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S

yyskokous vahvisti ETry:n vuoden 2016 toiminnan teemaksi ”reiluus”. Kulunut vuosi on ollut enemmän kuin mielenkiintoinen: Keväällä puserrettiin yhtä aikaa Uutta Keskusjärjestöä (UKJ) ja Kilpailukykysopimusta (KiKy) ja nyt syksyllä olemme
rakentaneet elämää aikaan saatujen ja tekemättömien ratkaisujen perustalle. Tavoitteena oli ”reilusti yhdessä” (alateemamme)
myötä entistä vahvempi neuvotteluasema koko ay-kentälle. Julkisuudessa ammattiyhdistystoimintaa on leimattu negatiivisesti
ja järjestöaktiivit ovat välillä olleet helteessä erilaisten väitteiden
ristitulessa. Edistä sitten reiluutta tässä!
Mikä sitten on reilua? Sekö, että käännymme kilpailemaan
keskenämme työkaverin, naapurijärjestön tai muiden yhteenliittymien kanssa? Ei tietenkään. Pidetään pää kylmänä ja katse
edelleen olennaisissa asioissa: Paljon olemme saavuttaneetkin,
muistetaan se. Järjestöllisesti on tarpeen muistaa, että pippurisen ERTOn ääni on kuulunut hyvin neuvottelupöydissä ja meillä
on hyvä rooli edustamissamme pöydissä. On siis reilua antaa kiitos meitä edustaville: Kiitos, ERTO, edunvalvonnasta ja toimintakehyksestä, jonka välineitä järjestö on uudistanut. Muistetaan
kaikki, että nettikaupan varausjärjestelmää yhä ”ajetaan sisään”.
Jäsenpalautteen mukaan järjestömme on kuunnellut toiveita ja
yksinkertaistanut uusilla ratkaisuilla mm. jäsenten osallistumisrutiineja.
Myös ETry on saanut positiivista palautetta toimistaan. Aina
on kuitenkin myös parannettavaa.
Verkottumisen ja vertaistuen merkitys on niin suuri, että tällaisissa murroskohdissa on syytä olla hötkyilemättä. Jos missä,
niin monialaista kenttää kokoavassa ETryssä tämä tiedetään. Valmistaudumme koko ensi vuoden ajan ETry:n 50-vuotisjuhlavuoteen 2018. Meillä on aikaa vahvistaa entisestään toimintamallejamme ja edetä iloisesti käsi kädessä huomiseen. ETry:n hallitus
on ollut tiukasti työllistetty koko vuoden ja onkin erityisen tärkeää, että hallituksessa on osaavaa, energistä ja taidokasta joukkoa.
Moni toimenpiteistämme ei näy
koko jäsenistölle, mutta väitän, että ETry:n toiminta on näin pieneksi
yhdistykseksi poikkeuksellisen laajaa. Reilua on myös mitoittaa valmistelut niin, että voimme kaikki
nauttia vuodesta 2018 ”reilusti”.  
Muistathan tulla syyskokoukseen
vaikuttamaan ja päättämään!
Nähdään Heurekassa,
TARJA HAILI
PUHEENJOHTAJANNE
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KUTSU SYYSKOKOUKSEEN 12.11.2016
Erityistoimihenkilöt ET ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään Vantaalla, Tiedekeskus
Heurekan tiloissa osoitteessa Kuninkaalantie 7,
01300 Vantaa (Auditorio Virtanen), lauantaina
12.11.2016 kello 14.00.

12.11.

Syyskokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:n syyskokoukselle määräämät asiat sekä
hallituksen täydentäminen.
Yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaan aloitteita yhdistyksen kokoukselle voivat
tehdä yhdistyksen jäsenet. Jos jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen
kokouksessa, hänen tulee jättää kirjallinen aloite päätösesityksineen hallitukselle
viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.
Kokoukseen osallistuville yhdistyksen jäsenille korvataan matkakulut
matkustusohjesäännön mukaisesti halvinta kulkuneuvoa käyttäen kotipaikkakunnalta
kokouspaikkakunnalle. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä matkalipputoiveesi.
Pääkaupunkiseudulta (Helsinki-Espoo-Kauniainen-Vantaa) tuleville ei korvata
matkakuluja. Alle 12 euron matkakuluja ei korvata. Korvaus edellyttää osallistumista
em. kokoukseen. Ilman erityisen pätevää syytä kokouksesta pois jääneeltä peritään jo
yhdistyksen lukuun lunastetun lipun hinta.
Ilmoittautumiset 30.10.2016 mennessä paivi.kuosmanen@erto.fi.
Lisätiedot www.etry.fi.
Erityistoimihenkilöt ET ry
Hallitus

OHJELMA

Klo 10.30 alkaen tarjolla kahvia.
n sisältöjohtaja Mia Jokinivan
Klo 11.00 tilaisuus alkaa Villa Mandala
.
stressinhallintaa koskevalla luennolla
as.
loun
0
Klo 13.0
ekan
tutustumaan kokouksen ohessa Heur
Kutsumme sinut ja perheenjäsenesi
näyttelyihin, seuraa ilmoittelua.
maksaa jäsenelle ainoastaan 10,00
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e
ilmoittautumisen jälkeen ETry:n tilill
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numero Danske Bank FI57 8000 1201
äsenille hinta on aikuisille 20,00
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SOME-NÄKYVYYS
JA DIGITAALINEN
VIESTINTÄ
Nykyaikaisessa maailmassa sosiaalinen
media on suuressa suosiossa viestintäkanavana. Suurin osa ilmoituksista, uutisista ja tapahtumista julkaistaan sosiaalisen median uutisvirtaan. Tällä myös
karsitaan postituskustannuksia ja ollaan
mukana tekemässä vihreää jalanjälkeä.
Tavoitteenamme ei ole täyttää jäseniemme sähköpostilaatikoita eikä uutisvirtojen
seiniä omilla uutisillamme, vaan haluamme tuottaa sinne ajankohtaisia ilmoituksia ja uutisia järjestömme uutisista, tapahtumista ja muutoksista. Otamme myös
huomioon muiden Erton jäsenyhdistysten
uutisia sekä Erton päivityksiä. Tavoitteenamme on tuottaa itse omia ilmoituksia
juuri meidän jäsenillemme. Tarkoituksena
on myös pitää ilmoituksemme asiallisina
ja ulkoasultaan siisteinä.
Digitaalinen viestintä esiintyy myös jäsenkirjeen muodossa. Jäsenkirjeemme lähetetään nykyään uutiskirjeinä. Tähän on
siirrytty sen vuoksi, että sen avulla tiedottaminen on tehokasta, vaivatonta ja
sen avulla tavoitamme jäsenemme. Käytössämme on Creamailer -alusta, joka on
kotimainen tuote. Sähköisen jäsenkirjeen
avulla, pystymme myös seuraamaan viestin avausten määrää; kuinka paljon siinä olevia linkkejä klikataan eli onko sisältö ollut kiinnostava. Raportoinnin avulla
pystymme myös muuttamaan jäsenkirjettämme mielenkiintoisempaan suuntaan.
Joka kuukausi haemme Erton jäsenrekisteristä sähköpostiosoitteet, jolloin saamme päivitetyn listan. Emme käytä vanhaa
osoitteistoa jäsenkirjeen lähetyksen perustana.
JOTTA PYSYT MUKANA järjestön uutisista ja tapahtumista, muistathan pitää
tietosi ajantasalla Erton E-asioinnin kautta. Tällöin varmistat sen, että saat tietoosi viimeisimmät tapahtumat ja uutiset.
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ETry:n hallituksen
vastuunjako 2016
ETry:n hallitus toimeenpanee jäsenkokouksen
hyväksymän toimintasuunnitelman. Hallitus
on päättänyt sisäisestä vastuunjaostaan
tammikuun järjestäytymiskokouksessa.
Varsinainen jäsen lihavoituna. Lihavoitu tehtäväkokonaisuus
tarkoittaa päävastuuta teemasta, muutoin ryhmässä mukana.
Tarja Haili, puheenjohtaja, ERTOn hallitus, yleisvastuu, tiedotus,
tETra päätoimittaja
Tarja Kinnunen, ERTO-nuoret, Jätti
Eetu Louhe, some, jäsenhankinta,
klinikkaeläinhoitajat, ERTO-nuoret
Leena Holmstedt, taloudenhoitaja, Fitness, Pito
Mira Björklund, Jätti, Aslat
Anu Tarkiainen, jäsenkirje, some, Vuokratyö
Antti Solapuro, eronnut toiminnasta
Päivi Kuosmanen, sihteeri, aluejärjestöyhteydet, Aslat
Ulla Hyvönen, some, EMMA-akatemia -yhteys, Fitness, Jätti
Sirkka Inkilä, aluejärjestöyhteydet, Pito,
Aslat, vuokratyö, Olokolo-vastaava
Raija Koriseva, HED, Huiski
Laura Puustinen, varapuheenjohtaja,
aluejärjestöyhteydet, KulMat, Tonttula-vastaava
Hanna Pilke, jäsensihteeri, Pito
ET:läistä sanastoa:
ASLAT = asianajo- ja lakiasiaintoimistojen sihteerit
Fitness = kuntosaleilla työskentelevät
HUISKI = huolto-, isännöinti- ja kiinteistötoimistojen
työntekijät ja kiinteistövälittäjät
JÄTTI = järjestöissä työskentelevät
KULMAT = kulttuuri- ja matkailupalvelut
PITO = pienet ja sopimuksettomat toimialat
tETra 2/2016

Laaksosta kohti

parempaa

M

aan talous ja työllisyys ovat näyttäneet
mustilta jo useamman vuoden. Maan
hallitus on ripotellut kiihtyvään tahtiin
tuhkaa tuskan päälle. Työttömyysturvasta, koulutuksesta, terveydenhuollosta jne. leikataan massiivisesti. Kurjuudesta huolimatta tunnelin päässä
oleva valo on alkanut kirkastua. Hallitus ei leikkausinnollaan ole onnistunut tuota valoa kokonaan sammuttamaan.
Viimeisen vuoden aikana talouskasvu on piristinyt. Heinäkuussa talous kasvoi 1,5 % vuoden takaisesta.
Koko vuodelle odotetaan noin prosentin kasvua. Tilastojen mukaan maaliskuusta kesäkuuhun kaikki talouden
päätoimialat olivat kasvussa. Palvelut
kasvoivat 4,4 % ja rakentaminen peräti 12,4 %. Kauppa ja teollisuus pienenivät vielä vuosi sitten, mutta nyt nekin kasvoivat.
Työllisyysasteen valtiovarainministeriö ennakoi nousevan ensi vuonna
muutaman kymmenyksen 68,8 %:in.
Työllisyys on kasvamassa ja työttömyys alenemassa. Tilastokeskuksen
mukaan työttömyysaste parani elokuussa vuoden takaisesta 1,1 prosenttiyksiköllä 7,8 %:in. Työllisiä oli elokuussa 27.000 enemmän kuin vuosi
aiemmin. Merkkejä paremmasta on
siis ilmassa.
Talouden ennustajat näkevät ensi
vuoden talouskasvuksi noin prosentin
ja odottavat työllisyyden lievää paran-

tumista. Yritysten edustajia kuunnellessa tulee tunne, että talous tulee kasvamaan ennusteita vauhdikkaammin.
Hyvä näin. Ennusteet siis tuskin ovat
liian positiivisia.
Työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyydestä on tullut hirvittävä ongelma. Äärimmäinen tilanne
koittaa kun työttömyys on jatkunut
noin kaksi vuotta ja ansiosidonnaisen
500 päivän enimmäismäärä on tulossa umpeen. Päivän koittaessa lapseton
työtön tippuu KELAn 700 euron kuukausittaiselle työmarkkinatuelle. Tähän liittyy suuri taloudellisen kurjuuden ja syrjäytymisen riski.
Pitkäaikaistyöttömyydestä puhutaan paljon, mutta korjauksia ei ole
keksitty. Hallituksen esittelemät ideat työttömyysturvan heikentämisestä eivät helpota työttömien asemaa.
Ne lisäävät kurjuutta ja syrjäytymistä. Tuntuu aivan käsittämättömältä,
että suomalaisen vaikkapa Tanskaan
verrattuna alhaisen työttömyysturvan leikkaaminen esitetään pelastusrenkaana työttömille. Ajatus siitä, että nälkäkuoleman rajalla tai sen alla
oleva sosiaaliturva kannustaisi muutoin laiskaa ja saamatonta työtöntä
ottamaan vastaan työtä, on elitististä, ideologista ja järkyttävää soopaa.
Toki on niin, että kaikki työttömät
eivät halua töihin, jos ansiot sen takia alenisivat. Edelleen on varmasti
yksilöitä, jotka tyytyvät köyhyyteen
mieluummin kuin työllistyvät missä
työssä tahansa. Kohtuutonta on, jos
yksittäisten henkilöiden väärän asentETra 2/2016

teen takia ruoskitaan satoja tuhansia
työttömiä.
Tarvitaan reiluutta. Tarvitaan työtä. Työttömyysturvan ei tule perustua ruoskaan ja raippaan, vaan se voi
ja sen tulee jatkossa perustua entistä
enemmän kannustavuuteen. Kannustetaan työttömiä niin henkisesti kuin
taloudellisestikin työllistymään. Kannustaminen voi tarkoittaa vaikkapa
sovitellut työttömyysturvan maksatuksen helpottamista. Se ei maksaisi
mitään.
Meidän tulee uudistaa sosiaaliturvaa niin, että se antaa kaikissa työnteon muodoissa, ml. itsensä työllistämisen, reilun ja oikeudenmukaisen
turvan. Reiluudella pääsemme laaksosta kohti parempaa.
20.9.2016
JURI AALTONEN,
PUHEENJOHTAJA, ERTO,
TWITTER @JURIAALTONEN
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Työpaikoilla panostettava

työn ja
perheen
yhteensovittamiseen

V

ielä reilut sata vuotta sitten Suomessa vallitsi kulttuuri, jossa pääsääntöisesti
vain miehet kävivät kodin
ulkopuolella töissä ja naiset hoitivat kodin sekä lapset. Työn
ja perheen yhteensovittaminen on
noussut puheenaiheeksi vasta sen jälkeen, kun naisten työssäkäynti yleistyi. Nykytilanteessa voi tuntua yllättävältä, että vasta vuodesta 1919
lähtien vaimo sai oikeuden lähteä ansiotyöhön ilman aviomiehensä suostumusta. Oikeus omaan omaisuuteen
ja vapautus miehen holhouksesta vaimoille saatiin vasta vuodesta 1930
lähtien.
Syitä siihen, että usein työn ja perheen yhteensovittaminen nähdään
vain naisten asiana, löytyy siis historiasta. Kaavamaiset, vanhanaikaiset
ja stereotyyppiset käsitykset naisten
ja miesten rooleista vaikuttavat yhä
edelleen asenteissa. Kun puhutaan
työn ja perheen yhteensovittamisesta,
niin valitettavan usein sillä tunnutaan
tarkoitettavan vain sitä, kuinka nai-
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nen pystyy yhdistämään työn ja perheen. Urallaan etenevä nainen joutuu
usein vastaamaan kysymykseen, kuinka pystyy vaativan työn lisäksi huolehtimaan myös lapsistaan. Vastaavaa
kysymystä harvemmin esitetään miehelle. Työn ja perheen sujuva yhteensovittaminen on kuitenkin sekä miesten että naisten asia. Kummallekin
vanhemmalle pitää turvata mahdollisuus osallistua niin työelämään kuin
perheen arjen pyörittämiseen.
Vaikka naiset ja miehet osallistuvat
työelämään lähes yhtä paljon, käyttävät naiset valtaosan perhevapaista – varsinkin pitkistä perhevapaista.
Perhevapaiden tasaisemmalla jakautumisella vanhempien kesken olisi runsaasti positiivisia vaikutuksia työelämässä ja kotona. Osaltaan se edistäisi
myös työn ja perheen yhteensovittamista. Perhevapaiden tasaisemman
jakautumisen tavoittelussa tarvitaan
asenteisiin vaikuttamista sekä lainsäädännön kehittämistä. Nykyinen perhevapaajärjestelmä pitäisi uudistaa siten, että se kannustaisi isiä pitämään
tETra 2/2016

enemmän ja pidempiä vapaajaksoja.
Isät käyttävät parhaiten heille kiintiöidyt vapaajaksot, joten näitä tulisi lisätä lainsäädäntöön.
Työn ja perheen yhteensovittamista voidaan tukea myös esimerkiksi joustavammilla työajoilla. Työntekijällä pitäisi olla mahdollisuus tehdä
vapaaehtoista osa-aikatyötä lasten ollessa pieniä, hyödyntää liukuvaa työaikaa tai etätyömahdollisuutta. On
tärkeää muistaa, että joustavat mahdollisuudet työn ja perheen yhteensovittamiseksi lisäävät työhyvinvointia
ja tuottavuutta.

KUVA: ISTOCKPHOTO

Työmarkkinakeskusjärjestöillä on
osin erilaisia tavoitteita omassa edunvalvonnassaan ja omassa työssään.
Työn ja perheen yhteensovittamisen
tärkeydestä kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt – sekä työnantajapuolella
että työntekijäpuolella – ovat kuitenkin yhtä mieltä. Työmarkkinakeskusjärjestöt julkistivat muutama vuosi
sitten yhteisen suosituksensa työ- ja
perhe-elämän tasapainoa edistävistä
käytännöistä työpaikan arkeen. Suositus on, että työpaikoilla käydään läpi työn ja perhe-elämän tasapainoa
edistäviä käytäntöjä, päätetään työ-

paikalle parhaiten sopivista pelisäännöistä ja otetaan ne käyttöön. Näitä
hyviä käytäntöjä ja pelisääntöjä voidaan sisällyttää esimerkiksi työpaikalla tehtävään tasa-arvosuunnitelmaan,
henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan
tai työpaikan yleiseen ohjeistukseen.
Työn ja perheen yhteensovittamiseen on syytä kiinnittää huomiota työpaikoilla aina. Tarve kuitenkin
korostuu erityisesti silloin, kun yhteiskunnassa on taloudellisesti tiukat
ajat ja yhteistoimintaneuvottelut työpaikkojen vähentämisestä ovat valitettavan yleisiä. Työpaikkansa menettETra 2/2016

tämisen pelossa ei omia toiveita työn
ja perheen yhteensovittamisen parantamisesta uskalleta kertoa esimiehille.
Työn ja perheen yhteensovittamisesta puhuttaessa on syytä ottaa mies- ja
naisnäkökulmien lisäksi huomioon, että perhe käsitteenä on muuttunut. Vuosien varrella perhemuodot ovat monimuotoistuneet. On tärkeätä varmistaa,
että erilaisia perheitä ja perhemuotoja
kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti myös työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa.
ANJA LAHERMAA
LAKIMIES, STTK RY
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Työn ja muun elämän yhteen
sovittamisen parantamisen
keinot työpaikoilla
Kun henkilöstön työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu,
siitä hyötyvät sekä työntekijät että työpaikka. Suomalainen yhteiskunta
tukee yhteensovittamista monin tavoin muun muassa perhevapailla.
Työpaikan keinoista tutuimpia ja tärkeimpiä ovat yksilölliset työajan
joustot. Järjestelemällä työtä mahdollisuuksien mukaan joustavasti
voidaan työpaikalla vähentää turhaa stressiä ja lisätä henkilöstön
sitoutumista. Työpaikan myönteinen suhtautuminen ja esimiesten
toiminta ovat myös merkittävässä roolissa.

T

yön ja muun elämän yhteensovittaminen on työpaikkojen toiminnan kannalta tärkeää. Tätä tukevat
käytännön kokemukset
työpaikoilta sekä asiaan
liittyvä tutkimus. Työterveyslaitoksen vuosina 2013-2015 toteuttamassa Sosiaali- ja terveysministeriön Työ
ja perhe-elämä –ohjelmassa hyvien
käytäntöjen keräämiseksi ja levittämiseksi työpaikoille koottiin tietoa
ja kokemuksia monista eri lähteistä. Tavoitteena oli etsiä nimenomaan
työpaikoille laajemmin levitettäviä,
tutkimuksessa tehokkaiksi todettuja keinoja tukea henkilöstön työn ja
muun elämän yhteensovittamista.
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Tutkimusnäyttöä vaikuttavista
työpaikan toimista sekä
käytännön kokeiluja
Systemaattinen katsaus työpaikkatason vaikuttavasta toiminnasta työn ja muun elämän
yhteensovittamisen helpottamiseksi toteutettiin osana
ohjelman toimintaa (Ropponen, Känsälä, Rantanen &
Toppinen-Tanner, in press).
Tutkimuksen kohteena olivat
kaikki vertaisarvioiduissa kansainvälisissä lehdissä julkaistut
tutkimukset, joita poimittiin lopulliseen tarkasteluun mukaan yhteensä yksitoista alun perin 3791 tutkimuksen joukosta. Jotta tutkimus
tETra 2/2016

Pienillä
työpaikoi
l
osataan s la
opia
joustoista

olisi päässyt mukaan katsaukseen, siinä piti joko satunnaistetulla koeasetelmalla tai vähintään ennen-jälkeen
–kyselyllä selvittää työn ja muun elämän yhteensovittamiseen liittyvän
työpaikan toimenpiteen vaikutuksia yksilötasolla koettuun hyvinvointiin. Tulokset osoittivat vaikuttavien
toimenpiteiden työpaikalla liittyvän
usein työajan joustoihin, esimieheltä
saatuun tukeen sekä konkreettiseen
apuun hoivajärjestelyissä tai vanhemmuuden tuessa.
Perhemyönteiset käytännöt suomalaisilla työpaikoilla -kysely kaikille
suomalaisille yli 10 henkilön työllistäville työpaikoille keräsi tietoa käytännöistä, joita työpaikoilla hyödynnetään henkilöstön työn ja muun
elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi (Toppinen-Tanner ym., 2015).
Lisäksi se antoi tietoa siitä mihin yhteensovittamiseen liittyviä tavoitteita
oli kirjattu tai miten niitä seurattiin
työpaikoilla. Kyselyyn vastasi 2715
työsuojelupäällikköä ja –valtuutettua
yhteensä 2345 työpaikalta. Tulokset
osoittivat, että työn ja muun elämän
yhteensovittamiselle myönteinen organisaatiokulttuuri oli yleinen erityisesti naisvaltaisilla ja pienillä työpaikoilla. Pienillä työpaikoilla sovittiin
usein yksilöllisistä joustoista esimiehen ja työntekijän välillä, mutta käytäntöjä ei ollut niin usein kirjattu työpaikan ohjelmiin ja suunnitelmiin
kuin isoilla työpaikoilla. Yhteensovittaminen onnistui kaikkiaan valtaosalla työpaikoista hyvin, mutta
tiedottamisessa esimiehille ja henkilöstölle käytännöistä oli vielä parantamisen varaa. Työsuojeluhenkilöstön edustajilta kysyttiin myös mitkä
toimenpiteet he itse näkivät tärkeiksi henkilöstön työn ja muun elämän
yhteensovittamisen helpottamisessa.
Näiden ja muun kerätyn tiedon pohjalta muodostettiin seuraavat suositukset työpaikoille (Toppinen-Tanner
& Vanhala, 2015).

TOP10 PARHAAT
TYÖPAIKAN KÄYTÄNNÖT
TYÖN JA MUUN ELÄMÄN
YHTEENSOVITTAMISEEN

oista keskustelemisen ja sopimisen yhdessä. Työpaikoilla on hyvä olla tietoinen
erityisen haastavista elämäntilanteista,
kuten yksinhuoltajuudesta ja vaikeista
omaishoivatilanteista.

1.

6.

Joustavuus työajoissa. Työaikaan
liittyvät joustot sekä yhteisesti
sovitut järjestelyt, kuten työaikapankki
ja työaikaliukumat, ovat tärkeimpiä keinoja helpottaa työn ja muun elämän yhteensovittamista.. Erityistilanteista, esimerkiksi yllättävistä poissaoloista, tulisi
myös pystyä sopimaan työpaikoilla.

2.

Etätyö. Etätyö ei ole mahdollista
kaikissa töissä. Useissa tehtävissä se kuitenkin mahdollistaa esimerkiksi
kotoa käsin työskentelyn sekä itsenäisen
tehtävien aikatauluttamisen. Etätyön
yleistymistä voi tukea kannustavalla ohjeistuksella, panostamalla tekniseen toteutukseen ja lähiesimiesten myönteisellä asenteella.

3.

Toimivat sijaisjärjestelyt ja toimintakäytännöt työhön palaamiseen. Ennakoitavien ja yllättävien
poissaolojen seurauksiin työpaikoilla
kannattaa varautua. Työpaikalle tarvitaan toimintamallit esimerkiksi perhevapaalta työhön palaajien perehdyttämiseksi ja tueksi.

Työn ja muun elämän yhteensovittamisen kysymykset osaksi henkilöstöprosesseja. Työpaikalla kannattaa
seurata paitsi henkilöstön ikärakennetta myös hoivavastuita ja kokemuksia
työn ja muun elämän yhteensovittamisen onnistumisesta. Esimerkiksi kehityskeskustelut ja ilmapiirikyselyt tarjoavat
mahdollisuuksia ottaa puheeksi työn ja
muun elämän yhteensovittamisen tilanteita kahden kesken tai työyhteisössä.

7.

Yksityiselämän kysymykset osaksi työterveysyhteistyötä ja työkyvyn ylläpitoa. Henkilöstön työhyvinvointiin vaikuttavat perhetilanteet ja
yksityiselämän kysymykset kannattaa
ottaa osaksi työterveyshuollon toimintaa ja selvityksiä. Esimerkiksi omaishoivatilanteiden tunnistaminen ja neuvonta on hyödyllistä.

8.

Kirjatut tavoitteet ja toimintaohjeet. Esimiehet tarvitsevat oman
työnsä tueksi ylimmän johdon linjaukset
ja tiedon käytössä olevista käytännöistä.
Näin työntekijätkin saavat tiedon mahdollisuuksista.

Tukea henkilöstölle työn ja muun
elämän yhteensovittamiseen. Työpaikoilla tulisi olla selkeästi määritelty,
mitä työntekijän työtehtäviin kuuluu.
Työn kuormituksesta palautuminen on
tärkeä taito meille kaikille. Työn ja muun
elämän yhteensovittamisen ratkaisut ja
selviytymiskeinot ovat yksilöllisiä, mutta jokainen voi harjoitella itsetuntemusta ja oman elämän hallintaa. Tukea voi
antaa esimies tai työtoveri ja siihen voi
järjestää myös koulutusta.

5.

9.

4.

Sovitut pelisäännöt ja tasapuolisuus. Työpaikoilla tulisi olla selkeät pelisäännöt, joita sovelletaan tasapuolisesti kaikkien työntekijöiden
kohdalla. Tasapuolisuus ei kuitenkaan
aina tarkoita sitä, että kaikilla on samat oikeudet ja velvollisuudet ja ettei
erikoistilanteita huomioitaisi. Avoin ja
myönteinen ilmapiiri mahdollistaa asitETra 2/2016

Lastenhoito- ja muut arkea helpottavat palvelut. Työpaikalla
kannattaa keskustella, kokeeko henkilöstö tarvetta arkea tukeville palveluille.
Tarvittaessa työantaja voi selvittää työpaikan mahdollisuudet niiden järjestämiseen tai välittämiseen. Yksi esimerkki on
työpaikan tarjoama sairaan lapsen hoitopalvelu.
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10.

Perheen huomiointi työpaikoilla. Perheen olisi hyvä saada
tutustua työpaikkaan ja työn sisältöihin,
sillä se auttaa ymmärtämään vanhemman, puolison tai oman lapsen työtä ja
siihen liittyviä vaatimuksia. Esimerkiksi
koko perheen yhteiset tapahtumat työpaikalla ovat hyviä keinoja tutustumiseen. Samalla työnantaja saa tilaisuuden
tutustua työntekijän perheeseen, joka on
tärkeä voimavara.
SALLA TOPPINEN-TANNER &
ANNA VANHALA

Suositukset on laadittu Työ ja perheelämä -ohjelman keräämien aineistojen
noin 3000 idean pohjalta.

Käytännön kehittämiskokeilut
n. 35 työpaikalla osoittivat, että pienilläkin kehittämistoimilla pystyttiin
lisäämään työpaikkojen tietoisuutta
työn ja muun elämän yhteensovittamisen hyödyistä sekä levittämään
hyviä käytäntöjä. Työpaikoilla toteutettiin henkilöstökyselyjä ja niihin
liittyviä palautetilaisuuksia sekä järjestettiin luentoja. Joillain työpaikoilla kokeiltiin erilaisille työn ja muun
elämän yhteensovittamisen kohderyhmille suunnattua ryhmätoimintaa
Työterveyslaitoksen Työuran uurtaja –
Perhevapaalta työelämään -menetelmän pohjalta. Ryhmiä järjestettiin yksinhuoltajille, perhevapaalta palaajille
sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisen haasteisiin.

Työpaikkojen kehittämisprosessi
syntyi tutkimustiedon ja
kehittämiskokeilujen pohjalta
Tutkimustiedon ja kokeilujen pohjalta muodostettiin kehittämisprosessi
työpaikoille. Kokonaisprosessi sisältää 1. alkukartoituksen henkilöstökyselyn avulla, 2. esimiesten valmennuksen ja 3. vertaisryhmätoiminnan
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Kuva 1. Työ@Elämä -kehittämisprosessi työpaikoille työn ja muun
elämän yhteensovittamisen parantamiseksi.
henkilöstön työn ja muun elämän yhteensovittamisen tueksi (kuva 1).
Henkilöstökyselyn tavoitteena on
selvittää miten henkilöstö hyödyntää
työpaikan käytössä olevia työaika- ja
muita joustoja sekä mitä toiveita henkilöstöllä on niiden suhteen. Lisäksi selvitetään organisaatiokulttuurin
perhemyönteisyyttä. Halutessaan työpaikka voi lähteä kehittämään käytäntöjä tai huomioida henkilöstön toiveita niiden käytössä.
Esimiesten valmennus muodostaa
kehittämistoiminnan ytimen. Sen tavoitteena on perehdyttää esimiehet
työpaikan käytössä oleviin keinoihin
tukea henkilöstön työn ja muun elämän yhteensovittamista sekä motivoida esimiehet hyödyntämään niitä. Esimiesten vuorovaikutukseen ja
puheeksi ottamiseen liittyvät harjoitukset lisäävät esimiesten valmiuksia
edistää käytäntöjä omassa työssään.
Kun työpaikan kulttuurista puhutaan, aiheina ovat myös isien perhevapaiden käyttö sekä perhevapaakäytännöt.
Osa henkilöstöstä hyötyy vertaisryhmätoiminnasta perhevapaalta patETra 2/2016

luun yhteydessä työuran suunnittelemiseksi tai työn ja muun elämän
yhteensovittamisen haasteellisissa tilanteissa. Kokemukset ryhmä
mene
telmistä osoittavat niiden hyödyn
erityisesti urasuunnittelussa, tulevaisuuteen valmistautumisessa ja omien
tavoitteiden kirkastamisessa.
JOHTAVA ASIANTUNTIJA
SALLA TOPPINEN-TANNER,
PST, TYÖTERVEYSLAITOS

Lähteet:
Ropponen, A., Känsälä, M., Rantanen,
J. & Toppinen-Tanner, S. (in press).
Organizational initiatives for promoting
employee work-life reconciliation
over the life course. A systematic
review of intervention studies. Nordic
Journal of Working Life Studies, 6(3).
Toppinen-Tanner, S., Vanhala,
A., Känsälä, M., Toivanen, M. &
Kaksonen, T. (2015). Perhemyönteiset
käytännöt suomalaisilla työ
paikoilla 2014 ja 2015. Tulosten
esityskalvot. www.tyojaperhe.fi

Isovanhemmat,
työ ja perhe

I

runsaasti muuta käytännön apua ja
taloudellista tukea lapsenlapsilleen ja
heidän perheille.
Isovanhemmat ovat siis tärkeä osa
lapsiperheiden elämää. Heiltä saatava tuki helpottaa huomattavasti useiden vanhempien arkista jaksamista.
Näin eläkkeellä olevien isovanhempien panos lisää työssäkäyvien nuorten
aikuisten mahdollisuuksia työ- ja perhe-elämän yhdistämiseen.
Isovanhempien antaman epävirallisen avun taloudellinen arvo jää
kuitenkin virallisten tilastojen ulottumattomiin, minkä vuoksi sitä ei
välttämättä tunnisteta poliittisessa
päätöksenteossa.
Sukupolvien ketju -hankkeessa
olemme kyselyaineistoihin perustuen arvioineet varovasti, että yksistään
suurten ikäluokkien aikuisille lapsilleen antaman lastenhoitoavun arvo
on noin 550 miljoonaa euroa vuodessa. Tämän lisäksi tulee vielä kaikki muu tuki, jota isovanhemmat lapsilleen ja heidän perheilleen tarjoavat.
Jälkipolville annetulla avulla on
todistettavasti myönteisiä vaikutuksia sekä isovanhemmille itselleen että pienten lasten vanhemmille ja lapsenlapsille.
Tuoreessa suomalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että isovanhempien
ja lastenlasten välinen säännöllinen
yhteydenpito on yhteydessä isovanhempien lisääntyneeseen onnellisuuteen. Aiemmissa tutkimuksissa on
löydetty, että isovanhemmuudella ylipäätään on myönteisiä terveysvaikutuksia ikääntyville ihmisille.
tETra 2/2016

KUVA: ISTOCKPHOTO

sovanhemmat voivat mahdollistaa parhaassa työiässä olevien nuorten aikuisten vankemman työelämään sitoutumisen.
Laajoihin eurooppalaisiin aineistoihin perustuvissa tutkimuksissa onkin
huomattu, että eläkkeellä olevat isovanhemmat hoitavat lapsenlapsiaan
huomattavasti useammin kuin vielä
työelämässä mukana olevat isovanhemmat.
Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö (SAK) esitteli viime keväänä uudistusehdotuksia perhevapaiden järjestämiseen. SAK ehdotti, että vanhempien
tulisi voida siirtää etuuksien käyttöä
entistä joustavammin myös muille perheenjäsenille, kuten esimerkiksi isovanhemmille. Esityksen taustalla oli
huomio perheiden moninaisuudesta,
mitä nykyinen järjestelmä ei tunnista.
Isovanhempien merkitystä ei
useinkaan ole tunnistettu perhepoliittisessa keskustelussa, minkä vuoksi SAK:n tekemä avaus on merkittävä.
Nyky-Suomessa
isovanhemmat
asuvat vain harvoin samassa taloudessa aikuisten lastensa ja lastenlastensa
kanssa. Itse asiassa Suomessa on arvioitu olevan vähemmän kolmen sukupolven kotitalouksia kuin missään
muussa Euroopan maassa.
Tästä huolimatta sukupolvien välinen auttaminen ja yhteydenpito
on vilkasta. Esimerkiksi suomalaisista
vuosina 1945–1950-syntyneisiin suuriin ikäluokkiin kuuluvista isovanhemmista noin 80 prosenttia hoitaa
pieniä lapsenlapsiaan. Lasten hoitamisen ohella isovanhemmat antavat

Lisäksi tutkimukset osoittavat, että omilta vanhemmiltaan tukea saavat nuoret aikuiset hankkivat todennäköisemmin lisää lapsia kuin ilman
tukea jäävät aikuiset.
Isovanhempien tuki on myös yhteydessä lastenlasten hyvinvointiin.
Tutkimuksissa on havaittu, että lapset, jotka ovat enemmän yhteydessä
isovanhempiensa kanssa saavat sekä
parempia arvosanoja koulussa että parempia tuloksia kehitystä mittaavissa
testeissä. Lapsuuden koulumenestyksen taas on havaittu olevan yhteydessä parempaan koulutukseen ja tuloihin aikuisuudessa.
Isovanhempien tuella voi siis olla
kauaskantoisia seurauksia, jotka näkyvät vielä vuosikymmenten jälkeen.
ANTTI O. TANSKANEN

Kirjoittaja on yhteiskuntapolitiikan
dosentti, joka työskentelee vanhempana
tutkijana Turun yliopistossa
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Perheen ja työn yhteen
sovittaminen lapsen silmin

M

iltä vanhemman työssäkäynti näyttää lapsen silmin? Miltä iltapäivä yksin kotona
tuntuu? Väestöliiton
Perheystävällisesti
töissä -hankkeessa pohditaan kaikkea
työn ja perheen yhteensovittamiseen
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liittyviä asioita. Sosiaalisessa mediassa levisi taannoin viisas heitto, että ”Sun rasittava arkes on sun lapsesi
lapsuus.” Lause sai meidätkin pohtimaan, osaammeko riittävästi ottaa
huomioon lapsen asemaa, kun kehitämme parempaa työn ja perheen yhteensovittamista.
tETra 2/2016

Lapsuus on pitkä aika, jossa
aikuista tarvitaan hyvin paljon
Vauvaikäiset saavat meillä Suomessa
onneksi nauttia pitkistä vanhempain
vapaista joko oman äitinsä tai isänsä kanssa. Päivähoitoikäisten kohdalla alkaakin sitten osallisuus työn ja
perheen yhteensovittamisen haastei-

siin. Yksi raastavimpia arkisia hetkiä
sisältyy monesti jokapäiväisiin aamuihin. Miltä lapsesta tuntuu, kun vanhempi hoputtaa aamulla pukemaan
reippaasti, syömään reippaasti, olemaan ylipäätään reipas? Mikä on reipas? Onko vanhempi itse reipas? Miltä kiire tuntuu pienen vatsassa? Onko
se oikeasti lapsen syy, että ”Sun takias
me ollaan taas myöhässä!”
Entä miltä mahtaa tuntua lapsesta,
jota vanhempi tulee hakemaan päivähoidosta kännykkä korvalla, kiireisesti
ja kiukkuisesti jotain työasiaa sopien,
samalla lasta pukemaan hoputtaen?
Muutama päiväkoti Suomessa onkin
jo viisaasti asettanut päiväkodin portille lapun, jossa sanotaan, että ”Suljethan puhelimesi, kun tulet päivän
tärkeimpään tapaamiseesi.” Onko oikeasti mitään tärkeämpää asiaa kuin
oma lapsi? Meidän mielestämme ei
ole ja siksi hankkeemme kampanjankin nimi on Maailman paras syy. Kun
sinulla on lapsi, sinulla on aina maailman paras syy priorisointiin.
Nykyään monessa työssä työ valuu
myös kotiin. On etäpäiviä, jotka voivat olla erittäin hyvä keino helpottaa
työn ja perheen yhteensovittamista,
mutta joihin voi sisältyä myös sudenkuoppia. On työtehtäviä, joita tulee tehtyä myös iltaisin ehkä kiireen
painamana tai sähköposteja, joita on
niin vaarallisen helppoa lukea älypuhelimelta missä tahansa välissä. Miltä
tämä mahtaa näyttää lapsen silmin?
Mitä pienempi lapsi, sitä vaikeampi hänen on ymmärtää vanhemman
henkistä poissaoloa esimerkiksi tietokoneen tai älypuhelimen äärellä. Erityisesti, kun välillä vastaava toiminta
voi olla vaikkapa ihan vain viihteellistä, jolloin vanhempi onkin henkisesti
tavoitettavissa ja keskeyttää viihteensä lapsen ottaessa kontaktia.

Kuunteletko ja katsotko lastasi?
Mitä lapsellesi kuuluu tänään, on kysymys, johon pitäisi joka päivä pystyä

vastaamaan. Vuorovaikutus on lapselle elintärkeä kasvun edellytys. Sosiaaliset taidot opitaan kanssakäymisessä
toisten ihmisten kanssa. Työn ja perheen yhteensovittamisen palapelissä
jää perheen yhteiselle ajalle harmillisen pieniä paloja työssäkäynnin, päivähoidon, harrastusten ja nukkumisen isojen palojen väleihin. Lapselle
ne ovat myös ainoita paloja, joita hän
saa vanhemmastaan työelämän kahmiessa ne isoimmat palat. Voit kasvattaa pienempiä paloja tekemällä niistä
palapelin tärkeimmät osat.
Syyllistäminen ei tunnu kivalta
mutta sillä on hyvä tarkoitus. Hyvä
vanhemmuus sisältää aina sopivasti syyllisyyttä. On voitava tarkastella kriittisesti omaa toimintaa. Onko
minun vanhemmuuteni riittävän hyvää? Riittävän hyvä riittää, mutta välttävään on hyvin helppo luisua. Varsinkin väsyneenä. Perheystävällisesti
töissä -hankkeessa tehdään työtä sen
eteen, että työpaikat ottaisivat käyttöönsä perheystävällisiä käytäntöjä
ja että yhteiskunta muuttuisi muun
muassa lainsäädännöltään perheystävällisemmäksi. Jotta vanhemmat jaksaisivat olla riittävämpiä vanhempia.
Mutta vastuu on myös vanhemmilla.
Vanhempana sinä voit tehdä monia
pieniä asioita, joilla on suuri merkitys sinun lapsesi arkeen. Sulje puhelin. Sulje läppäri. Ole läsnä. Raivaa
riittävästi aikaa. Mieti keinoja, jotka
helpottaisivat juuri teidän perheenne arkea. Priorisoi kohtaamiset lapsen
kanssa. Karsi turhasta.
Lapsen näkökulma pohditutti meitä niin paljon, että kehitimme siihen
mobiilisovelluksen. Oma päivä -pelissä lapsi rakentaa pelin alussa oman
perheensä ja kokoaa oman päivänsä
aamupalasta nukkumaanmenoon. Peliä pelataan piirtämällä päivän tapahtumia, raahaamalla ruudulle valmiita kuvia, nauhoittamalla äänitteitä,
esittämällä tuntemuksia ja kuvaamalla omia tai muiden kasvojen ilmeitä
tETra 2/2016

Oma päiv
ä
-pelillä
kannuste
ta
tutkimaa an
omaa ark n
ea

ja olotiloja. Pelin päivä päättyy nukkumaan menoon. Pelitapahtumat jäävät talteen ja lapsen tuottama tarina
on helposti ja hauskasti läpikäytävissä
yhdessä vanhemman kanssa.
Haluamme sovelluksella kannustaa vanhempia tarkastelemaan yhdessä lapsen kanssa oman päivän arkea
ja keskustelemaan siitä. Sovellus on
tarkoitettu pelattavaksi yhdessä vanhemman kanssa eikä siinä ole mitään
koukuttavia elementtejä, koska emme toki halua lisätä ruutuaikaa, vaan
kanssakäymistä ja tuoda vanhemmalle näkyviin lapsen näkemyksiä. Miltä
sinun lapsesi päivä näyttäisi?
Oma päivä -mobiilipeli on ladattavissa ilmaiseksi kaikista mobiilisovelluskaupoista.

WWW.PARASSYY.FI/OMA-PAIVA
WWW.PARASSYY.FI

KATJA VARJOS

on koulutukseltaan
sairaanhoitaja (ylempi
AMK), joka toimii
koordinaattorina Väestöliiton
Perheystävällisesti töissä
-hankkeessa.
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Menevä, kiireetön perhe
Heli ja Ilkka Halavan perheessä ei tunneta kiirettä, vaikka sekä äiti
että isä ovat monessa mukana. Kaikesta sovitaan sekä neuvotellaan ja
molemmat vanhemmat kuuluvat lasten elämään tasapuolisesti.

E

spoolainen Halavan perhe
on menevää porukkaa. Toisinaan tulevaisuudentutkija-rakentaja-isän ja nuorisopäällikkö-poliitikko-äidin
perheessä tapahtuu pikas-
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tartteja. Silloin kuusivuotias poika
lähtee mielellään mukaan.
– Hän kysyy vaan, että ” onko kokouksessa tarjoiluja ja missä se on”.
Poika on kokouslapsi, äiti Heli Halava naurahtaa.
tETra 2/2016

Joskus käy niin, että isä Ilkka Halava on pojan kanssa kotona, mutta hänen täytyykin lähteä pikakomennuksella puhujaksi jonnekin päin Suomea
tai vaikka ulkomaille. Silloin saatetaan hoitajaa vaihtaa lennosta eli isä

suureellisesti, vaan kivat yhteiset hetket ovat Halavien juttu. Esimerkiksi
kesällä poika kuunteli yhtenään Yöjuna Rovaniemelle -laulua. Siitä syntyi idea.
– Päätimme lähteä yöjunalla Rovaniemelle. Olimme päivän perillä ja palasimme seuraavalla yöjunalla kotiin.
Se oli pieni kiva seikkailu, Ilkka kertoo.

Verkkaiset aamut

vie pojan äidin työpaikalle matkallaan
lentokentällä.
– Kaikki sujuu tosi kivasti, koska
molemmat meistä joustavat ja sovimme asioista, Ilkka kiittää.
Mahdollisuuksien mukaan perhe
lähtee isän työmatkalle yhdessä. Hoitovapaalla ollessaan Heli kiersi pojan
kanssa Ilkan työmatkoilla. Viimeksi
koko perhe vietti kesällä aikaa Porissa
Ilkan työskennellessä SuomiAreenassa.
– On supernastaa, kun perhe on
mukana. Työmatkan ei tarvitse olla
pelkästään työmatka vaan siellä voi
viettää perheen yhteistä aikaa.
Vapaa-aikanakin perhe matkustaa.
Tosin aina ei tarvitse lähteä kauas tai

Heli Halava, 39, työskentelee Sukeltajaliitossa nuorisopäällikkönä ja kuuluu Espoon kaupunginvaltuustoon
vihreiden edustajana. Lisäksi hän ohjaa vapaaehtoisena vesiliikuntaa, kouluttaa sukeltajia ja opiskelee ympäristökasvattajaksi.
Hänen miehensä Ilkka Halava, 53,
on tulevaisuudentutkija, yritysvalmentaja, toimitusjohtaja ja tapahtumatuottaja. Hän on erittäin suosittu
puhuja, mutta myös rakentaja ja rakennuttaja.
Heidän perheessään ei ole olemassa
peruspäivää, sillä asiat etenevät luontevasti suunnitellen ja omalla painollaan. Aamut ovat kuitenkin verkkaisia ja pitkiä – Ilkan ja Helin yhteinen
hetki.
– Heräämme ajoissa, juttelemme ja
vietämme aikaa keskenämme, he kertovat.
Sama tunne jatkuu läpi päivän. Kiire ei ole läsnä, vaikka koko ajan tapahtuu.
– Olemme tottuneet tekemään paljon, mutta emme yritäkään olla supertehokkaita joka paikassa. Stressaamalla ei saa mitään muuta aikaan kuin
itsensä huonoon kuntoon, Ilkka perustelee.
Ilkan aikataulut joustavat, koska
hänellä ei ole vakiintuneita työaikoja
ja työhuone myös kotona. Helillä taas
on paljon vakituisia aikatauluja päivätyössään ja luottamustoimessaan
kaupunginvaltuustossa. Niinpä Ilkka
on se, joka monesti vie pojan esikoutETra 2/2016

luun, ja siitä päivä alkaa rullata omalla
painollaan menojen mukaan.
Uusiperheeseen kuuluu Helin ja Ilkan yhteisen pojan lisäksi 16- ja 18-vuotiaat tyttäret Ilkan edellisestä liitosta.
– Emme koskaan tiedä etukäteen,
kuinka paljon kodissamme on porukkaa paikalla. Tytöt ovat meillä sen mukaan, mikä sopii heidän menoihinsa
ja arkeensa. Kesällä he asuivat meillä
paljonkin, koska kesätyöt olivat lähellä, Heli kertoo.
Halavat pärjäävät pojan hoidossa omalla joustavalla tyylillään itse, eikä lapsenvahdille ole usein tarvetta. Ilkan vanhemmat ovat lähellä,
mutta melko iäkkäitä, ja voivat vahtia poikaa satunnaisesti. Joskus Halavat turvautuvat kummeihin tai muihin läheisiin.
– Yllättävän vähän, noin kerran
kuukaudessa, tarvitsemme ulkopuolista apua. Se on aika hyvin ottaen huomioon, miten paljon teemme ja menemme, Ilkka miettii.

Luonteva työnjako
Presidentti Tarja Halonen kysyi Ilkalta kerran, että pitääkö vaimo kodin
pystyssä, kun yritysvalmentaja kiitää
paikasta toiseen.
– Vastasin, että vaimo on lähtenyt
politiikkaan, joten minä hoidan yllättävät tilanteet kotona, Ilkka heittää.
Mutta todellisuudessa kiireelliset
asiat hoidetaan sitä mukaa kuin niitä
tulee ja sen vanhemman toimesta, joka on paikalla ja ehtii.
– Jos lapsi sairastaa, kumpi tahansa voi jäädä kotiin. Jos pojalla on paha
mieli – ollut vaikka kähinää eskarissa,
kumpi tahansa voi selvittää asiaa, eli
lähinnä se, kumpi on enemmän perillä tilanteesta. Tytötkin soittavat meistä sille, kummalle asia enemmän kuuluu, Heli ja Ilkka sanovat.
Kotityöt jaetaan luontevasti eli taipumusten mukaan.
– Heli on loistava kokki, joten hän
tekee ruokaa. Minä taas rakennan
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SIELUJEN
SYMPATIAA,
VAAN EI
TELEPATIAA
Ilkka ja Heli Halava eivät luota telepatiaan.
– Kommunikoimme paljon, mikä tekee elämän tosi helpoksi. Päivitämme kalenterit, juttelemme ja
sovimme. Emme oleta, vaan keskustelemme. Jatkuva neuvottelu on
meidän tapamme. Kysyn ja varmistan
koko ajan, joskus ehkä liikaakin, että kalenterimme ovat synkassa, Ilkka kertoo.
Heli on tottunut siihen, että hommia on paljon ja aikataulut
järjestetään hyvissä ajoin. Ilkka on
luottavaisempi viime hetken setvimisessä.
– Välillä minulla palaa käämit,
kun Ilkka alkaa kysyä lastenhoitajaa
edellisenä päivänä ja minusta tuollainen pitäisi hoitaa viikkoa aiemmin, Heli virnuilee.
Uusperheessä ei ole tullut vastaan vanhoja tapoja tai tuulahduksia entisistä liitoista, vaikka molemmat ovat olleet aiemmin tahoillaan
naimisissa.
– Emme suostu kaavoihin vaan
ajattelemme asiat läpi yhdessä.
Olemme luoneet oman tapamme olla perhe.

t aloamme, koska se luontuu minulta,
Ilkka selittää.
– Jos työnjako ei mene jommankumman mielestä sopivasti, sanomme
sen ja pyydämme toista osallistumaan.
Olen auttanut rakentamisessa, mutta toisaalta poikaakin pitää katsoa samalla, joten se on jäänyt minulle, Heli
sanoo.

16

Vapaa-aikana perhe harrastaa yhdessä. Uiminen ja sukeltaminen ovat
matkustamisen lisäksi koko perheen
tekemistä.
– Teemme kaikkea yhdessä. Meillä
ei ole niin, että pojat harrastavat tätä
ja tytöt tuota, Heli kertoo.
Tosin salibandyharrastus on enemmän isän ja pojan yhteinen juttu. LitETra 2/2016

säksi Ilkalla on yksi rutiini, jota hän
pitää erityisen tärkeänä.
– Illalla luen pojalle. Se on ollut tapani kaikkien lasten kanssa niin pienestä pitäen, etteivät he edes varmaan
ymmärtäneet, mitä luen heille.
SUSANNA CYGNEL
KUVAT: MARJO OJANEN

Njet problem,
only katastrov

K

yllä ne lapset pitäisi
hoitaa, jos niitä kerta on hankkinut.
Näin minulle sanottiin Kesportissa
yhdeksän vuotta sitten, kun hädissäni
kyselin vauvan kantokopan perään, jonka olin kadottanut vaaterekkien sekaan.
Vauva löytyi, minä katosin.
Suksien sijaan toin urheilukaupasta kotiin pahan mielen, raskauskilot
sulatin hiihtämisen sijaan riutumalla. Syyllisyyden marinoin äitiyden
äreässä liemessä, jolla valelin huonoa
omaatuntoani. Pysyin monta viikkoa
kotona, jossa aina petaamattoman
perhepedin sai nähdä vain lähisukulaiset ja ystävät, jotka toivat itsetekemäänsä ruokaa pakkaseen annosrasioihin pakattuna.
Olin vakuuttunut siitä, että on tapahtunut universumin suurin erehdys. Taiteilijaperheeseen oli syntynyt
vauva, jonka äiti kadottaa heti, kun
poistuu kotoa. Minulle olisi pitänyt
antaa uudet lapaset. Haloo universumi, lapaset, ei vauvaa! Tai leivänpaahdin. Leivän voi syödä paahtamatta,
jos sattuu paahdin katoamaan ja kummitäti neuloo uudet lapaset kadonnei-

den tilalle, ei enää kirjoneulotut, mutta kirjavat kuitenkin.
Kysyin itseltäni miten tulisin ikinä selviämään toisesta lapsesta, joka
syntyi puolentoista vuoden päästä.
Miten jatkan työtä, joka on elämäntapa, identiteetti, pakopaikka, palkinto ja tarkoitus? Miten selitän kanssaeläjille, että on asioita, joita ei valita?
Niin kuin lapset. Ne saadaan lahjana.
Ja taiteilijuus, joka annetaan kysymättä miten aiot taiteilijuuttasi toteuttaa.
Kolmas vauvani nukkuu esikoisen
kantokopassa, jonka kantokahvaan
olen sitonut huivin ja huivin jalkaani. Tätä vauvaa en kadota! Jalkaa heiluttamalla kantokopasta tulee keinu,
jossa vauva viihtyy ja käteni on vapaat kirjoittamaan esityskäsikirjoitusta. Sisarukset juoksevat serkkunsa
kanssa sisähuvipuistossa, jonka kahvion myyjä huikkaa ohimennessään, että onpa ihanan rento meininki. Ja tyytyväinen vauva.
Jos ei näin olisi, ei seuraavaa esitystä ja käsikirjoitusta tulisi. Kiitos universumi!

Kaisla Pirkkalainen
(1974) on teatterin
tekijä, joka kirjoittaa
tosiasioita elämästä.
Hän haluaa kasvattaa
ruokansa itse ja
rauhoittuu metsässä
ja puutarhassa. Hän ei
poistu koskaan kotoaan
ilman termospullollista
teetä.

KAISLA PIRKKALAINEN
tETra 2/2016
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KUVA: ISTOCKPHOTO

ERTO ja eläkeläisten edunvalvonta
ERTOssa on selvästi suurin osa jäsenistä työssäkäyviä jäseniä. Eläkkeellä
olevien lukumäärä on kasvussa ja sen selittää jo Suomen ikärakenne.

T

yössäkäyvä ERTOn jäsen maksaa
normaalia prosentuaalista jäsenmaksua, jossa on myös vähimmäis- ja enimmäisrajat kuukaudelle.
Vuonna 2016 jäsenmaksu on 1,55 %
palkasta, vähintään 14,75 e ja enintään 45 euroa kuukaudessa.
Eläkeläisillä em. sijaan on vuosijäsenmaksu 8,50 e/kk tai 102 e vuodessa.
Yhä yleisempää on työn tekeminen
eläkkeellä ollessa. Tässä on huomioitava, että ERTOn palvelut ovat sidottuja
jäsenmaksuun. Eläkeläisen jäsenmaksu on mitoitettu ERTOn tuottamien
muiden palvelujen mukaan, eikä elä-
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keläismaksu pidä sisällään työsuhdeasioiden hoitoa. Tietysti neuvomme
mielellämme työsopimuksen solmimiseen ym. liittyvissä kysymyksissä,
mutta eläkeläisen jäsenmaksuun ei sisälly työsuhderiitojen selvittelyä tai
oikeusturvaa, ellei riita ole jo syntynyt
normaalin jäsenyyden aikana. Vanhat
riidat hoidetaan toki loppuun.
Mikäli työskentelee vakiintuneesti eläkkeen ohella, oikea jäsenmuoto
onkin siis normaali jäsenyys ja siten
jo n. 1 000 euron kuukausitulosta tulisi maksaa prosentuaalista jäsenmaksua, minimijäsenmaksu 14,75 e/kk on
tETra 2/2016

vain hiven tuota pienempää kuukausituloa vastaava.
Eläkkeellä olevan jäsenmaksuun ei
siis ole tarkoitettu kattaa työsuhteesta aiheutuvien riitojen kuluja, vaan
jäsenmaksulla saa mm. Toimi-lehden,
kalenterin, matkavakuutuksen, alennuksia hotelleista ym. ja osallistumismahdollisuuden liiton ja jäsenyhdistyksen tilaisuuksiin ja koulutuksiin.
Eläkeläisjäsenyyteen ei myöskään sisälly työttömyysturvaa.
MATTI ORKOVAARA
EDUNVALVONTAJOHTAJA, VARATUOMARI

Riita-asiat ja oikeusturva
T
yösuhderiita-asian
oikeudenkäyntikulut voivat nousta kymmeniin tuhansiin euroihin.
Kuluttajaliitto vertaili viiden ammattiliiton ja yhden työttömyyskassan palveluja ja selvitti, millaista apua työntekijä saa, jos työsuhteessa syntynyt
erimielisyys johtaa oikeudenkäyntiin
työnantajaa vastaan. Kuluttajaliitto teki selvityksen Ammattiliitto Pron toimeksiannosta huhti–kesäkuussa 2016.
Ammattiliittojen oikeudellisten
palvelujen merkittävin ero on oikeudenkäyntiä vaativien riitojen hoitamisessa. Osa liitoista hoitaa oikeudenkäynnit liiton omalla kustannuksella
ja niissä käytetään joko liiton omia tai
ulkopuolisia lakimiehiä.
Osa ammattiliitoista tarjoaa jäsenilleen oikeusturvavakuutusta ja auttaa
työntekijää asianajajan löytämisessä.
Vakuutuksen kattamien oikeudenkäyntikulujen ylärajassa sekä oikeudenkäyntikulujen omavastuussa on eroja.
Monen liiton jäsenyys oikeuttaa
oikeusturvavakuutukseen, joka ei riitä kattamaan oikeudenkäynnin kuluja. Oikeusturvavakuutusten yleisin
korvauskatto jää 8 500 euroon, eikä kotivakuutuksen oikeutusturvavakuutuksesta korvata työhön tai irtisanomiseen liittyviä kiistoja.
Monilla suomalaisilla on oikeusturvavakuutus liitännäisenä esimerkiksi
kotivakuutuksen yhteydessä. Oikeusturvavakuutuksissa työhön liittyvät
asiat on kuitenkin rajattu vakuutusturvan ulkopuolelle, joten ne eivät
tarjoa lainkaan turvaa työasioissa.

Työelämän oikeusturvaa vai
pelkkä työttömyysvakuutus?
Suurimmat erot oikeudellisessa avussa löytyvät ammattiliittojen ja YTKyhdistyksen eli Loimaan kassan palvelujen välillä.

Kaikki ammattiliitot neuvovat jäseniä työsuhdetta koskevissa asioissa ja
auttavat neuvotteluissa työnantajan
kanssa. YTK-yhdistys ei neuvo työehtosopimusten tulkintaa koskevissa asioissa, eikä avusta työntekijää neuvotteluissa työnantajan kanssa.
YTK-yhdistyksen oikeusturvavakuutus kattaa vain tilanteet, joissa
työnantaja on päättänyt työntekijän
työsuhteen. Ammattiliitot tarjoavat
oikeudenkäynnissä apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä asioissa ja useissa muissa työhön liittyvissä asioissa.
Kuluttajaliiton vertailu kehottaa kuluttajaa harkitsemaan, haluaako työntekijä ostaa oikeusturvaa
vai pelkän työttömyysvakuutuksen.
”Kannattaa pohtia omaa asemaa työmarkkinoilla: saako nopeasti uuden
työpaikan, jos nykyisestä joutuu lähtemään”, vertailussa todetaan.

ERTO auttaa riita-asioissa
Lakimiehemme ja asiantuntijamme
auttavat sinua työsuhdeasioissa ja
työsuhteeseen liittyvien riita-asioiden käsittelyssä. Tämä edellyttää, että
olet ERTOn jäsen ja jäsenmaksuissasi
ei ole puutteita.
Jos työsuhdeneuvonnasta saamasi neuvot eivät riitä ratkaisemaan työsuhdeongelmaasi, käänny työpaikkasi ertolaisen luottamusmiehen tai
muun henkilöstön edustajan puoleen.
Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä tai muuta henkilöstön edustajaa,
ryhdymme kanssasi hoitamaan asiaa
eteenpäin. Ongelmasi yritetään ensisijaisesti ratkaista neuvottelemalla. Jos
sopuun ei päästä neuvottelemalla, ERTO voi olla apuna oikeusjutun käynnistämisessä.
Etenemistavasta ja lopullisesta
ratkaisumallista keskustelemme yhdessä ja yritämme löytää sinulle järtETra 2/2016

kevimmän ja parhaan ratkaisun. Voidaksemme tukea sinua edellytämme,
että annat kaiken riitaan liittyvän tiedon asiaasi hoitavalle lakimiehelle tai
asiantuntijalle.

Oikeusturva tapauskohtaisesti
Mikäli riita-asiasi ei selviä ERTOn lakimiesten ja asiantuntijoiden voimin,
voidaan hakea oikeusturvapäätöstä
ERTOn hallitukselta.
ERTOn oikeusturva maksaa jutusta aiheutuvat tuomioistuinkulut ilman
omavastuuta. ERTO maksaa myös omat
ja vastapuolelle ehkä tuomitut kulut,
mikäli riita hävitään. ERTOn oikeusturva on olennaisesti parempi kuin useimmilla ammattijärjestöillä, joilla on pääsääntöisesti sekä jäsenelle omavastuu
että korvauksen enimmäisraja.
Oikeusturva myönnetään tapauskohtaisesti. Sen saaminen edellyttää selkeää juridista perustetta. Lisäksi edellytetään, että jäsenyys on
jatkunut vähintään kuuden kuukauden ajan, jäsenmaksut on suoritettu
asianmukaisesti ja työsuhderiita on
syntynyt ERTOn jäsenyyden aikana.
Oikeusturva on oikeusastekohtainen.
Oikeudessa riita-asiaasi hoitaa työsuhdejuridiikkaan erikoistunut asianajotoimisto.

Käsittelyssä tällä hetkellä
• Riita-asioita 78 kpl
• Oikeusjuttuja eri oikeusasteissa
26 kpl
Olemme hoitaneet vuosittain parisataa riita-asiaa ja parikymmentä oikeusjuttua (käsittelytilanne päivitetty 26.9.2016).

LÄHTEET: WWW.STTK.FI JA
WWW.ERTO.FI
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VÄITÖS:
Työehtosopimus on
naisen paras ystävä

Pääministeri Juha Sipilän hallitus ja elinkeinoelämän järjestöt
ajavat voimakkaasti palkkojen paikallisen sopimisen laajentamista,
mikä kasvattanee sukupuolten palkkaeroja entisestään.
Helsingin yliopiston politiikan tutkijan Milja Saaren väitöstutkimuksen
mukaan työehtosopimuksia tulee niiden heikentämisen sijaan kehittää siten,
että ne huomioivat nykyistä paremmin sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulmat.
llman työehtosopimukseen kirjattuja perusraameja, joiden alle ei
voida sopia, naiset jäävät yksin ja heikkoon neuvotteluasemaan.
20
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M

ilja Saaren tutkimissa
yksityisen palvelualan
naisvaltaisissa töissä
pelätään työpaikan ja
riittävän toimeentulon puolesta.
– Heikossa neuvotteluasemassa olevalle on turha sanoa, että vaadipa nainen lisää liksaa ja ole rohkeampi, Saari sanoo.
Saaren mukaan tasa-arvon toteuttaminen tarvitsee norminsa, jotka takaavat palkansaajanaisten ja -miesten
oikeudet silloinkin, kun työnantajan
mielestä tasa-arvon edistämiseen ei
ole tarvetta tai varaa. Näitä normeja
tulee nykyisestään kehittää, sillä tasaarvolaki ei tarjoa luottamusmiehille
todellisia työkaluja naisten ja miesten
palkkatasa-arvon seurantaan ja edistämiseen työpaikoilla.
– Luottamusmiesten oikeuksia saada tiedot työpaikan naisten ja miesten
palkoista palkanosittain tulee laajentaa ja roolia samapalkkaisuuden edistäjinä vahvistaa, Saari kertoo.

Tasa-arvotyö edellyttää
selkeämpää sääntelyä
Milja Saaren tutkimuksen mukaan
työpaikkatason tasa-arvotyö edellyttää nykyistä selkeämpää tasa-arvola-

kia ja työehtosopimuksiin kirjattuja
tasa-arvosuunnittelun ja palkkakartoituksen konkreettisia tavoitteita ja
niiden seurantaa. Tutkijan mukaan
nykyisellään tasa-arvotyö jää helposti juhlapuheiden tasolle ilman että
oikeasti tehdään mitään konkreettista tasa-arvon ja samapalkkaisuuden
edistämiseksi.
Nykyhallituksen politiikka, joka
pyrkii purkamaan normeja sekä lainsäädännössä että työehtosopimusjärjestelmässä, uhkaa jättää naisvaltaiset
alat palkkojensa paikallisessa sopimisessa tyhjän päälle.
– Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä naisille ja miehille
on perus- ja ihmisoikeus, jota hallitus ja työnantajat eivät voi toimeenpanna tai olla toimeenpanematta sen
mukaan kun niin sattuu huvittamaan,
tutkija Milja Saari toteaa.

Samapalkkaisuuden politiikka
osaksi ihmisoikeuspolitiikkaa
Yleisen valtio-opin alaan kuuluvan
väitöskirjan tärkein johtopäätös onkin, että samapalkkaisuuden politiikka tulee nähdä osana ihmisoikeuspolitiikkaa ja valtiovallan on otettava
vahvemmin vastuu samapalkkaisuusperiaatteen toteuttamisesta.
– Pääministeri Sipilän hallitukselta
ei kuitenkaan ole suuria avauksia odotettavissa samapalkkaisuuden toteuttamiseksi, Saari arvioi.
– Sen sijaan on nähtävissä, että palkansaajat ja erityisesti naiset ovat asettumassa oikeistokonservatiivista politiikkaa vastaan ja konsensuskulttuuri
rakoilee jo. Massiiviset järjestelmät,
kuten työmarkkinajärjestelmä tai sukupuolijärjestelmä, muuttuvat hitaasti, mutta muutos on tehtävissä, Saari jatkaa.
VTM Milja Saaren yleisen valtioopin väitöskirja Samapalkkaisuus –
neuvoteltu oikeus. Naisten ja miesten palkkaeriarvoisuus poliittisena ja
oikeudellisena kysymyksenä korporatETra 2/2016

TJS
TARJOAA

ammattiliittojen
työntekijöille ja muille
toimijoille Studia
Generalia luennon
palkkatasa-arvosta.
Luento järjestetään TJS
Opintokeskuksen koulutustilassa
25.10.2015
kello 10–12.
Luentoa on mahdollista seurata myös
verkon välityksellä.
Lisätietoja:
Sikke Leinikki, TJS Opintokeskus,
puh. 045 6350 673.
www.tjs-opintokeskus.fi

tistisessa Suomessa tarkastettiin Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä
tiedekunnassa lauantaina 27.8.2016
klo 12 Metsätalon salissa 6. Vastaväittäjänä toimii professori Päivi Korvajärvi ja kustoksena professori Anne Maria Holli.
Väitöskirja on luettavissa sähköisenä e-thesis -palvelussa.
LISÄTIEDOT:
MILJA SAARI
PUH. 050 448 9329
MILJA.SAARI@HELSINKI.FI
HTTP://BLOGS.HELSINKI.FI/MMSAARI/
HTTP://BLOGS.HELSINKI.FI/GE-PO-CO/
LÄHDE:
HELSINGIN YLIOPISTON TIEDOTE
18.8.2016
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RATKAISE RISTIKKO. Lähetä täytetty ristikko tai tummennetuille ruuduille muodostuvat sanat 15.1.2017 mennessä
osoitteella Erityistoimihenkilöt ET ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki tai sähköpostilla et@etry.fi. Vastanneiden kesken
arvotaan kolme 20 euron lahjakorttia.
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ETry:n

LOMAMÖKIT

– HAKEMINEN JA ARVONTA VIIKOILLE 8–34/2017
Erityistoimihenkilöt ET ry:llä on kaksi lomamökkiä ympärivuotiseen ja
yksi lomahuoneisto viikolle 8 jäsenten käyttöön.

YMPÄRIVUOTISET MÖKIT LEVILLÄ JA TAHKOLLA
OLOKOLO Levin Kelorakassa on kaunis siniharmaa hirsimökki
(valm. -89), jossa on remontoitu tupakeittiö/pieni olohuone, takka, kaksi makuuhuonetta, kaksi parvea, wc, suihku ja sähkösauna. Mökki on tarkoitettu 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. Alueella runsaat harrastusmahdollisuudet. Lisätietoja
alueesta www.levi.fi
VIIKKOVUOKRAT
A-kausi 500 €
B-kausi 350 €
C-kausi 200 €

Olokolo:
viikot 8–16, 52–1
viikot 2–7, 17–18, 36–39, 51
viikot 19–35, 40–50

TONTTULA Nilsiän Tahkolla on pirteä punainen paritalon puolikas (valm. -01), jossa on tupakeittiö/olohuone, takka, yksi makuuhuone, iso parvi, wc, kylpyhuone ja sähkösauna. Huoneisto on
tarkoitettu 4+2 henkilön majoitukseen. Tonttula sijaitsee noin 1,5
km päässä Tahkon rinteistä ja Sokos Hotel Tahkovuoresta, jonka
ympärillä ovat muut ravintolat, kylpylä, elintarvikeliike sekä lahja- ja urheilutavara-myymälä jne. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Lisätietoja alueesta www.tahko.com

Tonttula:
viikot 8–16, 52–1
viikot 2–7, 23–39, 51
viikot 17–22, 40–50

Lomahuoneisto Ylläs:
500 € viikko 8

Molemmissa mökeissä on hyvä varustelutaso: astiat, astianpesukone, mikroaaltouuni, TV, video, radio/cd-soitin, hiustenkuivain, kiharrin, kuivauskaappi, autopistoke sekä vuodevaatteet
ja pyyhkeet. Tonttulassa on myös pyykinpesukone.
Molemmissa lomakohteissa vuokraan sisältyy golf-osake ja talvella kaksi rinnelippua. Tonttulassa Tahko Spa-kylpyläliput päivittäiseen käyttöön.
Liinavaatteet ja pyyhkeet sisältyvät vuokrahintaan. Mökkeihin ei kuulu loppusiivousta. Siivous on hoidettava itse tai tilattava huoltomieheltä lisämaksusta.
YLLÄS, VIIKKO 8. Kiinteistö Oy Ylläs sijaitsee Äkäslompolon puolella, aivan Ylläksen rinteiden
vieressä hyvien palveluiden läheisyydessä. Lomaosake on pieni, avaran pohjaratkaisun omaava pyöröhirsimaja, jossa on oleskelutila ja parvi, keittiö, pesutilat ja sauna. Tilaan mahtuu majoittumaan yhteensä 4 henkilöä. Ylläksen alueella on 61 rinnettä, joista pisin on yli kolmen kilometrin mitallaan Suomen pisin laskettelurinne! Valaistuja näistä rinteistä on puolet. Ylläksen
rinteitä kehutaan Suomen parhaiksi ja niitä löytyy niin aloittelijalle, ammattilaiselle kuin lautailijallekin. Ylläksellä on myös Suomen laajin yhtenäinen latuverkosto (330 km), se tarjoaa
upeat hiihtomahdollisuudet. Varustus: Varustukseen kuuluvat takka ja takkapuut, tv, terassi,
pyyheliinat, lakanat, sähköpistoke autolle sekä loppusiivous.
Olokolon lomaviikko on lauantaista klo 16, seuraavaan lauantaihin klo 12.
Tonttulan lomaviikko on perjantaista klo 16, seuraavaan perjantaihin klo 12.
Ylläksen lomaviikko on lauantaista (vko 7) klo 17, seuraavaan lauantaihin (vko 8) klo 11.
Lomaviikot arvotaan kaksi kertaa vuodessa; viikot 35/16 – 7/17 arvottiin 9.6.2016 ja
viikot 8–34/2017 arvotaan 1.12.2016. Mikäli samaa ajankohtaa hakee useampi henkilö, on
etusijalla hakija, joka ei ole aiemmin mökkiä vuokrannut.

MÖKKIVASTAAVAT
Olokolo ja Ylläksen
lomahuoneisto:
Sirkka Inkilä
Koivikkotie 1 D 4, 90630 Oulu
sirkka.inkila@erto.fi
puh. 045 8788708
Tonttula: Laura Puustinen
Täkykuja 1A2, 57600 Savonlinna
laura.puustinen@erto.fi
puh. 050 541 3688
HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN
Postita lomake mökkivastaavalle,
lähetä sähköpostina tai täytä
hakemus ETry:n nettisivuilta
www.etry.fi. Seuraavaan arvontaan
hakemuksen tulee olla perillä
17.11.2016 mennessä. Arvonta
suoritetaan 1.12.2016. Arvonnasta
jääneitä vapaita viikkoja voi
tiedustella mökkivastaavilta ympäri
vuoden ja vapaat viikot löytyvät
myös ETry:n nettisivuilta -> ETry:n
lomamökit -> varauskalenteri ja
hinnat. Myös viikkoa lyhyempiä
aikoja voi kysellä ympäri vuoden.

LOMAMÖKKIEN VUOKRAHAKEMUS viikot 8–34/2017
Hakijan nimi: ________________________________________________________
Osoite: _____________________________________________________________
Sähköposti: __________________________________________________________

OLOKOLO:
Haluttu viikko: _____ tai _____ tai _____
TONTTULA:
Haluttu viikko: _____ tai _____ tai _____
YLLÄS VIIKKO 8: _____

Puhelin:_____________________________________________________________

Olen aikaisemmin ollut:

Työpaikka:___________________________________________________________

Tonttulassa: vuosi ________ viikko _____

Olokolossa: vuosi ________ viikko _____
lomahuoneistossa: vuosi ________

Jos et tiedä, mihin kuulut,

olet ETryläinen!

KUVA SAMI VASKOLA

www.etry.

fi

