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Mikä on ollut parasta SEL:n jäsenyydessä?
Vastaajat olivat SEL:n 25-vuotisjäsenlomalla kylpylähotelli Sanissa 16.-21.8.2021.

gaLLup

Meillä on 12 työntekijää, mutta 
ei työsuojeluvaltuutettua. 
Pitäisikö olla?
Nimim. Työoloissa olis parannettavaa

kySymyS  
aSiantuntijaLLE

Kyllä, lain mukaan työpaikalla, jossa säännölli-
sesti työskentelee vähintään 10 työntekijää, on 
valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varaval-
tuutettua. Työpaikan toimihenkilöillä on oikeus 
halutessaan valita oma työsuojeluvaltuutettu ja 
kaksi varavaltuutettua. Valinnat on hyvä tehdä 
pienemmilläkin työpaikoilla, vaikka laki ei sii-
hen velvoitakaan.

Elintarvikealan työpaikoilla työsuojeluhenki-
löt valitaan seuraavan kerran marras- ja joulu-
kuun aikana. Työsuojeluhenkilöiden toimikausi 
on kaksi seuraavaa vuotta eli nyt syksyllä 2021 
valittavien työsuojeluhenkilöiden toimikausi on 
1.1.2022–31.12.2023. Paikallisesti voidaan sopia 
myös pidemmästä, enintään neljän vuoden toi-
mikaudesta.

Työsuojeluvaltuutetun ja kahden varavaltuu-
tetun lisäksi työpaikalla mahdollisesti valittavi-
en työsuojeluasiamiesten valinta perustuu työ-
markkinajärjestöjen välisiin sopimuksiin, ei la-
kiin. Työsuojeluasiamies voidaan valita esimer-
kiksi tietylle osastolle tai toimipisteeseen. Asia-
miesten valinnasta, lukumäärästä, tehtävistä ja 
toimialueesta sovitaan yrityksessä paikallisesti.

Jos työsuojeluedustajan tehtävään on enem-
män kuin yksi ehdokas, työpaikalla järjestetään 
vaalit. Ohjeet valintojen tekemiseksi ja vaalin 
järjestämiseksi löytyvät osoitteesta www.selry.fi/
tyosuojeluvaalit. Apua saa SEL:n aluetoimistolta 
aluesihteeriltä.

Vähintään 20 työntekijän työpaikalla toimii 
lisäksi työntekijöiden ja työnantajan yhteistyö-
elimenä työsuojelutoimikunta tai muu vastaava 
yhteistoimintaelin.

Työturvallisuuskeskus ylläpitää lakisääteistä 
työsuojeluhenkilörekisteriä, johon työnantajalla 
on velvollisuus ilmoittaa työpaikan työsuojelu-
tehtäviin valitut henkilöt.

Toisin kuin luottamusmieheksi, työsuoje-
luedustajaksi voidaan valita myös liittoon kuu-
lumaton henkilö. Liittoon kannattaa kuitenkin 
jokaisen luottamushenkilön kuulua, sillä liitosta 
saa maksutonta koulutusta ja tietoa ajankohtai-
sista asioista.

Selliläisistä työsuojeluvaltuutetuista ja työ-
suojeluasiamiehistä on ilmoitettava erikseen 
SEL:n jäsenrekisteriin. Ilmoituslomakkeen voi 
täyttää ja tulostaa osoitteesta www.selry.fi/ty-
osuojeluvaalit. SEL:n ilmoituksen tekemisestä 
vastaa työsuojeluvaltuutetuksi valittu itse. Il-
moitus pitää aina tehdä, vaikka samat henkilöt 
jatkaisivatkin tehtävissä. 

pekka närhinen
Vastaaja on SEL:n järjestöpäällikkö.

Tunnista oma osaamisesi

k un tehdas lopetetaan, se on shokki. Vaikka edellisenä päivänä 
olisi jaksanut purnata kolmivuorotyöstä, melusta tai uusista 
ohjeista, huoli huomisesta pyyhkäisee yli kuin katujyrä. Tipah-

taminen pois tutusta oravanpyörästä ei olekaan tositilanteessa yhtään 
niin hauskaa kuin taukotilassa heitettynä läppänä.

Vielä kamalampaa on se häpeän tunne, joka painaa maahan ne työn-
tekijät, joiden työpanosta ei tuotannon uudelleenjärjestelyiden tai lin-
jojen sulkemisen jälkeen enää tarvita. Harva meistä osaa olla vertaa-
matta omaa osaamistaan tai työpanostaan naapurilinjan tekijään. Mitä 
osaamista tai verkostoja tuolla tyypillä on enemmän?

Suomessakin puhutaan täyttämättömistä työpaikoista ja jopa joi-
denkin alojen työvoimapulasta. Työ ja tekijä eivät aina kohtaa. Taus-
talla on väärä koulutus, sijainti tai jotain muuta, mikä estää työn vas-
taanottamisen. Edelleen liian usein kuulee, että työttömille ”ei vain työ 
kelpaa”. Tosiasiassa harvoin on niin. Perheellisen on haastava muuttaa 
koko perheen elämä edes vakituisen työn perässä toiselle puolelle Suo-
mea. Harva työnantaja kouluttaa itse työnhakijan kokonaan uudelle 
alalle tai työllistymisen hankaluutena voi olla työympäristön haaste 
tai muu terveydellinen osatyökykyisyys.

Työntekijän osaaminen nähdään usein liian kapeasti ja omista tai-
doistaan ei aina osaa itsekään kertoa kovin tarkasti. Esimerkiksi vuo-
sien vuorotyö liukuhihnalla opettaa säännöllisyyttä, tarkkuutta, pai-
neensietokykyä ja ongelmanratkaisua – ei vain tietyn tuotteen valmis-
tusta.

Oman osaamisen tunnistamisesta ja siitä kertomisesta on viime 
vuosina tullut yksi keskeisiä työelämätaitoja. Nykyisin yhä useampi 
vaihtaa alaa työuransa aikana. Siksi opinnoissa, töissä ja harrastuksis-
sa hankitun osaamisen tunnistaminen on tullut tärkeäksi.

Vaikka työpaikan tai alan vaihto ei juuri nyt olisi sinulle ajankohtai-
nen, houkuttelen sinut ajatusleikkiin: Listaa viisi osaamistasi, joista 
on hyötyä työelämässä. Jos se tuntuu vaikealta, voit ottaa kysymyksen 
puheeksi jonkun toisen kanssa, ja samalla kertoa hänelle muutaman 
timanttisen taidon, jotka olet havainnut hänessä. Näin autatte tunnis-
tamaan toinen toistenne osaamista.

Epävarmassa työelämässä myös oma ansioluettelo kannattaa pitää 
varmuuden vuoksi päivitettynä. Silloin muutostilanteessa päivitys ei 
lähde liikkeelle siitä vuonna 1993 suoritetusta perustutkinnosta. 

”Työntekijän 
osaaminen 

nähdään usein 
liian kapeasti ja 
omista taidois-

taan ei aina 
osaa itsekään 
kertoa kovin 

tarkasti.”

peppi 
tervo-hiltula

Kirjoittaja on 
Työttömien  
ay-jäsenten  

tukiyhdistys Tatsin 
toiminnanjohtaja, 

joka on ehtinyt 
työskennellä jo  
viidellä eri alalla  

15 eri 
työnimikkeellä.

koLumni
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Janne lehtola
prosessiasiantuntija

Hartwall, Lahti

Juha ruohonen
leipuri, paistaja

Porin Leipä, Pori

pasi utra
teurastaja

Atria, Jyväskylä

– Se, että tietää ettei 
ole yksin, tulipa vastaan 
mitä vain. aina on tuki 
takana, jos tarvitsee.

– Se on tietysti se, että 
liitto on neuvotellut 

meille niin hyvät 
työehtosopimukset.

– Liiton tarjoamat edut 
kuten työsuhdeneu-
vonta, turvan kautta 

saatavat vakuutukset ja 
oikeusapu. Lomautet-
tuna ollessa ansiosi-

donnainen työttömyys-
turva on tärkeä.

jo puolitoista vuotta kestäneen koronakrii-
sin jälkeen olemme saaneet lukea hyviä uu-
tisia. Suomen taloudella pyyhkii nyt hyvin. 

Suomen työllisyysaste nousi kesäkuussa 72,4 pro-
senttiin, mikä on paras luku ainakin yli 20 vuo-
teen. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli kesä-
kuussa 121 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Etukäteen pelättyä yritysten konkurssiaaltoa ei 
onneksi ole tullut. Tutkimusten mukaan kulutta-
jat ja yritykset luottavat tulevaan. Monet yritykset 
ovat ilmoittaneet isoista investoinneista ja ennä-
tyshyvistä tuloksista. Suomen bruttokansantuote 
oli kesäkuussa jo käytännössä koronakriisiä edel-
tävällä tasolla.

Hyvän taloustilanteen taustalla vaikuttavat 
monet tekijät, mutta ennen kaikkea se, että Suomi 
ja monet muut maailman valtiot ovat elvyttäneet 
voimakkaasti pitääkseen talouden pyörät pyöri-
mässä maailmanlaajuisesta pandemiasta huoli-
matta. Tilastojen valossa elvytys on toiminut juuri 
niin kuin sen pitikin.

Suomen yhtenä vahvuutena on varmasti ol-
lut myös työttömyysturvajärjestelmämme, jos-
sa työnantajat ovat pystyneet työn loppuessa tai 
vähentyessä lomauttamaan työntekijänsä, jotka 
ovat saaneet lomautuksen ajalta ansiopäivärahaa.

Vaikka taloudella menee hyvin ja jollain aloilla 

Ei kannata itkeä työvoimapulaa, jos tarjoaa  
lääkkeeksi työehtojen heikentämistä

Työttömyysturvaa ei pidä leikata  
työvoimapulan varjolla

on jo nähtävissä jopa työvoimapulaa, on työttömiä 
työnhakijoita edelleen paljon. Työttömyysaste oli 
kesäkuussa 7,6 prosenttia eli vain 0,1 prosenttiyk-
sikköä matalampi kuin vuotta aiemmin. Pitkäai-
kaistyöttömiä eli vähintään vuoden putkeen työt-
tömänä olleita oli kesäkuussa 112 400, mikä on 37 
300 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainminis-
teri Annika Saarikko on ehdottanut, että hallitus 
tekisi työttömyysturvaan muutoksia työllisyyden 
parantamiseksi ja työvoimapulan helpottami-
seksi. Esillä olleet ehdotukset, kuten ansiosidon-
naisen työttömyysturvan porrastaminen tai työt-
tömyysturvan kerryttämisen laskentaperusteen 
euroistaminen, tarkoittavat käytännössä työttö-
myysturvan leikkaamista.

Kohtaanto-ongelma on tietyillä aloilla ja alu-
eilla todellinen, mutta työttömyysturvan heiken-
täminen ei siihen auta. Kepin sijaan suosittelen 
kokeilemaan työvoimapulan ratkaisemiseksi 
kokoaikaisia työsuhteita, kunnon palkkaa ja työ-
olojen parantamista. Olennaista olisi myös täs-
mäkouluttaa työnhakijoita niillä alueilla, joilla on 
erityisosaamista vaativaa työtä tarjolla. Näin työt 
löytävät varmasti tekijänsä. 

Toivottavasti hallituksella pysyy pää kylmänä 
budjettiriihessä, eikä työttömyysturvaa leikata. 

Karoliina Öystilä
Päätoimittaja

veli-Matti  
Kuntonen

Liittopuheenjohtaja

”Ei voi olla niin, 
että teemme 

työllisyyspolitiikan 
nimissä toimia, 
jotka lisäävät 
eriarvoisuutta 
tai tuloeroja. 
En usko, että 

työttömyysturvan 
leikkaaminen 

on oikea tai edes 
välttämättä aina 

tehokas tapa edistää 
työllisyyttä. Se 

ei tuota ihmisille 
osaamista tai 

työkykyä.”
Sosiaali- ja terveys- 

ministeri Hanna  
Sarkkinen 13.8.2021

”Palautetaan työssä-
olo- ja paluuehto  

12 kuukauteen  
(nyt 6 kuukautta).  
Palautetaan oma-
vastuuaika 7 päi-

vään (nyt 5 päivää). 
Palautetaan loma-

korvauksen jaksotus 
työsuhteen päätty-
essä. Porrastetaan 

ansioon suhteutettu 
työttömyyspäivä-

raha siten, että sitä 
alennetaan 10 pro-
sentilla työttömyy-
den kestettyä kolme 
ja kuusi kuukautta. 
Lyhennetään työt-
tömyyspäivärahan 

enimmäiskestoa  
50 päivällä.”

EK:n esitykset työttö-
myysturvan uudista-

miseksi 18.8.2021

pääkirjoituS

vELLun bLogi

kesäkuussa toivoin blogissa, että saisimme 
vihdoin niskalenkin koronasta. Nyt tie-
dämme, että ainakaan vielä tämä ei toteu-

tunut.
Ravintola-alan pitkään jatkuneet koronarajoi-

tukset ovat johtaneet siihen, että alan työntekijät 
ovat hakeutuneet merkittävässä määrin muille 
aloille töihin. Tämän seurauksena rajoitusten 
poistuessa ala onkin työvoimapulassa. Koko lail-
la oudolta kuulosti yhden suuren ravintola-alan 
yrityksen toimitusjohtajan lääke syntyneeseen 
tilanteeseen: sunnuntailisää pitäisi laskea tai 
poistaa se kokonaan.

Siis työehtojen heikentäminen olisi lääke alan 
työvoimapulaan? Enää ei yllätä kyllä mikään.

Tosiasia on, että ravintola-alalla on pitkään 
kikkailtu nollasopimuksilla, työvoiman vuok-
rauksella, osa-aikaisuuksilla jne. Sopimusten ja 
työsopimuslain rajoja on haettu, eikä ole kaih-
dettu mennä rajojen ylikään. Ei liene ihme, että 
alalle ei enää palata, jos on löytynyt työtä toiselta 
alalta tolkullisilla työsuhteilla ja työehdoilla.

Pitkässä juoksussa ala, jonka työehdot eivät 
ole kunnossa menettää vetovoimansa. Työnteki-
jöiden näkökulmasta kunnolliset työehdot tar-
koittavat esimerkiksi sitä, että työsuhteet ovat 

vakinaisia ja työtunnit säännöllisiä. Ne alat, joilla 
työehdot ovat kunnossa pärjäävät kilpailussa te-
kijöistä. On täysin selvää, että esimerkiksi nolla-
sopimusalat kärsivät työvoimapulasta, eihän nol-
lasopimuksilla sitouteta ketään.

Samalla kun työnantajien kannattaa kiinnittää 
huomiota kunnollisiin työehtoihin, on syytä kiin-
nittää huomiota myös koulutukseen. Me kaikki 
tiedämme, että suomalaisen yhteiskunnan tarjo-
ama koulutus on hyvällä tasolla. Tosin ammatilli-
nen koulutus on viime vuosina saanut koulutus-
leikkausten seurauksena syystäkin arvostelua.

Yhteiskunnan tarjoaman koulutuksen täyden-
täjänä voi yrityksiltä hyvin odottaa vastuuta siitä, 
että työelämän ja yritysten tarpeisiin täsmäkou-
lutetaan työpaikoilla, kuten on tehty menneinä 
vuosikymmeninäkin.

Oman lisänsä tuo maahanmuuttajataustaisten 
työntekijöiden kielikoulutuksen tarve. Suomen 
kielen taito on kuitenkin merkittävin avain ko-
toutumiseen. Tällä sektorilla on yritysten otetta-
va vastuuta nykyistä enemmän.

Koulutus, niin yhteiskunnan tarjoama kuin 
yritysten toteuttamakin, on yksi merkittävä asia, 
jolla torjutaan työvoimapulaa työelämän muut-
tuvien tarpeiden ja vaatimusten pyörteissä. 

”Ne alat, joilla 
työehdot ovat 

kunnossa,  
pärjäävät  

kilpailussa  
tekijöistä.”

 

juuri näin

Ei näin

”Suosittelen 
kokeilemaan 

työvoima-
pulan rat-

kaisemiseksi 
kokoaikaisia 
työsuhteita, 

kunnon palk-
kaa ja työolo-
jen paranta-

mista.”

ELintaE 7 | 20212

piia MäKelä
kondiittori
Tampere

– kiteyttäen henkinen 
ja käytännön tuki 

ja turva. palkalliset 
sairausvapaat, 

mahdollisuus sairaan 
lapsen hoitamiseen 
ja perhevapaat ovat 

minulle olleet tärkeitä.
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k
oronarokotukset etenevät tällä hetkel-
lä suhteellisen hyvällä tahdilla. Arvioi-
den mukaan marraskuun puoleen vä-
liin mennessä jo 80 prosenttia 12 vuot-

ta täyttäneistä suomalaisista on saanut myös 
toisen rokoteannoksen.

Rokotukset puhuttavat myös elintarvikealan 
työpaikoilla. Joitakin työnantajia saattaa kiin-
nostaa tietää, millainen työpaikan henkilöstön 
rokotuskattavuus on. Täyden kahden rokotteen 
suojan saaneita ei myöskään pääsääntöisesti 
enää määrätä virallisesti karanteeniin, vaikka 
he altistuisivat koronavirukselle.

Koronarokotteen ottaminen on Suomessa va-
paaehtoista. Työnantaja ei voi vaatia koronaro-
kotteen ottamista työntekijältä, eikä työntekijä 
ole velvollinen kertomaan työnantajalle, onko 
hän rokotettu vai ei.

– Työnantaja saa kysyä työntekijältä, onko 
hän ottanut rokotuksen. Työnantaja voi myös 
tehdä anonyymin kyselyn rokotuskattavuuden 
selvittämiseksi työpaikalla. Vastaaminen työn-
antajan kyselyihin voi olla työntekijän näkökul-
mastakin täysin perusteltua, mutta mitään pak-
koa työntekijällä ei ole niihin vastata, SEL:n so-
pimuspäällikkö Erkki Rantamaa muistuttaa.

Jos työnantaja vie saamansa tiedon työnte-
kijän rokotuksista järjestelmiinsä, työnantajal-
la tulee olla perusteltu, yksittäisen työntekijän 
työhön liittyvä tarve rokotustiedolle. Jos työn-
antajalla on perusteltu syy kerätä tietoa työn-
tekijöiden rokotuksista, tietoa saavat käsitellä 
vain ne henkilöt, joiden työtehtävät sitä edellyt-
tävät.

KoronaroKote Kannattaa ottaa

Elintarvikealan työmarkkinajärjestöt vetosivat jo 
huhtikuussa elintarvikealan henkilöstöön koro-

Työnantaja ei voi vaatia koronarokotetta, mutta jokaisen 
kannattaa ottaa rokote omaksi ja työkavereiden suojaksi

Alle 18-vuotiaiden työvuoroja ei saa 
sijoittaa päällekkäin opetuksen kanssa

Vesa Moilanen/Lehtikuva

narokotteen ottamiseksi. Vetoomuksessa olivat 
mukana SEL:n lisäksi Elintarviketeollisuusliit-
to ETL, Ammattiliitto Pro, Auto- ja Kuljetusalan 
Työntekijäliitto AKT, Meijerialan Ammattilaiset 
MVL ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN.

Suomessa jokainen saa maksuttoman koro-
narokotteen.

– Rokotteen ottaminen on vapaaehtoista, 
mutta on erittäin tärkeää, että kaikki ottavat 

1.8.2021. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori 
täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorit-
taa toisen asteen tutkinnon.

Nuorista työntekijöistä annettua lakia sovel-
letaan työhön, jota tekevät alle 18-vuotiaat nuo-
ret. Laissa säädetään muun muassa edellytyk-
sistä, joilla nuoren työntekijän voi ottaa työhön, 
työ- ja lepoajoista sekä vaatimuksista, jotka kos-
kevat työnteon turvallisuutta ja terveellisyyttä. 
Nuoria työntekijöitä koskevien erityissäännös-
ten tarkoituksena on suojella nuorta työntekijää 
liialliselta työn rasitukselta. 

oppivelvollisuuden l aajentaminen 

toiselle asteelle aiheuttaa muutoksia la-
kiin, jota sovelletaan alle 18-vuotiaiden nuor-
ten tekemään työhön. Lähtökohtana on, että 
nuoren työntekijän työvuoroja ei saa sijoittaa 
päällekkäin hänen läsnäoloaan edellyttävän 
opetuksen kanssa.

Jos työt ja opinnot menevät päällekkäin, 
nuorella on oikeus kieltäytyä työvuorosta, 
joka estäisi hänen osallistumisensa opetuk-
seen.

Uusi oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 
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sen. Rokotteet tarjoavat suojaa koronavirustau-
dilta ja sen oireilta. Jo yksi rokotuskerta pudot-
taa huimasti vaikean koronataudin riskiä, jär-
jestöt muistuttavat.

Rokottautumalla jokainen voi suojata itseään 
ja todennäköisesti myös muita.

– Otettu rokote suojelee sekä omaa että tois-
ten ihmisten terveyttä ja elämää, koska vakavi-
en ja erittäin vakavien COVID-19-tautimuotojen 
määrä vähenee korkean rokotuskattavuuden 
ansiosta erittäin merkittävästi. Koronarokot-
teen ottaminen parantaa myös työturvallisuut-
ta, koska sen seurauksena työpaikoista tulee 
turvallisempia ja terveellisempiä kaikille, järjes-
töt korostavat.

Kun jokainen elintarvikealalla työskentelevä 
ottaa koronarokotteen, turvataan samalla koko 
suomalaisen elintarvikeketjun toimivuutta ja 
Suomen huoltovarmuutta.

– Riittävän rokotuskattavuuden seurauksena 
ja yhdessä muiden turvatoimien kanssa Suo-
messa ja maailmalla voidaan vähitellen pur-
kaa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 
tehtyjä rajoitustoimia, jotka ovat aiheuttaneet 
lomautuksia ja työttömyyttä Suomessakin. Riit-
tävä rokotuskattavuus on edellytys sille, että jos-
sakin vaiheessa yhteiskunnassa päästään palaa-
maan takaisin normaalimpaan elämään, vetoo-
muksessa todetaan. 

Hanna Hirvonen

Liisa Suonsivu

hyvässä työpaikassa työntekijät saavat osallistua töiden organisointiin ja kehittämiseen.

Työntekijöiden potentiaalia hukataan useilla työpaikoilla

t
yöntekijöiden potentiaalia ja ideoita 
työn kehittämisestä hukataan mo-
nilla työpaikoilla. Työntekijällä ei ole 
aina mahdollisuuksia vaikuttaa työ-

hönsä. Johto voi olla etääntynyt varsinaisesta 
työstä ja työtä kehitetään ilman työntekijää, jol-
loin kehittäminen saattaa mennä hukkaan tai 
jopa aiheuttaa lisää työtä. Tämä käy ilmi SAK:n 
tuoreesta tutkimuksesta ”En voi tehdä työtäni 
niin hyvin kuin haluaisin”.

Tutkimuksen mukaan hyvällä työpaikalla 
työntekijä pääsee osallistumaan töiden orga-
nisointiin ja vaikuttamaan työhönsä liittyvään 
päätöksentekoon. Silloin työntekijällä on myös 
mahdollisuus kehittää työtään tai työpaikan 
toimintoja.

Näitä työpaikkoja on selvä vähemmistö kai-
kista työpaikoista, kertoo tutkimuksen tehnyt 
tutkija Mikko Kesä.

– Työntekijöillä on paljon ideoita ja hyödyn-
tämätöntä potentiaalia arjen toimintojen suju-
voittamisessa, Kesä tiivistää.

vaiKutusMahdollisuudet Motivoivat

Kun työhön pystyy vaikuttamaan, sitä tekee 
mielellään. Silloin työ tuntuu omalta ja sen te-
keminen hyvin on miltei kunnia-asia.

SAK:n työolobarometrin 2020 mukaan vai-
kutusmahdollisuudet omaan työhön ovat 
tärkeitä työssä jaksamisen kannalta. Vaiku-
tusmahdollisuuksiinsa tyytymättömistä vas-
taajista joka kolmas kärsii muistamisvaikeuk-

sista, keskittymisvaikeuksista ja univaikeuk-
sista. Vaikutusmahdollisuuksiin tyytyväisistä 
näistä kärsivien osuus on vain kymmenen pro-
senttia.

– Vaikutusmahdollisuudet työssä tai niiden 
puute vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin, joka 
puolestaan on yhteydessä sekä työn tuottavuu-

Koronatilanne  
perui SEL:n 
kesävestarit
sel:n kesävestareita ei voitu järjes-

tää Tampereen Eteläpuistossa 14.8.2021 
nopeasti huonontuneen koronatilanteen 
takia turvallisesti, joten koko tapahtuma 
jouduttiin perumaan elokuun alussa.

– Olemme todella pahoillamme kesäves-
tareiden peruuntumisesta ja siitä jäsenil-
lemme ja yhteistyökumppaneillemme ai-
heutuvasta haitasta, SEL:n järjestöpäällikkö 
Pekka Närhinen kommentoi tuoreeltaan.

SEL:n ensimmäisillä kesävestareilla oli-
sivat esiintyneet Pete Parkkonen, Gasellit 
ja Sugar Shaker.

Kaikki SEL:n kesävestareille ilmoittautu-
neet, jotka olivat varanneet majoituksen ke-
sävestareiden virallisista hotelleista, Scan-
dic Tampere Koskipuistosta tai Holiday Inn 
Tampere Central Stationista, saivat perua 
varauksensa maksutta. 

teen että haluun olla ylipäätään työelämässä, 
SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila muis-
tuttaa.

Hänen mielestään vaikutusmahdollisuuk-
sissa tärkeintä on vastuun ja vallan tasapaino. 
Työntekijän pitää pystyä luottamaan, että tiu-
kan paikan tullen esihenkilö on tukena. 

vaikka suomal aisen ruoan päivä on joka 
päivä, erityisesti sitä voi juhlistaa tänä vuonna 
lauantaina 4.9.2021. Kolmatta kertaa vietettä-
vän päivän idea sopii jokaiselle: kaupan hyllyil-
tä poimitaan puhdasta, turvallista ja kestävästi 
tuotettua kotimaista ruokaa ja juomaa.

Kotimaisen ruuan luotettavuus on korostu-
nut erityisesti korona-aikana.

– Koronan aikana suomalainen elintarvi-
keketju osoitti toimintakykynsä. Suomalaiset 
haluavat pitää kiinni turvallisesta elintarvike-
tuotannosta. Kotimaisen ruuan arvostus on 
huipussaan, hehkuttaa juhlapäivän ja Hyvää 
Suomesta -merkin takana olevan Ruokatiedon 
toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi.

Kotimaisten elintarvikkeiden tunnistamises-
sa helpottaa esimerkiksi Hyvää Suomesta -alku-
perämerkki, joka myönnetään yrityksille, jotka 
ovat sitoutuneet käyttämään elintarvikkeissa 
kotimaisia raaka-aineita ja kotimaista työtä.

Suomalaisen ruoan päivänä halutaan tänä 
vuonna rohkaista myös ammattikeittiöitä ja 

kuntia kotimaisten raaka-aineiden hankintaan. 
SEL:n Taloustutkimuksella tammikuussa teet-
tämän tutkimuksen mukaan jopa 93 prosenttia 
suomalaisista haluaa, että kunnan hankinnois-
sa suositaan kotimaista ruokaa, vaikka se nos-
taisi hankintahintaa.

Kotimaisilla elintarvikehankinnoilla vahvis-
tettaisiin koko suomalaista elintarvikeketjua, 
mikä parantaisi Suomen työllisyyttä, ruoka-
omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. 

www.suomalaisenruoanpaiva.fi

Suomalaisen ruoan päivää  
vietetään kolmatta kertaa

koronarokotteen ottaminen lisää työpaikalla kaikkien työturvallisuutta.
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teksti Eetu Kinnunen
kuvat Härmän kuntoutus

Kuntoutuksesta apua 
monenlaisiin vaivoihin

m
onimutkaiselle ja monimuotoisel-
le kokonaisuudelle on vaikea kek-
siä kuvaavaa ja ymmärrettävää ni-
meä. Harkinnanvarainen monia-

mmatillinen yksilökuntoutus jättää silti poik-
keuksellisen epäselväksi, mistä oikeastaan on 
kyse. Kenties siksi sitä eivät osaa hakea kaikki, 
jotka olisivat siihen oikeutettuja ja joiden arkea 
kuntoutus voisi parantaa.

Kyseessä on Kelan järjestämä yksilöllises-
ti suunnitellun ja toteutetun kuntoutuksen 
muoto. Perusteena moniammatilliseen kun-
toutukseen hakeutumiselle voi olla esimerkik-
si näkö- tai kuulovamma, reuma tai jokin muu 
yleissairaus tai tuki- ja liikuntaelinsairaudet, 
jotka ovat elintarvikealan työntekijöillä yleisiä.

Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa tai 
ylläpitää arjen sujuvuutta, esimerkiksi kykyä 
selviytyä työelämässä sairaudesta huolimatta. 
Kuntoutuksen hakemista varten tarvitaan lää-
kärinlausunto, niin sanottu B-lausunto, jossa 
kuntoutuksen tarve todetaan.

– Tyypillisesti ihmiset etsivät itse tietoa 
kuntoutuksesta alkaessaan kokea tarvitsevansa 
sitä ja ehdottavat itse kuntoutusta terveyden-
huollossa. Usein ihmiset ovat myös jo etsineet 
itselleen soveltuvia kuntoutuksia, kertoo mo-
niammatillista yksilökuntoutusta tarjoavan 
Härmän Kuntoutuksen kuntoutusjohtaja Min-
na Vienola, joka toivoisi terveydenhuollon ole-
van aktiivisempi kuntoutukseen ohjaamisen 
kanssa.

– Lähtökohtaisesti kun ihminen on hoito-
suhteessa, pitäisi arvioida kuntoutustarvetta 
ja tarvittaessa ohjata kuntoutukseen, Vienola 
painottaa.

Hänen mukaansa terveydenhuollossa kun-
toutuksen tarpeen arviointi tuntuu jäävän ki-
vun tai sen välittömästi aiheuttaneen syyn hoi-
tamisen jalkoihin.

Monen aMMattilaisen tiiMi

Työelämässä oleville on tarjolla Suomessa hy-
vin monenlaista kuntoutusta. Erilaisia kuntou-
tuksen muotoja on paljon ja vaihtoehtoihin ensi 
kertaa perehtyvälle eri kuntoutusmuotojen erot 
saattavat olla vaikeita hahmottaa. Yksilökuntou-
tuksen lisäksi on olemassa erilaisia ryhmäkun-
toutuksen muotoja, joita tarjotaan esimerkiksi 
sydänsairauksia ja syöpää sairastaville.

Yksilökuntoutuksen lähtökohtana on ih-
misen yksilöllinen tarve liittyen esimerkiksi 
työn aiheuttaman rasituksen erityispiirteisiin. 
Perusajatuksena kuntoutustyypissä on, että 
taustalla oleva vaiva aiheuttaa useita ongelmia. 
Ne heijastuvat ihmisen fyysisen toimintakyvyn 
ja liitännäissairauksien ohella mahdollisesti 
myös kuntoutujan sosiaalisiin suhteisiin tai 
mielenterveyteen.

– Myös yksilökuntoutuksessa on osioita, 
jotka toteutetaan ryhmässä, mutta yksilövas-
taanottoaikaa on merkittävästi enemmän kuin 
muissa kuntoutusmuodoissa. Tyypillisesti kak-
si tuntia kuntoutuspäivää kohden, Vienola ku-
vaa yksilökuntoutuksen eroa verrattuna mui-
hin kuntoutusmuotoihin.

– Lisäksi kuntoutuksen sisältö on räätälöity 
kullekin kuntoutujalle henkilökohtaista tarvet-
ta vastaavaksi, hän painottaa.

Ryhmäkuntoutuksessa kurssit alkavat ja 
niille haetaan tiettyinä ajankohtina. Yksilökun-
toutukseen voi hakea koska tahansa.

Moniammatilliseen yksilökuntoutukseen 
ohjataan tyypillisesti joko aistivammojen, ku-
ten näkö- tai kuulovamman tai näiden yhdis-
telmän tai neurologisen sairauden, reuman tai 
tuki- ja liikuntaelinsairauden vuoksi.

Moniammatillisuus tämän kuntoutusmuo-
don nimessä merkitsee sitä, että kuntoutu-
missuunnitelmaa on rakentamassa ja toteut-
tamassa tiimi, joka koostuu erikoislääkäristä, 
sairaanhoitajasta, fysioterapeutista, sosiaali-
työntekijästä ja psykologista tai neuropsykolo-
gista.

– Moniammatillinen yksilökuntoutus on ai-
kaa kestänyt kuntoutusmuoto ja pitänyt hyvin 
pintansa. Kuntoutettavien ohjaus sen pariin on 
viimeisen kolmen-neljän vuoden aikana kasva-
nut, Vienola kertoo ja arvelee sen johtuvan työ-
urien pirstaleisuudesta.

Hoitosuhteiden ja työterveyspalveluiden 
laajuuden vaihtuminen viivästyttää hänen mu-
kaansa varhaisen avun saantia ja lisää kuntou-
tuksen tarvetta.

– Perusterveydenhuollon puolelta tehtyjä 
ohjauksia on nykyään paljon, Vienola mainit-
see.

KuntoutuJalle MaKsutonta

Moniammatillista yksilökuntoutusta ei ole rajattu 
mihinkään ammattiryhmään tai työtilanteeseen, 
vaan siihen voivat hakeutua niin työelämässä kuin 
työttömänä olevat, ja myös eläkeläiset. Kuntoutuk-
seen osallistuminen ei myöskään vaikuta oikeu-
teen saada työttömyysetuutta.

Kuntoutus itsessään on kuntoutujalle aina 
maksutonta ja työelämässä oleva voi saada 
omaan ja lapsensa kuntoutukseen osallistu-
misen ajalta kuntoutusrahaa. Kuntoutusrahan 
määrä lasketaan kullekin yksilöllisesti.

– Kuntoutusraha on tyypillisesti suunnil-
leen 65 prosenttia palkkatulosta, Vienola arvioi.

Kela korvaa myös kuntoutuksesta aiheutu-
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neita matkakustannuksia, joissa omavastuu on 
25 euroa. Näin työssäkäyvälle ainoaksi kustan-
nukseksi kuntoutukseen osallistumisesta jää 
kuntoutusrahan ja palkan välisestä erotuksesta 
aiheutuvan ansionmenetyksen lisäksi enintään 
matkakulujen omavastuuosuus sekä lääkärin-
todistuksen hankkimiskulut.

Osa työnantajista maksaa kuntoutujalle 
palkkaa kuntoutuksen ajalta, jolloin kuntou-
tusraha maksetaan suoraan työnantajalle.

KuntoutuKseen Kannattaa haKeutua aJoissa

Vienolan mukaan kuntoutukseen hakeudutaan 
melko tasaisesti läpi vuoden, mutta Kelan pää-
töksissä on pieni piikki joulun jälkeen ja kesä-
lomien päätyttyä. Hän arvelee, että monelle ar-
keen palaaminen vaivojen kanssa herättää aja-
tuksen kuntoutukseen hakemisesta.

– Kelan päätöksentekoaika on yleensä noin 
neljä viikkoa, mutta joskus päätös on tullut 
viikossa ja joskus on mennyt kuusikin viikkoa, 
Vienola kertoo ja kehottaa kuntoutukseen ha-
luavia olemaan liikkeellä hyvissä ajoin.

– Lääkäriinkin pääsemisessä B-lausunnon 
saamiseksi voi kestää jokunen viikko.

Vienola pitää hyvänä ajatuksena sitä, että 
ihmiset osaisivat jo hakeutuessaan jonkin vai-
van takia lääkäriin kysyä kuntoutustarpeen 
arviointia. Tällöin kuntoutukseen pääseminen 
voisi olla nopeampaa.

Harkinnanvaraisesti yksilöllisestä tarpeesta 
myönnettävä kuntoutusjakso voi kestää enin-
tään 15 arkipäivää. Härmän Kuntoutuksessa 
kuntoutukset jaetaan kolmeen viiden päivän 
jaksoon, joiden aikana suunnitellaan kuntou-
tusohjelmaa ja kuntoutumista tukevia palvelui-
ta myös kuntoutusjaksojen väliselle ajalle.

Kuntoutuspalveluita Kelalle tuottaa 25 eri 
toimijaa ympäri Suomea ja kuntoutusta on 
mahdollista saada molemmilla kotimaisilla 
kielillä. Kuntoutukseen on mahdollista osallis-
tua sekä kotoa käsin että kuntoutuspaikassa yö-
pyen. Kuntoutuja saa itse valita itselleen palve-
luiltaan ja sijainniltaan sopivimman tuottajan. 
Kuntoutushakemukseen on kuitenkin nimettä-
vä se tuottaja, jonka palveluita aikoo käyttää. 

 

 » hakeudu lääkäriin, tai jos sinulla on jo voimassa oleva hoitosuhde, ota asia esille hoitavan 
lääkärin kanssa. pyydä lääkäriltä b-lausunto, jossa suositellaan moniammatillista 
yksilökuntoutusta.

 » valitse sinulle sopiva kuntoutuspaikka kelan rekisteristä: https://asiointi.kela.fi/
palvelutuottajarekisteri

 » kun sinulla on lääkärin kirjoittama b-lausunto, täytä hakemus kuntoutukseen kelan sivuilla: 
www.kela.fi/moniammatillinen-yksilokuntoutus-nain-haet

 » kela käsittelee hakemuksesi ja saatuasi myönteisen päätöksen, se on voimassa vuoden 
kerrallaan.

Jos arvelet, että moniammatillinen 
yksilökuntoutus voisi sopia sinulle:

 kuvassa kuntoutus on maksutonta ja sen ajalta voi saada kuntoutusrahaa.

 kuvassa kuntoutujan tukena on usean eri alan 
asiantuntijan tiimi.

Selvitimme, mitä harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus on  
ja kenelle se on tarkoitettu.
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teksti Taina Saarinen
kuvat Taina Saarinen ja Puljonki Oy

Puljonki on  
pikkujättiläinen Juuassa

Juukalainen kastiketehdas Puljonki on kahden miehen vuonna 1993 perustama yritys,  
jossa lähdettiin liikkeelle peruskeittotaidosta, parhaista raaka-aineista ja ”suuresti ajattelusta”, 

valmiudesta suureen kasvuun.

v

 kuvassa myös kotikeittiöihin voi ostaa 
puljongin kastikkeita. niitä pakkaamassa irina 
kiskonen. Suurin osa tuotannosta menee kuitenkin 
ravintoloihin.  

uonna 2011 raha liikahti 
ja kansainvälinen elintar-
vikejätti Nestlé osti suur-
keittiökastikkeisiin kes-
kittyvän Puljongin. Välis-
sä omistajana oli kolmi-
sen vuotta Paulig.

Kymmenessä vuodessa taloa on laajennettu 
ja tuotanto on kasvanut. Miten suuryritys näkyy 
ja tuntuu työpaikalla, Puljongin työntekijöiden 
pääluottamusmies Pasi Surakka?

– Turvallisuus korostui heti, todella paljon, 
Surakka sanoo.

– Nestléltä tuli toimintatapa, että työturval-
lisuus on ihan kärjessä. Ammattitautien ja ta-
paturmien ehkäisy on esillä koko ajan. Samoin 
uusien työntekijöiden perehdytys ja tarkkaan 
kirjatut työohjeet, jotka ovat helposti ulottuvilla.

Työntekijät laativat ohjeiden sisällöt ja työn-
kuvaukset itse. Se toimii ja näkyy sujuvuudessa 
ja turvallisuudessa.

Työtapaturmia ei juuri ole. Kuluvana vuonna 
ei yhtään, viime vuonna kolme ja sitä edeltävänä 
kaksi, lähinnä parkkipaikalla liukastumisia tal-
vella. Nosto-ovi on jonkun kerran tullut niskaan.

– Niissä ei ole käynyt pahemmin, muutaman 
päivän poissaololla selvittiin. Mutta olisi voinut 
käydä, niska on paha, Surakka sanoo.

pieni talo, hyvä henKi

Surakka puhuu Puljongista 19 vuoden kokemuk-
sella. Hän tuli tehtaalle huoltomieheksi jo perus-
tajakaksikon aikana, ajettuaan koulun ja armei-
jan jälkeen puolisen vuotta taksia. Taskussa on 
nyt myös tuoreet sähkötöiden johtajan paperit.

Kun Nestlé osti Puljongin, hän kertoo mietti-
neensä kuinka käy, jatkuuko toiminta ja työt.

– Ei ole ollut sen jälkeen tarvetta sitä miettiä, 
töitä on riittänyt hyvin.

Tosin koronapandemian alkaessa keväällä 
2020 tuli yhdeksän viikkoa lomautuksia. Tuot-
teiden ostajat ovat suureksi osaksi ravintoloita, 
jotka menivät kiinni.

Surakka aloitti pääluottamusmiehenä tämän 
vuoden alussa. Aikaisemmin hän on toiminut 
muutaman kauden työsuojeluvaltuutettuna. 
Puljongilla on järjestäytymisaste 80 prosenttia. 
Suurin osa 55 työntekijästä on selliläisiä, joilla-
kin on jäsenyys edellisen alan liitossa. Vaihtu-
vuus on pientä.

– Meillä on pieni porukka ja hyvä henki, 
Surakka sanoo.

– Toinen auttaa toista. Vajaamiehityksissä au-
tetaan, ja siirrytään avuksi.

Työntekijöitä kuullaan. Idealaatikkoon tulee 
sisältöä, ja sen käy ideatoimikunta läpi kuukau-
sittain. Toimikuntaan kuuluu Surakan lisäksi 
työnjohtoa ja laadunvalvontaa. Parhaat ideat to-
teutetaan saman tien, ja isommat ideat lähtevät 
eteenpäin.

pienessä Kunnassa KaiKKi vaiKuttaa KaiKKeen

Juuka on Pohjois-Karjalassa, jossa upeaa maise-
mareittiä riittää. Joensuuhun on suoraa hyvää 

tietä suuren Höytiäisen järven itäpuolelta 76 ki-
lometriä.

Puljonkilaisista suurin osa asuu Juuassa, mut-
ta ympäristökunnista saapuvien työmatkat ovat 
60–75 kilometrin luokkaa. Se on arkea, omalla 
autolla on kuljettava, minne nyt haluaakin men-
nä. Linja-autovuoroja on vähän. Nurmeksesta 
pääsee juuri ja juuri aamuvuoroon ja takaisin. 
Joensuun ja Juuan väliä ajaa neljä vuoroa päiväs-
sä kumpaankin suuntaan. Itä-länsisuunnassa ei 
julkisia kulje.

Juuassa on 4500 asukasta ja hienoinen muut-
tovoitto. Työttömyysprosentti on 17,7. Luku on 
korkeampi kuin koko Pohjois-Karjalan prosent-
ti, joka on 14,8. Juuassa Puljonki on merkittävä 
työllistäjä. Vuolukiven jalostusteollisuus työllis-
tää enemmän, runsaat 200 ihmistä.

Pienessä kunnassa kaikki vaikuttaa kaikkeen. 
Puljonki rikastuttaa alihankintoina muutakin 
yrityselämää, sanoo kunnan elinkeinosuunnit-
telija Antti Asikainen.

– Pieni esimerkki on lounaat, jotka Puljonki 
koronan alussa osti työntekijöilleen paikallisel-
ta. Ja isommat tilauksethan tuntuvat täällä työl-
lisyytenä.

Kylillä kuului pettynyttä harmittelua Puljon-
gin alkuvuonna ja huoltotauon aikana heinä-
kuussa tehdystä putkiremontista. Urakka tilat-
tiin ulkopuoliselta – ei siis juukalaiselta, ei naa-
purikuntalaiselta eikä edes lähialueen yrittäjäl-
tä, vaikka tekijöitä olisi ollut.

 kuvassa teurastamojäte on kastikkeen perus-
raaka-aine

 kuvassa paahdettujen luiden kolisevaa matkaa kohti keittokattiloita valvoo tiina iiskola.

 kuvassa kahdeksaa 8000-litraista keittokattilaa 
valvoo kaksi työntekijää. juho nevalainen seuraa 
näytöltä. 

 kuvassa puljongilla 19 vuotta ollut pääluot-
tamusmies pasi Surakka on nähnyt miten kansain-
välisen yrityskaupan seurauksena työt jatkuivat ja 
olosuhteet paranivat.

Sara Surakka



Pasi Surakka myöntää, että asia on harmitta-
nut häntäkin.

– Pitäisi suosia paikallista, etenkin kun paikal-
linen yritys on aikaisemmin tehnyt taloon töitä.

tyÖvoiMapula on risKi

On työttömiä ja työvoimapulaa samanaikaisesti. 
Kohtaanto-ongelma on tuttu koko Pohjois-Kar-
jalassa. Elinkeinosuunnittelija Asikainen toivot-
taakin osaajat tervetulleiksi alueen yrityksiin.

Puljongin tehtaanjohtaja Tomi Strand sanoo, 
että työvoimapula on riski. Elintarviketeollisuu-
den täsmäkoulutukselle olisi lisätarvetta.

– Olisi hyvä, jos tulokkaalla olisi elintarvike-
alan taustaa. Työ ja työyhteisö opettaa, mutta 
alan työ- ja valmistustapojen hallinta on plussaa. 
Se tarkoittaa työturvallisuusasioita, hygieniatie-
toutta ja käytäntöjä. Perusasioiden tuntemusta.

Strandin mukaan, kun työttömänä on varttu-
nutta väkeä kokonaan uudella alalla työskente-
lyn oppiminen ei jokaiselta onnistu. Vuorotyö 

voi olla oma haasteensa. Työelämässä tietojen ja 
taitojen vaateet kasvavat.

– Joissain tapauksissa voi uuden oppiminen 
kestää uudessa porukassa ja työtavoissa pitkään. 
Näiden huomioon ottaminen ja tukeminen on 
ensiarvoisen tärkeää taloon ja työrytmiin sisään 
pääsemisessä.

Kun työntekijä haluaa kouluttautua, Puljon-
gissa tuetaan mahdollisuuksien mukaan, Strand 
kertoo. Oppisopimuskoulutuksella on talossa 
viimeksi valmistunut kiinteistönhoitaja.

autoMaatio vie Ja tuo tÖitä

Investoinnit ovat sitoutumista. Vuonna 2018 
Nestlé uusi Juuassa toimintoja ja rakensi lisätilaa 
8,5 miljoonalla eurolla. Tuotantokapasiteetti kas-
voi reippaasti ja turvallisuuskin parani, kun hy-
vin palvellut 90-luvun paistouuni meni vaihtoon 
ja päästiin rasvapalojen riskistä.

Toimintojen uusiminen tarkoittaa elintarvi-
kealalla usein niiden automatisointia. Niin ta-

 » perustettu vuonna 1993

 » tuotantolaitos juuassa pohjois-karjalassa

 » valmistaa kastikkeita, liemiä ja fondeja

 » henkilöstömäärä 60, joista työntekijöitä 55

 » Liikevaihto 14,3 miljoonaa euroa (2020)

 » vuodesta 2011 osa maailmanlaajuista nestlé-konsernia

Puljonki, Juuka

Puljongin  
salainen resepti

vaativimmill a kansainvälisill ä mark-

kinoill a ratkaisee laatu. Mittakaava on se, 
että kun todella hyvä tuote löytyy, tilauksen 
tekijä ei edes kysy hintaa. Siinä sarjassa on 
Puljonki.

Puljongin kastikkeet tehdään kuten on 
tehty maailman sivu. Jujuna on paahtaa luut 
ennen keittämistä juuresten ja yrttien kans-
sa. Se on ”crème de la crème”, makuvivah-
teen parhauden ydin.

Se, mikä on teurastamolla jäte, on kasti-
ketehtaalla raaka-aine. Puljonki ostaa raa-
ka-aineensa Outokummusta, Nurmeksesta, 
Seinäjoelta ja Pietarsaaresta. Sipuli tulee Sii-
linjärveltä ja porkkana Laitilasta, punaviini 
muun muassa Lignelliltä Kuopiosta.

Tehtaan viereen on valmistumassa teh-
taan sivutuotteita raaka-aineena käyttävä 
biokaasulaitos. Sen myötä tuotannon hii-
lidioksidipäästöt laskevat lähelle neutra-
liteettitavoitetta. Loput kompostoidaan 
maanparannusaineeksi. 
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 kuvassa yli puolet puljongin kastikkeista menee vientiin. pakkaamossa kimmo valtonen. 

 kuvassa Siilinjärven sipulia. puljongin 
kastikkeiden raaka-aineet tulevat läheltä.

pahtui Puljongissakin.
– Työpaikkojen vähentämistä ei edes haettu, 

eikä niiden määrä vähentynyt, sanoo Strand.
Käsityön osuus on alusta asti ollut vähäinen.
– Valvontatyöstä ei ole varaakaan vähentää. 

Automaatiolla haettiin ja saatiin laadun tasai-
suutta. Sillä on merkitystä, kun Nestlén kautta 
markkinat ovat suuret ja kasvavat.

Investointien hyöty ei vielä näy tuloksessa, 
mutta syy on selvä. Korona söi tuotannosta 10 
prosenttia ja kasvu on odotustilassa. Iso konser-
ni tuo tilanteessa Juukaan selkänojaa.

– Tänä aikana ravintolassa syöminen on pai-
nunut kaikkialla vähiin, mutta kun tiukkoina 
aikoina vähennetään kokkeja ja siirrytään val-
mistuotteisiin, niin aikojen parantuessa kokkien 
määrä ei välttämättä kasva. Niin on aina. Eten-
kin jos ja kun tuote on erinomainen kuten meillä 
on, Strand toteaa. 
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teksti Karoliina Öystilä
kuva Minttu Sillanpää

SEL:n seitsemän aluetoimistoa palvelevat liiton jäseniä kaikissa työsuhteeseen, työttömyysturvaan ja liiton 
jäsenyyteen liittyvissä asioissa. Esittelemme juttusarjassamme aluetoimistojen ammattilaiset, joista viidentenä on 

vuorossa Pohjois-Suomen aluetoimistossa Oulussa työskentelevä aluesihteeri Seija Kyllönen.

”Puhutaan enemmän liitosta työpaikoilla”

 kuvassa SEL:n pohjois-Suomen aluesihteeri Seija kyllönen muistuttaa, että aina kannattaa soittaa liittoon 
ja kysyä, jos jokin asia askarruttaa mieltä.

p
ohjois-Suomen alue on SEL:n alueista 
maantieteellisesti suurin, mutta jäsen-
määrältään pienin, sen kahdeksassa 
ammattiosastossa on yhteensä noin 

2300 jäsentä. Aluetoimisto sijaitsee Oulun kes-
kustassa Rautatienkatu 16:ssa.

Seija Kyllönen aloitti elintarvikealan työt 
vuonna 1995 Kylmäsen Rantsilan tehtaassa. Sa-
mana vuonna hänet valittiin jo työpaikan pää-
luottamusmieheksi, joista hommista hän siirtyi 
liittoon töihin vuonna 2006 Pohjois-Suomen 
aluetoimiston toimistonhoitajaksi. Vuonna 2016 
Kyllösestä tuli aluesihteeri.

Aluetoimistolla oli aiemmin kaksi työnteki-
jää, mutta edellisen aluesihteeri Pekka Haurun 
jäädessä pois, päätettiin jatkaa yhdellä työnteki-
jällä, sillä sen arvioitiin riittävän alueen jäsen-
palveluun.

– Tehtävien yhdistäminen on ollut minulle 
toimiva ratkaisu. Tykkään, että on tekemistä ja 
kiirettäkin. Koen, että silloin kun on vähän kii-
rettä, olen parhaimmillani, silloin saan myös 
eniten aikaiseksi, Kyllönen toteaa.

Miten olet viihtynyt aluesihteerinä?
– Tykkään työstäni hullun lailla, oli kiva kun 

tuli uutta ja erilaista haastetta aluesihteerin 
työn myötä. Liitossa on onneksi maailman par-
haat työkaverit, joilta saa apua aina kun tarvit-
see, Kyllönen kiittää.

Kyllönen kertoo olleensa aina ihminen, jolla 
on ollut tarve auttaa toisia ja erityisesti heikom-
massa asemassa olevia ihmisiä.

– Haluan, että ihmisiä kohdellaan oikeuden-
mukaisesti ja tasa-arvoisesti. Näitä saan työssä-
ni tehdä.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi aluetoi-
mistolla?

– Annan työsuhde- ja työttömyysturva-asi-
oissa neuvontaa jäsenille ja luottamushenkilöil-
le. Tuen luottamushenkilöitä heidän työssään. 
Vaikka tuntuu, että on pieni asia, aina kannattaa 
soittaa ja kysyä. Autan aina parhaani mukaan, ja 
jos en tiedä itse vastausta, selvitän asian, Kyllö-
nen sanoo.

Aluesihteerin työhön kuuluu myös käydä 
ammattiosastojen kevät- ja syyskokouksissa ta-
paamassa jäseniä ja kertomassa ajankohtaisista 
asioista. Kyllönen hoitaa lisäksi työttömyystur-
vainfojen pitämisen alueen työpaikoilla, joissa 
on tulossa lomautuksia tai irtisanomisia.

– Neuvon jäsenille, mitä pitää tietää, kun jää 
työttömäksi, ja miten ansiopäivärahaa haetaan.

Kyllönen järjestää myös tapahtumia ja kou-
lutuksia sekä on mukana alueen ammattiosas-
tojen muodostamassa aluejärjestössä talou-

denhoitajana.
– Meillä on todella aktiivisesti toimiva alue-

järjestö, jossa on hyvä porukka hallituksessa ja 
osallistujina tapahtumissa. Ei ole ollut vaikea 
saada ihmisiä alueen koulutuksiin ja tapahtu-
miin, siitä olen iloinen.

Aluejärjestöt saavat taloudellista tukea lii-
tolta suhteessa jäsenmääräänsä ja taloudenhoi-
tajan tehtävä on huolehtia, että rahat riittävät.

– Meillä on aina rahat tiukassa, kun iso osa 
menee matkakuluihin, vaikka kimppakyytejä 
käytämmekin. Onneksi alueen suurin ammatti-
osasto Oulu on usein osallistunut alueen tapah-
tumien kustannuksiin, Kyllönen kiittää.

pienillä tyÖpaiKoilla eniten ongelMia

Kyllösen kokemuksen mukaan ongelmia on eri-
tyisesti pienillä työpaikoilla, joissa ei ole luotta-
musmiestä tai on vain muutama liiton jäsen.

– Silloin työnantaja saattaa kohdella työn-
tekijöitä huonosti tai jättää noudattamatta työ-
ehtosopimusta, esimerkiksi palkkaa maksetaan 
liian vähän, pekkaset eivät kerry tai lisiä ei mak-
seta. Työnantaja saattaa ajatella, etteivät liittoon 
kuulumattomat valita tai voi tehdä asialle mi-
tään, Kyllönen kertoo.

Aluesihteerin työssä parhaita hetkiä ovat ne, 
kun ongelma on saatu ratkaistua ja jäsen on tyy-
tyväinen lopputulokseen.

– Keväällä jouduin hakemaan jäsenelle pal-

kat palkkaturvasta, kun työnantaja ei maksa-
nut palkkoja. Sain jäseneltä lämpimät kiitokset 
homman hoitamisesta. Vaikka tein vain työtäni, 
niin kyllä kiitokset aina tuntuvat hyvältä, Kyllö-
nen sanoo.

Hän toivoo, että jäsenet kertoisivat työpai-
koilla enemmän omista kokemuksistaan siitä, 
millaista apua he ovat saaneet liitosta. Se auttai-
si konkretisoimaan kaikille, kuinka tärkeää on 
olla ammattiliiton jäsen.

Miten rentoudut vapaa-ajallasi?
– Viihdyn kotona. Asumme omakotitalossa 

Tyrnävällä ja pihalla riittää tekemistä ja puutar-
hanhoitoa ympäri vuoden. Meillä on yleensä 
aina joku projekti käynnissä. Minä suunnitte-
len ja puoliso hoitaa raskaimmat lapiohommat, 
mutta ehdimme myös istua terassilla ja nauttia 
pihasta.

Musiikkia Kyllönen kuuntelee erityisesti au-
tolla ajaessaan.

– Tykkään kuunnella musiikkia lujaa. Suo-
sikkejani ovat Nightwish, Juha Tapio ja Suvi 
Teräsniska. Musiikkia kuuntelemalla rentou-
tuu ja pääsee muihin maailmoihin.

Kyllösen kolme lastenlasta asuvat sen verran 
kaukana, ettei heitä näe kovin usein, mutta ko-
tona viihdyttää puolison lisäksi Jalo Aatos -kissa.

– Leivoin ennen paljon pullaa, ruisleipää ja 
rieskaa. Tykkään edelleen leipoa, mutta nyt kun 
ollaan miehen kanssa kaksin, tulee harvemmin 
leivottua, kun ei ole niin paljon syöjiä. 
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teksti Minttu Sillanpää
kuva Eija Laitala

004 oulun  
elintarviket yöntekijät

Puheenjohtaja: Maarit Stålnacke-Inkala
Jäsenmäärä: 1105, joista työikäisiä 700
Suurimmat työpaikat: Valio, Hätälä, Vaasan, 
Pulla-Pirtti, Maustaja

”korona-aikana olemme kovasti miettineet, 
mitä voimme ammattiosastona tehdä, kun pe-
rinteiset tapahtumat ovat poissuljettuja. Osas-
ton nuoret keksivät toteuttaa oluen maisteluil-
lan etänä. Osallistujat olivat kukin omassa ko-
dissaan ja yhteydessä toisiinsa Zoomissa. Siinä 
he maistelivat erilaisia oluita, keskustelivat ja 
suunnittelivat tulevaa. Se oli erittäin onnistunut 
tapahtuma.

Olemme nyt korona-aikana antaneet jäsenille 
muun muassa elokuvalippuja sekä lahjakortteja 
keilahalliin ja hierontaan. Olemme pyytäneet 
myös jäseniltä palautetta ja toiveita mitä he ha-
luaisivat ja toiveita voi edelleen laittaa sähkö-
postiimme sel004ry@gmail.com. Osastomme 
viestintä toimii hyvin, vaikka parantamisen 
varaa siinä tietysti aina on. Meillä on verkkosi-
vut, Facebook-sivu ja lisäksi me laitetaan sään-
nöllisesti postia työpaikoille tulevista jutuista 
ja muusta. Posti menee työpaikkojen pääluotta-
musmiehille ja jos talossa ei ole pääluottamus-
miestä, nimetylle yhdyshenkilölle.

Olemme halunneet muistaa uusia jäseniä ja 
jokainen uusi jäsen saa osastolta liittymislahjan, 
joka on ollut esimerkiksi elokuvalippuja, juoma-
pullo ja tällä hetkellä pieni laukku SEL:n logolla. 
Jäsenet tykkää ja samalla tulee tutuksi oma am-
mattiosasto.”

089 kainuun  
elintarviket yöntekijät

Puheenjohtaja: Päivi Fonselius
Jäsenmäärä: 216, joista työikäisiä 89
Suurimmat työpaikat: Ämmän Leipä, Pekka 
Heikkinen & kumpp., Kiantama

”minulle kävi niin, et tä ihan ensimmäisessä 
ammattiosaston kokouksessa, johon osallistuin, 
minut valittiin osaston varapuheenjohtajaksi 
ja kun osastossa tapahtui sukupolvenvaihdos, 
rupesin puheenjohtajaksi. Olen tykännyt hom-
masta, meillä on hyvä porukka, vaikka toki aktii-
veja saisi olla enemmänkin. Olen pohtinut pal-

”Jäsenet ovat käyttäneet  
etua ahkerasti”

Esittelemme kaikki SEL:n ammattiosastot haastattelemalla osastojen puheenjohtajia.  
Viidentenä vuorossa ovat Pohjois-Suomen ammattiosastot, joita on kahdeksan.

Olemme halunneet muistaa uusia jäseniä ja 
jokainen uusi jäsen saa osastolta liittymislahjan.

– Maarit Stålnacke-Inkala –

jon sitä, miten ammattiosaston toimintaa voisi 
kehittää. Tätä pohtimista olisi tärkeä tehdä mui-
den ammattiosastojen aktiivien kanssa.

Meillä on hyvä yhteishenki ja uudet jäsenet 
otetaan ilolla mukaan toimintaan, ideoimaan 
uutta ja tulevaa. Yksi iso haaste meillä on järkyt-

tävän pitkät välimatkat. Osaston alue on koko 
Kainuu, joten aina, jos esimerkiksi järjestetään 
retki johonkin, on mietittävä tarkkaan, mitä 
reittiä bussi ajaa. Pitkistä välimatkoista seuraa 
myös se, että me emme oikein voi tarjota paikal-
lisia jäsenetuja jäsenille. Olisi epätasa-arvoista 
esimerkiksi tarjota alennusta Kajaanin uimahal-
liin, kun Suomussalmella tai Kuhmossa asuvilla 
jäsenillä on 100 kilometrin ajomatka Kajaaniin.”

163 vihannin elintarvike- 
t yöl äisten ammat tiosasto

Puheenjohtaja: Arto Turpeenoja
Jäsenmäärä: 63, joista työikäisiä 30
Suurimmat työpaikat: Pohjolan Peruna

”olen toiminut ammat tiosaston  puheen-
johtajana nyt neljä vuotta ja sitä ennen johto-
kunnassa useamman vuoden. Meidän jäsenet 
ovat lähes kaikki töissä samassa työpaikassa ja 
porukka on keskenään tuttua. Se tekee tapahtu-
mista tiedottamisen helpoksi.

Me käymme ammattiosaston kokouksessa 
läpi uudet jäsenet ja täytyy olla tyytyväinen työ-
paikkamme järjestäytymisasteeseen, joka on 
korkea. Pääluottamusmies tekee todella hyvää 
työtä puhuttaessaan kaikki uudet taloon tulevat 
työntekijät. Jäsenhankinta ei ole kuitenkaan pel-
kästään pääluottamusmiehen vastuulla, vaan se 
on meidän kaikkien homma. Olemme johtokun-
nan kokouksissa puhuneet, kuka uusi työnteki-
jä on vielä liittymättä ja kenen olisi hyvä hänet 
puhuttaa uudemman kerran. Meillä myös puhu-
taan työpaikalla paljon ammattiliitoista ja nii-
den merkityksestä.

Ainahan sitä voisi toivoa, että jäsenet ottai-
sivat aktiivisemmin osaa osaston toimintaan, 
mutta ihan hyvin on saatu kokouksiin ja tapah-
tumiin uusiakin ihmisiä. Olemme järjestäneet 
matkoja jääkiekkopeleihin ja olemme käyneet 
myös esimerkiksi Kemin Lumilinnaa katsomas-
sa.”

117 kal ajokil aakson elintarvi-
ket yöl äisten ammat tiosasto

Puheenjohtaja: Jukka Salmela
Jäsenmäärä: 86, joista työikäisiä 16
Suurimmat työpaikat: Lantmännen Agro, 
Pirjon Pakari

”ammat tiosastomme on ollut vuosikaudet 
toimimaton. Halusin saada homman uudelleen 
käyntiin ja aloin puheenjohtajaksi tämän vuo-
den alusta. Vanhat toimijat olivat enemmän 
kuin iloisia tästä ja antoivat mielihyvin tilaa uu-
sille toimijoille. Koska toimintaa ei ole pitkiin 

 kuvassa  Lantmännenin ylivieskan rehutehtaalla työskentelevä jukka Salmela on toiminut vuoden alusta 
kalajokilaakson Elintarviketyöläisten ammattiosaston puheenjohtajana. kuvassa taustalla puuhkalan museo-
alue ylivieskassa.

aikoihin ollut, aloitamme kaiken nyt ikään kuin 
puhtaalta pöydältä.

Ensimmäinen tehtävämme on saada jäsen-
määrä kasvuun. Jäseniä ei tällä hetkellä ole pal-
jon, mutta potentiaalisia jäseniä ammattiosas-
ton alueella Ylivieskassa ja Kalajoen suunnalla 
on. Valitettavasti korona sotki suunnittelemam-
me jäsenhankintatoimet, mutta toteutamme ne 
sitten, kun tilanne on parempi.

Vaikka ammattiosaston pyörittäminen ei ole-
kaan mitään rakettitiedettä, huomaan, että kou-
lutusta esimerkiksi kokouskäytännöistä voisi 
olla hyvä saada, jotta omaan tekemiseen saisi 
varmuutta.”

017 haapaveden elintarvike- 
t yöl äisten ammat tiosasto

Puheenjohtaja: Mirva von Schulmann
Jäsenmäärä: 86, joista työikäisiä 42
Suurimmat työpaikat: Valio

”olen sitä mieltä, et tä yksi tärkeimmistä 
ammattiosaston tehtävistä on järjestää jäsenil-
leen piristystä ja vapaamuotoista yhdessäoloa. 
Sitä ammattiosastomme on tehnyt. Olemme jär-
jestäneet esimerkiksi ostosretkiä ja saunailtoja. 
Olemme osallistuneet myös aktiivisesti liiton Ke-
sä- ja Talvipäiville.

Nyt kun koronan takia emme ole voineet juu-
rikaan järjestää tapahtumia, olemme tarjonneet 
kaikille jäsenillemme 20 euron lahjakortin vapaa-
valintaiseen kohteeseen, joka joko hoitaa kuntoa 
ja terveyttä tai kauneutta. Jäsenet ovat käyttäneet 
etua ahkerasti ja tykänneet siitä paljon.

Vaikka olen ollut mukana ammattiosaston 
toiminnassa hyvin pitkään, ensin melkein pa-
rikymmentä vuotta sihteerinä ja nyt kuutisen 
vuotta puheenjohtajana, koen, että meillä olisi 
tarve käydä yhdessä keskustelua siitä, mikä on 
ammattiosaston merkitys ja rooli. Kaipaisin yh-
teistä keskustelua myös siitä, miten saada uusia 
aktiivisia toimijoita mukaan ammattiosaston 
toimintaan.”

033 meri-l apin elintarvike- 
t yöntekijöiden ammat tiosasto

Puheenjohtaja: Reino Huttunen
Jäsenmäärä: 230, joista työikäisiä 93
Suurimmat työpaikat: Veljekset Rönkä

”meri-l apin elintarviket yöntekijöiden 

ammattiosasto perustettiin vuonna 2015, kun 
Kemin ja Tornion osastot yhdistyivät. Yhdisty-
minen sujui ongelmitta. Yksi syy siihen, että 
kaikki sujui hyvin, oli varmaan se, että tornio-
laisten ei tarvinnut liittyä kemiläisten osastoon 

vaan perustettiin uusi osasto.
Koen haastavana sen, että tällä hetkellä osas-

ton kaikki aktiivit ovat samasta talosta. Rön-
gällä järjestäytyminen on kunnossa ja etenkin 
pääluottamusmies tekee hyvää työtä jäsenhan-
kinnassa. Haasteena ovat ne alueen pienemmät 
elintarvikealan yritykset, joiden työntekijöistä 
meillä ei ole oikein tietoa. Meidän pitäisi keksiä 
keino tavoittaa nämä työntekijät ja saada heidät 
mukaan ammattiosaston toimintaan. Tätä mei-
dän pitää miettiä.”

160 kuusamon elintarvike- 
t yöl äisten ammat tiosasto

Puheenjohtaja: Henri Määttä
Jäsenmäärä: 116, joista työikäisiä 44
Suurimmat työpaikat:  Kuusamon Juusto, 
Apetit

”olen ny t toista vuot ta ammat tiosaston 

puheenjohtajana. Puheenjohtajaksi ryhtymi-
nen oli luontevaa, koska olin ollut johtokun-
nassa pari vuotta ja minulla on paljon yhdistys-
taustaa muista yhdistyksistä. Olen myös saanut 
aivan valtavasti apua ja tukea aluesihteeriltä ai-
na, jos olen sitä tarvinnut. Aluesihteeri on myös 
osallistunut usein osaston kokouksiin ja kerto-
nut ajankohtaisista asioista.

Tällä hetkellä osaston johtokunnassa on jä-
seniä vain Kuusamon Juustolta. Toivottavasti 
myös muiden osaston alueen työpaikkojen ih-
miset innostuisivat mukaan osaston toimin-
taan.

Osastomme suosituin tapahtuma on joulu-
ruokailu, joka kokoaa yhteen noin 40 osaston 
jäsentä. Koska osastomme alueella välimatkat 
ovat pitkät, olemme päättäneet, että kuusamo-
laisille järjestetään jouluruokailu Kuusamossa 
ja pudasjärveläisille Pudasjärvellä. Tämä järjes-
tely on toiminut todella hyvin.”

114 rovaniemen elintarvike- 
t yöl äisten ammat tiosasto

Puheenjohtaja: Kari Posio
Jäsenmäärä: 261, joista työikäisiä 133
Suurimmat työpaikat: Lapin Liha

”olen ny t ammat tiosaston puheenjohta-

jana toista vuotta. Homma on tuttua, sillä olen 
toiminut puheenjohtajana myös aikaisemmin. 
Ammattiosastomme toiminta-alue on puoli 
Suomea, eli meille kuuluu koko Pohjois-Suomi 
Rovaniemeltä ylöspäin. Lapin hurjan pitkät vä-
limatkat tekevät meidän osastostamme erilai-
sen verrattuna muihin ja aiheuttavat tietysti 
omat haasteensa. Johtokunnassa meillä on pit-
kälti samat toimijat vuodesta toiseen, mutta ai-
na silloin tällöin saamme mukaan uusia, nuoria 
jäseniä. Se on tietysti hyvä asia!

Parina kesänä järjestimme onkikilpailun, jo-
hon osallistui kivasti jäseniä ja näiden perheen-
jäseniä. Tämän vuoden osalta valitettavasti ko-
rona sotki sen suunnitelman.”  
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Koivikkorannan kesä täynnä vilskettä
SEL:n kesäpaikassa Koivikkorannassa on tänä kesänä ollut enemmän kävijöitä kuin aikoihin,  

myös karavaanialueen suosio on kasvanut.

e
 kuvassa vuodesta 2003 koivikkorannassa töissä ollut minna ylönen kerää kiitosta kävijöiltä kesäpaikan hengen luojana. ylösen itsensä kehut saavat hieman 

hämilleen.

 kuvassa – meillä on vain viikko yhteistä lomaa 
emännän kanssa, kävi hyvä tuuri, että saimme juuri 
sen ajaksi mökin täältä, sanoo seinäjokinen reko 
puska, joka on viihtynyt loistavasti perheineen 
ensimmäisellä lomallaan koivikkorannassa.

 kuvassa turkulainen Siigri aaltonen nauttii uudistetun mökin laajasta terassista.

 kuvassa Satu aaltonen sanailee hyväntuulisesti tyttärensä Siigrin kanssa. koivikkoranta on molemmista 
loistava kesänviettopaikka.

lintakeen toimittajien saa-
puessa Lääminki-järven 
rannalla Kangasniemellä 
sijaitsevaan SEL:n kesä-
paikkaan, käynnissä on 
kuumeinen salapoliisityö. 
Edellisiltaisen biljardipe-

lin yhteydessä peliväline on kimmonnut pois 
pöydältä ja vierinyt jonnekin pihamaalle. Kadon-
neen pallon etsimiseen osallistuvat leppoisassa 
hengessä niin peliin osallistuneet kuin aamupa-
lojaan yhteiskeittiössä valmistavat muutkin ke-
sävieraat.

Koivikkorannan emäntä Minna Ylönen seu-
railee etsintöjä hyväntuulisena. Vaikka jo edelli-
nen kesäkausi 2020 oli tavanomaista vilkkaam-
pi koronapandemian vauhdittaman kotimaan-
matkailun ansiosta, on liiton kesäpaikan suosio 

edelleen kasvanut. Ajoittain on voitu puhua jopa 
ruuhkasta. Ylönen sanoo tienneensä jo ensim-
mäisenä varauspäivänä, että luvassa olisi kiirei-
nen lomakausi.

– 303 saapunutta puhelua näkyi puhelimen 
muistissa ensimmäisen varauspäivän jälkeen, 
Ylönen kertoo ja arvelee, että moni soitti heti pu-
helun katkettua niin kauan uudestaan että sai 
mökkivarauksensa tehtyä.

peruutuspaiKKoJen KyseliJÖitä Ja  

telttailiJoita

Mökkien varauksia on kalenterissa syyskuulle 
saakka ja niin vapaita aikoja kuin peruutuspaik-
kojakin kysellään kesäpaikan emännältä edel-
leen jatkuvasti. Tänä kesänä Koivikkorannan 
mökkivaraukset on tehty suoraan kesäpaikkaan. 

Ylönen pitää järjestelyä lisääntyneestä työmää-
rästä huolimatta hyvänä, sillä se selkeyttää va-
rauskalenterin ylläpitoa ja vähentää sekaannus-
ten ja päällekkäisten varausten riskiä.

– Mökkien kanssa ei-oota joutuu valitettavasti 
välillä tarjoamaan, mutta vaunualueella on riit-
tänyt koko ajan tilaa. Telttailijoitakin on ollut 
enemmän kuin aiempina vuosina, Ylönen mai-
nitsee.

Ylösen mukaan moni joka ei ole saanut mök-
kiä haluamalleen viikolle tulee telttailemaan. Li-
säksi lähellä asuvia tai lomallaan ohikulkumat-
kalla olevia liiton jäseniä on tullut päiväseltään 
piipahtamaan ja katsomaan kesäpaikkaa. Ylö-
nen toivookin, että näistä uteliaista saadaan Koi-
vikkorantaan uusia kävijöitä tuleville vuosille.

Seinäjoelta kotoisin oleva ja Atrian Nurmon 
tuotantolaitoksella työskentelevä Reko Puska 

on perheineen Koivikkorannassa ensimmäistä 
kertaa. Tieto liiton kesäpaikasta oli saatu Elinta-
keesta, eikä reissuun lähteminen kaduta. Erityi-
sesti kehuja kerää sijainti järven rannassa. Poh-
janmaalla aiemmin mökkeilleet Puskat osaavat 
arvostaa järvimaisemia ja lapsille sopivia uima-
rantoja, jotka kotiseudulla ovat harvassa.

– Täällä tekemistä piisaa ilman kummempaa 
suunnittelua. Lapsetkin ovat löytäneet kavereita 
kun on muitakin perheellisiä liikenteessä, kolme 
vuotta täyttävän Sannin ja 7-vuotiaan Artun 
kanssa leikkipaikalle suuntaava Puska kehuu.

– Tuota meidän Arttua tuskin näkee muuten 
kuin ruoka-aikaan ja illalla saunassa, isä kuvai-
lee huvittuneena.

iso terassi Kuin olohuone

Koivikkorannan 11 mökistä kolme eli niin sano-
tut alamökit on remontoitu tätä kesää varten. 
Mökit on maalattu sisältä ja kalustus on uusittu. 
Isoin muutos on kuitenkin kuisteissa, jotka on 
laajennettu terasseiksi omine sohvineen ja siir-
reltävine pöytäryhmineen.

Leipomo-konditoria KakkuAnnella työsken-
televä turkulainen Siigri Aaltonen on tuonut 
koko perheensä Koivikkorantaan jo toista kertaa. 
Seurueeseen kuuluvat Siigrin äiti Satu, sisaruk-
set Xenia ja Seemi sekä eno Jouko ja täti Seija.

Hyväntuulisesti keskenään sanaileva Aaltos-
ten porukka on saanut sattumalta saman mökin 
kuin kesällä 2020. Vaikka vanhakin mökki oli 
hyvä, talven aikana tapahtuneet muutokset ovat 

kaikkien mökin asukkaiden mieleen. Kuumana 
ja sateettomana kesänä mökin oleskelupinta-
alan kaksinkertaistavasta terassista on tullut 
kuin huone lisää.

– Viime vuonna satoi kun olimme täällä, niin 
pelkäsimme vähän, riittääkö lämpöä meillekin, 
Siigri Aaltosen Satu-äiti pohtii helteiseen alku-
kesään viitaten.

– Sinä nyt olet tuollainen auringonpalvoja, mi-
nulle kyllä kelpaisi sadekin, Siigri heittää väliin.

Koko perheen mielestä mökkeillä voisi toisen-
kin viikon. Vaikka mökit ovatkin lähellä toisiaan, 
Aaltosten mukaan oma rauha on säilynyt hyvin. 
Äiti toivoo, että tytär pysyisi SEL:n jäsenenä jat-
kossakin, että perhe pääsisi edelleen Koivikko-
rantaan. Syksyllä alkavista opinnoista huolimat-
ta Siigri lupaa pysyä selliläisenä.

Ammattiliittoon kuuluminen ja oman liiton 
tapahtumissa käyminen on ollut Aaltosten per-
heessä totuttu tapa. Liitosta on kesäpaikan lisäk-

si löydetty apua palkkoja koskevien epäselvyyk-
sien selvittelyssä.

Aaltoset kehuvat Koivikkorannan helppoutta 
lomakohteena.

– Tänne riittää kun tuo ruuat ja itsensä, Satu 
Aaltonen kiteyttää.

– Me grillataankin nyt joka ilta. Sitten pide-
tään vuoden tauko makkaran syömisestä, Siigri 
nauraa.

Kun Aaltosilta yrittää kysellä kehitystarpeita, 
nämä kehuvat Koivikkorannan palveluita ja ti-
loja, kunnes Satu Aaltonen avaa suunsa sanoak-
seen jotain. Siigri ehtii kuitenkin väliin.

– Tiedän jo mitä aiot sanoa, haluat lisää lamp-
puja, kun polut on öisin niin pimeitä. Aina saa 
lähteä vessaan kaveriksi, Siigri huudahtaa ja ko-
ko perhe helähtää iloiseen nauruun.

– Olisivathan mökkien sisävessat toki myös 
hyvä parannus, mutta näinkin pärjätään muka-
vasti, Satu-äiti myöntelee.

teksti ja kuvat Eetu Kinnunen
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Kuuden tähden leirintäalue

Yksi Koivikkorannan vakiokävijöihin kuuluva 
on 11-vuotias Nelli-koira. Se on ainakin kuudet-
ta kesää tutussa paikassa. Nelli osaa automaatti-
sesti kävellä mökkiin numero kolme.

– Tänä vuonna olemme täällä asuntoautolla, 
kun lemmikkimökit oli jo varattu, Nellin emän-
tä, Eiraksi esittäytyvä nainen kertoo.

Koivikkorannassa Nelli tykkää uida veneran-
nasta käsin.

– Hän on oikea mestariuimari, Eira-emäntä 
kehuu. Nelli tykkää toimia myös apukuskina ja 
katsoo koko ajan, minne ajetaan.

Seurueeseen kuuluu myös toinen nelitassui-
nen Coral, joka on erikoistunut kärpästen pyy-
dystämiseen.

– Voi että on hienot nuo alamökkien uudet 
isot terassit, Coralin hihnan toisessa päässä van-
taalainen Markku Heikkilä ihailee.

Moni mökkeilijä toivookin, että jo ensi kesäk-
si kaikkiin mökkeihin saataisiin samanlaiset.

Heikkilän suusta kehuja kirvoittaa myös Koi-
vikkorannan leirintäalueen siisteys sekä edulli-
set hinnat.

– Tulimme tänne Kotkan Santalahden leirin-
täalueelta, siellä leiriytyminen maksoi huomat-
tavasti enemmän eikä näin hyvästä palveluta-
sosta voida puhuakaan, Heikkilä vertaa.

– Laita sinne, että tämä on kuuden tähden lei-
rintäalue, Eira huikkaa.

Isänsä kanssa Koivikkorannassa parin päivän 
ajan lomaileva Janrik Härkänen on luultavim-
min Koivikkorannan nuorin kävijä, sillä ensim-
mäistä kertaa Koivikkorannassa ollessaan hän 
oli vain yhdeksän päivän ikäinen. Nyt Härkänen 
vieraili Koivikkorannassa jälleen parin vuoden 
tauon jälkeen osana pidempää, PowerParkiin 
huipentuvaa kotimaan lomamatkaa.

– Uiminen on täällä parasta! Uin joka päivä 
täällä ollessani, kolmosluokalle syksyllä suun-
taava Härkänen tuumaa.

KonKariKäviJät vaihtoivat  

MÖKin asuntovaunuun

Turengin Valiolla massanvalmistajana työs-
kentelevä Jarno Mäkinen on Sanna-vaimonsa 
kanssa Koivikkorannan konkarikävijöitä. Viidet-
tätoista kesäänsä Kangasniemellä viettävä paris-
kunta vuokrasi aiemmin mökin, mutta siirtyivät 
asuntovaunualueen käyttäjiksi viime kesänä.

Koivikkorantaa 
kehitetään 
pitkäjänteisesti
koivikkorannan kasvanut suosio miel-

ly t tää kävijöitä, mutta samalla varausten 
ruuhkautuminen herättää huolta.

– Iltanuotiolla on jo puhuttu, että Koivik-
korantaa pitäisi laajentaa. Ihmiset voivat her-
mostua ja mennä muualle, jos monta kertaa 
yrittävät päästä eivätkä koskaan saa mökkiä, 
useina kesinä Koivikkorannassa käynyt Jarno 
Mäkinen pohdiskelee.

Koivikkorannan emäntä Minna Ylönen top-
puuttelee laajentamishaaveita, vaikka myön-
tääkin, että viimeisten 10 vuoden aikana kävi-
jäkunta on uusiutunut ja kasvanut.

– Tämä ja viime kesä olivat kuitenkin vie-
lä poikkeuksia. Pitäisi nähdä, pysyykö suosio 
näin suurena jatkossa, Ylönen tuumailee.

Hänen muistuttaa nykyisten mökkien kes-
ken olevasta remonttisuunnitelmasta. Lisäksi 
Koivikkorannan yhteisiä WC-tiloja on uusit-
tu ja vastaavia korjaustarpeita saattaa löytyä 
muitakin.

viihtyvyyteen panostetaan JatKossaKin

Koivikkorannan kehittämisestä vastaa SEL:n 
kesäpaikkatoimikunta, jonka puheenjohtajana 
toimii Ville Vatka. Hän pitää käyttäjiltä saatua 
palautetta arvokkaana.

– Aika lailla spontaanisti ja kävijäpalaut-
teen pohjalta kehityssuunnitelmia on tähän-
kin saakka tehty. Alun perin suunnitelmana 
oli uudistaa mökit ja terassit kolmen vuoden 
aikana, mutta nyt selvitämme, voitaisiinko 
kaikki ylärivin mökit remontoida jo ensi talve-
na. Toive vierailta on niin kova, Vatka kertoo.

Vatka on tyytyväinen Koivikkorannan kas-
vaneesta suosiosta ja uskoo, että se on kestä-
vämpää kuin pelkkä korona-ajan ilmiö. SEL:n 
jäsenille kohdistetun tiedotuksen kehittämi-
sen ansiosta ensi kertaa käyvien määrä kasvoi 
jo ennen koronapandemian alkua. Suurin osa 
näistä kävijöistä on tullut myös seuraavina ke-
sinä Koivikkorantaan. Vatka katsoo sen olevan 
viihtyvyyteen tehtyjen parannusten ansiota.

– Joka vuosi pyrimme tuomaan jotain uut-
ta. Parin viime vuoden aikana on erityisesti 
panostettu viihtyvyyteen. Siinä paikka menee 
eteenpäin ja saadaan uutta sukupolvea tule-
maan lomailemaan Koivikkorantaan.

Koivikkorannan mökkimäärän lisäämiseen 
Vatka ei ainakaan lähitulevaisuudessa usko. 
Rakennusoikeutta alueella on jäljellä, mutta 
uusien mökkien sijoittelu olisi haastava yh-
teensovitettava jo olemassa olevien rakennus-
ten kanssa.

– Ei tästä ole kesäpaikkatoimikunnassa edes 
keskusteltu. Pitäisi ensin selvittää, onko tällai-
nen edes mahdollista ennen kuin voisi alkaa 
suunnitella, Vatka huomauttaa. 
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 » Sijaitsee kangasniemellä Etelä-Savossa lähellä keski-Suomen rajaa

 » perustettu vuonna 1967 SEL:n jäsenten lomapaikaksi

 » avoinna yleensä kesäkuun puolesta välistä syyskuun puoleen väliin

 » mökin voi varata enintään viikoksi kerrallaan

 » 11 mökkiä, mökit 1-3 remontoitu kesäksi 2021

 » uusin mökki 2020 valmistunut villa Lääminki, joka on muita isompi

 » alue asuntovaunuille, matkailuautoille ja teltoille

 » vieraiden käytössä yhteiskeittiö ja ruokailutila, grillikota, pyykkikone, pieni kioski, 
leikkipaikka, uimaranta, päivittäinen saunavuoro ja omaan käyttöön varattava perhesauna

 » aktiviteetteina tarjolla muun muassa pelejä, Sup-lautoja, kanootti, soutuveneitä, pelejä, 
luontopolku ja kalastusmahdollisuus

SEL:n kesäpaikka Koivikkoranta

 kuvassa tältä näyttää mies, joka on ollut tiski- 
vuorossa omien sanojensa mukaan ”koko kesän”.

 kuvassa 9-vuotias janrik härkänen vieraili 
isänsä kanssa koivikkorannassa parin päivän ajan 
osana pidempää kotimaan reissua. janrikista 
parasta koivikkorannassa on uiminen.

 kuvassa Sanna ja jarno mäkinen ovat jo viidettätoista kertaa koivikkorannassa. mökkien lisääntynyt 
kysyntä sai heidät siirtymään asuntovaunualueen asukkaiksi.

 kuvassa 11-vuotias nelli-koira on jo kuudetta 
kertaa koivikkorannassa. koira osaa jo suunnistaa 
kolmosmökkiin, vaikka omistajat ovatkin tällä 
kertaa liikkeellä asuntoautolla.

 kuvassa koivikkorannan karavaanialue on 
ollut tänä vuonna poikkeuksellisen täynnä 
juhannuksen jälkeenkin.

Osittain vaunun hankintapäätöstä vauhditti 
vuokramökkien kohonnut kysyntä ja halu var-
mistaa mahdollisuus päästä Koivikkorantaan 
itselle sopivana ajankohtana. Paikasta on tullut 
Mäkisille todella rakas.

– Täällä saa olla oma itsensä, kaikki ovat kuin 
yhtä suurta perhettä, Sanna Mäkinen hehkut-
taa ja kertoo, että iltaisin Koivikkorannassa is-
tutaan myöhään ulkona juttelemassa kaikista 
maailman asioista eri ikäisten ihmisten kesken.

Tunnelma on Mäkisten mukaan lämmin ja vä-
litön.

– Siinä jätetään kaikki roolit pois ja kuulee 
paljon juttuja niin tämän paikan historiasta kuin 
muistakin asioista, aina sieltä 70-luvulta saakka, 
Jarno Mäkinen summaa.

– Yleensähän täällä toinen perheen vanhem-
mista on selliläinen ja toinen jotain muuta, mut-
ta puhutaan myös alan asioista, vaikka lomalla 
ollaankin.

Mäkisen pariskunta kehuu emäntä Minna 
Ylösen keskeistä roolia Koivikkorannan ylläpi-
dossa ja tämän hyvää palveluasennetta.

– Minna on aivan ihana, ilman Minnaa Koi-
vikkoranta ei olisi se mitä se on, Sanna Mäkinen 

vakuuttaa.
– Minnalle voi aina viikkoa-paria ennen soit-

taa ja kysyä, onko jotain mitä pitäisi ottaa huo-
mioon ja onko meidän lapsille kavereita siellä.

Jarno Mäkinen kertoo, että lapsille tarjolla 
olevat aktiviteetit ovat monipuolistuneet ja ke-
hittyneet viimeisten vuosien aikana. Mäkisille 
Koivikkoranta on puolivälin pysähdys pidem-
mällä matkalla Suomen halki. Ensimmäinen 
pysähdyspaikka oli Lappeenranta, jonka jäl-
keen on käyty Kesälahdella ja Hirvensalmella. 
Kangasniemeltä matka jatkuu Tuuriin ja Kau-
havalle PowerParkiin ennen paluuta kotiin.

Mäkisellä on vielä SEL:n 25-vuotisjäsen-
loma käyttämättä, joten perhe arvelee vielä 
kerran palaavansa mökkeilemään Koivikko-
rannan uusimpaan mökkiin Villa Lääminkiin, 
mutta pysyvänsä sen jälkeen vaunuilijoina.

Mäkisten myötä Elintakeen toimittajien 
vierailun haastattelukierros on saatu päätök-
seen. Lähtiessä selviää myös kadonneen bil-
jardipallon arvoitus. Valkoinen pallo on vie-
rinyt koivun juureen ja maastoutunut sinne 
sujuvasti. Pallon löydyttyä pelit voivat jatkua 
ja rauha palaa Koivikkorantaan.

 kuvassa uudet terassit laajentavat merkittävästi 
mökkien oleskelutilaa.

 kuvassa matala hiekkapohjainen uimaranta on lasten suosiossa.
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Sudokujen ratkaisut: www.selry.fi/selnet > Elintae > Lehtiarkisto

Lähetä ristikon ratkaisu osoitteeseen: SEL/Elintae, Asemamiehenkatu 2, 8. krs, 00520 Helsinki 13.9.2021 mennessä. Kuoreen tunnus ”Ristikko 7/2021”.  
Vastanneiden kesken arvomme S-ryhmän 20 euron lahjakortin. Ristikon ratkaisu ja voittajan nimi julkaistaan Elintakeessa, joka ilmestyy 30.9.2021.

Nimi: ................................................................................................................................
 
Osoite: ................................................................................................................................

1. Onko bouillabaisse -keiton pääraaka-aine a) juurekset, b) kala, c) liha? 

2. Mikä on suomalaisten yleisin veriryhmä a) A+, b) B+, c) AB+?

3. Minä vuonna liikennemerkit otettiin Suomessa virallisesti käyttöön  
a) 1925, b) 1930, c) 1935?

4. Onko annoona a) alkueläin, b) hedelmä, c) ruusulajike?

5. Kuinka pitkään aikuinen banaanikärpänen elää a) päivän, b) viikon,  
c) kuukauden?

6. Mikä maa sai eniten kultamitaleja Tokion kesäolympialaisista  
a) Japani, b) Kiina, c) Yhdysvallat?  

7. Missä kaupungissa järjestetään vuoden 2024 kesäolympialaiset  
a) Barcelonassa, b) Brisbanessa c) Pariisissa?

8. Onko Venezulan rahayksikkö a) bolivar, b) peso, c) real? 

9. Minkä kaupungin Pietari Brahe perusti a) Kokkolan, b) Naantalin, 
c) Raahen?

10. Minkä automerkin automalli on Tipo a) Audin, b) Fiatin, c) Toyotan?

Vastaukset: 1 b) kala, 2 a) A+, 3. b) 1930, 4. b) hedelmä, 5 c) kuukauden, 
 6. c) Yhdysvallat, 7. c) Pariisissa, 8. a) bolivar, 9. c) Raahen, 10 b) Fiatin.

Välähtääkö?Sudokut

Ristikko

v
uonna 2019 leipomoalan työntekijä 
lähestyi SEL:n Häme-Keski-Suomen 
aluesihteeri Eija Rantasta. Hän oli 
työskennellyt jo pitkään samassa 

yrityksessä ja epäili, että hänelle oli lähes koko 
työsuhteen ajan maksettu väärän palkkaryhmän 
mukaista palkkaa.

Työntekijä oli vanhempi leipuri, joka kuului 5. 
palkkaryhmään, mutta joka toistuvasti teki ylim-
pään palkkaryhmään kuuluvia töitä. Työntekijä 
oli ottanut asian useita kertoja esille työnantajan 
kanssa, mutta työnantajan asenne asian käsitte-
lyyn oli täysin kielteinen.

Aluesihteeri Rantanen vahvisti työntekijälle, 
että hänen työnsä oikeutti vaativuudeltaan saa-
maan ylempää palkkaryhmää ja että hänellä on 
oikeus väärän palkkaryhmän vuoksi saamatta 
jääneisiin ansioihin, joita oli kertynyt tuhansia 
euroja.

Rantanen kertoi työntekijälle myös, että työ-
ehtosopimuksen mukaan hänellä on oikeus saa-
da ylemmän palkkaryhmän mukaista palkkaa 
siltä ajalta, kun hän tekee siihen kuuluvia töitä, 
vaikka työnkuva ei oikeuttaisikaan siihen koko-
aikaisesti.

Työntekijä antoi liiton aluesihteerille luvan ot-
taa asia hoitaakseen. Rantasen ottaessa yhteyttä 
työnantajaan, tämä kuitenkin torjui väitteen 
ylempään palkkaryhmään kuuluvien töiden 
teettämisestä.

– Työnantaja väitti, että paistoa olisi ollut kak-
si tuntia päivässä, Rantanen kertoo.

– Leipomoalan vähälläkin tuntemisella ym-
märtää, ettei tämä ollut realistinen arvio. Työn-
antaja ei myöskään tuntenut sitä, mitä alan työ-
ehtosopimus sanoo palkkaryhmittelyn perus-
teista.

Rantanen sopi työnantajan kanssa päivittäis-
ten paistotuntien määrän kirjaamisesta ylös 
selvyyden saamiseksi asiassa. Rantanen kehotti 
myös työntekijää kirjaamaan paistotyötuntinsa 
ylös, mitä hän ei aiemmin ollut tehnyt.

Työntekijä ehti koota kirjanpidon ylemmän 
palkkaryhmän alaisista töistään kolmelta kuu-
kaudelta ennen eläkkeelle jäämistään. Hänellä 
oli myös todistaja, joka oli valmis vahvistamaan 
työntekijän työsuhteen aikana paistotyön osuu-
den pysyneen jatkuvasti samana. Työnantaja ei 
koskaan esittänyt omia laskelmiaan töiden ja-
kautumisesta, mutta kieltäytyi maksamasta syn-
tyneitä palkkasaatavia.

ratKaisu lÖytyi sovittelun Kautta

Työntekijän tekemä huolellinen kirjanpito työ-
ajan jakautumisesta eri työtehtävien välillä toi 
vahvaa näyttöä työntekijän vaatimusten tueksi 

Työntekijällä on oikeus saada työn 
vaativuuden mukaista palkkaa
 » työehtosopimus määrittää, miten eri tehtävien vaativuutta arvioidaan ja mitä palkkaryhmää 

niihin sovelletaan.

 » jos osa viidenteen palkkaryhmään kuuluvan työntekijän työtehtävistä kuuluu ylimpään 
palkkaryhmään, työntekijällä on oikeus saada tältä ajalta ylimmän palkkaryhmän mukaista 
palkkaa.

 » työntekijän kannattaa pitää kirjaa eri työtehtäviin käyttämistään tunneista ja merkitä 
korkeimpaan palkkaryhmään kuuluvat työt ylös.

 » jos palkkaryhmittelyssä on ongelmia, SEL:n luottamusmies tai aluesihteeri auttaa 
tulkitsemaan työehtosopimusta oikein ja ratkaisemaan asian työnantajan kanssa.

 » jos sopua ei saavuteta neuvottelemalla, SEL:n jäsenellä on mahdollisuus saada liiton 
maksuton oikeusapu riitatapausten ratkaisuun oikeudessa.

ja mahdollisti riidan viemisen eteenpäin kärä-
jäoikeuteen. Mahdollisuus asian etenemiseen 
oikeuden ratkaistavaksi lisäsi painetta työnan-
tajalle sopia riita.

Aluesihteeri teki työnantajalle sovintoesityk-
sen, jossa tämän maksettavaksi olisi tullut todel-
lisia palkkasaatavia pienempi summa sekä mah-
dollisuus jaksottaa saatavan maksua suurempaa 
korvaussummaa vastaan. Sovintoesitys perustui 
aluesihteerin arvioon varmasti toteen näytettä-
vissä olevasta palkkasaatavan määrästä.

Työnantaja torjui sovintoesityksen, jonka jäl-
keen työntekijälle myönnettiin SEL:n oikeusapu, 
jolloin hänelle ei syntyisi kustannuksia asian kä-
sittelystä oikeudessakaan.

Ennen haasteen jättämistä käräjäoikeudelle, 
SEL:n asianajaja otti vielä yhteyttä työnantajaan 
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teksti Eetu Kinnunen 
kuva Maria Björklund

ja kertoi asian etenevän oikeuskäsittelyyn. Tässä 
vaiheessa työnantaja esitti oman sovintotarjo-
uksensa. Tarjous oli jonkin verran alempi kuin 
SEL:n aluesihteerin tarjoamassa sopimuksessa. 
Asiaa pohdittuaan työntekijä päätti kuitenkin 
hyväksyä työnantajan esityksen, jotta asia saatai-
siin päätökseen nopeasti. Sopimuksen hyväksy-
mistä edesauttoi tieto työnantajayrityksen riskis-
tä ajautua konkurssiin ennen riidan ratkeamista 
oikeudellista tietä.

– Tarinan opetuksena voisi pitää sitä, että 
työntekijän kannattaa oman etunsa vuoksi pitää 
tarkasti kirjaa omista työtunneistaan ja merkitä 
myös erikseen korvattavat ja omaa palkkaryh-
mää vaativammat työt ylös. Jos palkanmaksusta 
tulee joskus kiistaa, työntekijän näkemys asiasta 
on helppo näyttää toteen, Rantanen korostaa. 

Väärästä palkkaryhmästä tuhansien 
eurojen palkkasaatavat



 

efter ett och ett halvt år av coronakris har vi igen fått 
läsa goda nyheter. Det går nu bra för Finlands eko-
nomi. Sysselsättningsgraden i Finland steg i juni 

till 72,4 procent, en bättre siffra än på åtminstone 20 år. 
Enligt Statistikcentralen hade vi i juni 121 000 fler sys-
selsatta än för ett år sedan.

Den på förhand befarade konkursvågen bland före-
tagen uteblev. Enligt forskningen litar både konsumen-
terna och företagen på framtiden. Många företag har 
varslat om stora investeringar och rekordgoda resultat. 
Finlands bruttonationalprodukt var i juni redan i prak-
tiken på den nivå den var före coronakrisen.

I bakgrunden till den goda ekonomiska situationen 
har vi många faktorer, men framförallt att Finland och 
många andra stater i världen har satsat på kraftig stimu-
lans för att hålla de ekonomiska hjulen rullande trots 
den världsomfattande pandemin. Enligt statistiken har 
stimulansen lyckats precis så som det var tänkt.

En av Finlands styrkor har säkert också varit vårt 
arbetslöshetsskyddssystem, där arbetsgivarna, när ar-
betet tagit slut eller minskat kunnat permittera sina 
arbetstagare, som i sin tur erhållit förtjänstbunden dag-
penning under permitteringen.

Trots att det går bra i ekonomin och vissa branscher 
t.o.m. har arbetskraftsbrist har vi fortsättningsvis 
många arbetslösa arbetssökande. Arbetslöshetsgraden 
var i juni 7,6 procent, eller bara 0,1 procentenhet lägre 
än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa, eller per-

Arbetslöshetsskyddet bör inte ned- 
skäras i skuggan av arbetskraftsbrist

soner som kontinuerligt varit arbetslösa under minst 
ett år var i juni 112 400, som är 37 300 fler än för ett år 
sedan.

Centerns ordförande, finansminister Annika Saa-
rikko har föreslagit att regeringen skulle införa för-
ändringar i arbetslöshetsskyddet för att förbättra sys-
selsättningen och för att råda bot på arbetskraftsbris-
ten. Förslagen, såsom en gradering av det förtjänst-
bundna arbetslöshetsskyddet eller en förändring i 
uträkningarna av arbetslöshetsskyddets ackumule-
ring innebär i praktiken nedskärningar i arbetslös-
hetsskyddet.

Kompetensglappet är verkligt i vissa branscher och 
i vissa regioner, men en försvagning av arbetslöshets-
skyddet råder inte bot på det. I stället för käpp före-
slår jag att man prövar på att lösa arbetskraftsbristen 
med att gå in för heltidsanställningar, rimlig lön och 
förbättrad arbetsmiljö. Väsentligt vore också att spe-
cialutbilda arbetssökande i de regioner där man har 
utbud på jobb som kräver specialkunskaper. Så finner 
jobben sina utförare.

Förhoppningsvis håller regeringen huvudet kallt i 
budgetmanglingarna och inte går in för nedskärning-
ar i arbetslöshetsskyddet. 

karoliina öystilä  
Chefredaktör

i juni hoppades jag i min blogg att vi äntligen skulle 
övervinna coronan. Nu vet vi att detta åtminstone 
inte ännu har förverkligats.
De långvariga coronarestriktionerna i restaurang-

branschen har resulterat i att branschens arbetstagare i 
en betydande grad har sökt sig arbete i andra branscher. 
Som en följd av det kommer branschen, då restriktio-
nerna avlägsnas att ha arbetskraftsbrist. Mycket märk-
ligt lät det då en direktör för ett stort företag i restau-
rangbranschen som lösning på den uppkomna situa-
tionen föreslog att man skulle sänka söndagstilläggen 
eller slopa dem helt.

Med andra ord skulle en försvagning av arbetsvillko-
ren råda bot på arbetskraftsbristen i branschen? Inget 
förvånar längre.

Ett faktum är att man redan länge i restaurangbran-
schen har spelat med nollavtal, inhyrd arbetskraft, del-
tidsarbete osv. Man har testat gränserna för avtal och 
arbetsavtalslagstiftning och inte heller dragit sig för att 
överträda dessa gränser. Inte att undra på om folk inte 
återvänder till branschen om man har fått arbete på an-
nat håll med rimliga anställnings- och arbetsvillkor.

På lång sikt förlorar de branscher där arbetsvillko-
ren inte är i skick sin dragningskraft. Ur arbetstagar-
nas synvinkel innebär rättvisa arbetsvillkor exempel-
vis att det är fråga om fasta anställningar och arbets-
timmarna är regelbundna. De branscher, som har 
rimliga arbetsvillkor klarar sig i konkurrensen om ar-
betstagare. Det är helt klart att exempelvis nollavtals-
branscherna lider av arbetskraftsbrist, eftersom man 

Det lönar sig inte att gråta över  
arbetskraftsbrist då den medicin som  
erbjuds är försvagade arbetsvillkor

ju inte med nollavtal kan locka någon.
Samtidigt som det för arbetsgivarna lönar sig att 

fästa uppmärksamhet vid rättvisa arbetsvillkor är 
det också skäl att uppmärksamma utbildning. Vi vet 
alla att den utbildning som det finländska samhället 
erbjuder är av god kvalitet. Däremot har yrkesutbild-
ningen, på grund av nedskärningarna i utbildningen 
under senare år med rätta kritiserats.

Man kunde mycket väl vänta sig att företagen, som 
komplement till den utbildning samhället erbjuder 
kunde ta ansvar för att utbildning som svarar på ar-
betslivets och företagens behov erbjuds på arbetsplat-
serna, såsom man också har gjort under gångna årti-
onden.

Ett eget kapitel utgörs av arbetstagarnas med in-
vandrarbakgrund behov av språkutbildning. Kunska-
per i finska är en betydande nyckel i integrationspro-
cessen. På den punkten bör företagen ta ett större an-
svar än för närvarande.

Utbildning, både den som samhället erbjuder och 
den som förverkligas av företagen är en viktig sak som 
kan hjälpa oss att bekämpa arbetskraftsbristen då ar-
betslivet står inför förändrade behov och krav.   

veli-matti kuntonen
Ordförande

Arbetsgivaren kan inte  
kräva coronavaccinering,  
men det lönar sig  
för alla att vaccinera sig
CoronavaCCinationerna framskrider för 

tillfället i relativt god takt. Enligt bedömningar ska redan 
vid mitten av november 80 procent av de 12 år fyllda fin-
ländarna ha fått också sin andra vaccination.

Det talas om vaccinationerna också på livsmedels-
branschens arbetsplatser. En del arbetsgivare kanske är 
intresserade av att veta hur hög vaccinationsgraden är 
bland arbetsplatsens personal. För dem som fått två do-
ser kräver man inte heller längre officiellt karantän, även 
om de skulle ha utsatts för coronavirus.

I Finland är det frivilligt att ta en coronavaccination. 
Arbetsgivaren kan inte kräva att arbetstagarna vaccinerar 
sig och arbetstagaren är heller inte skyldig att berätta för 
arbetsgivaren om hen är vaccinerad eller inte.

– Arbetsgivaren får fråga arbetstagaren om hen är 
vaccinerad. Arbetsgivaren kan också göra en anonym en-
kät för att klargöra vaccinationsgraden på arbetsplatsen. 
Att svara på arbetsgivarens förfrågningar kan ur arbetsta-
garens synvinkel vara helt motiverat men det råder inget 
tvång, påminner SEL:s avtalschef Erkki Rantamaa.

Om arbetsgivaren tar in uppgifterna om en arbetsta-
gares vaccinationer i sina system bör arbetsgivaren ha en 
för arbetet viktig grund för behovet av vaccinationsupp-
gifter om en enskild arbetstagare. Om arbetsgivaren har 
en motiverad grund att samla uppgifter om arbetstagar-
nas vaccinationer kan uppgifterna behandlas endast av 
de personer vars arbetsuppgifter förutsätter det.

det lÖnar sig att vaccinera sig

Livsmedelsbranschens arbetsmarknadsorganisationer 
vädjade redan i april till personalen i livsmedelsbrans-
chen om att de ska låta vaccinera sig. I uppropet deltog, 
vid sidan om SEL Livsmedelsindustriförbundet ETL, Fack-
förbundet Pro, Bil- och transportbranschen Arbetarför-
bund AKT, Mejeribranschen arbetstagare och De Högre 
Tjänstemännen YTN.

I Finland sker vaccinationerna avgiftsfritt för alla.
– Det är frivilligt att vaccinera sig, men det är mycket 

viktigt att alla vaccinerar sig. Vaccinet skyddar mot co-
ronavirussmitta och dess symptom. Redan den första 
vaccineringen sänker risken att insjukna i svår Corona 
betydligt. 

Genom att vaccinera sig kan alla skydda sig själva och 
sannolikt även andra. En vaccinering skyddar både den 
egna hälsan och det egna livet samt andras hälsa och liv, 
eftersom andelen allvarliga och mycket allvarliga former 
av COVID-19 minskar på ett betydande sätt tack vare en 
bred vaccineringstäckning. En vaccinering förbättrar 
också säkerheten i arbetet eftersom arbetsplatserna som 
en följd av det blir tryggare och hälsosammare för alla.

Då alla som arbetar i livsmedelsbranschen låter vacci-
nera sig mot Corona tryggar vi samtidigt hela den finländ-
ska livsmedelskedjans funktionsduglighet och Finlands 
försörjningssäkerhet.

Som en följd av att tillräckligt många låter vaccinera 
sig i kombination med andra säkerhetsåtgärder i Finland 
och i världen kan vi stegvis avveckla de begränsningar 
som införts för att stoppa spridningen av coronaviruset 
och som har förorsakat permitteringar och arbetslöshet 
också i Finland. En tillräcklig vaccineringstäckning är en 
förutsättning för att vi i något skede i samhället kan återgå 
till ett mera normalt liv, konstateras i uppropet. 
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sel etelä
Kahvila Pääsky avautuu 20.9. SEL:n Etelä-Suomen alue-
toimistolla, Siltasaarenkatu 4, 5. krs, jos koronatilanne sallii 
sen.

länsi-suomi
os. 32 al a-satakunnan elintarviket yöl äiset 

Huomio Säkylän, Euran, Köyliön, Rauman, Harjavallan, 
Kokemäen ja Eurajoen alueen elintarvikealan työntekijät!
Ala-Satakunnan Elintarviketyöläisten ammattiosasto on 
mukanasi arjessa; sekä vapaa-ajalla että työpaikalla, jossa 
luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu ovat apuna ja tuke-
na työelämän pyörteissä. Kotisivuiltamme www.selry.fi/032 
löydät ajankohtaiset uutiset, ammattiosaston jäsenedut sekä 
tulevat tapahtumat, joita järjestämme ympäri vuoden. Onko 
sinulla ideoita, millaista toimintaa haluaisit ammattiosaston 
järjestävän? Ota yhteyttä puheenjohtaja Miika Peltola, p. 046 

 AMMATTIOSASTOT TIEDOTTAVAT

685 1199 tai sihteeri Kirsi Nummela, p. 040 559 7231. Löydät 
meidät myös Instagramista sel032 ja Facebookista SEL 032, 
liity mukaan!

l änsi-suomen elintarvikeal an seniorit 

Yhdistetty kevät- ja syyskokous pidetään 29.9.2021 klo 
14 Rientolan urheilutalolla, Pulmussuonkatu 86, Turku. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

häme–keski-suomi

os.2 tampereen elintarviket yöl äiset/ 

el äkel äiset 

Tampereen Elintarviketyöläisten eläkeläiset ja Turinan 
porukka kokoontuu Amurin Helmeen 12.10. klo 10.30 
keittolounaalle. Seuraava kokoontuminen on 9.11.21 myös 
Amurin helmessä. Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat kävijä, 
toivottelee Eija Virtanen.

pikkujouluristeily
5.–6.11.2021

m/s europa 
länsisatama terminaali 1

Lähtö: Länsisatama  pe 5.11.  klo 18:30 
Paluu:  Länsisatama  la 6.11.  klo 16:00

Matkan hinta, hyttiluokat: De Lux – 130 €,  
A2 – 85 €, A3 – 70 €, A4 – 55 €, B2 – 70 €,  
B1p – 70 € (kerrossänky), B2p – 50 € (kerrossänky), 
B3 – 55 €, B4 – 45 €. Aamiainen sisältyy hintaan, 
iltabuffet 34 € klo 17:30 kattaus.

Ilmoittautumiset: 25.9.2021 mennessä:  
sel.etela@selry.fi tai Pirjo p. 09 4246 1232 tai  
Satu p. 09 4246 1255. Ammattiosastot 1, 5, 10, 36, 
39, 91 ja 135 tukevat risteilyä 35 €/lähtijä.

Matka on maksettava 1.10.2021 mennessä tilille: 
FI17 5541 2810 0010 41. Viitenumero 1 10411. 
Passi tai Suomen poliisin myöntämä kuvallinen 
henkilökortti mukaan! Koronatilanne vaikuttaa 
matkan onnistumiseen. 

tervetuloa matkalle mukaan!

sel etel ä

pikkujouluristeily
19.–20.11.2021

tallink silja BaltiC prinCess

Lähtö Turusta perjantaina 19.11. klo 20.15 
Paluu  Turkuun lauantaina 20.11. klo 19.15 

Matkan hinta: A-hytti 95 €, avec 105 €,  
B-hytti 85 €, avec 95 € 

Hintaan sisältyy: Hyttipaikka, meriaamiainen ja 
buffet-ruokailu ruokajuomineen paluumatkalla. 
Ilmoittautuminen: Alkaa 13.9. ja päättyy 18.10.   
Peruutuksissa noudatetaan laivayhtiön käytäntöä. 
Ilmoittautumiset sähköpostilla maarit.pinomaki@
selry.fi, lisätietoja numerosta 09 4246 1234. Ei 
laskutusta, maksut 18.10. mennessä SEL Turun 
aluetoimisto, FI77 5542 4040 0254 84 
Aluejärjestön tuki on 30 €/jäsen. Kysy tukea myös 
omalta ammattiosastoltasi.

Paikkoja on rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Huom! Seuraamme koronatie-
dotteita.

tervetuloa matkalle mukaan!

sel l änsi-suomen

SEL:N 25-VUOTISJäSENLOMAT

viiden vuorokauden lomat
holiday CluB saimaa l appeenranta  
11.–16.10.2021

Upea kylpylähotelli tarjoaa matkailua kaikille aisteille. Holiday 
Club Saimaa sijaitsee Saimaan rannalla, luonnonkauniilla 300 
hehtaarin alueella Lappeenrannan Rauhassa. 

Tutustu: www.holidayclubresorts.com/fi/kohteet/saimaa/

kylpyl ähotelli rauhal ahti  
kuopio 24.–29.10.2021

Rauhalahti tarjoaa monipuoliset puitteet kylpyläloman 
viettoon Kuopiossa. Rauhalahteen olemme varanneet 
kaksi lomajaksoa, joista voit valita mieleisen ajankohdan. 
Jäsenlomaan sisältyy kuntosalin ja kylpylän vapaa käyttö, ja 
muuta vapaa-ajan ohjelmaa. Kuopion kaupunki on lähellä 
omatoimisesti tutustuttavaksi.

Tutustu: www.rauhalahti.fi

jäsenloma liiton kesäpaikassa

koivikkoranta, kangasniemi  

kesäkuusta sy yskuun puoleen väliin

Voit viettää jäsenloman liiton kesäpaikassa omatoimilomana. 
Loma sisältää mökkivuokran enintään seitsemälle vuorokau-
delle ja ilmaisen perhesaunavuoron. Voit tulla mökin sijaan 
myös asuntovaunulla, jolloin loma sisältää asuntovaunupai-
kan enintään seitsemäksi vuorokaudeksi. 

Tutustu: www.selry.fi/koivikkoranta

jäsenlomille hakeminen

Lomahakemuksen voi täyttää ja/tai tulostaa www.selry.fi/
lomat tai tilata sen SEL:n lomavastaavalta Anja Toijalta, p. 040 
553 2045, lomat@selry.fi Lähetä hakemus allekirjoitettuna 
osoitteeseen SEL/jäsenlomat, Asemamiehenkatu 2, 8. krs, 
00520 Helsinki.

tunnetko  
jäsenvakuutuksesi?

sel on vakuut tanut jäsenensä vakuutus-
yhtiö Turvassa. Järjestövakuutus tuo tur-
vaa, kun osallistut SEL:n järjestötehtäviin 
ja -tilaisuuksiin Suomessa ja ulkomailla. 
Työikäisten jäsenten ja opiskelijajäsenten 
jäsenvakuutukseen sisältyy lisäksi vapaa-
ajan matkustajavakuutus.

tutustu jäsenvakuutuksesi ehtoihin ja 
tuoteselosteeseen osoitteessa turva.fi/sel.

matkavakuutuskort tisi kulkee kätevästi 
mukanasi, kun lataat kännykkääsi Tasku-
Turva-mobiilisovelluksen.

turva tarjoaa sel:n jäsenille alennuksia 
myös muista vakuutuksista. Jäsenetusi 
löydät osoitteesta turva.fi/sel.

ristikon ratkaisu 6/2021

Ristikon 6/2021 voittaja: Peppiina Kulmala, Launonen
Onnittelut voittajalle!

Tilaa työhuonekunnan, ammatti-
osaston tai aluejärjestön kokouksen 
osallistujille kangasmaskit SEL:n  
logolla. Kokouksen järjestäjän osallis-
tujille tilaamat maskit ovat maksutto-
mia. www.selry.fi/materiaalitilaukset

maskit osallistujille!



 

luottaMusMiesten JatKoKurssi (5+5 pv), sel:n oma kurssi
27.9.–1.10.2021  1. jakso murikka-opisto
8.11.–12.11.2021 2. jakso murikka-opisto

Osaava luottamusmies on työyhteisön paras turva. Kehitä ja syvennä osaamistasi peruskurs-
sin jälkeen kahden viikon jatkokurssilla. Kurssilla on paljon harjoituksia, jotka kasvattavat 
edunvalvojan taitojasi tehokkaasti ja monipuolisesti.

Kurssin sisältö:

• Työsuhteisiin liittyvien asioiden ratkaiseminen harjoitustapausten kautta 
• Yritystalous luottamusmiehen näkökulmasta: yritystalouspeli 
• Työpaikkaneuvotteluun valmistautuminen ja neuvotteluharjoitus 
• Luottamusmiesten puheviestintävalmiudet 
• Internetin käyttö luottamusmiehen tehtävässä 
• Luottamusmiehen ammattiyhdistystietous

Kurssi on kaksiosainen. Lähijaksojen välissä on noin kuukausi.  
Luottamusmiesten jatkokurssin 1. ja 2. viikoille haetaan yhdellä hakemuksella.

neuvottelutaito, sel:n oma kurssi
4.–8.10.2021 murikka-opisto

Hyvä neuvotteluosaaminen on edunvalvojan keskeinen taito. Mitä enemmän sopiminen 
siirtyy paikalliseksi, sitä tärkeämpää on hallita neuvotteluprosessi eri vaiheineen. Kurssi on 
tarkoitettu työpaikkojen luottamus- ja työsuojelutehtävissä toimiville.

Kurssin sisältö:

• Neuvotteluprosessi teoriaa: valmistelusta arviointiin ja seurantaan 
• Neuvottelijoiden roolit, ryhmäviestintätaidot ja vaikuttaminen 
• Neuvotteluharjoituksia 
• Ratkaisukeskeisyys ongelmatilanteissa 
• Neuvottelumuistion laatiminen ja tuloksista tiedottaminen

ergonoMia tuottavuuden Ja tyÖhyvinvoinnin  
KehittäMisessä 
18.–20.10.2021 murikka-opisto

Kurssin tavoitteena on kehittää valmiuksia tunnistaa omalta työpaikalta tekijöitä, jotka 
vaikuttavat henkilöstön työhyvinvointiin ja työkykyyn sekä yrityksen kilpailukykyyn. 
Tavoitteena on parantaa työn tuottavuutta, työhyvinvointia ja yhteistoimintaa. Kohderyhmä: 
työsuojeluvaltuutetut, varatyösuojeluvaltuutetut, työsuojeluasiamiehet ja työsuojelutoimi-
kunnan jäsenet.

Kurssin sisältö:

• Tutustutaan ergonomiaan kokonaisuutena ja käydään läpi sen merkitystä tuottavuuden  
   ja työhyvinvoinnin kehittämisessä.
• Perehdytään tapoihin edistää osallistavaa ergonomiaa työpaikalla.
• Opitaan tunnistamaan kehityskohteita yrityksen ja henkilöstön menestymisen tueksi.

tyÖnteKiJän sosiaaliturva 
18.–20.10.2021 murikka-opisto

Kurssi antaa tietoa työikäisten sosiaaliturvasta. Opitaan keskeisimpiä asioita muun muassa 
työttömyysturvasta ja perheen sosiaaliturvasta sekä osatyökykyisyydestä. Kurssilla käsitel-
lään aitoja kurssilaisten esiin nostamia ongelmatilanteita.

Kurssin sisältö:

• Käsitellään muun muassa osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle, työkyvyttömyys- 
   ja vanhuuseläkkeelle siirtymistä.
• Puhutaan perheeseen tai sairauteen liittyvistä menettelyistä ja kuntoutusmahdollisuuksista,  
   uudelleen kouluttautumisesta ja työkykyneuvotteluista.

Jos haluat osallistua koulutukseen, täytä kurssihakemus, 
jonka löydät osoitteesta www.selry.fi/koulutus ja 

lähetä se allekirjoitettuna liittoon osoitteella: SEL, Jaana 
Saaranen, Asemamiehenkatu 2, 8. krs, 00520 Helsinki.  

Lisätietoja liiton koulutuksista saat koulutussihteeri Jaana 
Saaraselta, p. 050 379 9269 tai jaana.saaranen@selry.fi.

SEL:n KURSSIT

kouLutuS

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU: ksl.fi/koulutuskalenteri tai 040 197 4209

NÄHDÄÄN KOULUTUKSISSA!

Järjestämme syksyllä nämä ja monia muita koulutuksia. Tutustu kaikkiin syksyn koulutuksiin,  
koulutusten tarkempiin kuvauksiin sekä muihin palveluihimme nettisivuillamme ksl.fi. 

www.ksl.fi

 KSL-opintokeskus
 kslopintokeskus
 @kslopintokeskus 

  OSKU HALTUUN!  –  
vErKKOKOULUTUS OSUUSKUNTIEN HALLINNOSTA   
Koulutus tarjoaa tietoa ja vastauksia osuuskuntien hallintoon liittyen. 
Tietopaketti koostuu videoista ja dioihin kootuista tiivistelmistä. 
Yritysvierailuihin ja asiantuntijahaastatteluihin perustuvissa videoissa 
luodaan katsaus osuuskuntien hallintomalleihin ja käydään läpi hal-
lintoelinten tehtävät ja vastuut. Videoissa avataan myös näkökulmia 
erikokoisten osuuskuntien yrittämisen arjessa kohtaamiin hallinnolli-
siin haasteisiin ja mahdollisuuksiin nyt ja tulevaisuuden markkinoilla.

  OSKU pySTyyN!  –  
 vErKKOKOULUTUS OSUUSKUNNAN pErUSTAMISESTA  
Oletko kiinnostunut osuuskunnan perustamisesta tai haluatko muu-
ten vain tietää osuuskunnasta enemmän? Osku pystyyn on verkko-
opintomateriaali, joka tutustuttaa osuustoimintaan ja antaa valmi-
udet pienosuuskunnan perustamiseen tai sellaisessa toimimiseen. 
Opintomateriaalien läpikäyminen tapahtuu itseopiskeluna verkossa. 
Voit siis suorittaa koulutuksen missä vain ja milloin vain itsellesi sopii!

  vISUAALISUUTTA vIESTINTÄÄN CANvALLA (ALKEET) 
> Verkkokoulutus 9.9. ja 16.9. 
Verkkokoulutuksessa tutustutaan maksuttomaan Canvaan, jolla voi 
tehdä kuvia ja grafiikoita sosiaaliseen mediaan sekä monenlaisia 
painotuotteita. Käymme läpi, miksi visuaalinen viestintä on tärkeää ja 
missä kaikkialla Canvaa voi käyttää. 

  OMAN OSAAMISEN ArvOSTAMINEN  
> Tampere 18.-19.9.2021 
Koulutuksen jälkeen pystyt asettamaan oman osaamisesi juu-
ri oikeisiin raameihin omassa elämässäsi. Tarkastelet osaamistasi 
rehellisesti, vertailematta itseäsi toisiin. Ymmärrät olevasi arvokas ja 
tarpeellinen juuri sellaisena kuin nyt olet. 

  EUrOT OJENNUKSEEN 
> Helsinki 25.–26.9. 
Koulutuksesta saat perustiedot siitä, miten osaston taloutta tulee 
hoitaa ja millaista on hyvä taloussuunnittelu. Samalla tutustut myös 
kirjanpitolainsäädäntöön ja kirjanpitoon.

  VaikuTa VallanpiTäJiin -lobbauskouluTus 
> Helsinki 25.9. 
Koulutus antaa eväitä vaikuttavan viestin muotoilemiseen ja tehok-
kaan lobbausprosessin toteuttamiseen. Koulutus sisältää oppimista 
edistäviä tehtäviä ja se on suunnattu järjestötoimijoille. 

  vIESTI SELKEÄSTI 
> Helsinki 28.9. ja 5.10.  
Koulutus auttaa löytämään oman tavan käyttää kieltä osaston eri 
viestintätilanteissa, somesta toimintakertomuksiin. Koulutuksen 
jälkeen osaat korjata kapulakieltä luettavampaan muotoon ja opit 
rakentamaan viestisi kiinnostavasti, ilman rönsyjä ja järjestöslangia. 

  TEHOA CANvAN KÄyTTööN   
> Verkkokoulutus 7.10. ja 19.10. 
Koulutuksessa kertaamme maksuttoman Canvan käyttöä ja tu-
tustumme Canvan hyödyllisiin ominaisuuksiin. Samalla pohdimme 
infografiikoita, sommittelua ja kuvajulkaisujen saavutettavuutta.

  EUrOT OJENNUKSEEN 
> Verkkokoulutus 23.10. ja 30.10.
Koulutuksesta saat perustiedot siitä, miten osaston taloutta tulee 
hoitaa ja millaista on hyvä taloussuunnittelu. Samalla tutustut myös 
kirjanpitolainsäädäntöön ja kirjanpitoon.

  SOME HALTUUN  
> Verkkokoulutus 26.10. ja 2.11.
Verkkokoulutuksessa tutustutaan maksuttomaan Canvaan, jolla voi 
tehdä kuvia ja grafiikoita sosiaaliseen mediaan sekä monenlaisia 
painotuotteita. Käymme läpi, miksi visuaalinen viestintä on tärkeää ja 
missä kaikkialla Canvaa voi käyttää.

  yHDISTySLAIN pErUSTEET  
> Verkkokoulutus  27.10., 3.11., 10.11. ja 24.11.
Tässä verkkokoulutuksessa saat perustiedot yhdistyslain keskeisistä 
säädöksistä. Koulutus kehittää tiedonhaun taitojasi ja auttaa sinua 
ymmärtämään, kuinka säädökset vaikuttavat yhdistyksesi toimintaan 
eri vaiheissa.

nämä koulutukset ovat maksuttomia sEl:n jäsenille. 
sEl maksaa jäsentensä koulutuksen osallistumismaksun sekä matkakulut.  

kaksipäiväiset koulutukset sisältävät myös majoituksen.

ILMOITTAUDU  
syksyn koulutuksiin!
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ilmoit taudu viimeistään  ensimmäisenä työt-
tömyys- tai lomautuspäivänäsi kokopäivätyötä hakevaksi 
työnhakijaksi TE-toimistoon osoitteessa www.te-palvelut.fi. 
Noudata TE-toimiston ohjeita. Voit saada ansiopäivärahaa 
vain, jos työnhakusi on voimassa TE-toimistossa.
Tee ensimmäinen ansiopäivärahahakemus, kun ensimmäi-
sestä työttömyys- tai lomautuspäivästäsi on kulunut vähin-
tään kaksi täyttä kalenteriviikkoa maanantaista sunnuntaihin. 
Hakemuksen tulee päättyä sunnuntaihin. Hae päivärahaa 
viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömyytesi tai 
lomautuksesi alkamisesta.
Tee hakemus ja lähetä liitteet työttömyyskassaan eAsiointi-
palvelussa osoitteessa www.elintarvikekassa.fi. Jos et voi 
käyttää eAsiointia, lähetä hakemuksesi postissa. Hakemuk-
sen voit tulostaa osoitteesta www.elintarvikekassa.fi tai tilata 
numerosta 09 4246 1210.

ensimmäisen hakemuksen liitteet
Liitteiden ei tarvitse olla alkuperäisiä, kopiot riittävät.
1. Palkkatodistus työnantajaltasi vähintään 26 palkallisen 

työssäoloviikon ajalta ennen työttömyyttä tai lomautusta.
2. Irtisanomisilmoitus, jos toistaiseksi voimassa ollut työsuh-

teesi on päättynyt. Jos työsuhteesi on ollut määräaikai-
nen, ilmoitusta ei tarvita.

3. Työtodistus, jos työsuhteesi on päättynyt ja työtodistus on 
saatavilla.

4. Työsopimus, jos se on saatavilla.
5. Lomautusilmoitus, jos sinut on lomautettu.
6. Verokortti, jos olet tilannut muutosverokortin etuutta var-

ten. Jos et lähetä muutosverokorttia etuutta varten, ansio-
päivärahastasi tehdään vähintään 25 %:n ennakonpidätys.

7.  Verotuspäätös, jos sinulla on ollut ansiotuloa maatalou-
desta tai muusta yritystoiminnasta.

8. Selvitys viikoittaisesta työajasta ja palkasta, jos olet teh-
nyt välillä alle 18-tuntisia viikkoja tai yhtä aikaa useampaa 
osa-aikatyötä.

9. Päätös saamastasi sosiaalietuudesta, joka vaikuttaa ansio-
päivärahaan, esimerkiksi päätös perheellesi myönnetystä 
lasten kotihoidon tuesta.

jatkohakemuksen liitteet
Täytä jatkohakemus neljän kalenteriviikon ajalta maanan-
taista sunnuntaihin, paitsi jos olet osa-aikaisesti työssä, josta 
palkka maksetaan kuukausittain. Silloin täytä hakemus koko 
kalenterikuukaudelta.
Lähetä palkkatiedot hakemuksesi liitteenä, jos sinulla on ollut 
palkkatuloa osa-aikatyöstä tai satunnaisesta kokoaikatyöstä 
hakemuksen ajalta.
Jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun, merkitse 
hakemukseesi, missä palvelussa olet ja mahdolliset poissa-
olopäiväsi. 

anmäl dig senast  den första dagen som du är arbets-
lös eller permitterad som arbetslös sökande av heltidsarbe-
te till TE-byrån på adress www.te-palvelut.fi. Följ TE-byråns 
direktiv. Du kan få inkomstrelaterad dagpenning endast om 
din arbetsansökan är i kraft hos TE-byrån.
Gör din första ansökan om inkomstrelaterad dagpenning 
då det har förflutit högst två hela kalenderveckor från mån-
dag till söndag sedan din första dag som arbetslös eller 
permitterad. Ansökan bör gälla fram till söndag. Ansök om 
dagpenning senast tre månader efter att du blivit arbetslös 
eller permitterad.
Gör din ansökan och sänd in bilagor till arbetslöshetskas-
san i eTjänstens service på adress www.elintarvikekassa.fi. 
Om du inte kan använda eTjänsten sänd då din ansökan per 
post. Ansökan kan skrivas ut på adress www.elintarvikekas-
sa.fi eller beställas per telefon 09 4246 1210.

Bilagor till din första ansökan
Bilagorna behöver inte insändas i original, kopior räcker.
1. Löneintyg från din arbetsgivare för minst 26 betalda  

arbetsveckor före arbetslösheten eller permitteringen.
2. Uppsägningsmeddelande om din tillsvidareanställning 

är avslutad. Om arbetsförhållandet har varit tidsbundet 
behövs inget meddelande.

3. Arbetsintyg om arbetsförhållandet avslutats och ett  
arbetsintyg finns.

4. Arbetsavtal om sådant finns.
5. Permitteringsmeddelande om du blivit permitterad.
6. Skattekort om du beställt skattekort för förmåner. Om 

du inte sänder ett förmånsskattekort tas en förskottsin-
nehållning på 25 procent på din inkomstrelaterade dag-
penning.

7. Skattebeslut om du har haft inkomster från jordbruk eller 
annan företagsverksamhet.

8. Utredning om lön och arbetstider per vecka om du ibland 
har haft arbetsveckor på under 18 timmar eller flera del-
tidsjobb samtidigt.

9. Beslut om en social förmån du åtnjuter som påverkar 
din dagpenning, exempelvis beslut om beviljat hem-
vårdsstöd för din familj.

Bilagor för fortsatt ansökan
Fyll i ansökan för fyra kalenderveckor från måndag till sön-
dag, utom om du deltidsarbetar och får månatlig lön. Fyll då 
i ansökan för hela kalendermånaden.
Bifoga löneuppgifterna till ansökan om du har haft lönein-
komster från deltidsarbete eller tillfälliga heltidsarbeten un-
der ansökningstiden.
Om du deltar i sysselsättningsstödjande service, tillfoga då 
i din ansökan vilken service det gäller och eventuella bor-
tavarodagar. 

register at the te offiCe as a job seeker looking for full-
time employment no later than the first day of unemployment or 
lay-off at www.te-palvelut.fi. Follow TE Office’s instructions. You are 
entitled to earnings-related allowance only if your job search is valid 
at the TE Office.
Submit your first application for earnings-related allowance when 
at least two full calendar weeks have passed since your first day of 
unemployment or layoff, Monday through Sunday. The application 
must be ended to a Sunday. Apply for the allowance no later than 
three months after the start of your unemployment or lay-off.
Submit your application and the attachments to the Unemployment 
Fund using the eService at www.elintarvikekassa.fi. If you cannot 
use the eService, submit your application by mail. You can print the  
application from www.elintarvikekassa.fi or order one by calling  
09 4246 1210.

attaChments to the first appliCation
You do not have to send the original attachments, copies are suf-
ficient.
1. Pay certificate from your employer that covers at least 26 paid 

work weeks prior to your unemployment or lay-off.
2. Notice of termination if your permanent employment has ended. 

If your employment has been for a fixed term, notification is not 
required.

3. A certificate of employment if your employment has ended and a 
certificate of employment is available.

4. Employment contract, if available.
5. Layoff notice if you have been laid off.
6. Tax card if you have ordered a revised tax card for the benefit. If 

you do not send a revised tax card for the benefit, a withholding 
rate of at least 25% will be applied to your earnings-related daily 
allowance.

7. A personal tax decision if you have earned income from agriculture 
or other business activities.

8. A statement of your weekly working hours and pay if on occasion 
you have worked for less than 18 hours a week or you have had 
several part-time jobs at the same time.

9. A decision about the social benefit you receive that affects your 
earnings-related daily allowance, such as a decision about a child 
home care allowance for your family.

attaChments to the follow-up appliCation
Fill out an follow-up application for four calendar weeks from Monday 
to Sunday, unless you are working part-time for a monthly salary. Then 
fill in the application for the whole calendar month.
Send salary information as an attachment to your application if you ha-
ve had paid income from part-time work or occasional full-time work 
during the application period.
If you participate in an employment promotion service, indicate in your 
application which service you are in and any dates of your absence. 

jos jäät työttömäksi  
tai sinut lomautetaan

om du Blir arBetslös 
eller permitterad

if you BeCome unemployed  
or laid off

jäsenpalvelu

easiointi -> www.elintarvikekassa.fi
• Lähetä ansiopäivärahahakemus ja liitteet
• Katso hakemuksiasi ja päätöksiäsi 
• Lähetä viestejä työttömyyskassalle
• Muuta yhteystietojasi

puhelinpalvelu
Työttömyyskassa palvelee numerossa 09 4246 1210 maanan-
taista perjantaihin kello 8.30–15.30. Etuuskäsittelijät vastaavat 
kysymyksiin tiistaisin ja torstaisin kello 9–11. Numeroon soitta-
minen maksaa soittajan operaattorin veloittaman normaalin  
puhelinmaksun verran. Voit myös lähettää sähköpostia  
osoitteella selkassa@selry.fi.

postiosoite
Jos et voi käyttää eAsiointia, lähetä hakemuksesi postissa osoit-
teeseen:
Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa
Asemamiehenkatu 2, 8. krs
00520 Helsinki

medlemsserviCe

etjänsten   -> www.elintarvikekassa.fi
• Ansöka om inkomstrelaterad dagpenning
• Kolla dina egna ansöknings- och beslutsuppgifter
• Sända meddelanden till kassan
• Ändra dina kontaktuppgifter

telefonserviCe
Arbetslöshetskassan står till din tjänst per telefonnummer 09 
4246 1210 från måndag till fredag kl 8.30-15.30. Förmåns-
handläggarna svarar på dina frågor tisdagar och torsdagar kl 
9-11. För samtal till numret debiteras din teleoperatörs normala 
telefonavgift. Du kan också kontakta oss per e-post:  
selkassa@selry.fi.

postadress
Om du inte kan använda eTjänsten, sänd då in din ansökan  
per post till adress:
Finlands Livsmedelsarbetares Arbetslöshetskassa
Stationskarlsgatan 2, 8 vån.
00520 Helsingfors

memBer serviCes

eserviCe -> www.elintarvikekassa.fi
• Send your earnings-related allowance application  

and the attachments
• View your applications and decisions 
• Send messages to the Unemployment Fund
• Change your contact details

phone serviCe
The Unemployment Fund is available from Monday to Friday from 
8.30 a.m. to 3.30 p.m. at 09 4246 1210. Benefit officers will answer 
questions on Tuesdays and Thursdays from 9 a.m. to 11 p.m. Calling 
the number costs the caller the normal telephone charge charged by 
the operator. You can also e-mail us at selkassa@selry.fi.

postal address
If you cannot use the eService, submit your application by mail using 
the following address:
Suomen Elintarviketyöläisten Työttömyyskassa
Asemamiehenkatu 2, 8. krs 
00520 Helsinki

tilaa  
sel:n kalenteri 
vuodelle 2022

SEL tarjoaa vuoden 2022 kalenterin  
jäsenilleen maksutta.

Jos haluat sel:n kalenterin vuodelle 2022,  
tilaa kalenteri 31.10.2021 mennessä.  

Kalenteri lähetetään vain sen tilanneille  
postissa loppuvuodesta. 

til ausohjeet:

1. Kirjaudu SEL:n eAsiointiin osoitteessa  
www.selry.fi/easiointi, valitse ensin ”Jäsenyys”, 
sitten ”Jäsentiedot” ja ”Jäsenedut” ja ”Muokkaa”. 
Valitse ”Haluan kalenterin”, tallenna valintasi ja  
kirjaudu ulos.

2. Jos et voi käyttää eAsiointia, voit tehdä  
kalenteritilauksen soittamalla liiton  
jäsenpalveluun 09 4246 1230, joka palvelee  
ma-pe klo 8.30–15.30.

Kalenteritilaus on voimassa toistaiseksi eli saat  
jatkossa kalenterin joka vuosi automaattisesti, 
kunnes peruutat tilauksesi.

hinta  
sel:n  

jäsenelle 

0 €!

SEL:n kalenteri on Ajaston 
Suomessa valmistama Agenda, 
jonka koko on taskuun sopiva 
87 x 153 mm. Kalenteri on 
parikierresidottu.

?

onko sähköposti-
osoitteesi oikein?

onko sähköpostiosoitteesi ja muut tietosi 
ajan tasalla sel:n jäsenrekisterissä?

Kun sähköpostiosoitteesi on oikein jäsenrekisterissä,  
saat nopeasti tietoa työehdoistasi ja muista tärkeistä  

ajankohtaisista asioista.

sel:n easiointi osoitteessa 

www.selry.fi/easiointi  
on auki ympäri vuorokauden.  

Kaikkien ajalla 28.6.–30.9.2021 easiointiin  
sisäänkirjautuneiden ja tietonsa tarkistaneiden kesken  

arvomme 500 euron matkalahjakortin.

easioinnissa voit

•	 Päivittää yhteystietosi, tarkistaa puhelinnumerosi ja 
sähköpostiosoitteesi sekä lisätä tilinumerosi

•	 Tarkistaa työpaikkatietosi, ilmoittaa uudesta työpaikasta tai 
työsuhteen päättymisestä

•	 Ilmoittaa jäsenmaksuvapautuksesta eli palkattomasta jaksosta 
kuten perhevapaasta, asevelvollisuudesta tai päätoimisesta 
opiskelusta

•	 Laskea jäsenmaksusi ja saada viitenumeron sen maksamista 
varten, jos työnantajasi ei peri jäsenmaksuasi suoraan 
palkastasi

•	 Tilata SEL:n kalenterin, vuoden 2022 kalenterin tilaus on 
tehtävä viimeistään 31.10.2021, tilaus on voimassa toistaiseksi, 
kunnes peruutat sen

jos olet työtön tai lomautettu, voit

•	 Hakea ansiopäivärahaa

•	 Katsoa omia hakemus- ja päätöstietojasi

•	 Seurata ansiopäivärahan enimmäisaikalaskuria

•	 Lähettää viestin työttömyyskassaan

Jos et voi käyttää eAsiointia, voit tarkistaa yhteystietosi 
soittamalla SEL:n jäsenpalvelun numeroon 09 4246 1230,  
joka palvelee maanantaista torstaihin kello 8.30–15.30 ja 
perjantaisin kello 8.30–15.

tarkista tietosi 

sel:n easioinnista ja voita  

500 euron matkalahjakortti!



 

aluetoimistot palvelevat sel:n jäseniä 
Jos sinulla on kysyttävää työehdoistasi tai sinulle tulee niihin liittyviä erimielisyyksiä työnantajasi kanssa, 
liitto neuvoo ja auttaa ratkaisemaan ongelmat. Liittoa työpaikalla edustava luottamusmies on apunasi. Jos 
työpaikallasi ei vielä ole luottamusmiestä, voit olla yhteydessä suoraan liiton aluetoimistoon. Aluetoimistosi 
palvelee sinua myös kaikissa liiton jäsenyyteen ja työttömyysturvaan liittyvissä asioissa. Soita tai meilaa! 
Kun tulet asioimaan aluetoimistolle, varmistathan aina ensin soittamalla, että olemme paikalla.

sel:n jäsenyytesi pidät kunnossa ilmoittamalla muutoksista 
liittoon ja maksamalla jäsenmaksusi.

osoitteen- tai nimenmuutoksesta  ei tarvitse erikseen 
ilmoittaa liittoon, kun teet virallisen ilmoituksen Digi- ja  
väestötietovirastoon. Muuttoilmoituksen voit tehdä osoitteessa  
www.muuttoilmoitus.fi. Jos sinulla on tietojen luovutuskielto, 
ilmoita uusi nimesi tai osoitteesi myös liittoon.

kun vaihdat työpaikkaa, ota yhteys uuden työpaikkasi luot-
tamusmieheen tai liiton aluetoimistoon, jotta saat jäsenmaksujen 
perintäsopimuksen täytettäväksi. Sen avulla voit tarvittaessa vaih-
taa ammattiosastosi ja valita jäsenmaksutavan: joko työnantaja 
perii suoraan palkasta tai maksat jäsenmaksut itse.

työnantaja voi aloittaa jäsenmaksujen perinnän palkastasi 
vasta kun siitä on tehty kirjallinen perintäsopimus. Jäsenmaksu-
perinnän päättymisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus liittoon ja 
työnantajalle käyttämällä perintäsopimuksen päättymisilmoitusta.

jos maksat itse jäsenmaksusi, tarvitset siihen henkilökoh-
taisen viitenumerolistan, jonka saat aluetoimistostasi. Listassa on 
jokaiselle kuukaudelle oma viitenumero, jota on käytettävä.

mikäli vaihdat alaa ja ammattiliittoa, ota ensin yhteyttä 
työpaikkasi luottamusmieheen tai siihen liittoon johon siirryt, 
jotta voit sopia jäsenyyden alkamisajankohdasta. Vasta sen jälkeen 
ilmoita liiton vaihdosta SEL:n jäsenrekisteriin. Näin siirtymisesi 
uuteen liittoon tapahtuu ilman jäsenyyden katkeamista. Jos haluat 
erota SEL:sta, ilmoita siitä liittoon kirjallisesti.

sel:n jäsenmaksu on 1,6 % kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta 
palkkatulosta ja se sisältää myös työttömyyskassan jäsenmaksun.  

Jäsenmaksua maksetaan myös osa-aikatyöstä ja työstä, jota teet 
saadessasi soviteltua työttömyyspäivärahaa. Työttömyyskassa perii 
automaattisesti jäsenmaksun kaikista maksamistaan etuuksista.

opiskelijajäsenyys on maksuton ja se on voimassa opiskelun 
päättymiseen saakka. Mikäli työskentelet opiskelun ohella, liity 
myös työttömyyskassan jäseneksi ja maksa palkastasi jäsenmaksu, 
jolloin kartutat oikeutta ansiosidonnaiseen työttömyyskorvauk-
seen. Opiskelun ajalta saat jäsenmaksuvapauden ilmoittamalla 
opiskeluajat liittoon. Palkkatyöstä maksetaan aina jäsenmaksua.

kun jäät eläkkeelle, toimita jäsenrekisteriin kopio eläkepää-
töksestä tai lähetä vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus, jossa ker-
rot nimesi, syntymäaikasi ja eläkkeen alkamispäivän. Jos kyseessä 
on määräaikainen eläke, kuten kuntoutustukena maksettava 
työkyvyttömyyseläke, ilmoita myös eläkkeen päättymispäivä.

jos olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen, ilmoita siitä 
liittoon välittömästi. Jäsenmaksua ei tarvitse maksaa ajalta, jolta et 
saa palkkaa tai työttömyyskassan maksamaa etuutta esimerkiksi 
sairauden, kuntoutustuen, äitiysvapaan, isyysvapaan, vanhempai-
nvapaan, hoitovapaan, opiskelun, varusmies- tai siviilipalveluksen 
tai enintään 12 kuukauden vapausrangaistuksen takia. Työtön, joka 
ei saa kassan maksamaa etuutta, on vapautettu jäsenmaksusta.

niiden jäsenten jäsenmaksu, joilla ei ole palkkatuloa, kassan 
maksamaa etuutta tai jäsenmaksuvapautusta, on 10 euroa/kk. 
Yrittäjänä toimivan (enintään 18 kk) jäsenen jäsenmaksu on  
30 euroa/kk.

mikäli jäsenmaksusi on maksamatta tai jäsenmaksuvapau-
tuksesi ilmoittamatta, ota välittömästi yhteyttä liittoon. Sovimme 
kanssasi, miten jäsenmaksut ja jäsenyys hoidetaan ajan tasalle.

Jos olet laiminlyönyt jäsenmaksujen maksamisen tai jäsenmaksu-
vapautuksesta ilmoittamisen yli kuuden kuukauden ajalta, päättyy 
jäsenyytesi liitossa sekä työttömyyskassassa.

liiton jäsenmaksu on kokonaisuudessaan verovähennys-
kelpoinen. Liitto toimittaa verottajalle vuosittain tiedot itse 
maksamistasi sekä työnantajan perimistä jäsenmaksuista. Tarkasta 
veroehdotuksestasi, että maksettujen jäsenmaksujen määrä on 
oikein.

Näin pidät jäsenyytesi kunnossa

p. 09 4246 1200

www.selry.fi  
www.facebook.com/selry  
www.twitter.com/selryfi 
www.instagram.com/selryfi
www.flickr.com/selry

Sähköpostiosoitteet:  
etunimi.sukunimi@selry.fi

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi:  
www.selry.fi/uutiskirje

Posti- ja käyntiosoite:  
SEL 
Asemamiehenkatu 2,  
8. krs, 00520 Helsinki

Työttömyyskassan puhelin-
neuvonta palvelee numerossa 
09 4246 1210 maanantaista 
perjantaihin klo 8.30–15.30. 
Tiistaisin ja torstaisin  
klo 9–11 numerossa vastaavat 
kassan etuuskäsittelijät. Työttö-
myyskassan sähköinen asiointi 
on auki 24 h osoitteessa  
www.selry.fi/tyottomyyskassa
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aluetoimisto: avoinna: työsuhdeneuvonta,  
työehto- ja palkka-asiat:

työttömyysturva- 
neuvonta ja jäsenyysasiat:

Länsi-Suomen aluetoimisto
Maariankatu 6 b
20100 Turku

Esa Vahlsten  
09 4246 1233, 0400 734 702 
esa.vahlsten@selry.fi

Maarit Pinomäki 
09 4246 1234
maarit.pinomaki@selry.fi

Ma–to 8–15.30
Kiinni 13–14 
Pe 8–15 
Kiinni 13–14

Häme-Keski-Suomen aluetoimisto  
Rautatienkatu 10, 6. krs

33100 Tampere

Eija Rantanen
040 519 5577
eija.rantanen@selry.fi

Marja-Liisa Jaakkola  
09 4246 1236
marja-liisa.jaakkola@selry.fi

Marja Karuaho
09 4246 1238
marja.karuaho@selry.fi

Ma–to 8–15.30
Kiinni 11–12
Pe 8–15
Kiinni 11–11.30

Ma–to 8–15.30
Kiinni 12.30–13.30
Pe 8–15
Kiinni 12.30–13

Kaakkois-Suomen aluetoimisto 
Vuorikatu 20 
15110 Lahti

Kari Salminen
09 4246 1237, 040 456 6694
kari.salminen@selry.fi

Etelä-Suomen aluetoimisto
Siltasaarenkatu 4, 5. krs 
00530 Helsinki

Jouni Konttila  
040 544 5101
jouni.konttila@selry.fi

Pirjo Rauanheimo 
09 4246 1232
pirjo.rauanheimo@selry.fi

Ma–to 8–15.30
Kiinni 12–13
Pe 8–15 
Kiinni 12–12.30

Satu Itkonen
09 4246 1255 
satu.itkonen@selry.fi  

Itä-Suomen aluetoimisto
Haapaniemenkatu 21 B 21
70110 Kuopio

Veijo Kukkonen  
09 4246 1239, 050 464 7292
veijo.kukkonen@selry.fi

Rainer Kettunen  
09 4246 1240
rainer.kettunen@selry.fi

Ma–to 8–15.30 
Pe 8–15
Kiinni 11.30–12.30

Pohjanmaan aluetoimisto  
Pitkäkatu 43
65100 Vaasa

Markus Forslund  
09 4246 1241, 040 772 2387
markus.forslund@selry.fi

Paula Mäki-Jussila  
09 4246 1242
paula.maki-jussila@selry.fi

Ma–to 8–15.30
Kiinni 12–13
Pe 8–15
Kiinni 12–12.30

Pohjois-Suomen aluetoimisto 
Rautatienkatu 16  
90100 Oulu

Seija Kyllönen  
09 4246 1243, 040 736 1008
seija.kyllonen@selry.fi

Seija Kyllönen  
09 4246 1243, 040 736 1008
seija.kyllonen@selry.fi

Ma–to 8–15.30
Kiinni 12–13
Pe 8–15
Kiinni 12–12.30
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aluetoimistot palvelevat  
toistaiseksi vain puhelimitse  

ja sähköpostitse.

voit myös l ähet tää 
kirjepostia normaalisti 
kaikkiin toimistoihimme.
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teksti ja kuva Eetu Kinnunen

h
KScanin Vantaan tuotantolaitoksel-
la varastotyöntekijänä työskentelevä 
Jari Eronen on heittänyt neljä vuot-
ta mölkkyä kilpailumielessä. Heinä-

kuussa Erosen viikoittainen harjoittelu tuotti 
tulosta, kun hän osana kotkalaista Kymiläiset-
joukkuetta voitti kolmen hengen joukkueiden 
sarjassa hopeaa EM-kisoissa.

Mölkky on heittopeli, joka muistuttaa kar-
jalaisten vuosisatoja vanhaa peliä, kyykkää. 
Mölkky-nimi ja nykyinen mölkkypakka ke-
hitettiin Päijät-Hämeen koulutuskonsernin 
Tuoterengas-yksikössä Lahdessa. Ensimmäiset 
suomenmestaruuskilpailut järjestettiin 1997 ja 
MM-kullasta lajissa on kisattu vuodesta 2004 
alkaen.

tarKKuutta vaativa taKtiiKKalaJi

Erosen innostus mölkkyyn lähti petankkiharras-
tuksen parista. Kotoinen mölkky ja ranskalainen 
petankki muistuttavat erilaisista pelivälineistä 
huolimatta suuresti toisiaan.

– Samanlaisesta silmä-käsi -koordinaatiosta 
molemmissa on kyse, Eronen sanoo.

Kilpamölkyn säännöt ovat samat kuin ren-
nommassa mökkimölkyssä, mutta Erosen mu-

Tällä palstalla kerromme, mitä kaikkea selliläiset 
tekevät vapaa-ajallaan. Vinkkaa meille omasta tai 

työkaverisi harrastuksesta: karoliina.oystila@selry.fi

kaan kilpatason mölkynheitossa ja kesämökeil-
lä pelattavassa mölkyssä on huomattavia eroja 
erityisesti taktiikan suhteen. Kilpamölkyssä 
heitot vaikeutuvat pelin edetessä ja vaativat pe-
litaktiikan tajun kehittämistä.

– Mökillä pelatessa tavallisesti tavoitellaan 
vain isointa numeroa. Kisoissa yritetään aina 
rakentaa itselle tai omalle joukkueelle sopivaa 
tilannetta loppupeliä kohti, Eronen avaa taktii-
kan perusteita ja korostaa hyvän ja monipuo-
lisen yleiskunnon merkitystä mölkkykisoihin 
pyrkivälle.

Muuten Eronen kehuu mölkyn soveltuvuutta 
erilaisille vartalotyypeille ja erikokoisille har-
rastajille. Harrastus on kilpatasollakin hyvin 
edullinen. Kaksi mölkkypakkaa omistavalla 
EM-hopeamitalistilla on lajia varten hankitut 
kengät ja muut urheiluvaatteet mukaan luki-
en mennyt harrastusvälineisiin alle sata euroa. 
Suurin kuluerä ovatkin kisamatkat polttoaine-
kustannuksineen.

– Kyllähän se polttoaine aika hintavaa nykyi-
sin alkaa olla, Eronen toteaa.

Kansainväliselle tasolle

Eronen asuu lajin syntypaikan Lahden kupeessa 

Mölkyn EM-hopeamitalistin 
silmissä siintää kulta 

Petankkiharrastus vei Jari Erosen kilpailemaan myös suomalaisten rakastamassa mökkipelissä, mölkyssä.

Kärkölässä. Siellä hän tutustui lajiin paremmin ja 
innostui lähtemään SM-kisoihin kokeilemaan on-
neaan. Mitalisijoille ei tulokkaalla ollut heti asiaa, 
mutta kokonaistilastossa kärkipäähän asettunut 
sijoitus lisäsi motivaatiota jatkaa harjoittelua. 
Valmistautuessaan EM-kisoihin Eronen kertoo 
harjoitelleensa jopa viidesti viikossa. Tavoitteel-
linen ja kilpailullinen tekeminen on hänelle tär-
keää.

– Nyt kesällä sitten on kahdesta kolmeen ker-
taan tullut käytyä, Eronen kuvailee kisavalmis-
tautumisen ja tavallisen ajan eroa.

Työkavereille mölkkymestaruuteen tähtäävän 
kollegan harrastus on tullut tutuksi.

– Noo, eiköhän nuo useimmat ole asiasta jo-
tain kuulleet, Eronen naurahtaa.

Mölkyn MM-kisoissa, jotka ehdittiin pelata 
ennen koronapandemiaa, Erosen joukkue sijoit-
tui viidenneksi, mutta joukkueitakin oli 120. Peli 
on kerännyt suosiota Suomen lisäksi erityisesti 
Ranskassa ja Japanissa, jonka lisäksi joukkueita 
saapui useita Puolasta. Myös Slovakia ja Turkki 
olivat edustettuina. Viiden parhaan joukkoon si-
joittuminen oli siten kovempi saavutus kuin EM-
hopea.

– Mutta mitali on aina mitali, Eronen myhäi-
lee.

petanKKiMaa pärJää MyÖs MÖlKyssä

Ranskan hyvää menestystä mölkyssä selittää pit-
kä perinne Erosen toisessa lajissa petankissa. Van-
hojen petankkiharrastajien innostuminen uudes-
ta suomalaislajista on myös vauhdittanut ranska-
laisten menestyksen vahvistumista. Japanilaisten 
hyvä menestys selittynee nopealla harrastajamää-
rän kasvulla, sillä mölkkypakkoja on Erosen mu-
kaan myyty Japaniin paljon.

Mölkkyharrastuksessa parasta ovat Erosen 
mielestä kovasta kilpailusta huolimatta syntyvät 
ystävyyssuhteet ja yhdessäolo kiinnostavan pelin 
äärellä. Mölkkyä voi myös hyvin harjoitella arki-
iltaisin ja talvella harjoitukset on helppo siirtää 
sisälle halliolosuhteisiin. Kilpailutkin sijoittuvat 
viikonlopuille, joten kisojen yhteensovittaminen 
työn kanssa onnistuu monille ongelmitta.

Seuraavana tavoitteena Erosella on saada suo-
menmestaruustasolla mitalitili auki. Suurimpa-
na palkintona haaveissa loistaa sama kuin kaikil-
la kansainvälisen tason kilpailijoilla lajista riip-
pumatta.

– Joukkue varmaan seuraaviin kisoihin vaih-
tuu, mutta kyllä se tavoite on käydä se MM-kulta 
vielä hakemassa, Eronen vakuuttaa. 

Suomen pétanque-Liittoa 
johtava jari Eronen innostui 
mölkystä petankin kautta.



Suomalaisen ruoan päivää juhlistetaan 4.9. – jo kolmatta kertaa! Tehdään se mutkattomasti:  
poimi ruokakauppasi hyllyiltä tuotteita, joissa on Hyvää Suomesta -merkki, se tuttu joutsen. Merkistä tiedät,  

että ruokasi on valmistettu Suomessa, puhtaista suomalaisista raaka-aineista. Valinnanvaraa löytyy joka  
makuun, sillä tarjolla on 350 eri valmistajalta yhteensä yli 12 000 Hyvää Suomesta -merkittyä tuotetta.  

Sitten vaan porukalla pöytään ja nauttimaan oman maan parhaista antimista.

suomalaisenruoanpäivä.fi
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4.9. VIETETÄÄN  
SUOMALAISEN RUOAN PÄIVÄÄ


