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Kaikki on heikun-keikun?

J

uhlimme satavuotiasta Suomea laskemalla ERTOn jäsenmaksua
tämän vuoden alusta. Valitsimme ”Kuntoa ja hyvää mieltä” tämän lehden teemaksi, sillä jäsentemme työ- ja fyysinen kunto
sekä hyvä mieli niin työssä kuin sen ulkopuolella ovat ETry:lle sydämen asia. Jäsenmaksun alennuksella toivomme vahvistavamme kaikkien ERTOlaisten jäsentemme hyvää mieltä ja turvallisuutta.
TAI AINAKIN MULLIN MALLIN! Tämä vuosi tulee eittämättä olemaan merkittävä työmarkkinavuosi, mutta vasta syksy näyttää, millainen tulevaisuus meillä on edessä: saadaanko
”Suomen malli” sovittua vai ei. Samaan aikaan
koko aluehallintojärjestelmä on muutoksessa
ja terveydenhoidon lisäksi työelämäkysymyksistä monet ratkaisut työnvälityspalveluiden järjestämisestä alkaen odottavat linjauksiaan.
VOIMIA MULLA NÄISSÄ ON PALJON SORMENPÄISSÄ Muistetaan, että Erityistoimihenkilöt ETry on poikkeuksellinen ammattiyhdistys: se kokoaa useita pieniä toimialoja. Jäsenemme työskentelevät useimmiten järjestäytymättömien, yksityissektorin työnantajien
palveluksessa, mutta entistä enemmän työelämämuutosten vuoksi
myös julkisella sektorilla.
TARTU TORVEEN, RUMPUUN Siinä, missä muut toimialat ovat
voineet edunvalvonnallisesti koota voimansa yhteen, ETry:n tehtävänä on perinteisesti ollut tukea jäseniään myös muin keinoin heikentämättä ammatillista edunvalvontaamme. Mikäli olet henkilöstön edustaja, luottamusmies tai -valtuutettu, ajantasainen tieto
jäsenrekisterissä on sinun etusi ja tueksesi. Voidaksemme ennakoida toimialasi edunvalvontaa, meillä tulee olla tiedossa ajantasaiset
työpaikka-, toimiala- sekä yhteystietosi. Ja erityisesti; jos et saa viestejämme, tarkistathan yhteystietojesi ajantasaisuuden ERTOon pian!
TULE LUOKSENI HUVIKUMPUUN! Otamme jo vauhtia myös
uuteen juhlavuoteen: ETry ja ERTO täyttävät 2018 kumpikin 50
vuotta. Voidaksemme tarjota jäsenillemme unohtumattoman juhlavuoden: Perinteinen jäsenmatkamme kevätkokouksen yhteydessä suuntautuu tänä keväänä Tallinnaan, osallistutaan joukolla ERTOn kesäpäivään Porin Yyteriin 17.06. ja aktiivijäsenille järjestämme
suunnittelu- ja strategiaseminaarin elokuussa.
Laajemmin jäsenistöllemme haluamme toivottaa elämyksellistä
kesää 2017 tarjoamalla ”Festareilta paluurahaa” ja vastaavaa liikuntatapahtumiin osallistumistukea. Kannattaa seurata sekä jäsenkirjeitämme että kotisivujamme.
Nautitaan turvallisesti lisääntyvästä kesäauringosta yhdessä etryläisten ja läheistemme kanssa,
SULOISTA KESÄÄ!
TARJA HAILI

ISSN-L 2323-3346
ISSN 2323-3346 (Painettu)
ISSN 2323-3354 (Verkkojulkaisu)
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KUTSU ERITYISTOIMIHENKILÖT
ET RY:N VUOSIKOKOUKSEEN
Erityistoimihenkilöt ET ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 20.5.2017 kello 14.00 alkaen Hotelli Clarionissa Helsingissä, Tyynenmerenkatu 2, Helsinki. Ennen kokousta syömme kello 13.00 lounaan.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 §:n kevätkokoukselle
määräämät asiat. Kokousasiakirjat lähetetään etukäteen kokoukseen
ilmoittautuneille sähköpostilla tai tarvittaessa postin välityksellä.
Kokoukseen osallistuville yhdistyksen jäsenille korvataan matkakulut
matkustusohjesäännön mukaisesti halvinta kulkuneuvoa käyttäen
kotipaikkakunnalta kokouspaikkakunnalle. Kerro ilmoittautumisen
yhteydessä matkalipputoiveesi. Alle 12 euron matkakuluja ei korvata.
Yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaan yhdistyksen jäsenet
voivat tehdä aloitteita yhdistyksen kokoukselle. Kirjallinen
aloite päätösehdotuksineen tulee jättää hallitukselle viimeistään
kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.
Ilmoittautumiset 14.5.2017 mennessä ERTOn kalenterin kautta.
Tiedustelut paivi.kuosmanen@erto.fi, puhelin 050 369 5428 Katso
tarkemmat tiedot www.etry.fi.
Erityistoimihenkilöt ET ry
Hallitus
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ETry:n hallitus 2017
Puheenjohtaja

Jäsenkirjevastaava:

Tarja Haili

Hanna Pilke, Tarja Kinnunen,
Laura Puustinen ja Sirpa Sippola

Varapuheenjohtaja
Laura Puustinen

Markkinointi ja mainonta:
Eetu Louhe ja Tarja Kinnunen

Sihteeri
Päivi Kuosmanen

Nuorisovastaavat:

Taloudenhoitaja

Tarja Kinnunen, Eetu
Louhe ja Heli Halava

Sirpa Sippola

Mökkivastaavat:

TOIMIALARYHMÄT:
ASLAT (asianajo- ja
lakiasiaintoimistojen sihteerit):
Pirjo Favorin, Päivi Kuosmanen
ja apuna Auli Seppäläinen

PITO (pienet ja
sopimuksettomat toimialat):
Sirkka Inkilä, Leena Holmstedt, Auli
Seppäläinen ja Tarja Kinnunen

Aluejärjestöyhteydet:

Sirkka Inkilä (Olokolo/Levi &
Ylläksen lomahuoneisto vko 8),
Auli Seppäläinen (Tonttula/Tahko)

KULMAT (kulttuuri- ja
matkailupalvelut):

Sirkka Inkilä, Laura Puustinen
ja Päivi Kuosmanen

Somevastaavat:

Koulutusryhmä:

Tarja Kinnunen, Eetu
Louhe ja Sirpa Sippola

HUISKIT (huolto-, isännöinti- ja
kiinteistötoimistojen työntekijät
sekä kiinteistövälittäjät):

Tarja Kinnunen, Heli Halava,
Sirpa Sippola ja Laura Puustinen

tETran toimitus:

HALLITUKSEN VASTUUALUEET:

HED-vastaavat:
Raija Koriseva ja Heli Halava

Jäsenhankintavastaavat:
Pirjo Favorin ja Eetu Louhe

Laura Puustinen ja Tarja Haili

Raija Koriseva ja Auli Seppäläinen
päätoimittaja Tarja Haili,
toimitussihteerit Seija Pyökeri
(hallituksen ulkopuolinen) ja
Pirjo Favorin, toimitusneuvosto
Sirpa Sippola, Tarja Kinnunen
ja Laura Puustinen

JÄTTI (järjestöissä
työskentelevät):
Hanna Pilke, Tarja Kinnunen,
Heli Halava ja Sirpa Sippola

Fitness:
Leena Holmstedt ja Heli Halava

Jäsensihteeri:
Hanna Pilke

Yhdistysavain ja TOIMIlehden järjestöpalsta:

Klinikkaeläinhoitajat:

Päivi Kuosmanen

Eetu Louhe

Kalenterivastaava ja ERTOn
kalenterin päivitys:

Vuokratyö:

Hanna Pilke

Sirkka Inkilä

Kotisivuvastaava:
Tarja Kinnunen, Laura Puustinen,
Eetu Louhe ja Pirjo Favorin
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Kaikkien hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet
ovat muotoa etunimi.sukunimi@erto.fi
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Alarivissä vasemmalta Auli Seppäläinen, Pirjo Favorin, Hanna Pilke, Raija Koriseva,
Tarja Haili ja takarivissä vasemmalta: Sirkka Inkilä, Päivi Kuosmanen, Leena
Holmstedt, Laura Puustinen, Sirpa Sippola ja Heli Halava.

TARJA HAILI, Hyvinkää
Saan hyvää mieltä tuloksista, saavutetuista tavoitteista, onnistumisista ja rakkaiden halauksista. Yhtä lailla nautin
linnun laulusta, leppeistä merituulista ja uuden oivaltamisesta -milloin missäkin. Koluan mielelläni museoita, näyttelyitä,
konsertteja ja miljöitä. Uutena asiana olen herätellyt keilausta – kiitos ETry:n toiminnasta saadun kimmokkeen.

VARSINAINEN JÄSEN

HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN

LAURA PUUSTINEN, Savonlinna
Lempiharrastuksiini kuuluu tällä hetkellä sukkien ja lapasten
neulominen. Neulominen on loistotapa rentoutua ja todettukin mainioksi stressin lievittäjäksi. Lisäksi harrastan musiikkia eri muodoissa - uusimpana virityksenä kitaransoiton
opettelu. Ulkoilu luonnossa kuuluu päivittäisiin rutiineihin ja
onkin enemmän elämäntapa kuin harrastus.

HANNA PILKE, Hyvinkää
Järjestötoiminnan lisäksi harrastan lukemista ja toisinaan käsitöitä. Kesällä viihdyn pyörän selässä, etenkin tulevana kesänä, kun asuinpaikka on uusi ja tutkittavaa riittää. Muutenkin
harrastan ennemmin hyötyliikuntaa kuin rehkisin kuntosalilla. Olen myös intohimoinen jääkiekko- ja rallifani.
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PÄIVI KUOSMANEN, Joensuu
Harrastan ulkoilua; hiihtoa ja lenkkeilyä, se antaa vastapainoa kiireiseen työpäivään ja ulkoilma tekee aina hyvää. Kevättä odotan ja niitä ihania kevätaamuja, linnunlaulua ja
luonnon heräämistä kesään. Tärkeintä kaikesta huolimatta
on se rakas lapsenlapseni, Lappeenrannassa asuva 2,5 vuotias Väinö-poika. Hän tekee elämästä upean, joka ainoasta päivästä.

PIRJO FAVORIN, Tuusula
Sosiaalisen yhdistystoiminnan lisäksi harrastan lähinnä kotona löhöilyä; lukeminen ja käsityöt ovat siellä mieluista ajankulua. Hyvää mieltä saan kuitenkin ehkä eninten lastenlasten kanssa touhuamisesta.

LEENA HOLMSTEDT, Helsinki
Tanssi on ollut lähellä sydäntäni jo nuoresta lähtien ja olen
harrastunut erilaisia tanssilajeja. Salikortti tuli hankittua kokeilumielessä, se on edelleen. Parasta salilla on monipuolinen
ryhmäliikunta, syksyllä aloitin Astangajoogan. Väsynyt mieli
ja keho vaihtuvat energiseen hyvään oloon, voima ja notkeus
lisääntyvät ja mieli rauhoittuu. En voisi elää ilman liikuntaa.

AULI SEPPÄLÄINEN, Espoo
Liikun mielelläni, niinpä harrastuksiini kuuluu erilaiset ryhmäliikunnat: jumppa, kahvakuula ja gymstick. Uinti, vesijuoksu ja pyöräily kuuluvat myös mielipuuhiini. Koiramme
Appenzellinpaimenkoira Pici 7 v. on aina valmiina lenkille.
Matkustan mielelläni ja tähän mennessä olenkin ehtinyt jo
piipahtaa 25 eri maassa, viimeisimpänä tuttavuutena Dominikaaninen Tasavalta.

TARJA KINNUNEN, Espoo
Kun tekee töitä, käy yliopistoa täysipäiväisesti ja hoitaa luottamustoimia. Ei ole yllättävää, että aikaa harrastuksille ei liiemmälti tunnu löytyvän. Tärkeintä minulle on joka päivän
jälkeen aivojen nollaaminen, joka käy minulta helpoiten urheilemalla. Espoon kuuluisa rantaraitti on muutaman minuutin kävelymatkan päässä, jossa pääsee iltasella keskittymään
vain maisemien kauneuteen.

EETU LOUHE, Piikkiö
Kotoani löytyy koira ja käärme. Harrastan valokuvausta ja tietotekniikkaa. Tavoitteena saada klinikkaeläinhoitajat järjestäytymään ja omalle alalleni työehtosopimus, koska se on minusta reilua ammattikuntaani kohtaan. Arvostan luottamusta,
lupausten pitämistä, rehellisyyttä. Reiluus merkitsee minulle erittäin paljon.

SIRKKA INKILÄ, Oulu
Ulkoilun ja uusien perunaruokakokeilujen lisäksi laulan ensimmäisessä Ertolaisessa kuorossa -VoxERaTo- joka perustettiin viime syksynä Pohjois-Pohjanmaalle. Järjestötoiminta
vie ajastani myös suuren palasen ja loppu luppoaika menee
lastenlapsieni kanssa puuhatelussa.

RAIJA KORISEVA, Kangasala
Harrastan arkiliikuntaa joka päivä. Oman koiranpennun iloinen katse ja tervehdys aamulla sekä reipas lenkki sen kanssa
avaa päivän. En halua aikataulutettua liikuntaa, vapaus on
avainsana. Kotoilu on ihanaa ja silloin lukeminen, käsitöiden
teko tai vaan olla. Menen ilmoittamatta tapaamaan ystäviäni. Tyttäreni pienet lapset ja uuden vauvan hoito on minulle mieluista ajankulua.

HELI HALAVA, Espoo
Vapaa-aikani kuluu ohjaten liikuntaa vauvauimareista aikuispikajuoksijoihin. Lisäksi toimin Kauklahti- seuran vpj:n
ja teen vapaaehtoistyötä heikkompio saisten hyväksi. Vapaaaikani viettoon liittyy siis vahva yhteisöllisyys ja sen rakentaminen.

SIRPA SIPPOLA, Helsinki
Sekä työhöni että vapaa-aikaani kuuluu koirat, ja kaksi valkoista kääpiösnautseria pitävät huolen päivittäisestä lenkkeilystä ja ulkoilusta. Nautin luonnossa liikkumisesta, hiihtämisestä, kuntosalilla käymisestä ja tanssista ja joogasta. Käyn
myös mielelläni konserteissa ja teatterissa. Uusin intohimoni on kutominen.

tETra 1/2017

O

len Sirpa Sippola ja aloitin
tämän vuoden alussa ETry:n
hallituksessa varajäsenenä.
Saman tien hyppäsin myös
taloudenhoitajan saappaisiin vaikkakin ns. kevyellä aloituksella, koska
edeltäjäni Leena on teknisistä syistä
johtuen joutunut hoitamaan vielä alkuvuoden ajan kirjanpidon ja maksuliikenteen.
Nykyinen työni liittyy, kuten aiemmatkin toimeni, kiinteästi ihmisten
vapaa-aikaan. Toimin neljättä vuotta Suomen Agilityliiton toiminnanjohtajana. Pyöritän liiton taloutta ja
hallintoa, hoidan liiton yhteistyö- ja
sponsoriasioita, kehitän toimintaa yhteistyössä hallituksen, toimikuntien,
jäsenistön ja henkilöstön kanssa, sekä hoidan yhdessä muun henkilöstön
kanssa ulkomaisiin arvokilpailuihin
lähtevien maajoukkueen ja muiden
edustusjoukkueiden matka-, majoitus- ja edustusvaateasioita. Lisäksi
tehtäviini kuuluu kotimaisten arvokilpailujen järjestämiseen liittyviä asioita ja paljon muuta. Toimin myös liiton jäsenlehden päätoimittajana sekä
hallituksen ja kurinpitolautakunnan
sihteerinä, vuonna 2019 Suomessa järjestettävien agilityn maailmanmestaruuskilpailujen työryhmän vetäjänä ja

esimiehenä liiton henkilöstölle. Koiraurheilun pariin hyppäsin musiikkija kulttuuripuolelta. Olen aiemmin
toiminut mm. Sata-Häme Soi -festivaalin toiminnanjohtajana.
Työni on hektistä ja vaativaa mutta
erittäin antoisaa. Saan olla tekemisissä
eri puolilla Suomea asuvien erilaisten
ihmisten kanssa. Agilityssa ominaista
on se, että ihmistä ei arvoteta varallisuuden tai perhetaustan kautta vaan
arvostus ansaitaan kilpailukehässä
suoritusten perusteella. Agilityssa kovatasoinen kilpailija voi olla yhtä lailla
kuusikymppinen nainen tai viisitoistavuotias poika. Kisaajia ei myöskään
jaeta naisten-, miesten tai lastensarjoihin, vaan samassa kisassa kilpailee
nuoria ja varttuneempia kisaajia, miehiä ja naisia. Kisaoikeuden, luokan ja
tason määrittelevät koiran koko ja aiemmat kilpailutulokset riippumatta
ohjaajan iästä tai sukupuolesta.
Työssäni minua motivoi se, kun
näen ihmisten innostuvan ja nauttivan, oli sitten kyseessä agilitykilpailu,
konsertti, teatteriesitys tai vaikka taidenäyttely, joita kaikkia olen jossain
vaiheessa työuraani ollut järjestämässä. Koen olevani organisaattori, se joka mahdollistaa onnistumiset ja elämykset.
tETra 1/2017

Työyhteisössä minulle on tärkeää
yhteisöllisyys. Jokaisen pitää saada kokea onnistumisia työssään ja tuntea,
että hänen työtään arvostetaan. Aina
en ole esimiehenä tässä onnistunut
vaan olen tehnyt paljonkin virheitä.
Erityisesti oma stressi ja vaikeudet heijastuvat helposti koko työyhteisöön.
Tärkeää on kuitenkin se, että olen oppinut ottamaan kritiikin ja negatiivisen palautteen opetuksena. Ongelmista pitää voida puhua avoimesti. Asiat
pitää osata ottaa asioina, ei henkilökohtaisuuksina, vaikka joskus kritiikin
saaminen kirpaiseekin.
Päällimmäisenä mielessäni on kiitollisuus kun ajattelen työuraani. Olen
onnellisessa asemassa kun olen saanut
mahdollisuuden muuttaa suuntaa silloin, kun siltä on tuntunut. Olen saanut kokea työssäni isoja onnistumisia.
Helpolla en kuitenkaan ole päässyt,
olen kohdannut myös isoja haasteita
ja perfektionistina olen välillä ajanut
itseni lähes työuupumuksen partaalle.
Vaikka olen janonnut muutosta, on se
siitä huolimatta ollut välillä pelottavaa. Hyppy tuntemattomaan vaatii aina rohkeutta ja luottamusta siihen, että kaikki järjestyy.
Ajan mittaan olen oppinut myös
hellittämään. Aina ei tarvitse kaiken
olla täydellistä, joskus hyvä on riittävää. Joskus (usein) kannattaa ajatella
asioiden positiivisia puolia eikä keskittyä siihen, mikä on huonosti.
Niin, ja ne koirat. Perheeseeni kuuluu kaksi valkoista kääpiösnautseria,
Onni ja Alma. Rutinoituneina toimistokoirina ne viettävät päivät yleensä
työhuoneeni lattialla omilla makuupaikoillaan nukkuen. Yhdessä tehdään ruokatunnilla lenkki, joka katkaisee omankin työpäivän mukavasti.
Koirat luovat ympärilleen aina mukavaa positiivista pöhinää. Vieraat ihmiset juttelevat hississä ja lenkillä, poikkeavat toimistoon koirat nähdessään
ja ennen kaikkea koirat yleensä rauhoittavat ilmapiiriä jo pelkällä läsnäolollaan. Suosittelen toimistokoiria
myös muillekin työpaikoille.
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Vuosi 2017
ETry:ssä valmistaudutaan yhdistyksen
50-vuotisjuhlavuoteen

V

alitsimme teemaksemme tälle
vuodelle Yhdessä ETeenpäin.
Yhteiskunnallinen edunvalvonta on nyt ajankohtaista,
sillä Suomessa muuttuu moni asia.
Aikataulullisesti vuodenvaihde olikin erityisen tiukka. Osin siksi keväisen työhyvinvointiviikonlopun sijaan
kutsumme elokuun 12. päivänä aktiivijäseniämme strategiaseminaariin
Fiskarsissa läntisellä Uudellamaalla
panostamaan ensi vuoden suunnitteluun.
Syyskokous hyväksyi ”poikkeuksen rutiiniin” tämän vuoden toimintasuunnitelmaan ja näin joka toinen
vuosi tehtävä pidempi kevätmatka
vaihtui kevätkokouksen 20.5.2017
jälkeen Tallinnan risteilyyn. Tavoitteemme on pystyä tarjoamaan jäsenillemme ikimuistoinen jäsenmatka
keväällä 2018. Tänä vuonna risteilyllä muistamme erityisesti mukaan lähteviä, viimeisen vuoden aikana liittyneitä jäseniämme.

Tehokas edunvalvonta vaatii
ajantasalla olevat jäsentiedot
Haluamme olla vahva edunvalvojanne. On kuitenkin haastavaa suunnitella mahdollisimman laajalti jäsenistöämme puhuttelevaa toimintaa, sillä
liian monelta jäsenistämme puuttuu
ajantasaiset tiedot ERTOn jäsenrekisteristä: Vähintäänkin käytössä oleva
sähköpostiosoite, työnantajatiedot ja
toimiala, jolla toimii (esim. järjestö,
asianajotoimisto, pieneläinklinikka,
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kuntosali jne), olisi hyvä olla tiedossamme. Jos olet henkilöstön edustaja
työpaikallasi; valittu siis joko luottamushenkilöksi tai –valtuutetuksi, tai
vaikkapa työsuojeluvaltuutetuksi, toivomme sinun viestivän näistä ERTOn
jäsenrekisteriin.
Meillä on muutamia merkittäviä
haasteita, jossa sinäkin voit auttaa: Sekä ERTO että ETry kyselevät ajoittain
kantojasi. Toivon mukaan jaksat niihin edelleen vastata. Varmistathan
myös, että omat tietosi tulevat päivitettyä jäsenrekisteriin – ja jos suinkin
tiedät/tunnet muita ertolaisia, muistuta myös heitä! Tämä vaikuttaa myös
suoraan siihen, miten voimme ajaa sinun ja muiden jäsentemme etuja.

Alueellisia tilaisuuksia
Toinen asia, jossa voit meitä auttaa, liittyy jäsentilaisuuksien järjestämiseen, paikkoihin ja sisältöihin.
Meiltä on kyselty, miten aina tilaisuutemme ovat samoilla paikkakunnilla. Hallituksen voimavarat ja aikataulut ovat rajallisia. Jos olet halukas
järjestämään tilaisuuden jossain pienemmällä paikkakunnalla, tee siitä
esitys: Teema, ajankohta, kutsupohja ja kuluarvio. Hallitus tukee jäsentensä mahdollisuuksia tuottaa niin
työpaikka- kuin seudullisia tapahtumia. Ja mikäli keksitte hauskoja tapoja saada uutta väkeä mukaan, sitä
enemmän!
Tätä halukkuutta olemme kyselleet
myös teitä tavatessamme. Vastaukset
tETra 1/2017

Hei, ETryläinen!
Haalitko tietosi somesta,
löydätkö tietosi Turun toreilta,
vai onko lehti lempilapsesi?
Haluaisimme tietää, miten voisimme
olla parhaiten sinuun yhteydessä ja
jakaa sinulle arvokasta tietoa nyt ja
tulevaisuudessa.
Kerro mielipiteesi medioista
ja kiinnostuksesi kohteista
kotisivuillamme www.etry.fi ja
osallistut samalla kolmen 50 euron
lahjakortin arvontaan.
Kyselymme on avoinna
1.4. – 31.5.2017.

ovat olleet positiivisia, ideatkin innostavia, mutta toteutuneita tilaisuuksia
yhä odottelemme!

Paluurahaa osallistumisesta
Tänä kesänä ETry tarjoaa festareilta ja
liikuntatapahtumista paluurahaa jälkikäteen jäsenilleen: Yhdestä tapahtumasta 50 % lipun kuluista kuittia vastaan, kuitenkin enintään 40 euroa – ja
vain kerran/jäsen tänä vuonna. Lisäedellytyksenä on, että todistettavasti
olet käynnistäsi somettanut ja muistanut meitä ETry:nä tuossa viestityksessä esim: #ETry #FestariltapaluuETry.
Tarkemmat ehdot löytyvät www.etry.
fi sivuilta tänä keväänä ennen festarikauden alkua.

Tulossa syksyllä
Olemme järjestämässä työttömille jäsenillemme syyskuun alussa omaa
koulutus-, virkistys- ja tiedotustapahtumaa. Syyskokous tulee olemaan
20.11. ja tuota ennen Jäsenforumimme 14.–15.10., pitopaikkaa ei ole vielä päätetty, seuraa ilmoittelua.

Kuntoutuksella kivut hallintaan!
Avomuotoinen Tules-kurssi ET ry:n jäsenille

Häiritsevätkö tuki- ja liikuntaelinoireet jatkuvas� tai toistuvas� selviytymistäsi työssä, kotona
ja muissa arkipäivän toimissa? Haluatko oppia ymmärtämään kivun syntymekanismit ja keinot
kipujen ehkäisyyn ja hallintaan? Oletko valmis tekemään töitä päästäksesi oireilusta eroon?
Tules-kurssilla saat �etoa, ohjausta ja tukea selkä-, niska- tai nivelvaivojen hallintaan.

JÄSEFORUM 2016

pidettiin Laplands Hotels
Tampeereella. Paikalla oli 60
innostunutta ET:läistä ja koulutus oli
jaettu kahteen ryhmään.
Lauantaina toista ryhmää koulutti
asianajaja Piia Jeremejeff
Asuntokaupan kiemuroista sekä
Testamentista ja toista ryhmää Erton
lakimies Kaisu Ahtola Vuosilomalaista
ja Tietosuoja työsuhteessa ja
työsuhteen päättyessä. Erton pj Juri
Aaltonen kertoi ajankohtaisia asioita
Ertosta ja pj Tarja Haili opasti ryhmää
jasenhankintaan.
Mieli Mukana konsultit opastivat
ET:läisiä Vuorovaikutukseen ja
sunnuntaina sokerina pohjalla
oli Tuija Piepponen jonka Elekieli
-haltuun osio saatteli meidät hymyssä
suin kotimatkalle.
Kiitos kaikille mukanaolleille ja
tapaamme taas syksyllä 2017.
Sirkka Inkilä

Suurin osa toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Fyysisen harjoi�elun lisäksi käsitellään mm. jaksamista,
stressin- ja kivunhallintaa sekä ravintoa. Tukenasi ovat amma�taitoiset ohjaajat (erikoislääkäri, 2
fysioterapeu�a, terveydenhoitaja ja muita asiantun�joita tarpeen mukaan) sekä muut kuntoutujat.
Avire Oy toteu�aa Helsingin Pikku-Huopalahdessa Wilhelmiinan �loissa avomuotoisen tuki- ja
liikuntaelinoireisille tarkoitetun tules-kurssin, jolle valitaan ensisijaises� ET ry:n jäseniä. Ryhmän koko on
10 kuntoutujaa. Kurssin kustantaa Kela.
Kurssin aikataulu:
aloitusjakso 13.11.2017 - 15.11.2017, 3 kokonaista päivää, ei yöpymisiä
ryhmämuotoiset käyn�kerrat, n.3,5h
27.11.2017
13.12.2017
10.01.2018
30.01.2018
2.02.2018
26.02.2018
12.03.2018
26.03.2018
10.04.2018
24.04.2018
päätösjakso 12.06.2018 - 13.06.2018, 2 kokonaista päivää, ei yöpymisiä
Kuntoutusta haetaan Kelan lomakkeella KU132, jonka lii�eeksi
tarvitset lääkärin B-lausunnon. Lähetä hakemus ja B-lausunto meille
1.9.2017 mennessä osoi�eeseen Avire Oy, Lepopir�n�e 80,
02570 Siun�o.
Lisä�etoja:
Paula Kivekäs, puh. 0400 373 024, paula.kivekas@avire.ﬁ
www.avire.ﬁ, www.kela.ﬁ

Avire Oy | p. 050 463 5437 | www.avire.ﬁ
Siun�o - Helsinki - Vantaa - Hämeenlinna - Lah� - Vierumäki - Tampere - Nokia - Jyväskylä
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Helpottaa, kun tietää,
miksi joskus ei suju!

E

rilaiset oppijat tarvitsevat kokemusosaamista, asiakaslähtöistä ruohonjuuritason käytännön tietoa ja erilaisen oppijan
omaa ääntä verkostossa, työryhmässä
tai suunnittelutyössä. Oppimisvaikeudet ovat todella yleisiä. Jopa 20–25%
väestöstä on jonkinlaisia oppimisvaikeuksia. Eli miljoonalla suomalaisella.
Tähän lukuun lasketaan mukaan kaikenlaiset oppimisvaikeudet, lievemmät ja vaikeammat.
Arviot lukivaikeuksisten määrästä
taas vaihtelevat 6–10 % välillä. Puhtaasti matemaattisen hahmottamisen
vaikeutta ilman lukivaikeutta taas on
n. 2–3 % väestöstä. Oppimisvaikeuksia on monenlaisia. Usein ne ovat yksilöllinen yhdistelmä oheisesta listasta. Esimerkiksi lukivaikeus voi yhdellä
henkilöllä näyttäytyä vain lukemisen
puolella, mutta ei lainkaan kirjoittamisen. Toisella on juuri päinvastoin.
• Lukemisessa
• Kirjoittamisessa
• Luetun ymmärtämisessä ja muistamisessa: henkilö saattaa lukea
teknisesti nopeasti, mutta ”mitään ei jää päähän”
• Matematiikassa
• Vieraissa kielissä
• Avaruudellisessa hahmottamisessa
• Suuntien hahmottamisessa (oikea-vasen, itä-länsi)
• Ajan hahmottamisessa
• Motoriikassa
• Keskittymisessä ja tarkkaavaisuudessa
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Jotkut lukevat oikein, muttei näe toisten tai omia kirjoitusvirheitä. Lukemisessa ja kirjoittamisessa on eniten vaikeuksia. Jos joku muu lukee ääneen,
ymmärtää ja muistaa paremmin. Kirjoittaessa on helpompaa ottaa koko
sana uusiksi. Pieniä sanoja voi pudota pois kokonaan. Vieraiden kielten
oppimisen tuska tulee siitä, ettei opi
ulkoa. Esimerkiksi sanalistojen lukemalla pänttääminen voi olla vaikeaa,
mutta sanoja voi muistaa vaikkapa
värien, piirtämisen tai musiikin avulla. Lomakkeen täyttökin voi olla joillekin mahdotonta.
ETry:n jäsen Pirjo Corell on käynyt omat koulunsa pienillä paikkakunnilla ja onnekkaasti löytänyt omat
väylänsä, vaikka ei käsitettä tuolloin
tunnettukaan. Nykyisin puhutaan lukivaikeudesta, ”Dysleksia” on kansainvälinen termi ja vanha termi on
”sanasokeus”. Vasta 30-vuotiaana
Pirjo päätyi testattavaksi, kun kielten opiskeluissa oli ongelmia. Auditiivinen lukihäiriö -diagnoosi selvitti, miksi luennoilla oli vaikeaa tehdä
muistiinpanoja. Lyhytaikaisen muistin kapeus rajaa edelleen mm. puhelintilanteita ja vieraan kielen ymmärtämistä.
Ylioppilaskirjoitusten jälkeen Pirjon kauppaopiston ja teologian opintojen aikaan työskenneltiin vielä kirjoituskoneella.
Kirjoitusvirheiden
korjaaminen helpottui teknologian
kehittymisen myötä. Hakunilan kirjastossa oli syksyllä 1995 tapahtumatETra 1/2017

HANNA SUMARI kuvasi Avun blogissa omia tuntojaan tuoreeltaan
”Tanssii tähtien kanssa” -osallistumisestaan näin: ”Iloa oli usein, mutta myös tuskaa. Miksi pää ei suostunut yhteistyöhön jalkojen kanssa?
…Minulta on tivattu tiheään, oliko
pettymys pudota. Siihen on vain yksi vastaus. Ei ollut pettymys pudota,
vaan oli mahtavaa saada olla mukana. Seikkailussa ei ollut yhtään negatiivista asiaa, mutta positiivisia
on niin paljon, etten saa kuin osan
niistä mahtumaan tähän kirjoitukseen.
Sanasokeuden eli dysleksian tuomat haasteet tulivat esiin tanssin
myötä. Sekin on hieno juttu, sillä en
ole enää vuosiin käynyt tutustumassa Erilaisten oppijoiden sivuihin ja
asioihin joihin dysleksia vaikuttaa.
Nyt tajuan monta asiaa, joista olen
ollut hämilläni. Esimerkiksi 
miksi
on niin haastavaa muistaa kummalla reunalla U.S.A:ta on Kalifornia ja
kummalla Florida. Onhan se nyt älytöntä, etten sitä hahmota. Paitsi
ettei ole, koska me sekoitamme idän
ja lännen sekä vasemman ja oikean.
Kuvitelkaa kuinka hullua! Mutta
nyt kiinnostaisi alkaa joku yhteistyö
tämän haasteen tiimoilta.”
HTTP://BLOGIT.APU.FI/
HANNASUMARI/MILTA-TUNTUUPUDOTA-KISASTA/

sarja, jossa erilaisten oppijoiden ”lähettiläiden” Airi Valkaman ja Sisko
Savolaisen innostamana Pirjo ajautui
mukaan yhdistyksen aktiivitoimintaan. Tekninen atk-osaaminen auttoi
matkan varrella, mutta lukikonsulttikoulutus antoi tiedon lisäksi esiintymiskokemusta ja syvensi ymmärrystä
omasta osaamisesta ja vahvuuksista.
Vuonna 1997 toiminnan kehittyessä löytyivät nykyisen Helsingin seudun Erilaiset Oppijat ry:n eli HEROn
tilat. Tuolloin Pirjo oli mukana auttamassa tilojen käyttöön ottoa, kun sattui olemaan juuri silloin työttömänä.
Viikon jälkeen Pirjo aloittikin jo Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:n
järjestön palveluksessa: Ensin puolen
vuoden ajan harjoittelijana työmarkkinatuella, sen jälkeen työllistämistuen varassa. Kun hänet testattiin ensi
kertaa kunnolla, Pirjon ”diagnoosi”
täsmentyi keskivaikeaksi dysleksiaksi,
mikä tarkoitti juuri silloin pidempää

tukikautta työllistämiseen. Ajan myötä työt ovat vakiintuneet ja vuoden
2010 alusta vuorotteluvapaan jälkeen
Pirjo päätyi valtakunnallisen lukijärjestön, Erilaisten oppijoiden liiton vakituiseksi työntekijäksi.
Erilaisten Oppijoiden liitossa on
kymmenisen työntekijää. Pirjo toimii
järjestösihteerinä ja on yhteydessä aktiivisesti alueyhdistyksiin. Arkirutiineja haastavat auditiiviset ongelmat.
Moni hidas lukija hyötyy äänikirjoista, mutta Pirjolle ne eivät ole yhtä antoisia auditiivisten ongelmien vuoksi.
Visuaalis-kineettisenä henkilönä hän
innolla käyttää erilaisia teknisiä laitteita, esimerkiksi tablettitietokoneita,
ja Facebook on hiljainen, innostava
toiminta-alusta, jossa teksti ja kuva tukevat toisiaan. Töissä taloushallinto ja
kirjanpito vievät aikaa muun toimistotyön rinnalla. Ulkopuolinen messuilu on vähentynyt ja päivien rutiinit ovat säännönmukaistuneet.
tETra 1/2017

Työssään Pirjo auttaa Erilaisten Oppijoiden liiton aluejärjestöjä, joita on
toista kymmentä eri puolilla Suomea.
Neuvontapalveluja tarjoaa mm. Erilaisten oppijoiden liiton Lukipuhelin,
johon Pirjo vastailee. Kysymyksiä satelee myös nettineuvojan ja Facebook
-sivun kautta. Käynnissä olevan ”Taitotuunaajat – Oppimisen Olohuone”
-hankkeen taustalla Pirjo auttaa hallinnollisissa asioissa ja samalla pääsee
seuraamaan eri-ikäisille suunnattua
vertaistukea.
TEKSTI JA KUVA:
TARJA HAILI

KIINNOSTUITKO?
LISÄÄ TIETOA SAAT
WWW.ERILAISTENOPPIJOIDENLIITTO.FI
TAI WWW.LUKIAPUVALINE.FI JA
VALTAKUNNALLISESTA LUKIPUHELIMESTA
045 256 1916.
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2016

STTKn käynnistämä
kampanja haastaa kaikki suomalaiset työpaikat edistämään
työhyvinvointia ja tämä työ jatkuu.
Suomi tarvitsee positiivista draivia
työelämään!
STTK julkaisi joulukuussa 2016
pamfletin työhyvinvoinnin merkityk
sestä.
”6euroatakaisin” -julkaisuun kirjoittamassaan saatteessa STTK:n pu-
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heenjohtaja Antti Palola totesi, että
”työn imu on työpahoinvointia yleisempi ilmiö työpaikoilla. Se iskee moniin meistä ainakin silloin tällöin.
Työn imulla tarkoitetaan innostusta ja
iloa omasta työstä. Sitä voidaan pitää
yhtenä työhyvinvoinnin mittarina.”
Tutkimukset todistavat, että työhyvinvointi ja tuottavuus paranevat,
kun ihminen saa aktiivisesti kehittää omaa työtään. Olennaisia tekijöi-

tETra 1/2017

tä jaksamisessa ja viihtyvyydessä ovat
myös työelämän joustot ja mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin.
Pamfletissa kerrotaan Työterveyslaitoksen laskeneen, että yhdellä työhyvinvointiin sijoitetulla eurolla on
mahdollista saada kuuden euron tuotto takaisin. Työpaikkojen menestymisen tueksi tarvitaan innostava, myönteinen ja dynaaminen työkulttuuri.
Työpaikan johdon ja esimiesten tulee sitoutua työhyvinvoinnin edistämiseen ja parantamiseen yhteistyössä
henkilöstön kanssa. Työnantajilla tulee olla säännöllinen velvoite varmistaa esimiesten riittävä osaaminen ja
taidot esimiehenä toimimiseen sekä
työhyvinvoinnin edistämiseen.
STTKn sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi avaa
pamfletissa sairaspoissaolojen merkitystä: Kela maksoi sairauspäivärahoja
vuonna 2014 yhteensä 866 miljoonaa
euroa yli 15 miljoonalta sairauspäivältä. Näissä luvuissa eivät näy alle 10
päivän pituiset sairausjaksot, joita valtaosa kaikista poissaoloista on.
STTK haluaa tehdä töitä sairauspäivien määrän vähentämiseksi. Se onnistuu, jos työntekijöiden terveyttä ja

työkykyä edistetään ennakoiden. Keppiä ja karenssia ei tarvita, vaan luottamusta ja työhyvinvoinnin rakentamista yhteistyössä.
On selvää, että työntekijä tarvitsee riittävästi lepoa ja rauhaa toipuakseen sairaudestaan mahdollisimman
nopeasti. Sairausvakuutusta taas tarvitaan riskien tasaamiseksi ja toimeentulon turvaamiseksi tilanteissa, joissa työntekijä sairastuu vakavammin.
Kun työssä voidaan paremmin, tarvitaan sairauslomiakin vähemmän.
He, jotka ovat jopa liian sitoutuneita työhön, eivät malta levätä sairainakaan. Eivät edes silloin, kun se olisi
tarpeen. Joka toinen suomalainen on
tullut sairaana töihin. Mitä siis kukin
meistä voi tehdä?
Työturvallisuuskeskuksen työelämän kehittämisen asiaintuntija Tarja Rädyn mukaan Suomessa tarvitaan
työpaikkoja, jotka saavat asiakkaansa
janoamaan lisää – ja tuo jano rakennetaan asenteilla:
Tarvitaan ystävällisyyttä, auttamishalua ja arvostusta yhdistettynä asiantuntemukseen ja pelottomaan yhdessä tekemiseen.
Pelkkä häiriön selvittäminen ei riitä, vaan työyhteisössä on opittava toimimaan reilummilla tavoilla. On hyvä ottaa kurssi uuteen suuntaan ja
määritellä, millaista toimintaa ja käyttäytymistä lähdetään tavoittelemaan.
Jos työkulttuuria ei osata tai haluta
muuttaa, tie takaisin ongelmien pariin löytyy pian.
Uusia ideoita salliva ilmapiiri ei tule työpaikalle itsestään, vaan se vaatii kaikilta harkittuja tekoja – mukavia sellaisia!

HTTP://WWW.STTK.FI/WP-CONTENT/
UPLOADS/2016/10/STTK_
6EUROATAKAISIN.PDF

Riitelemättä paras

V

uodesta 2017 piti tulla työmarkkinoille helpompi.
Viime vuosi oli raskas ja vaikea. Tämän ajattelin johtuvan
siitä, että viime vuonna palkansaajat suostuivat hallituksen
painostuksen alla historiallisen huonoon sopimukseen. Koskaan aikaisemmin ei ole työehtoja heikennetty siten kuin vuonna 2016.
Työaikaa pidennettiin 24 tunnilla ilman palkankorotuksia ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja siirrettiin palkansaajan maksettavaksi.

Miksi sovittiin?
Työttömyys on ollut jo vuosia korkea ja julkinen talous on ollut vähintäänkin haasteellinen. Maan hallitus uhkaili pakkolakipaketilla. Sillä oli tarkoitus mm. laajentaa paikallista sopimista hallitsemattomasti, leikata lomia,
heikentää sairaspoissaolo-oikeutta ja pidentää työaikaa korvauksetta 100
tunnilla vuodessa. Maa oli yleislakon partaalla. Laajan yhteiskunnallisen
konfliktin välttämiseksi pidennettiin työaikaa sopimalla 24 tunnilla vuodessa. Vaikka sopimus oli huono, olen edelleen sitä mieltä, että vallinneissa olosuhteissa se oli järkevää tehdä.
Riiteleminen on helppoa, mutta sopiminen vaikeaa. Näin oli vuonna
2016 ja niin on tänäkin vuonna. Erona tässä on se, että työehtoheikennyksistä palkansaajat eivät kuluvana vuonna sovi. Suomen palkkakustannukset ovat jo vuosia kehittyneet hitaammin kuin tärkeimmissä kilpailijamaissa. Esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa palkankorotukset ovat 2–3 % vuodessa.
Suomessa palkankorotuksia ei ole viime vuosina ollut käytännössä lainkaan.

Palkankorotukset 2017
Työnantajakeskusjärjestö EK:n puheenjohtaja Veli-Matti Mattila vaati
maaliskuussa palkkojen leikkaamista 10–15 %. Vaatimus oli riitaa haastava ja perustui virheellisiin tilastotietoihin. Vastuullisuus ja harkintakyky petti herra Mattilalla pahasti. On niin helppo haastaa riitaa, mutta sopiminen on toinen juttu. Toivottavasti järki voittaa työnantajapuolella ja
ymmärretään, että palkkojen alentamisen aika on ohi.
Vuonna 2017 työehtosopimusratkaisujen pitää sisältää palkansaajan ostovoiman turvaamista ja kehittämistä. Tämä tarkoittaa, että heikennysten
ja nollaratkaisujen aika meni jo. Kuluvana vuonna sopimusratkaisujen pitää
parantaa kotimaista ostovoimaa, kysyntää ja sitä kautta työllisyyttä.
Toivon, että työnantajaleirin haukat ymmärtävät olla kärjistämättä ja
riitelemättä. Sopiminen on ollut Suomen voima ja siihen tulee turvautua
myös 100 vuotiaassa Suomessa. Yhdessä.
JURI AALTONEN
tETra 1/2017
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ERTOn
ääni kuuluu
kuorossa
– paikallisjärjestö
toimintaa PohjoisPohjanmaalla

O

ulun Raatissa raikaa keskiviikkoisin hyväntuulinen kuorolaulu, kun
VoxERaTO Pohjois-Pohjanmaa -kuoro treenaa
laulukuntoaan. Kuoron
tarina alkoi keväällä 2016, kun ERTOn Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys teki jäsenilleen kyselyn siitä, mitä
toimintaa toivottaisiin. Aluejärjestön
oma kuoro oli toivelistalla, joten sellainen perustettiin. Kuoron puuhanaisiksi ryhtyivät ERTO Pohjois-Pohjanmaan puheenjohtaja Sirkka Inkilä
sekä Mervi Karkkonen, jolla oli kuorokokemusta useiden vuosien ajalta.
Kuoron ohjaajaksi ja taiteelliseksi johtajaksi värvättiin Ahti Sepp, joka on

14

vahva ammattilainen kuorolaulukentällä ja joka ohjaa useaa Oulun seudulla vaikuttavaa kuoroa.
Kuoroa alettiin kerätä kasaan, ja
jotta saataisiin tarpeeksi suuri laulajamäärä, päätettiin kuoron olevan avoin myös muille kuin ERTOn
jäsenille. Kuoron ensimmäinen kokoontuminen oli syyskuussa 2016, ja
tuolloin paikalle oli kerääntynyt mukava joukko kuorolaulusta innostuneita ihmisiä. Syksyn kuluessa mukaan saatiin myös uusia innokkaita ja
taitavia laulajia, ja viimeisimmät vahvistukset kuoro on saanut tämän kevään aikana. Kuoron nimi syntyi syksyllä siitä oivalluksesta, että lyyrisen
runouden, hymnien ja lemmenlaulun muusan Eraton nimi mätsää hyvin ERTOn kanssa. Nimen eteen lisättiin vielä latinan ääntä tarkoittava
sana ”vox”. Tällä hetkellä kuorossa on
14 jäsentä, ja mukaan otetaan mielellään lisääkin laulajia!
Kuoro treenaa rautaisen ammattilaisen Ahti Seppin rennon jämäkässä ohjauksessa Oulun NMKY:n talossa
Raatissa. Puolitoistatuntiset harjoitukset alkavat aina venyttelyllä ja äänenavauksella, sillä ilman lämmittelyä laulaminen ei onnistu kunnolla.
Kuoron ohjelmisto painottuu kevyeen
tETra 1/2017

musiikkiin, ja laulukavalkadissa on sekä suomalaisia että ulkomaisia hittibiisejä pääosin 1970–2000-luvuilta.
Kuorojohtaja on tuonut kuorolle ehdolle ilahduttavan erilaisia lauluja, ja
kuorolaiset ovat itsekin saaneet toivoa
laulettavia lauluja.
ERTOlta saadulla toiminta-avustuksella on katettu osa tilavuokrista
ja kuoronjohtajan palkkiosta. Ensimmäinen varmistettu kuoron esiintyminen on lokakuussa 2017. Sitä ennen
kuoron tarkoituksena on käydä testaamassa esiintymiskuntoaan esimerkiksi ilahduttamalla ikäihmisiä palvelukodeissa.
Keskiviikon kuorotreenit tuovat
työviikkoon mukavaa puhtia, ja usein
harjoitukset päättyvät reippaasti laulettuun Ultra Bran kappaleeseen Savanni nukahtaa, joka antaa roimasti energiaa ainakin allekirjoittaneelle.
Onhan kuorolaulun harrastamisen
tieteellisestikin todistettu lisäävän ihmisten hyvinvointia!

SOFIA HEININEN
+ MUUT KUOROLAISET

Äänilihaksia ja ääntä

avaava tehojumppa
ÄÄNEN AVAUSTA

,
Ensin rr, pp, tt
h,
kk Sitten ss, s
ts, ft ja wt
JATKA HETI PERÄÄN

Tämä sarja viidesti kerrallaan läpi. Toista kutakin äännettä
kahdesti pontevasti äännettynä peräkkäin. Kaksi sarjaa. Neljä
kertaa kutakin kerrallaan ja neljänä sarjana. Viimeinen äänne
puolet hitaammin. Kontrolloi, ettei mukaan livahda vokaalia, vaan
pelkät konsonantit.
Sitten kehon vetreytystä nikama kerrallaan.
Toista kukin osio 8 kertaa:

1.

Lanne pyörii oikealle samaan suuntaan
häntäluusta niskanikamaan asti ja takaisin.

2.

Lanne pyörii vasemmalle samaan suuntaan
häntäluusta niskanikamaan asti ja takaisin.

3.

Lanne keinuu oikealta vasemmalle, sitten
vasemmalta oikealle 8+8 kertaa samaan
suuntaan nikama kerrallaan häntäluusta
niskanikamaan asti ja takaisin.

4.

Koko selkäranka keinuu alhaalta ylös, sitten
ylhäältä alas samaan suuntaan häntäluusta
niskanikamaan asti ja takaisin.

5.

Koko ruoto pyörii alhaalta ylös
ja takaisin alas samaan suuntaan
häntäluusta niskanikamaan asti
ja takaisin.

JATKA TAIVUTTELUA
Kädet maahan, selkä taivutettuna ala nostaa
selkäruotoa nikama kerrallaan intensiivisesti
ylös, kunnes niska ja leuka liikahtavat ylös ja
alas mennen samalla tavalla.

LOPUKSI AUTUAS VENYTYS
Lopuksi pitkä, rauhallinen venytys niin, että kädet
kurottavat pään yli niin pitkälle eteen kuin mahdollista,
ensin suoraan ylös. Jatka taivutusta sormenpäillä ohjaten
selkä lanteista 90 asteen kulmaan asti ja nosta takaisin ylös.
tETra 1/2017
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Harjoittelulla rauhaa
arjen kiireeseen

A

rkemme rullaa omalla painollaan, toistuvat toimet
seuraavat toisiaan ja välillä tuntuu että hetkenkin pysähtyminen on liikaa vaadittu. Pienet
rauhoittumishetket ovat silti hyväksi
kehon ja mielen hyvinvoinnille. Päivän rutiinit seuraavat toisiaan usein
automaattisesti, kun yritämme suoriutua monesta asiasta samanaikaisesti.
Automaattiohjauksella toimiminen
tarkoittaakin sitä, että suoritamme
asioita melkein huomaamatta. Aamiainen ei ehdi maistua miltään, kun luemme samalla päivän lehteä tai työmatkalla jää ympäristö huomaamatta,
kun mietimme päivän kokouksia. Iltapäivän väsymys johtaa päämäärättömään surffailuun somessa ja sähköpostien pyörittelyyn. Mikä voisi olla
vaihtoehtona? Mielenterveysseura.fi/
harjoitukset sivustolle on kerätty lyhyitä, sekä hieman pitempiä pausseja
päivään, olit sitten kiinnostunut rentoutumisesta, läsnäoloharjoituksesta
(mindfulness) tai rauhoittavasta mielikuvaharjoituksesta. Hetken hengittely rauhoittaa hermostoa, laskee stressitasoa ja antaa pienen paussin aikaa
nollata ajatuskulkuja.
Tietoisen läsnäolon harjoitukset
ovat tarkoitettu valppaan, mutta tyynen hetken, avuksi. Tarkoitus ei ole
nukahtaa, vaan pikemminkin saada lisää energiaa ja keskittymiskykyä
päivän haasteisiin. Joskus harjoitukset
ovat kuitenkin myös hyvin rentouttavia, sillä kehon tuntemusten havainnoiminen ja tietoinen hengittäminen
saattavat vaikuttaa rauhoittavasti ko-
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ko kehon toimintaan. Varsinkin kertynyt unen tarve saattaa harjoituksen
aikana tulla esille. Tietoisen läsnäolon harjoituksista on tutkitusti hyötyä keskittymiskyvylle, työmuistille,
stressinhallinnalle ja tunteiden kohtaamiseen.
Rentoutuminen on meillä Suomessa perinteisempi tapa helliä kehoa. Progressiivinen rentoutus laukaisee tehokkaasti jännityksiä kehossa, ja
sitä kautta myös mielessä. Säännöllisesti tehtynä siitä saattaa löytyä apu
myös stressaavien tilanteiden ja jaksojen keskellä. Stressihormoneita erittyy vähemmän ja palautuminen on
nopeampaa. Hyödyt näkyvät paremmassa vastustuskyvyssä: flunssa saattaa mennä nopeammin ohi tai ruoansulatus toimia paremmin.
Mielikuvaharjoitukset antavat oivan mahdollisuuden harjoitella vaikkapa koko perheen kesken, ne sopivat jo alakouluikäisille lapsille ja ovat
tETra 1/2017

helppoja ja yksinkertaisia toteuttaa.
Kokeile vaikkapa ilmapallo.harjoitusta yhdessä lapsen kanssa ennen nukkumaanmenoa.. Lapsillakin on hyvä
olla käytössään muutama harjoitus,
jotka ovat avuksi, kun kohtaa vaikean
tilanteen tai on vaikea rauhoittua.
Harjoituksia kannattaa kokeilla
erilaisissa ympäristöissä, ne eivät vaadi hiljaisuutta, ainoastaan hetken aikaa. Niitä voi tehdä myös kävellessä,
bussipysäkillä tai kaupan kassajonossa. Kun aloitat, on kuitenkin helpompaa, jos voit valita paikan jossa tunnet olosi turvalliseksi ja rauhalliseksi.
Joskus on tarvetta rauhoittavalle minuutille, joskus taas pitempi harjoitus
saattaa auttaa esimerkiksi unen saamisessa. Jos kuuntelet harjoitusta useammin, siitä saattaa tulla helppo tapa
rytmittää päivää, etkä välttämättä tarvitse enää edes äänitettä.
MAARIT LASSANDER,
SUOMEN MIELENTERVEYSSEURA

Kevät kutsuu liikkumaan

M

ikä maistuisi tänä keväänä,
jokin liikuntaharrastus vaiko ihan arkinen liikuskelu?
Toivottavasti molemmat!
Tutkimustieto on jo nimittäin pidempään kertonut viestiään siitä, että liikunnalla on lukuisia myönteisiä vaikutuksia niin kropan kuin nupinkin
terveydelle ja hyvinvoinnille. Tiedämme myös sen, että riittävän liikunnan
harrastamisen lisäksi kaikenlaisen arjen fyysisen aktiivisuuden lisääminen
kannattavat vastaiskuna päivän mittaan kertyvälle istumiselle.
Kuntoilua aloittaessa on hyvä pysähtyä miettimään, millainen liikunta olisi juuri itselle mieleistä ja omassa

tilanteessa mahdollista, elämänkokonaisuuteen sopivaa ja henkilökohtaisesti sytyttävää. Nopea kartoitus
omassa tuttavapiirissä osoittaa, että
joku hoitaa sosiaalisia suhteitaan iltakävelyn tai vesijuoksun lomassa, toinen hakee omaa rauhaa ja rentoutumista vaikkapa luontoliikunnasta,
kolmas elämyksiä uusista lajeista ja
neljäs haastaa itsensä asettamalla tavoitteita ja pyrkimällä niitä kohti.
Kevät on mitä parhainta aikaa
käynnistellä vanhoja tuttuja harrastuksia tai tutustua johonkin aivan uuteen liikuntamuotoon. Monet urheiluseurat ja liikuntajärjestöt järjestävät
lajikursseja ja -kokeiluja myös aikuisille ja aivan vasta-alkajillekin. Nämä
ovat hyviä mahdollisuuksia päästä
kokeilemaan vaikkapa suunnistusta,
yleisurheilua tai maastopyöräilyä. Lisäksi monet kunnat ja kuntokeskukset tarjoavat myös kesäisin runsaasti
liikuntamahdollisuuksia, esimerkiksi
puistojumppaa.
Valoisat aamut ja illat suosivat
myös työmatkaliikuntaa. Jos aikaa ei
tunnu löytyvän varsinaiseen vapaaajan harrastukseen, kunto nousee
kuin huomaamatta edes osan välimat-

kasta reippaasti lihasvoimin liikkuen.
Pumppu kun ei tiedä, ovatko jalassa
verkkarit vai prässihousut! Liikkeen
lisääminen on sitä paitsi usein helpointa aloittaa juuri usein toistuvia
arjen rutiineja muuttamalla. Voisivatko työporukan kevään uudet tavat liittyä vaikkapa pieneen taukoliikuntaan
työn lomassa, rappusten käyttöön tai
happihyppyyn lounastauolla? Onnistuisiko kävelykokous tai voisiko työkaverin kanssa vaihtaa ajatuksia samalla venytellen?
Aloittaessa maltti on tunnetusti
valttia. Silloin into säilyy ja keho välttyy turhilta kolotuksilta. Juoksulenkillekin voi lähteä kävely- ja hölkkäpätkiä vuorotellen ja kunnon karttuessa
vähitellen juoksun osuutta lisäten.
Kun haukkaa kuntoiluhaastetta paloissa, saa liikkumisesta itselleen tavan, josta ei niin vaan luovu, vaikka
pientä taukoa syystä tai toisesta joskus tulisikin.
p.s. Omia liikkumisen unelmiaan voi
jokainen toteuttaa Unelmien liikuntapäivänä 10.5.2017! Unelmien liikuntapäivä on kaikenlaisen liikkumisen
pop-up -päivä. Lue lisää ja tule mukaan www.unelmienliikuntapaiva.fi!
MATLEENA LIVSON
ERITYISASIANTUNTIJA, LIIKUNNALLISEN
ELÄMÄNTAVAN EDISTÄMINEN
SUOMEN OLYMPIAKOMITEA RY

tETra 1/2017
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Valot päälle!
Meneillään on mielenkiintoinen kevät: kuntavaalit ja sote- ja maakunta
johtajien aluekierrokset. Mihin ”Kulttuurista hyvinvointia” -puhe alue
kierroksilla ja kuntavaalien jälkeen johtaa – vai johtaako mihinkään?

J

oudun usein ihmettelemään, miksi inhimillisen elämän perusasioita
palvelujen kehittämisessä ja päätöksenteossa on
niin vaikea ottaa huomioon. Eri hallitusohjelmissa usean eri hallituskauden ajan
on mm. ennaltaehkäisevälle, hyvinvointia ja terveyttä edistävälle työlle ollut tarve saada pysyvät rakenteet.
Lisäksi on toivottu monen eri toimijan integraatiota, jotta ihminen ei
juokse palvelujen perässä, vaan järjestelmä palvelee ihmistä.
Nykyisen hallitusohjelman kärkiohjelmissa on jälleen toiveena samat
asiat. Nyt myös taiteen ja kulttuurin
merkitys on nousemassa poliittisessa
keskustelussa uuteen arvoonsa.

Jotta voit muuttaa nykytilaa,
tulee sinun tunnustaa historia
Yli kolmekymmentä vuotta sitten
aloitin työskentelyni psykiatrisen sairaalaan suljetulla osastolla. Kiinnostuin taiteen hyödyntämisestä psykiatrisen potilaan kuntoutumisessa
ja psykiatrisen laitoshoidon laadun
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parantamisesta. Tuloksia syntyi. Vaikeasti oireilevien pakkohoidot (eristämiset) vähenivät ja ammattilaiset
kokivat työnsä aiempaa mielekkäämmäksi.
Taide tuli minulle tutuksi esimerkiksi kansallisissa terveyttä ja hyvinvointia tukevissa ohjelmissa. Luovia
menetelmiä käytettiin väkivallan ehkäisyssä, mielenterveyden edistämisessä ja työhyvinvoinnin tukemisessa.
Nyt tiedetään, että laulusta saadaan
voimaa, liikunta lisää mielenterveyttä ja taidelähtöiset menetelmät tukevat maahanmuuttajien kotoutumista.
Tiedetään, miten tärkeää on yhteisöllisyys, mielekäs tekeminen masennuksen ja yksinäisyyden torjumisessa sekä
ehkäisevässä päihdetyössä. Hyviä tuloksia saadaan koko ajan työstä, jossa taiteen ja kulttuurinalan toimijat
lyövät hynttyitä yhteen kuntien peruspalveluista vastaavien toimijoiden
kanssa. Luonto- ja taidelähtöiset menetelmät tukevat jopa työ- ja opiskeluelämään valmennusta.
Näyttöjä on myös sosiaalisen kuntoutuksen kentältä siitä, miten kotiin
syrjäytynyt nuori saadaan kiinnostutETra 1/2017

maan itsestään ja elämästään silloin,
kun läsnä ovat aidosti ihmistä huomioivat tukijärjestelmät.

Mitäs, jos kuntien kulttuuri- ja
hyvinvointitoimijat istuisivat
samassa pöydässä?
Tulevaisuuden kunnissa rohkaistaan
rakentamaan ihmistä osallistavia,
kansalaislähtöisiä ja yhteisöllisyyttä tukevia uudenlasia palveluita. Tänään integroidaan olemassa olevaa ja
kehittyvää yhteen, jolloin voi syntyä
innovatiivisia, paikallisia hyvän mielen kohtaamispaikkoja ja -tiloja.
Enää ei toimita rajapinnoilla, vaan
kehitetään yhdyspintapalveluita, joissa yhdistyvät kulttuuri-, nuoriso-, sosiaali- ja terveys- sekä työvoimahallinto. Parhaimmillaan yhteistoiminta
voi synnyttää merkittävän uuden valtakunnallisen mallin esimerkiksi nuorisotakuun toteuttamiseen.
Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa osallisuutta vahvistavia kokeiluhankkeita. Noin viidesosa hankkeista käyttää hyvinvointia taiteesta ja
kulttuurista -menetelmiä. Kokeiluja kehittämishankkeissa on investoi-

Testaa osallisuutesi ja tutustu Osallisuustestiin. Euroopan sosiaalirahaston toimintalinja 5:n hankkeet lisäävät osallisuutta.
Sokra kokoaa osallisuustyötä tekeviä yhteen, tutkii osallisuutta, tukee hankkeita ja vaikuttaa päätöksentekoon. Syntyy uutta
kokeilutoimintaa heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden puolesta.

tu ihmiseen ja asiakasosallisuuteen.
Lupaavia tuloksia syntyy esimerkiksi koulutuksen ja työmarkkinoiden
ulkopuolella olevien nuorten, työttömien ja maahanmuuttajien kanssa yhdessä. Kehittämisessä käytetään
tanssia, sirkustaidetta, musiikkia, käsityötä, elokuvia, yhteisö- ja ympäristötaidetta, kaupunkimuotoilua, runoja ja kirjoittamista, mahdollisuutta
maksuttomiin näyttelyihin ja teatterikäynteihin.

Lähemmin tietoa hankkeista löydät osoitteesta: www.thl.fi/sokra.
Voiko kulttuurista hyvinvointia olla uusi Suomen pelastusrengas ja vakavasti otettava liima yksilön ja yhteiskunnan välillä?
Voiko kulttuuri olla keino myös
terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen ja kustannushallinnan parantamiseen sekä voimavara uudenlaiselle maakunnalliselle työlle?

tETra 1/2017

Pakkohoidosta selviytyneen Matin
sanoin: ”Nyt on laitettu valot päälle ja
migreeni selviää.”
TYTTI TUULOS,
THM, THL:N ERIKOISSUUNNITTELIJA,
SOSIAALISEN OSALLISUUDEN
KOORDINAATIOHANKE – SOKRA
KOORDINAATTORI JA TERVEYTTÄ
KULTTUURISTA -YHDISTYKSEN
JOHTORYHMÄN JÄSEN.
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Selvitys: Itsensätyöllistäminen yleistyy,

mutta jakamistaloutta hyödynnetään vielä vähän

I

tsensätyöllistäjät käyttävät jakamis- ja alustatalouteen perustuvia digitaalisia työnvälitysalustoja vähän, vaikka
niitä on syntynyt viime vuosina runsaasti. Digitaalisten työnvälitysalustojen merkityksen odotetaan
kasvavan tulevaisuudessa.
Vakituisten ja kokoaikaisten työsuhteiden rinnalla ovat yleistyneet
erilaiset uudet tavat tehdä työtä.
Yhä useampi suomalainen työskentelee perinteisen palkkatyön ja yrittäjyyden ohella yksinyrittäjänä tai
yrittäjämäisesti. Niin sanottujen
itsensätyöllistäjien määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina, viimeisen 15 vuoden aikana yhteensä noin
37 000 hengellä.
Jakamistalouden uskotaan lisäävän
itsensätyöllistämistä, sillä digitaalisten alustojen kautta voi tarjota osaamistaan ilman perinteistä työnantaja-työntekijä-suhdetta. Jakamis- ja
alustatalous tulee muuttamaan myös
työhakua ja rekrytointia.

Owal Groupin työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta tekemän
selvityksen mukaan jakamis- ja alustatalouteen perustuvia digitaalisia
työnvälitysalustoja on syntynyt viime vuosina runsaasti. Itsensätyöllistäjät hyödyntävät kuitenkin toistaiseksi vähän muita digitaalisia alustoja
kuin sosiaalisen median kanavia. Sosiaalista mediaa käytetään erityisesti
työnetsintään, markkinointiin ja tiedotukseen. Lisäksi laskutuspalvelujen
hyödyntäminen erityisesti sivutoimiseen työntekoon kasvaa nopeasti.

Lainsäädäntö asettaa haasteita
itsensätyöllistämiselle
Selvityksen mukaan lyhytaikaisen työn
vastaanottamiseen liittyvät hankaluudet ja kannustinloukut vähentävät itsensätyöllistämistä. Selvityksen osana
toteutettuun kyselyyn vastanneet esittivät parannuksia itsensätyöllistäjien
työttömyys- ja sosiaaliturvaan sekä toivoivat yhdenmukaisempaa neuvontaa
julkisilta palveluntuottajilta.

– Meidän tulee kehittää lainsäädäntöä ja julkisia palvelujamme niin, että ne tukevat entistä paremmin uusia
työnteon ja yrittäjyyden muotoja. Aion viedä tämän vuoden aikana eteenpäin muutoksia, joilla siirtyminen
palkkatyön ja yrittäjyyden välillä tehdään joustavammaksi, oikeus- ja työministeri Jari Lindström sanoo.
Ministeri Lindstöm vastaanotti vuoden 2016 joulukuussa Akavan
Maria Löfgrenin ja Suomen Yrittäjien Harri Hellsténin tekemän selvityksen työttömyysturvajärjestelmän
muutostarpeista.
Haasteista huolimatta yksinyrittäjät ja ammatinharjoittajat ovat Owal
Groupin selvityksen mukaan varsin
tyytyväisiä nykyiseen työmuotoonsa. Suurin osa heistä ei haluaisi työskennellä palkansaajana. Itsensätyöllistämisen hyötyinä nähdään erityisesti
vapaus, joustavuus ja itsenäisyys sekä
oman ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen.
Tyytyväisimpiä ovat rakennus- sekä terveys- ja sosiaalialan itsensätyöllistäjät, tyytymättömimpiä taide-,
viihde- sekä koulutus- ja viestintäaloilla työskentelevät. Positiivisimmin
tulevaisuuteen suhtautuvat yksinyrittäjät ja ammatinharjoittajat, kun taas
freelancerit ja apurahansaajat näkevät
tulevaisuutensa epävarmempana.
Owal Group kartoitti työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta itsensätyöllistämisen laajuutta ja kasvunäkymiä Suomessa sekä jakamis- ja
alustatalouden merkitystä itsensätyöllistämisessä. Selvitykseen liittyi laaja
kysely itsensätyöllistäjille.

ISTOCKPHOTO

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN
TIEDOTE 16.2.2017
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Työolobarometri: digitalisaatio

etenee työelämässä ennätysvauhtia

V

uosi 2016 oli työelämän
digitalisoitumisen vuosi. Sosiaalisen median
sekä sähköisten työtilojen ja pikaviestimien
käyttö työssä lisääntyivät selvästi aiemmista vuosista. Myös
etätyön tekeminen ja joustavat työaikajärjestelyt yleistyivät voimakkaasti vuoteen 2015 verrattuna.
Sosiaalista mediaa työssään käytti vuonna 2016 yhteensä 26 prosenttia palkansaajista, kun edellisvuonna osuus oli 21 prosenttia. Sähköisten
työtilojen tai pikaviestimien käyttö
yleistyi 47 prosentista 54 prosenttiin.
Jo joka kolmas tekee vähintään satunnaisesti etätöitä, kun aiemmin etätöitä on tehnyt noin neljännes palkansaajista.
Joustavien työaikojen käyttö kohosi edellisvuosien notkahduksen
jälkeen uuteen ennätyslukemaansa. Vuonna 2016 noin 70 prosenttia
palkansaajista oli joustavien työaikajärjestelmien piirissä. Edellisvuoteen
verrattuna osuus kasvoi noin 5 prosenttiyksikköä.

Robotisaatio vielä vaimeaa
Vuoden 2016 työolobarometrissa on
kiinnitetty ensi kerran huomiota robotiikan ja tekoälyn aiheuttamaan
työtehtävien automatisaatioon. Noin
joka kuudennen vastaajan työtehtäviä on jossain määrin automatisoitu viimeisen kahden vuoden aikana. Joissain ammattiryhmissä, kuten
yleissihteereillä, automatisointi on ollut voimakasta jo nyt, mutta useimmissa toistaiseksi vähäistä.

Palkallinen koulutus lisääntyi
Työelämän laatu kehittyi vuosina
2015–2016 pääpiirteissään suotuisaan suuntaan, vaikka esimerkiksi
työpaikkakiusaaminen on edelleen
varsin yleistä.
Näkyvin muutos tapahtui koulutuspäivissä, joiden määrä kääntyi jälleen nousuun pitkän laskun jälkeen.
Työnantajan maksamaan palkalliseen
koulutukseen osallistui vuonna 2016
yhteensä 57 prosenttia palkansaajista edellisvuoden 53 prosentin sijaan.
Koulutus kesti myös keskimäärin pidempään kuin vuonna 2015.
tETra 1/2017

Joka kahdeksas hoitaa
työasioita vapaa-ajallaan
Vuoden 2016 barometrissa kysyttiin
ensimmäistä kertaa työtehtävien hoitamisesta vapaa-ajalla. Noin 13 prosenttia vastaajista kertoo hoitavansa
työasioitaan korvauksetta vapaa-ajalla viikoittain tai päivittäin.
Palkansaajien näkemys Suomen
työmarkkinakehityksestä on valoisin
sitten 2010. Ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen useampi uskoo kehityksen olevan parempaan kuin huonompaan suuntaan.
Tiedot perustuvat vuoden 2016
työolobarometrin ennakkotietoihin.
Barometri kuvaa työelämän laadun
kehitystä palkansaajien näkökulmasta, ja siihen on haastateltu 1631 palkansaajaa. Tuloksista julkaistaan myöhemmin vielä kattavampi julkaisu.

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN
TIEDOTE 14.2.2017
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Yllätyin
seurauksista
lakattuani
työskentelemästä
70 tuntia viikossa

J

otta ette ymmärtäisi väärin, työstä irtisanoutuminen tai tulla irtisanotuksi
eivät ole kevyitä kokemuksia. Tätä kirjoittaessani haluan kuitenkin keskittyä
työstä poisjäämisen myötä seuranneisiin odottamattomiin positiivisiin asioihin.
Ensi kertaa 30 vuoteen olen
uutta uraa vaihtamassa töiden
välillä ilman kokopäivä tointa ja tai opiskeluja. Kullakin
äitiyslomallakin olin vain
muutaman viikon kerrallaan! Tällainen paussi on
luonut uuden henkilökohtaisen ajatuskulun ja olen
onnellinen
saadessani verrata saavutuksiani
suhteessa tulevaan urakehitykseeni. Seuraavia
asioita en kuitenkaan
odottanut kokevani:

22

tETra 1/2017

1.

Helpotus

Luovuttamisesta seurannut helpotuksen tunne oli yllätys. Rakastin
työtäni, ja olen aina nauttinut töistäni. Uranaiseksi olen itseni määritellyt,
tietäen kuitenkin taustalla, että jonain päivänä tarvitsen taukoa. Vaikka
olinkin 100% sitoutunut organisaatioon ja saavuttanut tulostavoitteeni,
olin maksanut siitä henkilökohtaisesti paljon. Tajusin vasta lopettaessani, miten valtava jatkuva paine tuosta
suorituksesta oli: Ensimmäinen tunne
oli säikähdys, sitten huolestuin. Päätöksen ja lähtöjärjestelyjen varmistuttua, tuntemani helpotus ja rauha liennyttivät. Tiesin selviäväni.

2.

Myötätunto

En tiennyt, miten monta mestaria minulla onkaan elämässäni!
Nyt en tarkoita läheisiäni, jotka tukevat joka tilanteessa (Kiitos, muuten!) vaan henkilöistä, jotka tukivat
päätöstäni tietämättä edes syytä, miksi olin lähdössä yhtiöstä. Välittömissä yhteydenotoissa kiiteltiin hyvin
tekemästäni työstä, tarjottiin toimistotilaa käyttööni ja taitojani esiteltiin
verkostoille mahdollisia uusia rooleja ajatellen.
Mitään tuollaista en odottanut tapahtuvaksi ja olen erittäin kiitollinen
ympärilläni olleille ihmisille. Itse uravalmentajana toimineena olin tietoinen, miten usein poislähtevä eristetään ja siksi olin kiitollinen, että sain
tuntea työyhteisöni tukea loppuun
asti.

3.

Huomaavaisuus

Yksi näistä tukijoista kysyi
muutama viikko lähtöni jälkeen, olinko jo päässyt syvemmälle ajatuksissani. Juuri silloin tajusin näin tapahtuneen, kyllä!
Ajatusten virran ja irrallisten ideoiden sijaan olinkin yhtäkkiä aiempaa
keskittyneempi. Saatoin märehtimättä kirjoittaa mieleen nousevia asioita

ylös ja palata niihin uudelleen myöhemmin. Ajatukseni kulkivat selvempinä syömästäni ruoasta alkaen perusteltuihin päätöksiin ja selkeisiin
puheisiin.

4.

Luovuus

Olen kotoisin luovasta perheestä, mutten koskaan ole tuntenut
itseäni yhtä luovaksi kuin vanhempani tai sisareni koin olevan. Jokainen kykenee luovuuteen ja näkemään ”laatikon ulkopuolelta”. Olen
vakuuttunut, että stressintäyteinen
elämäntyylini olikin este luovuudelleni. Nyt, muutaman kuukauden sapatin jälkeen olen niin luova, että se
jopa pelottaa. Näkemykseni asioista, työstä ja elämästä ovat muuttuneet. Haluan ostaa ompelukoneen ja
aloittaa kirjoittamisenkin. Eipä tästä
enempää!

5.

Levollisuus

Nukun paremmin. Irtisanoutumisen jälkeiset päivät olivat vaikeita, enkä juuri nukkunut. Olin niin
huolissani, että aloin seurata untani, eikä tarvitse selittää, miten epäterveeltä unirytmini näytti. Lauantaina olin yliväsynyt, yritin nukahtaa,
mutta annoin lopulta periksi ja työstin lopulta koko yön eropapereitani.
Totuus on, että viimeisten vuosien
ajan unirytmini on ollut surkea ja erityisesti viikonloppuisin, jolloin olisi
pitänyt kyetä rentoutumaan ajattelematta tulevan viikon haasteita.
Nyt nukun keskimäärin 7 tuntia
yössä. Olen jopa ottanut nokkaunet
yhtenä iltapäivänä, kun tiedossa oli
myöhäinen iltaohjelma! Edellisistä
päiväunista olikin aikaa. Minun on
silloin täytynyt olla lapsi!

6.

Kunto

Kävelen enemmän, kun siihen
on aikaa. Herään noin kuudelta aamuisin, meditoin noin 10 minuuttia ja käyn ulkoiluttamassa koiratETra 1/2017

RENATA BERNARDE on australialainen
korkean profiilin yritysjohtaja, joka
on erikoistunut nonprofit -sektoriin,
korkeakoulutukseen ja startup
-yrityksiin.

ni useimpina aamuina. Venyttelen ja
teen puutarhatöitä viikonloppuisin ilman huolen häivää.
Harjoittelen tietoisesti ja jotenkin
se näkyy. Tunnen lihasteni rakentuvan ja kestävyyteni voimistuvan. Kuntoilin säännöllisesti työssä ollessani, se
oli ehdoton edellytys jaksamiselle. Jostain syystä en kuitenkaan nähnyt saavutuksia silloin. Ehkäpä mieleni ei ollut mukana.

Entä tulevaisuus?
Tämä kokemus on ehdottomasti ollut tulevan urani suhteen merkittävä.
Juuri nyt tunnen olevani huippukunnossa, rakastan intensiivityöskentelyä
ja edessäni on ainakin 20 vuoden täysi työrupeama. Tavoitteeni on saavuttaa tasapaino urani ja muiden elämänalueitteni välillä. Yritän vielä selvittää,
miten elää täysipainoisesti palamatta
loppuun.
Pohdiskelen, onko muilla samansuuntaisia kokemuksia työkatkon tai
muiden stressaavien aktiviteettien katkoista. Otan mielelläni vastaan kokemuksianne.
Jos kaipaat muutosapua omaan
uranvaihtoosi, niin otahan yhteyttä!
JULKAISTU 01.02.2017
RENATA BERNARDE
MANAGEMENT & LEADERSHIP I STRATEGY
& PLANNING I CORPORATE NFP GOV HIGHER
ED RELATIONS I BUS DEV I TALENT &
DIVERSITY
KÄÄNNÖS: TARJA HAILI
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Ammattiyhdistysaktiivin
seikkailut Lähi-idässä

Beduiinipoika ajaa kameleita maailmanihmeen eli Petran keskellä

K

un kerroin vuoden 2016
alussa ystävilleni ja läheisilleni, että olen lähdössä yliopiston vaihtoopiskelijaksi Jordaniaan,
melkein jokaisen ensimmäinen reaktio oli: ”Miksi?”. Seuraava kommentti oli useimmiten: ”Eikös
siellä ole kauhean vaarallista? Ja sinähän olet nainen.” Mikä saa ihmisen
lähtemään omasta turvallisesta kodista ja kotimaasta täysin erilaiseen maahan? Omassa tapauksessani halu tutustua johonkin täysin erilaiseen ja
tarve ymmärtää muuttuvaa maailmaa
oli se sysäys, joka sai minut opiskelemaan Lähi-idän asiantuntijaksi. Miten
voisin sanoa olevani Lähi-idän asiantuntija, jos en koskaan olisi asunut
pitkää aikaa Lähi-idässä? Miten voisin tyhjentävästi vastata minulle esitettyihin kysymyksiin opintojeni tärkeydestä ja matkani järkevyydestä, jos
en olisi kokenut, millaista on elää Lähi-idässä nuorena, opiskelijana, naise-
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Ammanin vanha kaupunki iltahämyssä
na, ammattiliittoaktiivina, länsimaalaisena ja suomalaisena?
Matkani Jordanian pääkaupunkiin
alkoi elokuussa 2016. Kun muuttaa
tETra 1/2017

Lähi-itään, jokainen varmasti hyväksyy sen, että elämä muuttuu radikaalisti omasta pohjoismaisen liberaalista
elämäntavasta. Jokainen on varmasti

kuullut tarinoita – tosia ja epätosia. Itselleni ensimmäinen shokki Ammaniin saavuttuani oli +38 °C:een kuiva, paahtava helle, joka haihdutti
iholle muodostuneet hikipisarat ennen kuin ne ehtivät edes muodostua.
Lähes kaksi kilometriä merenpinnan
yläpuolella sijaitsevan Ammanin
vaaleat hiekkakivitalot häilyvät kangastuksen lailla katupölyn ja pakokaasujen lomasta. Korvissa soi miljoonapäisen liikenteen äänet, katumyyjien
huutelemat tarjoukset sekä rukouskutsut, jotka kaikuvat ympäri kaupunkia
rakennetuista minareeteista. Iltapäivän hehkuvassa kuumuudessa taukoja
on helpointa pitää pienten puistikoiden tai rakennusten viileissä varjoissa.
Ulkomailla asuessa se kuuluisa
kulttuurishokki ei iske heti eikä edes
muutaman viikon kuluttua. Vasta siinä vaiheessa kun eri kulttuuripiirissä on asunut useamman kuukauden
voi alkaa syvällisemmin ymmärtää ja
analysoida niitä eroja, joita oman ja
uuden asuinpaikan kulttuurin välillä
oikein on. Suomeen on sen 100-vuotisen itsenäisyyden aikana kyetty rakentamaan poliittisesti vakaa hyvinvointiyhteiskunta, joka suurimmaksi
osaksi toimii yksilön omien kykyjen
ja halujen mukaisesti. Lähi-itää ovat
riivanneet sekä sodat että poliittinen
epävakaus, johon löytyy selitykseksi yhtä monia syitä kuin selittäjiäkin.
Mutta miten tämä näkyy ihmisten,
tai vaihto-opiskelijan, jokapäiväisessä elämässä?
Vaihto-opiskelijana minulla oli
monta syytä olla tilanteeseeni tyytyväinen. Opiskelin Jordanian arvostetuimmassa yliopistossa korkeasti koulutettujen ihmisten parissa. Yli puolet
yliopiston opiskelijoista on naisia, osa
perinteiseen tapaan hiukset peitettyinä, osa länsimaisissa vaatteissa hiukset hulmuten. Länsimaiset opiskelijat ja heidän paikalliseen kulttuuriin
verrattain vapaat käytöstapansa eivät
aiheuta yliopistolaisissa sellaista reak-

Aavikon asukkaiden vaativa elämä

tiota, että kulmakarvat jumiutuisivat
järkytyksestä niin korkealle, että ne
joutuisi hiusrajasta melkein kirurgisesti palauttamaan paikoilleen. Opiskelukavereiden halaaminen ja läheinen
kanssakäyminen onnistui ongelmitta
liberaalimmalla kampus-alueella kun
taas muualla se olisi ollut paikallisen
kulttuurin mukaan vähintäänkin erikoista. Suomi ja muut pohjoismaat
olivat ihmetyksen aihe niin jordanialaisille kuin muidenkin maiden kansalaisille: meille tutut pitkä talvi ja kylmyys, sukupuolten välinen tasa-arvo,
kansalaisistaan huolehtiva yhteiskunta ja koulutuksen korkea taso olivat
tunnettuja myös muiden maiden keskuudessa. Jordanialaiset kertoivat, että he tiesivät Suomen juuri erinomaisen koulutuksen takia.
Työolot olivat yksi niistä asioista,
joihin opiskelijana pääsi tutustumaan
läheisesti. Useimmat vaihto-opiskelijat olivat saaneet erilaisia apurahoja
opiskeluitaan varten, mutta muutatETra 1/2017

mat heistä työskentelivät paikallisten
opiskelijoiden tavoin Ammanissa.
Ongelmat työpaikkojen saamisen
kanssa ovat samanlaisia kuin opiskelijoilla Suomessa: pienipalkkaisiin perustason töihin hakee satoja, ellei tuhansia ihmisiä, joilla ei ole aiempaa
työkokemusta. Jordaniassa palkkataso
on alhainen; ystäväni työskentelee 6h
päivässä kuutenä päivänä viikossa pienessä falafel-kaupassa: hän saa palkkaa 330EUR kuukaudessa, joka menee
kokonaisuudessaan hänen soluasuntonsa vuokraan. Ylemmän keskitason
eli asiantuntijan palkka on 1000EUR/
kuukaudessa, josta Ammanissa sijaitsevan asunnon vuokraan menee perheeltä usein 600–700EUR. Alhaisesta
palkkatasosta huolimatta yliopiston
maksut voivat olla jopa 10 000EUR/
tutkinto eikä opintolainaa saa pankeista samalla tavalla kuin Suomessa.
Jordaniassa on useita ammattiliittoja, mutta niiden toimintaa häiritään
ja vaikeutetaan: lain puitteissa lakko-
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Illanviettoa beduiiniteltassa kylmänä syysiltana
oikeuksia ei ole eivätkä esimerkiksi virkamiehet tai maahanmuuttajat
saa kuulua ammattiliitoon. Alhaiseen
palkkatasoon, työllisyystilanteeseen
ja työntekijöiden oikeuksiin vaikuttaa näkyvästi myös Lähi-idän epävakaa poliittinen tilanne. Väkiluvultaan Suomen kaltaiseen Jordaniaan
on pelkästään Syyrian sodan aikana
tullut miljoonia pakolaisia. Ennen tätä sotaa Jordaniaan on paennut miljoonia palestiinalaisia, joista tuli osa
jordanialaista yhteiskuntaa. Ilman
oleskelulupaa olevat eivät saa laillisesti työskennellä Jordaniassa, mutta todellisuudessa heitä palkataan
paljon, koska heidän tilanteensa pakottaa heidät työskentelemään lähes
millä tahansa palkalla ja millä tahansa työehdoilla. Tämä heikentää kaikkien työtilannetta: häikäilemättömät ihmiset voivat käyttää hyväksi
korkeasti koulutettuja, mutta luvatta
työskenteleviä pakolaisia ilman pelkoa rangaistuksesta samalla kun keskiverto-jordanialaisten mahdollisuudet päästä töihin vähenevät kun nämä
samat työantajat sumeilematta polkevat palkkoja ammattiliittojen katsellessa avuttomina vierestä.
Tarkoittaako tämä sitten sitä, että
maassa on täysi henkinen sota käynnissä kanta-jordanialaisten ja pakolaisten keskuudessa? Ei laisinkaan.
Koska Lähi-idässä valtiolle ainoastaan
maksetaan veroja saamatta niille oikeastaan kovinkaan paljon sosiaalisia
palveluita vastineeksi, on kollektiivi-
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suus ja toisista huolehtiminen tavanomaisempaa kuin yksilökeskeisessä
lännessä. Sosiaalietuuksia ei ole, joten perhe ja suku pyrkivät kannattelemaan niitä, jotka ovat vaikeuksissa. Syyriasta, Palestiinasta ja Irakista
pakolaisina saapuneet nähdään syyttöminä tilanteeseen, koska ongelmia
on ollut jo ennen arabikevättäkin. Juteltuani monille jordanialaisille huomasin, että vaikka he eivät olekaan
tyytyväisiä palkkojen polkemiseen ja
entuudestaankin jo vähäisiin työntekijöiden oikeuksiin, he toteavat, että
uuteen tilanteeseen on vain sopeuduttava. Muutosta kuitenkin kaivataan:
syksyn 2016 vaaleissa monet äänestivät puolueita, jotka kannattavat jonkinlaisen valtiollisen sosiaaliavun luomista, ja järjestöjen asemaa pyritään
vahvistamaan. Naisten asema ja koulutustaso ovat nousseet vakaasti, ja
parhaat esimerkit vahvoista ammattinaisista löytyvätkin Jordanian kuningasperheestä, jossa kuningataräiti
on arkkitehti ja nykyinen kuningatar
puolestaan liiketalouden ammattilainen. Edistysaskelista huolimatta tässä
demokratialtaan nuoressa ja kulttuurisesti konservatiivisella alueella olevassa valtiossa muutokset tapahtuvat
erittäin hitaasti.
Vaihto-oppilasvuosi muuttaa ihmistä. Omaa kulttuuria ja maata pystyy katselemaan ulkopuolisen silmin
kun joutuu vastakkain uuden asuinpaikkansa kulttuurin kanssa. Jotkut
asiat ihastuttavat, jotkut raivostuttatETra 1/2017

vat: suomalaista perustaitoa eli tarkkaa ajanpitämistä ei löydy Jordaniasta
edes suurennuslasin avulla, ja liikenne
on järjestelmällisessä kaoottisuudessaan jo lähes huvittavaa. Ihmiset ovat
kuitenkin arabiaa osaamattomillekin
erittäin avuliaita ja ystävällisiä, ja kaltaiseni sinisilmäinen blondi oli lähes
turistinähtävyys, jonka kanssa haluttiin turista mahdollisimman pitkään.
Jordanian kivisessä ja karussa aavikkomaisemassa perinteinen vieraanvaraisuus on ylenpalttista: jopa täysin
vieraita ihmisiä kutsutaan kotiin syömään ja heidät kestitään, vaikka perhe olisi kuinka köyhä, koska ketään ei
voi jättää aavikon armoille yksin. Uudenlaisten näkökulmien lisäksi ympärilleni muodostui muista vaihtooppilaista, opiskelijoista ja ystävistä
koostuva tiivis perhe, jonka kanssa koettiin Jordanian helteet ja lumisateet,
syntymäpäivät ja joulujuhlat, viisumiongelmat ja itsepäiset taksikuskit.
Muistan, kuinka havahduin Wadi Rumin autiomaassa beduiiniteltassa peittojen alla ja nuotion ympärillä ystävien seurassa istuessani ymmärtämään,
että parasta vaihtovuodessa ovat juuri tällaiset kokemukset, ne hullut pienet asiat, joille voi nauraa vuosikymmentenkin jälkeen. Sillä tärkeintähän
on kuitenkin se matka, ei päämäärä.

TARJA K, ETRYN HALLITUKSEN JÄSEN
PS. LISÄÄ LÄHI-IDÄN SEIKKAILUISTANI
VOI LUKEA BLOGISTANI OSOITTEESTA
HTTPS://THEADVENTURESOFTIRPULA.
WORDPRESS.COM/

Makeat kirsikkatomaatit viihtyvät
mieluiten kesäkasvihuoneen lämmössä

Kasvata tomaatteja!
Herkulliset tomaatit kotipihalta

T

omaattien kasvatus kannattaa, sillä itse kasvatetut
tomaatit ovat maultaan
huomattavasti herkullisempia kuin kaupasta löytyvät. Tomaatin maku pääsee kehittymään täysipainoisesti, kun

tomaatit kerätään kypsinä suoraan
pensaista.
Tomaattien maailma on varsin monimuotoinen ja värikylläinen. Erilaisten punaisen ja violetin sävyjen lisäksi on vihreä-vaaleanpunaisia, persikan
värisiä, kananpojankeltaisia ja valkoitETra 1/2017

sia tomaattilajikkeita. Koot vaihtelevat viinimarjan kokoisista marjatomaateista kolmikiloisiin jättiläisiin.
Maussa ja aromeissakin on tomaatinkasvattajalle valinnanvaraa: löytyy
mm aprikoosiin, sitruunaan ja porkkanaan vivahtavia tomaatteja. Jos to-
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maattihulluus iskee ja käytössä on
sopivan suuruinen ja lämmin kasvihuone, voi parissa vuodessa kasvattaa
usean metrin korkuisen tomaattipuun
(Italian giant tomato tree).
Suomessa tomaattien kasvatus on
yleistynyt vasta II maailmansodan jälkeen. Omassa suvussani tomaattiharrastus kulkee äidiltä tyttärille. Äitini
lapsuudessa 40-luvulla Vantaan
Tikkurilassa talon seinustalla
kasvavat tomaatit antoivat satoa jo heinäkuun alussa. Lapsuudenkodissani Vantaan Korsossa omat tomaatit saatiin avomaalta
ja kesäkasvihuoneesta. Tanskan Vienti ja Moneymakerin siemet tilattiin
Siemen Oystä. Kumpikin tomaattilajike on edelleen suosittelemieni joukossa – suuren sadon saa, kun kasvattaa niitä talon eteläseinustalla.
Tomaatintaimet voi myös ostaa
valmiina taimistolta. Alle metrin korkuisille pensastomaateille riittää ämpärillinen multaa valmiista kasvatussäkistä, johon voi lisätä pari desiä
kanankakkarakeita. Avomaalla pensastomaatit kasvavat parhaiten kohopenkissä aurinkoisessa paikassa.
Pensastomaatit ovat helppohoitoisia, kunhan muistaa kastella niitä
riittävästi. Koska tomaatit ovat varsin arkoja kylmälle, alle 10 asteen
yölämpötilassa on syytä peittää kasvit kaksinkertaisella hallaharsolla. Eri tomaattilajikkeista löytyy hyvin tietoa Googlesta. Amateur, Sub
Arctic, Sibirjak ja Sibiria antavat erin-

Tomaatinkukkia
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Espanjan Katalonian perinne
tomaatti Montserrat on
erityisen herkullinen

omaisen sadon myös kylminä kesinä.
Tomaatin taimet voi kasvattaa itse
siemenestä, jos tuntee vetoa seurusteluun kasvien kanssa. Siemenet istutetaan taimimultaan. Taimet tarvitsevat
valoa, joten ne kasvavat parhaiten eteläikkunalla tai kasvilampun alla. Taimet kannattaa koulia ts. vaihtaa ne
suurempiin ruukkuihin sitä mukaa
kun ne kasvavat. Maitopurkit ovat
perinteinen taimikasvatusalusta. Matalien pensastomaattien ja amppelitomaattien taimet on helppo kasvattaa sisällä, koska ne pysyvät matalina.
Kylvän siemenet ennen maaliskuun puolta väliä, jotta saisin satoa
mahdollisimman aikaisin. Arno Kasvin vinkin mukaan tomaatit tarvitsevat lannoitetta, kun ne seisovat suorina – jos latvat ovat käpertyneet,
ravinteita on tarpeeksi paljon. Loppukeväästä taimia pitää ulkoiluttaa, jotta ne tottuisivat ulkoilmaan. Aluksi
15 minuuttia riittää.
Istutan taimet kasvupaikalleen aina hieman vinottain, jolloin juuret
jäävät melko pintaan ja osa varresta
jää mullan alle. Etelä-Suomessa kesäkuun alussa on jo riittävän lämmintä. Tomaattien kasveluvesi lämpenee
tynnyreissä ja ämpäreissä. Ruohokate tomaattien juurilla vähentää veden
haihtumista.
tETra 1/2017

Jos on käytettävissä kesäkasvihuone tai talon seinusta, voi kasvattaa jatkuvakasvuisia runkotomaatteja, jotka tarvitsevat enemmän hoitoa kuin
pensastomaatit, mutta tuottavat erittäin runsaan sadon. Kompostimulta,
kanankakkarakeet, turve ja palanut
hevosenlanta sopivat runkotomaateille. Valmis pohjasta avattu kasvusäkkikin on hyvä vaihtoehto. Kasvatan
runkotomaatit kolme-viisirunkoisina ja katkaisen varret vasta viidennen tai seitsemännen tomaattitertun jälkeen. Runkotomaateista pitää
poistaa ylimääräisiä oksia nk. varkaita, jotta kasvuvoima keskittyisi hedelmien tekemiseen. Muuten tuloksena
on tuuhealehtinen tomaattipöheikkö.
Runkotomaatit tarvitsevat myös tukemista, joten ne on hyvä sitoa ne esim.
säleikköön. Ilman tukea kasvit kaatuvat hedelmien painosta.

Tomaattilajikkeita avomaalle,
seinustalle, parvekkeelle
ja kesäkasvihuoneeseen
Tomaattiharrastajana testaan ja dokumentoin vuosittain uusia löytämiäni
tomaattilajikkeita ja kantoja. Lisäksi
kasvatan pihallani varmoja ja kestäviä
maatiaiskantoja ja perinnelajikkeita.
Vuonna 2013 keskityin kesäkasvihuoneessa italialaisiin ja espanjalaisiin to-

Sadonkorjuuta
maattikantoihin, sen jälkeen venäläisiin tomaatteihin. Vuonna 2016
kasvatin erilaisia keskieurooppalaisia
tomaatteja. Vuonna 2017 minulla on
kokeilussa noin 100 erilaista tomaattikantaa tai -lajiketta. Tarkoituksena on
löytää erityisesti sellaisia tomaatteja,
jotka sopisivat mahdollisimman hyvin Suomen ilmastoon ja tuottaa niistä omaa siementä omavaraisuuden
lisäämiseksi. Kokeiluista ovat löytyneet hienot espanjalaiset Montserrat
ja Valencia, itäiset Siperian kuningas
ja Valtava Sitruuna sekä F1 risteymät
Suberb ja Berry Garden.
Syksyllä kerään siemeniä kasvattamistani tomaateista, pesen siemenet
vedellä ja kuivatan ne paperin päällä.
Kun tammi-helmikuussa löydän kaupasta hyvän makuisen tomaatin, laitan siitä siemeniä multaan. Osa kaupoissa myytävistä tomaateista on
paikallisista, normaalia siementä tuottavista lajeista, joten aina kannattaa
kokeilla, maistuvatko herkullisen tomaatin jälkeläiset samalta kuin vanhempansa. Tällä menetelmällä olen
löytänyt Lidlistä terttutomaatin, joka tuottaa paljon herkullisia tomaatteja avomaalla Korsossa. City-marketista löysin valtavan kasvuvoimaisen
Roma-tomaatin, joka vuonna 2016

tuotti kaikkein aikaisimmin satoa avomaalla. Marinmaalta ystäväni löytämän pihvitomaatin jälkeläinen kasvaa
ämpärissä puolitoistametriseksi ja kasvattaa mehukkaita pinkkejä tomaatteja. Jos kerää siemeniä omista tomaateista ja haluaa samanlaisia tomaatteja
kuin aikaisemminkin, kannattaa viljellä maatiaiskantoja ja perinnelajikkeita – ei F1 -risteymiä. Ostelen siemeniä myös ulkomaanmatkoilla,
maistelen sopivia tomaatteja ja otan
niistä siemenet matkamuistoiksi.
Tomaattien pääsato kotipihallani
osuu elokuun jälkipuoliskolle ja satoa
saa niin kauan kuin lämpötila pysyy
nollan yläpuolella. Vihreinä kerätyt
tomaatit kypsyvät sisällä valossa ja
huoneenlämmössä syöntikuntoisiksi.
Kesäkasvihuoneesta satoa saa vielä lokakuussakin.
Avomaantomaateista suosikkejani
tuorekäytössä ovat edellä mainittujen
lisäksi virolainen ”Mato”, herkullinen
”Bloody Butcher” sekä perunalehtinen Potattomaatti, jota on kasvatettu yli 60 vuotta Savitaipaleella.
Potattomaatti tuottaa monimuotoisia hedelmiä ja sillä on pitkä kasvukausi. Varmasatoinen ja aikainen on
myös kirpeänmakea Red Alert. Vuonna 2017 kokeilussa parvekkella ovat
tETra 1/2017

mm. Amish Gold, Roman Candle,
Blue Pitts, Kumato ja Peach sekä pari erilaista kanarialaista villitomaattia.
Runkotomaateista avomaalle lämpimälle paikalle seinän vierustalle
sopivat monet keskieurooppalaiset
tomaattikannat. Varmimpia ovat Moneymaker, Bonner Beste, Tamita, Outdoor Girl ja Tanskan vienti. Makunsa
puolesta erinomainen on Hartzfeuer,
jota on parasta kasvattaa kasvihuoneessa. Sinne sopii myös mehevä pihvitomaatti Marmande.
Jos kasvatuspaikka on riittävän
lämmin, jatkuvakasvuisista kirsikkatomaateista saa kesän aikana kauniin
ja makoisan ”köynnöksen”, kun se sidotaan kaariporttiin.
Lähteitä:
Tomaattisivut.blogspot.fi
www.tomatsidan.se
T.tatianastomatobase.com
www.tomatoeden.com
Dave´s Garden – tomato
Cultivator Finder
www.maatiainen.fi
www.hyotykasviyhdistys.fi
www.seemnemaailm.ee
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RATKAISE RISTIKKO. Lähetä täytetty ristikko tai tummennetuille ruuduille muodostuvat sanat 30.6.2017 mennessä
osoitteella Erityistoimihenkilöt ET ry, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki tai sähköpostilla et@etry.fi. Vastanneiden kesken
arvotaan kolme 20 euron lahjakorttia.
Vastaajan nimi ja osoite �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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ETry:n

LOMAMÖKIT

– HAKEMINEN JA ARVONTA
VIIKOILLE 35/2017–7/2018 SEKÄ YLLÄS VIIKOLLE 8/2018
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 4+2 hengen majoitukseen. Olokolo sijaitsee
noin 1 km päässä Hullun Poron ravintoloista ja noin 2 km päässä
Levikeskuksesta, jossa on elintarvikekaupat, Alko, apteekki, lahjaja erikoistavara-liikkeet, postipalvelut, kylpylä ja useita ravintoloita jne. Alueella runsaat harrastusmahdollisuudet.
Lisätietoja alueesta www.levi.fi

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

Molemmissa 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 kertaa vuodessa; viikot 35/17–7/18 arvotaan 9.6.2017 ja viikot
8–34/2018 arvotaan 1.12.2017. Mikäli samaa ajankohtaa hakee useampi henkilö, on etusijalla hakija, joka ei ole aiemmin mökkiä vuokrannut. Lomaosake 8/2018 Ylläksellä arvotaan
9.6.2017.
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:
viikot 8–16, 52–1
viikot 2–7, 23–39, 51
viikot 17–22, 40–50

MÖKKIVASTAAVAT
Olokolo ja Ylläksen
lomahuoneisto:
Sirkka Inkilä
sirkka.inkila@erto.fi
puh. 045 8788708
Tonttula: Auli Seppäläinen
auli.seppalainen@erto.fi
puh.044 304 3052
HAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN
Postita lomake mökkivastaavalle,
lähetä sähköpostina tai täytä
hakemus ET:n nettisivuilta www.
etry.fi. Seuraavaan arvontaan
hakemuksen tulee olla perillä
26.5.2017 mennessä. Arvonta
suoritetaan 9.6.2017. 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.

Lomahuoneisto Ylläs:
viikko 8 500 €

LOMAMÖKKIEN VUOKRAHAKEMUS viikoille 35/2017–7/2018 sekä Ylläs viikolle 8/2018
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 ________
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