidattomat saatavat, jotka työn-
antaja olisi velvollinen maksamaan 
työntekijälle. Tyypillisiä palkkaturva-
na maksettavia saatavia ovat palkka, 
vuosilomakorvaus, päiväraha ja mat-
kakustannusten korvaus. Palkkaturva-
na voidaan maksaa myös esimerkiksi 
korvaus perusteettomasta irtisanomi-
sesta tai tasa-arvolain mukainen hy-
vitys. Turvan enimmäismäärä yhtä 
työntekijää kohden samalle työnan-
tajalle tehdyn työn perusteella on 
15 200 euroa.

Palkkaturvan hakijana voi olla 
työntekijä tai työntekijäjärjestö, jolle 
työntekijä on siirtänyt saatavansa pe-
rittäväksi. Jos työnantaja on konkurs-
sissa, palkkaturvaa voi työntekijöiden 
lukuun hakea konkurssipesä. Tärkeä-
tä palkkaturvan hakemisessa on muis-
taa, että sitä on haettava kolmen kuu-
kauden sisällä siitä, kun saatavat ovat 
erääntyneet maksettaviksi. Jos hake-
mus viivästyy yli määräajan, saatavaa 
ei voida maksaa palkkaturvana.

Palkkaturvana maksetut saatavat 
korkoineen peritään työnantajalta tai 

Palkkaturva turvaa työsuhteesta 
johtuvia saatavia

tämän konkurssipesältä takaisin val-
tiolle. Työttömyysvakuutusrahasto 
maksaa vuosittain jälkikäteen valtiol-
le palkkaturvana maksettujen määri-
en ja työnantajilta takaisin perittyjen 
pääomamäärien erotuksen. Tähän tar-
vittavat varat kerätään työttömyysva-
kuutusmaksuina työnantajilta.

Palkkaturva-asiat on keskitetty 
Uudenmaan ELY-keskukseen
Uudenmaan ELY-keskus on hoitanut 
tammikuun 2016 alusta lähtien koko 
Suomen palkkaturva-asioita. Keskit-
tämisen tavoitteena on erityisesti ly-
hentää ja yhdenmukaistaa palkkatur-
vahakemusten käsittelyaikoja. 

Palkkaturvahakemuksen voi keskit-
tämisestä huolimatta jättää mihin ta-
hansa ELY-keskukseen tai TE-toimis-

toon, josta se toimitetaan edelleen 
Uudenmaan ELY-keskukseen. 

Palkkaturvan valtakunnallinen asia-
kaspalvelu antaa yleisneuvontaa palk-
katurvan hakemisesta ja palkkatur-
va-asioiden käsittelystä. Palkkaturvan 
asiakaspalvelu vastaa myös viranomais-
ten ja muiden yhteistyötahojen tiedus-
teluihin ja yhteydenottoihin. Palkka-
turvan asiakaspalvelu palvelee arkisin 
klo 9–15 numerossa 0295 020 020.

TIINA KORHONEN

LISÄTIETOJA PALKKATURVASTA 

OSOITTEESTA: HTTP://WWW.ELY-KESKUS.FI/

WEB/ELY/PALKKATURVA 

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/palkkaturva
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/palkkaturva
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Onko työelämä reilu kaikille?

Washingtonin yliopis-
ton ja Max Planck-in-
situutin tutkimukses-
sa vasta 15 kuukauden 
ikäiset taaperot ym-

märsivät eron reilun ja epäreilun ruu-
an jakamisen välillä. Reiluudelle herk-

kä pienokainen antoi myös auliimmin 
toisen käyttää suosikkileluaan.

Vielä tutkijat eivät osaa sanoa, 
ovatko erot epäitsekkyydessä synnyn-
näisiä vai oppimisen tulosta.

”On todennäköistä, että vauvat op-
pivat nämä normit ei-kielellisesti kat-

somalla, miten ihmiset kohtelevat toi-
siaan”, arvioi tutkija.

Lähtötilanne on haastava
Lähtötilanne reilun työelämän raken-
tamiselle ei ole helppo. 

Työelämän lainsäädäntö on pahas-
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ti vanhentunut. Nykyinen työelämän 
lainsäädäntö on syntynyt teollisuus-
yhteiskunnan myötä. Siksi se ei tun-
nista nykytyöelämän uudenlaisia tur-
van ja pelisääntöjen tarpeita. 

Vakituisen työsuhteen idealle laa-
dittu lainsäädäntö ei huomioi kun-
nolla esimerkiksi pätkä- ja vuokra-
työläisten arkea tai yksityisyrittäjien 
ja freelansereiden erilaisia tilanteita. 
Joissakin tilanteissa lainsäädäntöm-
me on jopa rakenteellisesti syrjivä. 
Esimerkiksi lyhyessä pätkätyösuhtees-
sa työskentelevän vuosiloman kerty-
mä on huonompi kuin pidemmässä 
työsuhteessa. 

Työelämän tasa-arvokaan ei ole 
vielä totta. Samapalkkaisuuteen on 
matkaa samoin lasikattojen poistu-
miseen. Maahanmuuttajien asema 
on työelämässä erityisen vaikeaa. Li-
säksi yhä useampi jää pois työstä mie-
lenterveysongelmien tai burn outin 
johdosta.

Reilu työelämä tarvitsee lainsää-
däntöä, joka luo yksilölle turvaa muu-
toksessa, takaa julkisten palveluiden 
kehittämisen ja luo työn tarjoajille en-
nakoitavissa olevan ja yrittäjyyttä tu-
kevan ympäristön. 

Työn loppu?
Valitettavasti on pakko kirjoittaa kuin 
entinen mainoksentekijä: ”Eikä siinä 
vielä kaikki…”

Entistä suuremmaksi uhaksi on 
nousemassa työn häviäminen. Auto-
maatio, robotiikka, ylipäätään tekno-
logian kehittyminen näyttävät ”syö-
vän” ihmistyön. Mitä me teemme 
silloin kun koneet tekevät kaiken? 
Loppuuko työ?

Osin tältä näyttää. Koneet pystyvät 
suorittamaan tietyt asiat paljon ihmi-
siä paremmin ja tehokkaammin. Ke-
hitys ei koske vain tuotannollista työ-
tä. Myös osa palveluista koneellistuu. 
Moniko meistä huomaa netissä sur-
faillessaan palvelevansa koneen avul-
la itsenään?

Työtä siis todella häviää. Samal-
la syntyy myös uutta työtä. Ongelma 
on usein se, että se on luonteeltaan 
erilaista ja vaatii erilaista osaamista ja 
taitoja. 

Toisaalta automaatio ja robotiik-
ka mahdollistavat globalisaation vas-
ta-aallon. Uudenkaupungin autoteh-
das on esimerkki siitä, kuinka teollista 
tuotantoa on mahdollista olla myös 
Suomessa. Kehityksen myötä ne syyt, 
miksi tuotantoa piti aikanaan siirtää 
halvemman työvoiman maihin, ovat 
poistuneet.

Kaikki tiivistyy siihen, miten uu-
si työ tehdään ja miten sitä synnyte-
tään. Reilua on, että kaikille löytyisi 
työtä. Entistä vähemmän tullaan käy-
mään keskustelua siitä, miten paljon 
työtä pitää tehdä. Olennaista tulee 
olemaan työn arvo. Toinen ehkä vie-
läkin vaikeampi näkökulma tulee ole-
maan osallisuus. Reilua on tulevaisuu-
dessakin se, että kaikilla on osallisuus 
mielekkääseen elämään. Ja siihen työ 
kuuluu.

Yhteisöjen arvo nousee
Reilun työelämän rakentaminen on 
vaikeaa, jos puuttuu sekä työtä että 
sen maksajia. Toisaalta se on help-
poa. Osa rakennusaineista on nimit-
täin vanhoja ja koettuja.

Osaaminen on kaiken perusta. Kes-
tävä ja reilu menestys syntyy jatkos-
sakin osaamisen kautta, sillä se on 
arvonmuodostuksen aito lähde. Ja sii-
hen me voimme vaikuttaa niin kan-
sallisesti kuin työyhteisöissä. 

Suomella on paljon mahdollisuuk-
sia kääntää suunta. Pohja on edelleen 
kunnossa. Se, mitä me osaamisen 
ohella tarvitsemme lisää, on parem-
paa työelämää.

Menestyvä työ tehdään toimivis-
sa, avoimissa, kannustavissa ja hyvin-
voivissa työyhteisöissä. Tulevaisuuden 
työpaikoilla, työverkostoissa, tietoa ja 
osaamista jaetaan entistä paremmin. 
Samalla niissä osataan hyödyntää uu-

sia ideoita ja kehittää niistä vientiky-
kyisiä tuotteita ja palveluja. 

Hyvä työyhteisö on rakennettavis-
sa ja sitäkin voi opiskella, esimerkik-
si Humakissa.

Meidän täytyy vain palata hiukan 
taaksepäin, ottaa oppia vauvoilta: ol-
la uteliaita, kokeilla, tarttua asioihin, 
jakaa osaamista, tietoa ja kokemuk-
sia, tukea toisiamme ja ennen kaikkea 
kohdella toisiamme paremmin. Miet-
tiä asenteita, arvoja ja pelinsääntöjä – 
eli sitä mitä ne vauvat meiltä oppivat.

TEKSTI: TAPIO HUTTULA

TAPIO HUTTULA ON HUMANISTISEN 

AMMATTIKORKEAKOULUN REHTORI, 

KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄJÄ, 

FILOSOFIAN TOHTORI. HÄN TOIMI ERTON 

PUHEENJOHTAJA VUOSINA 2005–10.

Reilua on,  että kaikille  löytyisi työtä
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Opiskelin tradenomiksi Laure-
an ammattikorkeakoulussa ja 
päätin tehdä opinnäytetyön 
liikunta-alalta  puuttuvasta 

työehtosopimuksesta. Halusin saa-
da erityisesti vastaukset kysymyksiin; 
miksi liikunta-alalla ei ole työehtoso-
pimusta ja miten liikunta-alalle voi-
taisiin saada työehtosopimus. Idea 
aiheeseen tuli kun olin itse työsken-
nellyt opiskelujen ohessa liikuntakes-
kuksessa erilaisissa työtehtävissä ja ala 
työehtoineen tuntui aika erikoiselta 
kun olin siirtynyt kaupan ja hotellin 
vastaanoton töistä työpaikkaan, jossa 
ei työehtosopimusta ollut. 

Liikuntakeskuksessa ei muun mu-
assa makseta ilta- tai lauantailisiä, 
vaikka työ painottuu erityisesti ilta-ai-
kaan. Opinnäytetyön teoriapohja on 
lainopillinen, mutta liikunta-alaan ja 
sen ongelmiin liittyvä materiaali ke-
rättiin pääsääntöisesti haastatteluilla 
ja keräämällä artikkeleita eri mediois-
ta. Niiden pohjalta tein taulukon on-
gelmista, joita alalla on ilmennyt ja 
selvitin, onko ongelmat ratkaistavis-
sa työehtosopimuksella.

Ongelmana työehtosopimuksen 
saamisella on, etteivät liikunta-alan 
yritykset kuulu työnantajaliittoihin, 
joten työntekijäliitot eivät pääse neu-
vottelemaan sopimuksia. Myöskin 
työntekijäpuolella järjestäytyminen 
on heikkoa, mutta se ei ole suoraan 
este työehtosopimuksen saamisek-
si. Kuitenkin, jos enemmän työnteki-
jöistä olisi järjestäytynyt, olisi ammat-
tiliitoista mahdollista luoda painetta 
työnantajiin, jotta työehtosopimusta 
päästäisiin neuvottelemaan.

Liikunta-alan työntekijöistä iso 
osa on nuoria ja nimenomaan nuoret 
ovat tilastollisesti heikosti järjestäyty-
neitä ammattiliittoihin. Törmäsin ma-
teriaaleja kerätessäni väittämään, jon-

ka mukaan nuorilla on olettamus, että 
työelämässä kaikki on valmiina sen-
kun menee ja ottaa omansa. Aluksi pi-
din väittämää epäreiluna, mutta siitä 
löytyy totuuden siemen. Alalla työs-
kentelevien on vaikea vaatia ja saada 
itselleen parempaa palkkaa ja parem-
pia työehtoja kun trendikkäällä alalla 
on jatkuvasti pyrkimässä uusia nuoria 
työntekijöitä, jotka suostuvat alhai-
seen palkkaan ja huonoihin työehtoi-
hin. Toisaalta ymmärrän nuorten ti-
lanteen, kun samaan työpaikkaan on 
kymmeniä ellei satoja hakijoita, on 
isompaa palkkaa vaikea vaatia.

Liikunta-alalla on tyypillistä, et-
tä työnantajat kirjoittavat työnte-
kijöidensä kanssa nollasopimuk-
sia. Jotkut yritykset kirjoittavat lähes 
kaikkien työntekijöiden kanssa nol-
lasopimukset, sillä näin vältytään yt-
neuvotteluilta ja työntekijöiden vä-
hennyksiltä, kun joinain aikoina ei 
olekaan töitä niin paljon tarjolla – 
tuntien antamisen voi lopettaa myös 
muista syistä. Nollatyösopimusta alle-

kirjoittaessa kannattaakin huomioida 
sen riskit tai kysyä onko siihen mah-
dollista saada jotain minimituntiai-
kaa, vaikka joillekin nollatyösopimus 
sopiikin mainiosti, mutta jos työ on 
päätoiminen tulonlähde se tuo muka-
naan myös riskejä.

Työehtosopimuksen puutetta pe-
rustellaan usein sillä, että moni asia, 
mikä ei tule työehtosopimuksen kaut-
ta, on sovittavissa työnantajan kans-
sa. Ainakin osittain näin se onkin, 
esimerkiksi palkankorotusta kannat-
taisi pyytää koeajan loputtua tai vii-
meistään silloin kun töissä on ollut yli 
vuoden. Tärkeää olisikin, että työpai-
koilla puhuttaisiin asioista, jotka har-
mittavat tai tuntuvat epäreiluilta ja 
otettaisiin asiat esille myös esimiehen 
kanssa. Työehtosopimukseen liikun-
ta-alalla on vielä matkaa, mutta työ-
paikoilla voitaisiin tehdä parannuksia 
työehtoihin, kun niistä yritettäisiin 
puhua eikä jäätäisi yksin vatvomaan 
epäreilulta tuntuvia asioita.

TEKSTI: MARIIA LEHTINEN

Liikunta-ala kasvaa ilman työehtosopimusta

Varmista selustasi
työelämässä

LIITY NYT!
www.etry..
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ONGELMA
RATKAISTAVISSA 

TESILLÄ? RATKAISU TESSISSÄ

Ei lomaltapaluurahaa Mahdollisesti
Lomaltapaluurahasta 
voidaan sopia

Ei palkankorotuksia Kyllä
Palkkataulukot, yleiset 
palkankorotukset

Epämääräiset työsopimukset Kyllä Työsopimusmallit

Epäselvyydet työnkuvasta – –

Epäselvyydet 
sunnuntaikorvauksesta Kyllä

Pyhätyökorvaukset 
määritellään

Erimielisyydet esimiehen /
yrittäjän kanssa – –

Ilta- ja viikonloppulisien 
puuttuminen Mahdollisesti Lisistä voidaan sopia

Kilpailukielto – –

Kokemuslisien puuttuminen Kyllä

Palkan määräytyminen 
kokemusvuosien 
mukaan

Lapsen sairastuminen Kyllä
Sovitaan 
työehtosopimuksessa

Liian alhaiset palkat Kyllä
Minimipalkat ja 
palkkataulukot

Lyhyet irtisanomisajat Kyllä
Irtisanomisajat 
määritellään

Nollasopimukset Mahdollisesti
Minimitunnit voidaan 
määritellä

Palkattomat tai osittain 
palkattomat koulutukset Kyllä

Koulutuksien palkat 
määritellään

Provisioon perustuvat 
palkkaukset – –

Sairauspoissaolot, 
sairausajanpalkka Kyllä

Sairausajanpalkka 
määritellään

Sijaisten hankkiminen itse – –

Äitiysvapaa-ajan palkka Kyllä
Äitiysvapaan palkka 
määritellään

TEKSTI: JARMO LAHTI, ASIANTUNTIJA, 

TOIMIHENKILÖLIITTO ERTO 

HYVINVOIVA 
TYÖYHTEISÖ 
JAKSAA JA TEKEE 
HYVÄÄ TULOSTA
Yksityisellä liikunta-alalla 
työskentelevien työntekijöiden 
työolot vaihtelevat paljon. 
Osassa työpaikoista työolot 
ovat hyvät ja henkilöstöstä 
pidetään huolta. Myös 
erilaisia tapauksia on 
kerrottu Toimihenkilöliitto 
ERTOn työsuhdeneuvonnan 
päivystäjille.

Työehdot ja työpaikan pelisäännöt 
ovat liian monella kuntosalilla ja 
hyvinvointikeskuksessa hukassa 

tai sitten oikeiksi tarkoitettuja ohjeita 
sovelletaan tilanteen ja mielialan mu-
kaan vaihtelevasti.  Valitettava tosiasia 
on, että työnantajat ja työntekijät eivät 
tunne riittävästi työelämää ohjaavien 
lakien sisältöjä ja määräyksiä.

Tietämättömyydestä seuraa turhia 
riitoja ja huonon kohtelun kokemuk-
sia. Kaikille osapuolille epämieluisat 
tilanteet voitaisiin välttää tai ainakin 
vähentää sillä, että työehdoista sovit-
taessa molemmat osapuolet tuntisivat 
omat oikeutensa ja velvollisuutensa pa-
remmin. 

Liikunta-alan palkkasuositus
Toimihenkilöliitto ERTO ja Erityistoi-
mihenkilöt ET ovat tehneet  uudistetun 
vähimmäispalkkasuosituksen yksityisil-
le liikunta-aloille. Palkkasuositus nou-
dattaa keskusjärjestöjen työllisyys- ja 
kasvusopimuksen mukaisia korotuksia. 
Korotukset tulevat voimaan 1.5.2016. 
Uuden palkkasuosituksen löydät ER-
TOn Internetsivuilta kohdasta palkka-
suositukset.
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Jäsenkysely 2016

Ikä

Koulutus (Valitse korkein koulutustasosi)

Kuinka monta vuotta olet ollut ERTOn jäsen?

ERTOlaisten keskipalkka

Tammi-helmikuun vaihteen isoon jäsenkyselyyn vastasi yli 4000 jäsentä, 
joista ET ry:n jäseniä oli yli 1200. Kaikista vastaajista huimat 96 % 
kertoi suosittelevansa ERTOn jäsenyyttä. Tärkein syy jäsenyyteen oli, 
että liitto turvaa selustan työpaikan pulmatilanteissa. 

3 000

2 600

En tiedä
yhdistystäni

Logistiikan
toimi-

henkilöt ry

Yksityisen 
Sosiaalija

Terveysalan
ammatti-
laiset ry,
YSTEA

Erityistoimi-
henkilöt

ET ry

Talous-
hallinnon
ammatti-
laiset ry

Suomen
Optometrian

Ammatti-
laiset ry

SOA

Kaikki  
yhteensä

2 800

2 400

2 900

2 500

2 700

2 300
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Tilanteesi (Voit valita useamman kohdan)
Millaisia työhön liittyviä lähitulevaisuuden suunnitelmia 
sinulla on? Voit valita monta kohtaa.

Nykyisen / viimeisimmän työsuhteesi kesto

Sovelletaanko työsuhteessasi ERTOn neuvottelemaa työehtosopimusta tai palkkasuositusta?
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Paljonko olet käyttänyt seuraavia jäsenetuja? 

1 paljon, 2 melko paljon, 3 vähän 4 en lainkaan

Jäsenyhdistyksen palvelut

Mahtaakohan kukaan enää muistaa Radio 
Jerevania. ERTOn jäsenkyselyn ET:läisten 
vastauksia lukiessa tuli nostalginen fiilis. 
Tässä muutama kommentti vastauksiinne

MITÄ TOIVOT 
YHDISTYKSELTÄSI
Ajan seuraamista, tutkimus-
tuloksia, pidän lehdestänne.
• Kiitos lehtemme puolesta. Teemme 

parhaamme seurataksemme aikaa. 
Viestimme nykyisin vilkkaasti sekä 
kotisivujemme että erityisesti 
Facebook –sivullamme mm. tuoreista 
tutkimuksista ja muista tiedoista. 

Saisi edes sähköpostia toisinaan  

Enemmän tietoa jäsenyhdistyksen 
toiminnasta ja siitä miten jäsenet 
voivat vaikuttaa toimintaan.
• ETry lähettää noin 20–30 sähköpostia 

vuosittain kaikille niille jäsenillemme, 
joille meillä on sähköposti tiedossa. 
Paljon enempään emme kykene ilman, 
että viestivälineet alkavat tunnistaa 
kirjeemme roskapostiksi. 

• Toivomme sinulta jäsenenämme 
vinkkejä ja muita yhteydenottoja. 
Erityinen toiveemme on, että 
ylläpidät omat tietosi ja päivität 
sähköpostiosoitteesi niin, että voit 
vastaanottaa viestejämme! 

• Yhdistyksen valitsemat edustajat 
edustamme etryläisiä ERTOn 
virallisessa hallinnossa. Tule 
siis mukaan tapahtumiimme ja 
vuosikokouksiimme päättämään ja 
keskustelemaan linjauksistamme.

Ensinnäkin selkeät yhteystiedot, 
missä asioissa ollaan ertoon 
ja missä et:n yhteydessä 
• Erto hoitaa jäsenrekisteri- ja 

työsuhteeseen liittyvät edunvalvonta-
asiat mm. työsuhdeneuvonnan. 
ERTOn EMMA-akatemia vastaa 
suuresta määrästä koulutusta. 
Erton työttömyyskassa hoitaa 
työttömyysasiat. 

• ETry sinun yhdistyksenäsi tarjoaa myös 
koulutusta, vertaistukea ja virkistystä. 

Miten tyytyväinen olet jäsenyhdistyksesi palveluun ja toimintaan?

Tyytyväisyysasteeni
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ERTO saa osoitteen- ja nimen-
muutokset automaatti-

sesti väestötietojärjestelmästä. Ilmoi-
ta itse jäsenrekisteriin kaikki muut 
muutokset, esim. sähköpostiosoite ja 
työnantajan vaihtuminen. Alasi pal-
kankorotustiedotteet saat vain, jos jä-
senrekisterissä on oikeat tietosi. 

Liiton eAsioinnissa www.erto.fi/
liiton-easiointi voit päivittää yhteys-
tietosi, ilmoittaa työnantajan vaih-
tumisesta, eläkkeelle jäämisestä tai 
palkattomasta ajasta. Jäsenmaksu pal-
kattomalta ajalta on minimin suu-
ruinen. Voit tarkastella maksamia-
si jäsenmaksuja, laskea jäsenmaksusi 
suuruuden ja tilata tarvittaessa uudet 
jäsenmaksuviitteet myös sähköpostii-
si tai tekstiviestillä. 

Jos jäsenkorttisi on kadonnut, niin 
uuden tilaaminen onnistuu eAsioin-
nissa. Jos sinulla ei ole käyttöä ERTOn 
kalenterille, voit päivittää kalenteriti-
lauksesi omissa tiedoissasi. 

Nopein tapa saada 
hakemus perille
Työttömyyskassalle tulevat hakemuk-
set käsitellään saapumisjärjestyksessä. 
Nopeimmin saat hakemuksesi perille 
käyttämällä kassan eAsiointia (Web-
Tyttiä) www.erto.fi/kassan-easiointi.

Työttömyyskassan eAsioinnissa 
voit hoitaa työttömyysturvaan ja vuo-
rotteluvapaaseen liittyviä asioita. Voit 

lähettää päivärahahakemuksen ja seu-
rata hakemuksesi käsittelyn tilannet-
ta. Netissä voit lähettää myös tarvitta-
vat liitteet. Nopeutat asiasi käsittelyä 
toimittamalla kaikki liitteet heti hake-
muksen yhteydessä.

Käyttäjätunnus ja salasana
Käyttäjätunnuksesi ERTOn eAsioin-
tiin on jäsennumerosi. Salasanasi 
on ensikirjautumisessa postinumero-
Sukunimi omien tietojesi mukaises-
ti. Järjestelmä pyytää ensimmäiseksi 
muuttamaan salasanasi; sen jälkeen 
pääset jatkamaan itse eAsiointiin. 

Jos et ole kirjautunut eAsiointiin 
vielä kertaakaan, älä käytä ”Unohdit-
ko salasanasi” -toimintoa. Ensimmäi-
sellä kirjautumiskerralla voit käyttää 
ainoastaan oletussalasanaa.

Jos kirjautumisen kanssa on pulmia, 
ota yhteyttä osoitteella tuki@erto.fi 

Jäsenmaksut ja e-lasku
Jos työnantaja ei peri jäsenmaksuja-
si suoraan palkastasi, on e-lasku näp-
pärin tapa hoitaa maksut itse. Kun 
siirryt e-laskuun, pääset eroon viite-
numeroiden näpyttelemisestä käsin. 
Samalla säästät luontoa ja rahaa. 

Hae laskuttajatiedot verkkopan-
kistasi nimellä ”Toimihenkilöliitto 
ERTO” ja tilaa e-lasku. Tilaus siirtyy 
pankista ERTOn jäsenrekisteriin. 

Muuta laskun summa oikeaksi
Saat e-laskusi joko nollan tai sentin 
suuruisena pankistasi riippuen. Muu-
ta aina laskun summa kuukauden tu-
lojasi vastaavaksi.  

Eläkeläisjäsenet ja yrittäjäjäsenet 
saavat e-laskunsa automaattisesti oi-
kealla summalla, koska heillä on va-
kituinen euromääräinen jäsenmaksu.

Maksatko 45 euroa?
Jos maksat jäsenmaksua aina 45 eu-
roa kuukaudessa, voit saada e-laskusi 
oikealla summalla. Laita viesti jäsen-
rekisteriin: jasenpalvelu@erto.fi, niin 
summa on mukana seuraavassa e-las-
kussasi. 

LISÄTIETOA E-LASKUSTA: WWW.ERTO.FI/

TIETOA-ERTOSTA/JASENMAKSUT

PÄIVITÄ TIETOSI JÄSENREKISTERIIN
Huolehdi tietojesi ajantasaisuudesta ERTOn  
jäsenrekisterissä, niin saat kaikki oikeat viestit.

Ilmoittautuminen ERTOn 
tapahtumiin helpottui

Nettisivujemme Kalenteri uudistui. Nyt 
voit ilmoittautua tapahtumiin ja maksaa 
omavastuuosuuden suoraan kalenterin 

kautta. 

Voit ilmoittautua kerralla niin moneen 
tapahtumaan kuin haluat ja ilmoittaa 

samalla useampia henkilöitä.

Lisätietoja: https://www.erto.fi/tietoa-
ertosta/tiedotteet/muut-tiedotteet/2163-
ilmoittautuminen-tapahtumiin-helpottui

http://www.erto.fi/liiton-easiointi
http://www.erto.fi/liiton-easiointi
http://www.erto.fi/kassan-easiointi
http://erto.creamailer.fi/ac/aHR0cHM6Ly93d3cuZXJ0by5maS9rYXNzYW4tZWFzaW9pbnRpP3V0bV9zb3VyY2U9Y3JlYW1haWxlciZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1qYXNlbnRlcnZlaXNpYV83JTJGMTUmdXRtX2NvbnRlbnQ9JTVCZW1haWwlNUQ-/MjkxOTQ5MDZ8NjMzOTN8MjM3ODR8MjAz
mailto:tuki@erto.fi
mailto:jasenpalvelu@erto.fi
http://www.erto.fi/tietoa-ertosta/jasenmaksut
http://www.erto.fi/tietoa-ertosta/jasenmaksut


Aivot koetuksella 
työuupumuksessa 

tETra 1/201622  

Kun työtilanne ylittää yksi-
lön voimavarat ja työstres-
si pitkittyy, seurauksena voi 
olla työuupumus. Työuu-
pumuksen syynä ei aina ole 

suinkaan liian suuri työmäärä, vaan 
myös epävarmuus työn jatkuvuudes-
ta tai epäselvä työnjako voivat olla 
kuormituksen taustalla. Altistavia te-
kijöitä voi löytyä työn lisäksi työnte-
kijästä itsestään - monet uupumusta 
kokevat ovat varsin tunnollisia työs-
sään. Tunnollisuus ei sinänsä ole huo-
no asia, niin kauan kuin hallinnan 
tunne työstä säilyy. 

Työuupumukseen liittyy väsy-
mystä, joka ei liity yksittäisiin työn 
kuormitushuippuihin ja joka ei tun-
nu talttuvan levolla tai välttämättä 
lomallakaan. Myös oman työn mer-
kityksen kyseenalaistaminen, kyy-
nistyminen, voi olla merkki uupu-
muksesta. Univaikeudet, esimerkiksi 
aamuyön heräily työasioiden vuoksi 
on tavallinen oire. On myös tavallis-
ta, että työuupumuksesta kärsivät ko-
kevat usein muistin, keskittymisen ja 
oppimisen vaikeuksia. Vaikeutuessaan 
työuupumukseen liittyy riski sairastua 
esimerkiksi masennukseen tai uni- ja 
päihdehäiriöihin.  

Huolehdithan aivojesi 
palautumisesta
Aivojen näkökulmasta hyvän työky-
vyn taustalla on riittävän hyvä palau-
tuminen kuormituksesta. Palautumis-
ta kannattaa vaalia paitsi työpäivän 
jälkeen, mutta myös työpäivän aika-
na esimerkiksi taukojen ja huumorin 

avulla. Liikunta, harrastaminen, ter-
veellinen ruokavalio, hyvät sosiaaliset 
suhteet ja hyvä uni auttavat tutkitusti 
jaksamaan. Aivot nauttivat siitä, että 
niitä aktivoidaan. Mutta liiallinen tai 
liian vähäinen kuormitus saattaa ai-
heuttaa sen, että voimavarat riittävät 
kyllä arkisten rutiinitöiden tekemi-
seen, mutta uuden luomiselle, uusille 
ideoille ja oppimiselle ei jää tilaa. Uu-
det aivotutkimustulokset ovat osoit-
taneet, että jo verrattain lievä työuu-
pumus vaikuttaa aivojen toimintaan. 
Uupumusta kokevat saattavat suoriu-
tua työtehtävistään verrattain hyvin, 
mutta hinta voi olla aivoille kova. 

Hyvä suoriutuminen työtehtävistä 
kuormittaa uupuneilla aivoja tavan-
omaisesta poikkeavalla tavalla. Tämä 
kuormitus vie myös resursseja siltä, et-
tä työskentelyn aikana uupuneet eivät 
reagoi esimerkiksi hälytysääniin riittä-
vän tehokkaasti. Tämä voi olla merkit-
tävä asia esimerkiksi työturvallisuus-
näkökulmasta. On myös todettu, että 
uupuneet reagoivat negatiivissävyt-
teiseen informaatioon tavallista no-
peammin, ja vastaavasti positiivissä-
vytteiseen informaatioon tavallista 
hitaammin. Sitä ikään kuin on herkis-
tynyt tarttumaan tavallista nopeam-
min ympärillä olevaan negatiiviseen. 
Tämä voi olla kuormittavaa paitsi ih-
miselle itselleen mutta myös työtove-
reille ja perheenjäsenille. 

Tartu ajoissa
Vaikka työuupumuksen alkuperä liit-
tyy nimensä mukaisesti työhön, sen 
vaikutukset ulottuvat usein myös yk-

sityiselämään ja perheeseen. Väsy-
neenä ja kuormittuneena ei jaksa olla 
läsnä läheisilleen, ystävilleen, työka-
vereilleen. Vaikka työuupumus ei ole 
yksittäisen työntekijän vika, hän voi 
kuitenkin ehkäistä uupumusta. Voi 
esimerkiksi itse miettiä, mihin asi-
oihin voi itse tekemällä vaikuttaa ja 
mihin ei, ja pyrkiä suuntaamaan aja-
tukset niihin joihin voi vaikuttaa.  
Miettimisavuksi voi pyytää myös esi-
miehen. Voi vaatia rohkeutta ottaa 
oma jaksaminen puheeksi esimiehen 
kanssa, jos mielessä on pelko oman 
työn puolesta. Kuitenkin esimies on 
se henkilö, joka voi auttaa löytä-
mään keinoja työn tuunaamiseen sii-
hen suuntaan, että innostus työhön 
voisi palata. Niinpä, paitsi yksilön 
oman työkyvyn mutta myös laajem-
min hyvinvoinnin kannalta on tärke-
ää, että työuupumuksen oireet uskal-
letaan nähdä ja ottaa vakavasti ilman 
leimautumisen pelkoa jo ennen kuin 
ne ehtivät kehittyä vakaviksi. 

TEKSTI: LAURA SOKKA

Lisätietoja ja ohjeita: 

http://news.cision.com/fi/
tyoterveyslaitos/r/tyouupuneet-suoriu-
tuvat-hyvin--mutta-hinta-aivoille-voi-
olla-kova,c9936221 

Heli Nurmi: Työuupumuksen itsehoito 
– Kuinka kierrän karikot. https://verkko-
kauppa.duodecim.fi/6533.html

http://news.cision.com/fi/tyoterveyslaitos/r/tyouupuneet-suoriutuvat-hyvin--mutta-hinta-aivoille-voi-olla-kova,c9936221
http://news.cision.com/fi/tyoterveyslaitos/r/tyouupuneet-suoriutuvat-hyvin--mutta-hinta-aivoille-voi-olla-kova,c9936221
http://news.cision.com/fi/tyoterveyslaitos/r/tyouupuneet-suoriutuvat-hyvin--mutta-hinta-aivoille-voi-olla-kova,c9936221
http://news.cision.com/fi/tyoterveyslaitos/r/tyouupuneet-suoriutuvat-hyvin--mutta-hinta-aivoille-voi-olla-kova,c9936221
https://verkkokauppa.duodecim.fi/6533.html
https://verkkokauppa.duodecim.fi/6533.html
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Sama kuva leviää internetissä, 
mutta kuvassa on eri tekstejä, 
kuten Sipilästä tehty kuva ”Se 
hetki kun tajuat olleesi Opin-

totukea ei heikennetä -kuvassa”. Ky-
seessä on meemi. Suupielet alaspäin il-
meestään tunnettu yhdysvaltalainen 
kissa Grumpy Cat on yksi tunnetum-
mista meemihahmoista. Yhdestä mee-
mistä lähtenyt suosio on nyt tuonut 
omistajalleen lähes 100 miljoonan 
dollarin omaisuuden. Grumpy Catil-
la on oma kahvimerkki, hajunpoisto-
tuote ja elokuva. Meemit eivät siis ole 
mikään leikin asia.

 Meemit ovat sosiaalisen median 
aarteita, jotka välittävät tietoa, otta-
vat kantaa tai ovat vain outoja.  Mee-
mi on mutaatio, muunnelma, joka 
mukautuu ympäristöön ja leviää no-
peasti. Meemi toistaa itseään, muo-
vautuen sen hetken kulttuuriin ja voi 
saada yllättäviä muotoja.  Meemi on 
idea, kulttuurinen ilmiö, joka saa suu-
ren huomion. 

Korvaa nyt meemi sana Paavo Väy-
rysellä.

Yleisesti meemi (ei-Paavo) on di-
gitaalinen tuotos: kuva, video tai in-
ternetsivu, mutta ihminenkin voi 
olla meemi.  Meemi leviää salaman-
nopeasti sosiaalisessa mediassa, saa-
den suuren suosion. Paavo Väyrynen 
itsessään on elävä meemi.

Paavo yllättää, muuntautuu tilan-
teen mukaan. Kun hän omassa puolu-
eessa (meemi internetissä) ei saakaan 
enää kannatusta ja ajatukset eivät le-
viä, perustaa Paavo (meemi) oman 
puolueen (internetin). Kun luulem-
me, että voimme seurata hetken rau-
hassa omaa Facebook-tietovirtaa ja 
lukea internetlehtiä, niin kuinka ol-
lakaan, taas joka viides kuva on mee-
mi (Paavo) ehdottomassa jotain aivan 

uutta. Tällä kertaa Paavo seikkailee 
uudessa kahvimukikokoelmassa.

 Paavo on super-meemi, joka jat-
kaa kulkua, vaikka suosio laskisi. Paa-
vo osaa yllättää. Paavo jatkaa kulku-
aan. Paavo on meemi.

Voiko sinusta tulla Paavo? Kyllä 
voi. Mutta jos sinulla on kissa, joka 
näyttää Paavolta, niin vielä parempi. 
Eli kuinka tehdään kohtuullinen mee-
mi (Paavo). 

1. Katso internetistä viimeisimmät 
uutiset ja trendit. Kannattaa myös vil-
kaista mitä Paavo on tehnyt. Mieti ai-
heita, jotka tiedät. 

2. Etsi internetistä tai ota itse so-
piva kuva. Kuvan ja aiheen on hyvä 
kohdata jollakin tasolla, mutta usein 
meemissä (Paavossa) voi olla suurikin 
ristiriita kuvan ja tekstin välillä. Esi-
merkiksi mutrusuinen Paavo näyttää 
surulliselta, mutta tekstissä lukee ”Pa-
ras päivä koskaan”. Muista kuvaoikeu-
det ja älä varasta toisen kuvaa. Lainaa. 

3. Nyt mieti teksti kuvaan. Mee-
missä (Paavossa) on yleensä kaksi 
ulottuvuutta:ylä- ja alateksti. Yläteksti 
herättää mielenkiinnon ja alateksti rä-
jäyttää potin. Tai saa edes pienen hy-
myn aikaiseksi.  Paavo itse voisi teh-
dä meemikuvan, jossa ylhäällä lukee 
”Juuri kun luulit päässeesi eroon mi-
nusta…” ja sitten kuvan alalaidassa 
”haen sittenkin seuraavaksi presiden-
tiksi.” Yleisin virhe tekstiä suunnitel-
lessa on ajatteleminen. Kun tuijotat 
kuvaa pidempään kuin viisi minuut-
tia, niin olet jo miettinyt liikaa. Kir-
joita kuvaan ensimmäiset asiat mitkä 
tulevat mieleen. 

4. Julkaise ja jaa kuva nyt kaikille 
kavereille. Jatka sinnikkäästi kuvan ja-
kamista, koska niin syntyy hyvä mee-
mi (Paavo).

JARNO ALASTALO  

ON UUDEN SOSIAALISEN MEDIAN  

HEIMO.CO:N YKSI PERUSTAJA JA SUOMEN 

JOHTAVA KISSAVIDEOASIANTUNTIJA.

Paavo Väyrynen on meemi
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Aurinkoinen perjantai alkoi auton 
pakkauksella, kyllähän sitä tava-

raa tulikin auto täyteen kun mukaan 
piti pakata koirapojat tarvikkeineen, 
lasketteluvehkeet,  uimakamppeet, 
lenkkikamppeet, hippavaatteet ja tie-
tenkin paljon ruokaa ja juomaa. 

Ensimmäinen pit stop oli Mikke-
lissä, jossa vielä lisättiin kyytiin ka-
verin tavaroita ja Siilinjärvellä toinen 
pit stop ruokavaraston täydennystä 
varten. On muuten Siilinjärvi  vähän 
muuttunut sitten viime näkemän, jos-
ta on jo muutama vuosi aikaa: kaik-
kien ketjujen kaupat ja muutkin pal-
velut löytyy, joten seuraavan kerran 
Tahkolle mennessä voi tehdä koko vii-
kon ruokaostokset siellä. 

Aurinko paistoi edelleen perille 
saavuttaessa ja pojat valtasivat revii-
rinsä ja kotiutuivat Tonttulaan.

Kun tavarat oli saatu paikalleen ja 
loman kunniaksi kuohuviinit nautittu 
lähdettiin iltalenkille SM Tahkorallin 
lähtötunnelmia fiilistelemään.  

Saunan ja iltapalan jälkeen uni voit-
ti, ei vanhat jaksaneet enää lähteä baa-
riin vaikka aluksi niin vähän suunni-
teltiin...  

Lauantaina aamulla ruhtinaalli-
sen aamupalan jälkeen osa porukasta 
suunnisti rinteeseen ja osa ladulle au-
ringon paisteesta nauttimaan.  

Iltapäivästä saapui lisää porukkaa 
lastenhoitajakoulun pienimuotoiseen 

30 v luokkakokoukseen: kaiken kaik-
kiaan meitä oli kuusi vanhaa opiskeli-
jaa ja kaksi opettajaa.  

Iltapäivän aikana päivitimme kaik-
kien elämäntarinat ja juttu jatkui sii-
tä mihin se oli 30 v sitten päättynyt. 
Onneksi seinän takana ei ollut asuk-
kaat paikalla, sillä hiljaista hetkeä ei 
ollut.  Illalla suunnistimme Ravinto-
la Rehtiin syömään ja illan päätteeksi 
Syvärin kunkkuun Aikakonetta katso-
maan, Piazzassa esiintynyt Jvg olis ol-
lut liian modernia meille tähän nos-
talgiseen iltaan. 

Ei se opiskelu kyllä muistaakseni 
yhtä hauskaa ollut kuin tämä tapaa-
minen 30 v jälkeen!!! Suupielet nyki 
seuraavana aamunakin sen naurami-
sen jälkeen ja paljon tuli ikää lisää. 

Sunnuntaina toiset poistuivat ko-
tiin ja osa suunnisti rinteeseen  eväs-

repun kansa. Makkarat ja kahvit mais-
tuivat laavulla!

Illalla uni maittoi jo ennen saunaa 
etenkin pitemmän kaavan mukaan 
edellisyön juhlineelle kaverille.  

Maanantaina olikin sitten reipas 
olo ja jaksoi rinnepäivän jälkeen kyl-
pylään kipeytyneitä lihaksia rentout-
tamaan.  Kylpyläliputhan sisältyy his-
silippujen ohella mökin hintaan. 

Tiistai ja keskiviikko menikin rin-
teessä välillä laavulla makkaraa pais-
tellen ja eväskahveja juoden. Ja illalla 
pääsi kylpylään rentoutumaan! 

Torstaina viimeisen illan kunniak-
si oli kova yritys lähteä Piazzalle Jon-
ne Aaronia katsomaan mutta Business 
Slalomin -tapahtuman vuoksi jonot 
olivat niin pitkät, että puolen tunnin 
pakkasessa jonotuksen jälkeen miel-
lyttävämpi vaihtoehto oli kävellä ta-
kaisin mökille ja käydä nukkumaan 
yömyssyn jälkeen. 

Perjantaina olikin sitten mökin sii-
vous ja sen jälkeen pääsi lähtemään 
nenä punaisena ajelemaan kohti kotia.  

Ihana reipas ja rentouttava lii-
kunnallinen loma takana ja mukavia 
muistoja mielessä. Mökki on viihtyisä, 
toimiva ja tilava, rauhallisella paikal-
la, mutta silti lähellä palveluita, sin-
ne täytyy lähteä toistekin! Ihanaa kun 
voi lomailla koko perheen, myös koi-
rien kanssa yhdessä!

KIRSI KYRÖLÄINEN 

Talviloma Tonttulassa
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Vaaleansininen hirsimökki katse-
li kutsuvasti lumikinosten kes-
kellä ajaessamme pihaan. Idyl-

liä täydensi edellisten asukkaiden 
rakentama valloittava lumiukko mö-
kin seinustalla. Tämä on toinen lo-
mani Levin Olokolossa. Ensimmäisen 
kerran kävin syksyllä ruska-aikaan. 

Olokolon mökki koostuu olohuo-
neesta, jossa on avokeittiö, kahdes-
ta makuuhuoneesta, kahdesta par-
vesta ja saunatiloista. Mökki soveltuu 
erinomaisesti kolmen tai neljän hen-
gen porukalle. Vuodepaikkoja on toki 
enemmänkin mutta tikapuut kahdelle 
parvelle ovat melkoisen jyrkät. Varsin-
kin rankan hiihtolenkin tai baari-il-
lan jälkeen sinne kiipeäminen tuntui-
si suorastaan uhkarohkealta.

Erityistä kiitosta saa mökin hyvin 
varusteltu keittiö, josta löytyy hellan, 
jääkaapin ja astioiden lisäksi myös tis-
kikone, mikro, kahvinkeitin ja leivän-
paahdin. Keittiö on täydellinen kok-
kailuun vaikka isommallekin joukolle. 
Oman tunnelmansa luo upea vuoluki-
vinen takka, jonka loisteessa on upea 
rentoutua ja tunnelmoida. 

Levin mahtavien hiihtokelien ja 
upeassa kunnossa olevien latujen hur-
maamina teimme kymmenien kilo-
metrien päivittäisiä hiihtolenkkejä. Ja 
pakkohan sitä oli käydä myös rintees-
sä kokeilemassa, kun mökin vuokraan 
sisältyy kaksi hissilippua. Ulkoilujen 
jälkeen oli suorastaan taivaallista ren-
toutua ja lepuutella hiihdosta uupu-
neita jäseniään Olokolon saunassa. 
Ensimmäinen saunanlämmitys tosin 
ei ottanut onnistuakseen mutta on-
neksi ystävällinen ja avulias huolto-
mies riensi pelastamaan onnettomat 
saunanlämmittäjät. Tiedoksi tuleville 
vuokraajille, älkää kääntäkö lämmi-
tysnappia liikaa, silloin kiuas menee 
ajastukselle.

Olokolosta löytyy Lapin taikaa

Jos jotain miinusta mökistä pitää 
sanoa, niin se on minikokoinen wc. 
Sinne ei isompi ihminen mahdu si-
sään kuin peruuttamalla. En myös-
kään ole koskaan aiemmin nähnyt 
niin pientä käsienpesuallasta. Samoin 
mökin viihtyvyyttä parantaisi vielä 
entisestään, jos olohuoneen kalustus-
ta hieman uusittaisiin. Erityisesti soh-
va ja tekstiilit kaipaisivat päivittämis-
tä tälle vuosikymmenelle. 

Mökki sijaitsee erinomaisella pai-
kalla vajaan kilometrin päässä Levin 
keskustan palveluista ja laskettelurin-

teistä. Myös hiihtoladulle pääsee su-
juvasti lähes suoraan mökin ovelta, 
tai ainakin saman kadun varrelta. Lu-
mettomana aikana mökin ympäril-
lä on upeat lenkkeilymaastot. Kaiken 
kaikkiaan Olokolo on viihtyisä ja ren-
touttava lomanviettopaikka, erityises-
ti lomailijalle, joka pitää liikunnasta, 
ulkoilusta ja Lapin luonnosta mutta 
arvostaa myös hyvin palvelujen lähei-
syyttä. Itselleni ainakaan toinen kerta 
ei varmasti jää viimeiseksi.

SIRPA SIPPOLA
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RATKAISE RISTIKKO. Lähetä täytetty ristikko tai tummennetuille ruuduille muodostuvat sanat 30.6.2016 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  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



Hakijan nimi:  �������������������������������������������������������

Osoite:  ������������������������������������������������������������

Sähköposti:  ���������������������������������������������������������

Puhelin: ������������������������������������������������������������

Työpaikka: ����������������������������������������������������������

LOMAMÖKIT

OLOKOLO:

Haluttu viikko: ����� tai ����� tai �����

TONTTULA:

Haluttu viikko: ����� tai ����� tai �����

YLLÄS VIIKKO 8: �����

Olen aikaisemmin ollut:

Olokolossa: vuosi �������� viikko ����� 

Tonttulassa: vuosi �������� viikko ����� 

lomahuoneistossa: vuosi �������� 

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 29.5.2016 mennessä. Arvonta 
suoritetaan ke 8.6.2016.

OLOKOLO Levin Kelorakassa on  kaunis siniharmaa hirsimök-
ki (valm. -89), jossa on tupakeittiö, kaksi  makuuhuonetta, kaksi 
parvea ja sauna. Mökki on tarkoitettu enintään 6 hengen majoi-
tukseen. Olo kolo  sijaitsee noin 1 km päässä Hullun Poron ra-
vintoloista ja noin 2 km päässä Levikeskuksesta,  jossa on elin-
tarvikekaupat, Alko, apteekki, lahja- ja erikoistavara- liikkeet, 
postipalvelut, kylpylä ja useita ravintoloita jne. Runsaat harras-
tusmahdollisuudet. Lisätietoja www.levi.fi 

TONTTULA Nilsiän Tahkolla on pirteä punainen paritalon puoli-
kas (valm. -01), jossa on tupakeittiö, yksi makuuhuone, iso par-
vi 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 urheilutavara-myymälä jne. Moni-
puoliset harrastusmahdollisuudet. Lisätietoja www.tahko.com

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

VIIKKOVUOKRAT Olokolo: Tonttula: Lomahuoneisto Ylläs:  
500 € viikko 8A-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. Ylläksellä 
lomaosakeviikko varattuna viikolle 8 eli parhaimpaan hiihtoloma-aikaan. Ylläksen 
lomaosake sijaitsee Äkäslompolossa, aivan Ylläksen rinteiden vieressä hyvien palveluiden 
läheisyydessä.  Lomaosake  on pieni, avaran pohjaratkaisun pyöröhirsimaja, jossa on 
oleskelutila ja parvi, keittiö, pesutilat ja sauna. Tilaan mahtuu majoittumaan yhteensä 
4 henkilöä.  Varustukseen kuuluvat takka ja takkapuut, tv, terassi, pyyheliinat, lakanat, 
sähköpistoke autolle sekä siivous. Mökit eivät sovi liikuntarajoitteisille. 

Lomaviikot arvotaan kaksi kertaa vuodessa: Viikot 8–34/2016 arvottiin 1.12.2015 ja 
viikot 35–52/2016 ja 1–7/2017 arvotaan 8.6.2016. Mikäli samaa ajankohtaa hakee 
useampi henkilö, on etusijalla hakija, joka ei ole aiemmin mökkiä vuokrannut.  

LOMAMÖKKIEN VUOKRAHAKEMUS 35/2016 – 7/2017

Muuta huomioitavaa: ���������������������������������������������������������������������������������������tETra 1/2016



”Kaksin kaunihimpi 
kesänkin jälkeen. 
    Jos et tiedä, 

mihin kuulut, olet 
ETryläinen!” 

                      Turvallista kesää, 
                                            etry! 
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