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Elämä voi pysähtyä yhtäkkiä,
mutta arki jatkuu
Läheistesi muuttunutta arkea helpottaa henkivakuutus.
Turvassa-henkivakuutus on erityisesti ammattiliiton
jäsenelle edullinen henkivakuutus.
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nelle vain
JHL:n jäse

turva.fi/henkivakuutus

6,77 €/kk

na 2022:
erkki vuon
,
Hintaesim
jä
JHL:n sen
30-vuotias a 100 000 €.
m
m
korvaussu

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi • 01019 5109

Turvassa-henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

VA I N V E R KO S S A
6 • 22

JHL – Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena

motiivilehti.fi

Päivähoidon
työntekijäpula

Päiväkotien pula työntekijöistä on hälyttävä.
Tekijöitä haalitaan jo leikkipuistosta.

Uusi verkosto
maahanmuuttajille

Maahanmuuttaja, tule mukaan! Itä-Suomi
sai oman maahanmuuttajaverkoston.

Jäsenryntäys liittoon

JHL:ään liittyi yli 12 000 jäsentä tammi-kesäkuussa.
Metsuri Eelis Näppi kertoo, miksi hänestä tuli jäsen.

– Ammattini takia
minua on nimitelty
verenimijäksi.
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Ulosottoylitarkastaja
Sini Kujanpää ei
säikähdä ihan
vähästä.
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Jenny Winstén är
lärarens högra hand.

45

Schack kräver logik
och tålamod.

48

Operation läroanstalt
vill nå fler.
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Eläkkeelle joulu- vai tammikuussa? Harkitse tarkkaan!
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Kun yksi juo työpaikalla, siitä
voi kärsiä koko työyhteisö.

25

Hoiva-avustajien määrä kasvaa:
ovatko he ratkaisu hoivakriisiin?

Mistä virtaa arkeen? Motiivin
raatilaiset vastaavat.

20

36

Ratikkakuski Helmi-Elisa Turunen
larppaa ja oppii elämästä.

Virastomestari Sanna Lainevirran
työasua koristaa Suomen leijona.
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JHL:n lakimies kertoo, miksi oikeudenkäyntiä ei tarvitse pelätä.

45

Kenneth Lindroos återupptog
tonårens favorithobby.
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ENSI NU M E R OS S A
Työpaikkaväkivalta
Kun työkaveri haisee
Supernanny Pia Penttala
Johtajuus ja hyvä alainen
Lännenratsastaja

Tuomas Kyrö mietti vakavissaan,
lähtisikö puolustamaan Ukrainaa.

3 X M U U T T U VA M A A I L M A
UUSI KOTIMAA
Sotaa paenneet ukranalaiset
saivat reppuun toivoa ja
eväitä työnhakuun JHLopistolta. Sivu 18
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HISTORIAN HAVINAA
Historioitsija Teemu Keskisarja ennakoi, että 100 vuodessa Suomen kieli ja kulttuuri tuhoutuvat. Sivu 28

PÄIN RASISMIA
Rasismin vastainen työ on
koko työyhteisön asia ja
yhdessä oppimista. Se vaatii
tekoja joka päivä. Sivu 38

Palomiesten eläkeikää pitää alentaa
UUDET HYVINVOINTIALUEET ja sotet aloittavat 1. tammikuuta 2023.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden työvoiman saatavuudesta ja työhyvinvoinnista kirjoitetaan kaikkialla, mutta juuri kukaan ei tunnu pitävän
ääntä palo- ja pelastusalan työvoiman työhyvinvoinnin puolesta. Alalla
on kuitenkin tilausta merkittäville uudistuksille.
Palomiesten eläkeikä oli 1980-luvun lopulla 55 vuotta. Sen jälkeen sitä
on nostettu portaittain ylöspäin, ja nykyään se on sama kuin muillakin
suomalaisilla. Jaksaminen työssä yleiseen vanhuuseläkeikään asti on
suurimmalle osalle palomiehistä mahdotonta. Pelastuslaitosten on
vaikea löytää kevyempiä töitä niille, jotka ovat menettäneet savusukelluskelpoisuutensa. Kevyempiin tehtäviin siirtyminen haastaa
talouden, koska siirtyneiden tilalle on saatava uusia palomiehiä.
Eläkelaitos Kevan tilastojen mukaan palomiehiä jäi vuonna 2016
työkyvyttömyyseläkkeelle vähemmän kuin vuonna 2000. Todennäköisesti tilanne muuttuu. Riittämättömän rahoituksen vuoksi
uudenlaisia työnkuvia on vaikea perustaa. Palomiesten työkyvyttömyyseläkkeiden yleisimmät syyt ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveysongelmat sekä verenkiertoelinten sairaudet. Samat ammattiperäiset sairaudet pakottavat siis palomiehiä yhä uudestaan työkyvyttömyyseläkkeelle.
Yhteiskunnalle tulee kalliiksi malli, jossa ikääntyville palomiehille on löydettävä uusia tehtävänkuvia ja uusia palomiehiä palkattava. Kustannustehokkaimmassa mallissa jokainen palomies saa tehdä
terveenä työuransa loppuun.
Tämä tarkoittaa, että valtiovallan on rohkeasti alennettava palomiesten eläkeikää. Eläkeiän laskemisen rinnalla tulee kehittää palomiesten koulutusta. Tarvitaan myös lisää puhdasta rahaa, jotta palomiehille
voidaan kehittää uusia työuria. Näilläkään uudistuksilla eläkeiän alentaminen ei häviä pöydältä. Sitä tarvitaan nyt toden teolla.
Eduskuntavaalit pidetään ensi vuonna, joten hallitusohjelmaan kohdistuvan vaikuttamistyön on alettava
PÅ
heti. Hallitusohjelmaan pitää saada kirjaus, joka
SVENSKA
velvoittaa uuden hallituksen perustamaan työmotiivilehti.fi/sv
ryhmän ratkomaan palo- ja pelastusalan ongelmia.
Työryhmä toimisi sisäministeriön alla.
Palo- ja pelastusalan tueksi pitää tehdä toimia, joihin laitetaan riittävästi rahaa. Tarinoiden aika on ohi ja ratkaisujen aika tässä ja nyt.
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UUTISET

Lue lisää verkosta: motiivilehti.fi
Koonnut: Ulla Puustinen

KUVA Anton Kudelin

Kirkko irtisanoo

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ aikoo irtisanoa 23 työntekijää.
Osa heistä voi jatkaa muissa tehtävissä. Lisäksi yhtymä jättää täyttämättä
parikymmentä tehtävää, joita hoitaneet väistyvät määräaikaisuuden päättymisen tai eläköitymisen takia.
Vähennykset kohdistuvat seurakuntayhtymän yhteisiin palveluihin.
Se tarkoittaa yhtymän hallinnossa, talous-, henkilöstö- ja rekisteripalveluissa, viestinnässä, perheneuvonnassa sekä kiinteistönhoidossa
ja hautausmailla työskenteleviä.
Irtisanomiset ja leikkaukset kohdistuvat myös JHL:n jäsenten kannalta
keskeisiin ammattiryhmiin.
Yt-neuvottelun piirissä oli liki 500 viranhaltijaa ja työntekijää. Kyse oli
kirkon tähänastisen historian laajimmista yt-neuvotteluista.
Seurakuntayhtymän säästötarve on noin 4,8 miljoonaa euroa vuoteen
2025 mennessä. Osa säästöistä hoituu karsimalla toimintaa ja vähentämällä henkilöstöä. Lisäksi yhtymä suunnittelee luopuvansa monista
kiinteistöistään vuoteen 2030 mennessä.
Talousvaikeuksien syynä on kirkollisverokertymän pienentyminen.
Viime vuoden lopussa alle puolet Helsingin asukkaista kuului evankelisluterilaiseen kirkkoon.

Kolme kaksitavuista sanaa kuvaa tätä
poikkeuksellista aikaa: Lama, pula ja sota.
Talouselämä 30/2022

KUVA Freepik.com

Enemmistö: verotus kohdallaan

Valot sammuksiin
Lähes kaikki Suomen kunnat valmistautuvat säästämään energiaa tulevana talvena. Valtaosa on käynnistänyt valmistelutyön, ja joka kymmenes on jo päättänyt, miten energian kulutusta hillitään.
Yleisimpiin säästötoimiin kuuluu Kuntaliiton kyselyn mukaan valaistuksen vähentäminen kaduilla, puistoissa ja ulkoilualueilla sekä kuntien kiinteistöissä.
Myös huonelämpötilojen laskua suunnitellaan. Uimahalleissa aiotaan rajoittaa saunojen käyttöaikoja ja
laskea allasveden lämpöä.
Energiainvestointeihin sisältyy led-valaistuksen lisääminen sisä- ja ulkotiloissa. Myös kuntien kiinteistönhoitajille riittää töitä, kun he jäljittävät ja tukkivat
kiinteistöjen lämpövuotoja.
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Enemmistö suomalaisista, 64 prosenttia, haluaa säilyttää kunnallisveron
ennallaan. Ansiotuloveron säilyttämistä nykytasolla kannattaa 56 prosenttia,
ilmenee Kunnalliselämän kehittämissäätiön tutkimuksesta.
Liki 40 prosenttia sallisi pääomaveron kiristyksen, kun taas yli puolet (53 %)
kannattaa perintö- ja lahjaveron alentamista. Myös ajoneuvo- ja autoverojen
laskeminen saa kannatusta. Sitä kannattaa runsas 40 prosenttia.
Niukka enemmistö (53 %) on sitä mieltä, että oma verotus on liian tiukkaa.
Mitä suuremmat tulot, sitä vankemmin itseen kohdistuvaa verotusta pidetään
liiallisena.

56 % 2/5 1 034
Runsas puolet kannattaa
alkoholi- ja tupakkaveron
korotusta.

Kaksi viidestä laskisi
energia- ja ympäristöveroja.

Kyselyyn vastasi runsas
tuhat henkilöä, joiden ikä
oli 18-79 vuotta.

3 X T YÖ E L Ä K E
Työeläkkeitä korotetaan vuosittain
inflaation ja palkkojen nousun perusteella. Tavaroiden ja palveluiden muutosten osuus on 80 prosenttia, palkankorotusten 20. Poikkeuksellisen korkean inflaation takia kohtapuoliin eläkkeelle siirtyvien kannattaa miettiä lähdön ajankohta tarkkaan.

Superinflaatio vaikuttaa

KUVA Juha Kuva

Kouvola ei houkuttele

Mojova kertakorvaus

Noin 70 työntekijän työt loppuvat VR Transpoint
-logistiikkayksikön toimipisteissä Vainikkalassa,
Niiralassa, Imatrankoskella ja Vartiuksessa. Toimipisteet sulkeutuvat vuoden loppuun mennessä,
jolloin idän tavaraliikenne lakkaa Ukrainan sodan
ja EU:n talouspakotteiden takia.
Osa työntekijöistä on jo lähellä eläkeikää, mutta
muille työnantaja tarjoaa korvaavaa työtä muualta.
Noin kymmenen Lappeenrannan Vainikkalan työntekijää on siirtymässä infrayhtiö Destian palvelukseen tai VR:n muihin tehtäviin Helsinkiin ja Imatralle. Myös Kouvolasta löytyisi töitä halukkaille.
– Toistaiseksi Kouvolaan siirtyjiä ei ole ilmoittautunut. Polttoaineen hinnan takia pitkä ajomatka ei
houkuttele, toteaa pääluottamusmies Arto Finne.
Muutosneuvottelujen piirissä oli liki 2 000 VR
Transpointin ja junaliikennöinnin työntekijää.

Yli 2 300 Seinäjoen kaupungin työntekijää sai elokuun palkan yhteydessä mojovan lisän pankkitililleen, 1 163 euroa henkilöä kohden.
Kyse oli taannehtivasti maksetuista henkilökohtaisista lisistä, jotka olivat jääneet muutamalta
viime vuodelta vajaaksi. Kunta-alan yleisen virkaja työehtosopimuksen (kvtes) mukaan työnantajan
on käytettävä henkilökohtaisiin lisiin 1,3 prosenttia
kokonaispalkkasummasta.
– Seinäjoella vaatimus ei kokonaisuudessaan
täyttynyt, joten nostimme asiasta haloon ja
neuvottelimme paikallisen ratkaisun, kertoo pääluottamusmies Jari Kivimäki.
Kertakorvauksen saivat ne kvtessin, opettajien tessin ja sote-tessin piirissä olevat työntekijät,
jotka olivat palvelussuhteessa 1. helmikuuta 2022.
Lisäksi palvelusuhteen oli tuohon mennessä pitänyt
jatkua keskeytyksettä kaksi vuotta.

Inflaatio laukkaa nyt liki kymmenessä
prosentissa. Siksi vuoden 2023
indeksikorotukset vaikuttavat eläketulon määräytymiseen poikkeavasti.
Eläketurvakeskus ennakoi, että työeläkkeisiin tulee ensi vuonna jopa
6,9 prosentin korotus - enemmän
kuin 30 vuoteen. Lopullinen laskelma
työeläkkeiden muutoksesta valmistuu
lokakuun lopulla.

Nyt on harkinnan paikka

Jos saavutat lain määräämän alimman
vanhuuseläkeiän viimeistään
30. marraskuuta 2022, saattaa olla
kannattavampaa jäädä eläkkeelle
joulukuun alussa 2022 sen sijaan että
lykkäät eläkkeelle siirtymistä tammikuuhun 2023. Voit tarkistaa asian
omasta työeläkeyhtiöstä.

Järjestelyerä kaikille sotelaisille
Sote-sopimukseen sisältyvä järjestelyerä maksetaan kaikille sopimuksen piiriin kuuluville työntekijöille. Luvassa
on 0,5 prosentin yleiskorotus palkkoihin lokakuun 2022
alusta.
Tehtävä- ja henkilökohtaisiin lisiin tulee korotus.
Lisäksi sote-sopimuksen vähimmäispalkkaa ja palkkaliitteiden peruspalkkoja korotetaan 0,5 prosentilla
1. lokakuuta alkaen.
Järjestelyerän jakamisesta kaikille sopivat pääsopijajärjestöt Julkisen alan unioni JAU ja Juko yhdessä työnantajia edustavan Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat
KT:n kanssa. JHL ja Jyty muodostavat JAU:n.
Lue lisää: jhl.fi

Pitkä ura, parempi palkka

Muista, että työssä jatkaminen yli eläkeiän kerryttää eläkettä. Joka kuukausi,
jonka henkilö jatkaa työssä vanhuuseläkeiän täyttymisen jälkeen, nostaa
eläkekertymää 0,4 prosenttia. Niinpä
vuoden työskentely varsinaisen eläkeiän jälkeen tuo 4,8 prosentin lykkäyskorotuksen. Lisäksi vuoden työstä
kertyy 1,5 prosenttia uutta työeläkettä.
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Melkein
aina töissä

Ulosottoylitarkastaja Sini Kujanpää
venyy työssään terapeutiksi, etsiväksi,
kiinteistönvälittäjäksi ja ties miksi. Hän
on toiveammatissaan.

VAIHTELEVA TYÖ. Ulosottoon voi päätyä
kartano tai ränsistynyt puuhökkeli. Ulosottoylitarkastaja Sini Kujanpää toimittaa
muuttokehotusta asiakkaalle.
8 MOTIIVI

teksti Ulla Puustinen kuvat Esko Jämsä
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VIISAAT PÄÄT YHDESSÄ. Tulojen selvittely
vaatii rekisterien penkomista päätteen
ääressä. Kuvassa ulosottoylitarkastajat
Sini Kujanpää (vas.) ja Seija Mustajärvi.

H

yppää junan alle. Tällaisen viestin eräs ulosoton
asiakas oli jättänyt ulosottoylitarkastaja Sini
Kujanpään, 30, sähköpostiin. Verenimijäksikin
häntä on ammatin takia nimitelty.
Kujanpää työskentelee Ulosottolaitoksen Sisä-Suomen
alueen Riihimäen toimipisteessä. Hän pitää työstään, vaikka
asiat, joiden parissa työpäivät kuluvat, eivät kovin mukavia
olekaan.
– Inhoan rutiineja. Tämä työ tarjoaa riittävästi vaihtelua.
Lisäksi voin persoonallani vaikuttaa siihen, kuinka asiakas
tulee kohdatuksi.
Ulosottoylitarkastajien työhön kuuluu muun muassa rahasaatavien perintä ja häätöjen toimeenpano. Häädöt suoritetaan yhdessä työparin kanssa, joissain tapauksissa jopa poliisin avustuksella. Eräällä Kujanpään häätökeikalla oli vastassa
mies, joka kysyi, kenet hän voi listiä ensimmäiseksi.
– Vastasin, että me valtion virkamiehet olemme sen verran
sikiävää sorttia, että jos yhden listit, saat kymmenen tilalle.
Hän hiljeni, ja tilanne laukesi siihen, hän kertoo.
Haastavien tilanteiden jälkipurkua varten Ulosottolaitoksessa suunnitellaan parhaillaan debriefing-ohjaajakoulutusta. Kujanpää pitää sitä välttämättömänä ja on työsuojeluvaltuutettuna ilmoittautunut mukaan.
– Tähän asti asioita on puitu työkavereiden kesken. Tarvittaessa tukea on voinut hakea myös työterveyshuollosta.

Elämässä sattuu kaikenlaista

Ulosotto käynnistyy velkojan käräjäoikeudelle jättämästä
haastehakemuksesta ja oikeuden ratkaisusta. Maksamatta jäänyt vero, päivähoito-, vakuutus- tai pysäköintivirhemaksu tai
muu julkisoikeudellinen saatava on suoraan ulosottokelpoinen.
Vuoden 2020 uudistuksessa ulosotto jakautui kahtia. Ulosottotarkastajat hoitavat perintää puhelimitse ja tietoteknisin
menetelmin, eivätkä tapaa asiakkaita kasvotusten. Ulosottoyli10 MOTIIVI

tarkastajilla on haastavimmat tapaukset, jotka vaativat usein
henkilökohtaisen kontaktin.
Riihimäellä asiakas tavataan kuulemishuoneessa, jossa
pleksi erottaa virkamiehen ja velallisen. Turvallisuussyistä
työntekijällä on selän takana oma poistumistie.
Aluksi Sini Kujanpää selvittää, miksi asiakas on velkaantunut ja miten velka on syntynyt. Tuolloin saattaa paljastua,
että henkilöllä on peliriippuvuus, ja se on johtanut velkakierteeseen.
Moni asiakkaista kokee syyllisyyttä ja häpeää velkaantumisestaan, mutta Kujanpään mielestä se on tarpeetonta.
– Elämässä sattuu kaikenlaista: voi vaikka menettää lapsen
ja masentua, jonka jälkeen raha-asiat menevät solmuun. Teen
työtäni, mutta minulla ei ole tarvetta asettaa itseäni jalustalle.

Ulosotolla laaja tiedonsaantioikeus

Ulosottoviranomaisilla on pääsy asiakkaan tulorekisteri- ja jopa pankkitietoihin. Niiden avulla selviää velallisen taloudellinen tilanne, samoin varallisuus.
– Jos henkilöllä on palkka- tai eläketuloa, toimitan
työnantajan palkanmaksuun tai eläkeyhtiöön maksukiellon. Silloin osa tuloista menee velkojen maksuun.
Jos asiakkaan omaisuudella on ulosmittausarvoa, se
realisoidaan rahaksi. Ulosmittausarvon määrittely kuuluu yleensä ulosottoylitarkastajille.
– Olemme mukana myös asuntonäytöissä ja kiinteistöjen kuntotarkastuksissa. Olen myös valokuvannut
asuntoja myyntiesitettä varten, Kujanpää kertoo.
Tavanomaista koti-irtaimistoa ei ole enää vuosiin
ulosmitattu. Toisinaan prosessi päättyykin siihen, että
henkilöllä ei ole mitään, millä lyhentää velkoja. Silloin asia
raukeaa, mutta velkojalla on mahdollisuus saattaa asia uudelleen perintään, jos tilanne muuttuu.

KUIN RIPPITUOLI. Pleksi erottaa ulosottoviranomaisen ja velallisen asiakkaan.
Kuulemishuoneessa Sini Kujanpäälle
kerrotaan karuja kertomuksia elämästä.

Pidä ulosotto
loitolla!
Viime vuonna ulosottoon päätyi noin
560 000 velallista. Heistä 91 prosenttia oli luonnollisia henkilöitä, loput
yrityksiä. Energian ja muiden hyödykkeiden kallistuessa kannattaa rahankäyttöön kiinnittää huomiota. Myös
muuttuviin elämäntilanteisiin on
syytä varautua ennalta.

Talous vatupassiin

Selvitä kuukausittain
maksettavat pakolliset
menot (asuminen,
sähkö, ruoka, matkakulut) ja käytettävissä olevat tulot. Laadi sen pohjalta talousarvio.

Vältä pikavippejä

– Ketään ei häädetä 25 asteen
pakkaseen.
Työtä ilman työaikaa
Hankalimpia ja samalla kiinnostavimpia työtehtäviä ovat
Kujanpään mielestä häädöt ja maksamatta jätettyjen ajoneuvojen nouto ja palautus. Häädöissä ulosottoylitarkastaja
toimittaa asiakkaalle muuttokehotuksen ja käy määräajan
umpeutuessa tarkastamassa, onko asukas poistunut.
– Useimmiten asukas on lähtenyt ja romut ovat jäljellä. Joskus asunnosta löytyy huumeneuloja, elämän koko kirjo.
Jos väestörekisteristä käy ilmi, että asunnossa on kirjoilla
alaikäisiä, ulosotto ilmoittaa siitä aina sosiaaliviranomaisille.
Muutaman kerran Kujanpää on kuljettanut asuntoon hylätyn
lemmikin eläinsuojelun hoiviin.
– Häädöt toteutetaan inhimilliset seikat huomioiden. Jos
henkilöllä ei ole mitään paikkaa, missä yöpyä, ketään ei häädetä 25 asteen pakkaseen.
Ulosottoylitarkastajan työ ei ole työaikalain piirissä. Toisin
sanoen sitä tehdään työajatta. Kokonaistyöaika pyritään pitämään normaalin viikkotyöajan puitteissa, mutta työajat vaihtelevat.
– Olen aamu-uninen, joten minulle sopii töiden aloittaminen hiukan myöhemmin.
Kujanpäälle työ vaikuttaa olevan elämäntapa. Parhaillaan
hän jäljittää ajoneuvoa, jonka osamaksuerät on hoitamatta,
eikä asiakas ole vaatimuksista huolimatta palauttanut autoa.
Salapoliisin työtä siis!

Opi erottamaan halu ja
tarve. Säästä mieluummin
ennalta isoihin hankintoihin
kuin ostat osamaksulla. Älä
ota pikavippejä.

Ota ongelmat
puheeksi

Jos laskuja jää rästiin, ota
asia puheeksi lähipiirin
kanssa. Voit varata ajan
myös velkaneuvontaan,
josta saa asiantuntija-apua
veloituksestta.

Neuvottele
maksuajoista

Neuvottele velkojan kanssa
maksuajan pidentämisestä
ja osasuorituksista. Oma
aktiivisuus ja halu hoitaa
asiat voivat estää asioiden
päätymisen ulosottoon.

Elämä jatkuu

Jos joudut ulosottoon,
palkka- tai eläketulosta
pidätetään osa velkojen
maksuun. Myös omaisuutta
voidaan realisoida. On kiristettävä vyötä, mutta elämä
jatkuu.
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– Olen ollut neljä tuntia
passissa hinurin kanssa.
– Jos nyt olisin menossa jumppaan ja näkisin auton kadun
varressa, jumppa jäisi toiseksi. Kerran olen ollut jopa neljä tuntia
passissa hinurin kanssa.

Elämänkokemus on valttia työssä

Sini Kujanpää tuntee nuoren naisen, joka menetti luottotietonsa
pian täysi-ikäiseksi tultuaan. Perhe oli ajautunut taloudellisiin
vaikeuksiin, ja tilannetta yritettiin pelastaa ottamalla lainaa
tämän nimiin. Tytär oli autuaan tietämätön asiasta ja joutui
lopulta siivoamaan sotkun.
Tuo tyttö oli Sini Kujanpää.
Lapsuuden kokemusten myötä hän tuli tietoiseksi myös siitä,
että sellainenkin ammatti kuin ulosottomies on olemassa. Ai
hitto! hän muistaa ajatelleensa.
Välivuotta viettäessään Kujanpää kiinnostui ammatista toden
teolla ja selvitti, kuinka ulosottomieheksi pääsee.
– Juristiksi ei sentään tarvinnut lukea, riitti ammattikorkeakoulututkinto, hän huokaa.
Kujanpää suoritti oikeustradenomin opintoihin kuuluvat
harjoittelut hovioikeudessa ja silloisen Ulosottoviraston Forssan
toimipaikassa. Sittemmin työkokemusta on kertynyt muutamista
Ulosottolaitoksen toimipisteistä aina Kuusamoa myöten. Nykyisessä ylitarkastajan virassa hän on ollut liki kaksi vuotta.
Elämänkokemuksesta on ollut hyötyä vaativassa ammatissa.
– En elä pilvilinnoissa ja tiedän senkin, ettei elämä ei ole ihan
mustavalkoista. □

AMMAT TINA

KOULUTUS
korkeakoulututkinto

TYÖEHTOSOPIMUS
valtion virka- ja
työehtosopimus

P E R U S PA L K K A
noin 3 800 e/kk

TYÖLLISYYS
tyydyttävä
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Ulosottoylitarkastaja
Vuonna 2020 ulosotto organisoitiin Ulosottolaitokseen, joka jakautuu viiteen laajan
täytäntöönpanon alueeseen. Ne ovat Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Sisä-Suomi, ItäSuomi ja Pohjois-Suomi. Myös Ahvenanmaa muodostaa oman alueen.
Uudistuksessa kihlakunnanulosottomiesten tehtävät jaettiin kahdelle virkamiesryhmälle, ulosottotarkastajille ja -ylitarkastajille. Ulosottotarkastajat suorittavat perustäytäntöönpanoa puhelimitse ja sähköisillä välineillä asiakasta tapaamatta.
Ulosottoylitarkastajat toteuttavat laajaa täytäntöönpanoa, jonka kohteena ovat
luonnollisten henkilöiden lisäksi yritykset ja muut juridiset henkilöt. He huolehtivat
muun muassa rahasaatavien perinnästä, omaisuuden realisoinnista ja häädöistä.
Ulosoton esihenkilöinä työskentelevät kihlakunnanvoudit. Lisäksi Ulosottolaitoksessa työskentelee toimistohenkilökuntaa.
Ulosottoylitarkastajilta edellytetään korkeakoulututkintoa. Soveltuvat tutkinnot
ovat esimerkiksi varanotaari, oikeusnotaari ja oikeustradenomi.
Ulosotto vaatii laaja-alaista juridista osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja ja
tietoteknisiä valmiuksia.
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Jos sull lysti
on, niin...
Lähivuosina hoiva-avustajia aiotaan kouluttaa
ennätysmäärä, noin 2 500. Ovatko he ratkaisu
vanhustenhoidon henkilöstöpulaan?
teksti Ulla Puustinen kuvat Vesa-Matti Väärä

14 MOTIIVI

LORUT JA LEIKIT. Lapsuudesta
tuttu taputusleikki palaa nopeasti
Helvi Rantalan mieleen, kun hoivatyöntekijä Satu Mikola näyttää
ensin mallia.

H

oivatyöntekijä Satu Mikolan työpäivä on alkanut
seitsemältä aamulla Salon tehostetun palveluasumisen yksikössä Vuorelassa. Puoli kahdeksaan mennessä hän on ottanut vastaan yövuoron raportin ja auttaa sitten aamuvirkkuja vanhuksia
peseytymisessä ja pukeutumisessa.
– Toimimme asukaslähtöisesti. Ketään ei herätellä kesken
unien, sanoo Mikola.
Vuorelassa on 21 asukaspaikkaa, joista kolme on varattu
intervallihoitoon. Asukkaat ovat pääasiassa fyysisesti hyväkuntoisia mutta useimmiten muistisairaita, jotka tarvitsevat apua ja tukea arjen toimissa.
Kun lounasruokailusta on selvitty, on Mikolalla tovi aikaa
omahoidettavalleen Helvi Rantalalle. Ensin he selaavat
luontoaiheisia kortteja, joista virkeä yhdeksänkymppinen
tunnistaa ja muistaa liki kaikkien marjojen nimet.
– Muistatko taputusleikin, Mikola houkuttelee ja näyttää
esimerkkiä. Pian kaksikon kämmenet läpsyvät tasatahdissa
vastakkain.
Ihan joka työvuorossa Mikolalla ei ole aikaa leikeille ja
muistipeleille asukkaiden kanssa.
– Mutta päivittäin on mikrotuokioita, jolloin voi huomioida
toisen ja vaihtaa muutaman sanan hänen kanssaan.

Kännykkätehtaalta hoiva-alalle

Satu Mikola, 47, valmistui hoiva-avustajaksi 2013. Sen jälkeen
hän sai kaksi lasta. Näiden hiukan kasvettua Mikola on keikkaillut Salon vanhustenhoidon eri yksiköissä.
– Runsas vuosi sitten otin vastaan pidemmän sijaisuuden
Vuorelassa. Tämä tuntuu lottovoitolta: keikkaillessa en juurtunut mihinkään, mutta täällä olen oppinut tuntemaan asukkaat
ja saanut heidän luottamuksensa.
Mikola teki ensimmäisen työuransa Nokian Salon tehtaalla.
Kun yritys vähensi väkeä, hän hankki Nokia Bridge -muutosturvaohjelman kautta itselleen uuden ammatin.
– Silloin hoiva-avustajan koulutus kesti kahdeksan kuukautta. Se tuntui sopivan pieneltä askeleelta uudelle alalle.
Mikola ei ole kertaakaan katunut ammatinvalintaansa. Hän
ei aio jatkaa lähihoitajaksi, vaikka se pätevöittäisi lääkehoitoon
ja nostaisi hiukan palkkaa.
– Saan touhuta mummojen ja pappojen kanssa, ja muut
huolehtivat lääkkeistä. Se sopii minulle.
Mikolan työnkuva eroaa lähihoitajan tehtävistä erityisesti
lääkehoidon ja asiakastyön osalta. Valtaosa hänen työajastaan kuluu asiakkaiden arkitoimissa avustamiseen. Lisäksi hän
ohjaa työpaikallaan hoiva-avustajaopiskelijoita ja on mukana
näytöissä yhdessä opettajan kanssa.

Hoiva-avustajien määrä kasvussa

Hoiva-avustajat ovat yksi nopeimmin kasvavista ammattiryhmistä hoitoalalla. Viime vuonna ympärivuorokautiseen
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PUHDASTA JÄLKEÄ. Pyykki-, siivous- ja ruokahuollossa
avustaminen kuuluvat hoiva-avustajan tehtäviin.
Kuvassa Satu Mikola (vas.) ja Marika Kauküll, joka
opiskelee oppisopimuksella hoiva-avustajaksi.

–Toimimme asukaslähtöisesti. Ketään
ei herätellä kesken unien.
hoitoon palkattiin noin 900 hoiva-avustajaa.
Lisäksi heitä työllistyi kotihoitoon ja kehitysvammahuollon yksiköihin.
Vuosina 2023–2025 on tarkoitus kouluttaa 2 500
uutta hoiva-avustajaa. Se tuskin riittää, sillä väestön ikääntyessä hoidettavien määrä kasvaa. Lisäksi
hoitoalalta eläköityy ja poistuu muista syistä runsas 20 000 lähihoitajaa vuoteen 2029 mennessä.
Ammattiliitto JHL on toiminut aktiivisesti hoivaavustajien ammatin vakiinnuttamiseksi osaksi
hoito- ja hoiva-ammattilaisten ketjua. Työ on kantanut hedelmää: vuoden 2020 vanhuspalvelulain
mukaan hoiva-avustajat lasketaan henkilöstömitoitukseen siltä osin kuin he tekevät välitöntä
asiakastyötä.
Myös sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran mielestä hoiva-avustajien määrää
hoivakodeissa voi lisätä. Sen ohjeistuksen mukaan
työvuorossa voi työskennellä yksi hoiva-avustaja
kahta sosiaali- ja terveydenhoidon ammattihenkilöä kohden. Ammattihenkilöihin lasketaan
muun muassa lähihoitajat ja sairaanhoitajat.
Kun vanhuspalvelulain mukainen vähimmäismitoitus nousee nykyisestä 0,6:sta 0,7 työntekijään asukasta kohden, hoiva-avustajien määrää voidaan lisätä siten, että kymmentä asukasta
kohden on kaksi hoiva-avustajaa. Mitoitus kiristyy
ensi vuoden huhtikuussa 0,65:een ja joulukuussa
0,7:ään.
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HYMY HERKÄSSÄ. Satu Mikola viihtyy
työssään, koska se on ihmisläheistä
ja vaihtelevaa.

Hyriassa aloitti neljä ryhmää
JHL on ollut aktiivinen myös hoiva-avustajien
koulutuspolun rakentamisessa. Tätä nykyä suurin
osa koulutuksenjärjestäjistä noudattaa sosiaali- ja
terveysministeriön suositusta, jonka mukaan
hoiva-avustajan opinnot sisältävät kaksi osaa lähihoitajan tutkinnosta.
Näin menettelee esimerkiksi Hyria-koulutus.
Se on kouluttanut 300 hoiva-avustajaa 2010-luvun
alkupuolelta lähtien.
– Tänä syksynä on neljä ryhmää, kaksi Hyvinkäällä sekä yksi Hämeenlinnassa ja toinen Riihimäellä, yhteensä 71 opiskelijaa, kertoo Hyrian
koulutuspäällikkö Kati Karvonen.
Koulutus kestää keskimäärin vuoden, ja siihen
sisältyy runsaasti työssä oppimista. Koulutuksia
järjestäessään Hyria tekee yhteistyötä niin yksityisen kuin julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Parhaillaan menossa on Hyrian ja Keski-Uudenmaan
sote-kuntayhtymän (Keu-sote) yhteishanke, jossa
12 filippiiniläistä valmistuu oppisopimuksella
hoiva-avustajiksi.
Maahanmuuttajille tarkoitettu koulutus kestää
hiukan pidempään kuin vuoden, sillä siihen sisältyy suomen kielen opetusta. Lisäksi hoiva-avustajia valmistuu työttömille suunnatusta työvoimakoulutuksesta ja työnantajille räätälöidystä rekrykoulutuksesta.

Hoitoa & huolenpitoa
Hoiva-avustajakoulutus sisältää kaksi sosiaali- ja terveysalan
perustutkinnon, eli lähihoitajan, tutkinnon osaa. Ne huomioidaan, jos henkilö haluaa jatkaa lähihoitajaksi. Hoiva-avustajat
lasketaan hoitajamitoitukseen siltä osin, kun he tekevät
välitöntä asiakastyötä. Hoiva-avustaja ei osallistu lääkehoitoon, eikä hän voi työskennellä yksin työvuorossa.

1

3

2

4

Enemmän huomiota elämänlaatuun
Hoiva-avustajakoulutuksen valtteja ovat muun
muassa sen lyhyt kesto, käytännönläheisyys ja joustavuus.
Myös hyvät työllisyysnäkymät saattavat houkutella
hakijoita. Esimerkiksi tätä juttua kirjoitettaessa
Duunitorilla oli tarjolla liki 200 hoiva-avustajan työpaikkaa.
– Jos on fyysisesti ja psyykkisesti riittävän vahva,
jotta voi kohdata ja hoitaa toisia ihmisiä, työllistyy
kyllä, sanoo Kati Karvonen Hyriasta.
JHL:n ammattialatoiminnan päällikön Marjut
Mankan mielestä hoiva-avustajien määrän lisääminen mahdollistaisi lähi- ja sairaanhoitajien keskittymisen enemmän hoidollista osaamista vaativiin
tehtäviin.
– Samalla se lisäisi heidän omaa työhyvinvointiaan
ja tukisi jaksamista.
Mankan mukaan vanhuksia ei kuitenkaan saisi
nähdä pelkästään monisairaiden ryhmänä, koska
silloin huomio kiinnittyy liian yksipuolisesti painehaavoihin, nielemisen ongelmiin ja lääkitykseen.
Pitäisi muistaa puhua myös elämänlaadusta ja yksinäisyydestä.
– Meillä kaikilla on inhimilliset perustarpeet. Niihin kuuluu se, että joku istuu vieressä ja kysyy, mitä
tänään kuuluu, tai nauttii seurana pullakahvit ja vie
roskapussin ulos. □

1 Hoivaa ja hellyyttä
Hoiva-avustajan työn ydintä
on ikääntyneen hoidettavan
kohtaaminen sekä arjen toimissa
auttaminen. Myös halaukset ovat
sallittuja!

3 Arkista apua
Hoiva-avustajan työhön kuuluu
usein ruokahuollossa ja siivouksessa avustaminen. Myös pyykkija tekstiilihuolto kuuluvat usein
hoiva-avustajille.

2 Virikkeitä ja muistipelejä
Viriketoiminta piristää ja antaa
sisältöä hoivakodissa asuvan arkeen. Muistipelit aktivoivat aivoja
ja ylläpitävät toimintakykyä.

4 Ei lääkehoitoa
Hoiva-avustaja ei saa osallistua
lääkehoitoon. Asukkaan terveydentilan tarkkailuun ja haavojen
hoitoon he voivat osallistua.

2 500
L ISÄÄ OPISKELUPAIKKOJA
Hoiva-avustajien koulutuspaikkojen
määrää aiotaan lisätä 2 500:llä vuosina 2023–2025.

1 982 e/kk
PERUSPALKKA KUUKAUDESSA

Hoiva-avustajan tehtäväkohtainen
vähimmäispalkka kuntasektorilla on
1 982 e/kk. Lähde: Tilastokeskus
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KOULUTUS
Kieli- ja työelämäkoulutus ukrainalaisille
KENELLE
Ukrainan pakolaisille
MILLOIN
22.–31.8.2022
MILLOIN SEURAAVA
Ei vielä tiedossa
MISSÄ
JHL-opistolla
Helsingissä

1

Huone täynnä unelmia
Uusi kotimaa, uudet askeleet. Sodan jaloista paenneet
ukrainalaiset saivat JHL-opistolta avaimia työnhakuun,
kotoutumiseen ja suomen kieleen.

2

teksti ja kuvat Samuli Launonen

K

iitos, kiitos, kiitos! Suomen kieli on
outo, mutta sen tärkein sana on iskostunut suuhun. Parikymmentä ihmistä saa
JHL-opistolta eväitä oman paikkansa löytämiseen vielä vieraassa maassa.
Kurssilaiset ovat Ukrainan sotaa paenneita työntekijöitä, esihenkilöitä, yrittäjiä ja opiskelijoita,
nuoria ja keski-ikäisiä. Joukossa on ammattilaisia
hoiva-aloilta tietotekniikkaan, joten työelämässä
luoviminen on tuttua.
Elämäntilanne, kieli ja kulttuuri ovat kuitenkin
uudet. Osa on päässyt työn makuun kesällä maatiloilla, ja nyt on aika omaksua suomalaisen yhteiskunnan aakkosia. Niiden avulla pääsee pyrkimään
oman alan töihin tai jopa uuteen ammatttiin.
Puolentoista viikon aikana ukrainalaiset oppivat,
kuinka laatia suomalainen ansioluettelo sekä hakea
työttömyysturvaa ja opintotukea. He saavat tietoa
työehto- ja työsopimuksista ja siitä, kuinka saada
lapsi päivähoitoon.

Opettajasta pakolaisten avuksi

Kukaan ei tiedä, kauanko Venäjän helmikuussa
aloittama hyökkäyssota jatkuu. Moni suunnittelee
Suomessa asumista pitkän tähtäimen hankkeena.
Tilapäistä suojelua Suomesta on hakenut jo lähes
40 000 ukrainalaista. Sen saaminen edellyttää
kotoutumissuunnitelmaa, ja JHL-opistolla kurssilaisille laaditaan sellaiset.
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Svitlana Romaniuk on kotoisin Volodymyrista,
pienestä maaseutukaupungista Luoteis-Ukrainasta.
Siellä hänen ammattinsa oli englannin kielen opettaja. Suomessa hän haluaa erikoistua sosiaalityöhön
pakolaisten parissa. Sitä varten hän kehittää niin
suomen kuin englannin taitojaan.
– Tiedän nyt kokemuksesta, millaista on olla pakolainen. Minulla on suuri tarve auttaa muita samassa
tilanteessa olevia, sanoo Kirkkonummella asuva
Romaniuk.

Rakennusalan ruoriin

Rakennusalan yrittäjä Vironika Voromina pyöritti
ovien osto- ja myyntiyritystä Odessassa. Hän vertaa
tilannetta oman lapsen menettämiseen.
– Rakastin olla firmani toimitusjohtaja. Nyt kaikki
on romahtanut enkä tiedä, mitä teen.
Voromina saapui Suomeen maaliskuussa ja asuu
Kirkkonummella vastaanottokeskuksessa. Elämän
palaset alkavat olla sen verran kohdillaan, että työuraa voi alkaa miettiä. Kaikkea ei tarvitse aloittaa
alusta: Ukrainassa kertyneen osaamisen päälle voi
rakentaa täällä. JHL-opistolta siihenkin saa työkaluja.
– Olen yrittäjäluonne, ja onneksi myös Suomessa
voi perustaa firman.

Kukkien keskelle

Vantaalla asuva Marina Veres toimi Kiovassa kukkafirman myyntipäällikkönä. Hän tuli Suomeen maalis-

1 VIRONIKA VOROMINA (VAS.) ja
Marina Veres oppivat yrittämisen
askeleita. Kumpikin saapui Suomeen
lastensa kanssa maaliskuussa.
2 OLENA SKOROKHOD opetti muun
muassa suomalaisen cv:n tekemistä.
Hänen mukaansa kurssin arvoja ovat
oppimisen lisäksi verkostoituminen
ja vertaistuki. Idea kurssista virisi
keväällä, ja opettajia opisto löysi
muun muassa Työväen sivistysliitto
TSL:n kautta.
3 DMITRY HOROSHKOVIN valtti on
it-osaaminen. Hän haluaa opiskella
ja tehdä töitä Suomessa. – Isäni ei
halua jättää kotiaan, äitini taas pitää
Ukrainassa huolta isoäidistäni. Siskoni asuu Puolassa.
4 SUOMALAISET OVAT OLLEET erittäin avuliaita, kiittää Svitlana Romaniuk (2. oikealta). – Suomen kielen opetteleminen on minulle kunnia-asia.

JHL-opisto
JHL-opisto tarjoaa Suomen monipuolisimman kattauksen työelämäkoulutusta. Tässä joitain täkyjä.
Lue lisää: jhl.fi/koulutus
3

Lääkeosaamisen kurssi, 4 pv,
21.–24.11., JHL-opisto, Helsinki

Mitä sosiaali- ja terveysalalla, varhaiskasvatuksessa ja koulussa sekä ravitsemis- ja
puhtauspalveluissa työskentelevän tulee tietää
lääkehoidosta? Tule ja opi! Lääkelasku- ja lääkehoidon tentin suoritettuasi saat todistuksen lääkeosaamisesta. Hakuaika päättyy
24.10.2022.

4

Luottamusmiestiedon
peruskurssi, 3 pv,
14.–16.11., Tampere

kuussa. Veres haluaa mahdollisimman pian palata
kukkien pariin. Kurssilla on jo ilmennyt, mitä oman
kukkakaupan perustaminen Suomessa vaatii.
– Olen ymmärtänyt, mitä pitää tehdä ja mihin
suuntaan mennä, että voin toteuttaa unelmani,
hän kertoo.
Erityisen kiitollinen Veres on kurssin tuomista
verkostoista. Suurin haaste on hänen mukaansa
kieli.
– Suomen kielen logiikkaa on vaikeaa ymmärtää.

Osaajaksi it-alalle

Dmytro Horoshkov on sopinut seuraavalle päivälle tapaamisen it-firman kanssa. Kuten monella
nuorella, hänellä on etunaan hyvä englanti.
Perhe jäi Harkovaan. Nyt Horoshkov asuu vastaanottokeskuksessa Mikkelissä. Sodan kynnyksellä hän
ehti suorittaa loppuun tietotekniikan tutkinnon.
Suomessa hän haluaa oman alansa töihin ja ehkä
myös opiskella lisää.
– Ja kotoutua: oppia suomea ja tutustua ihmisiin.
Kurssin tärkeintä antia hänelle ovat työlait ja
-ehdot, jotka ovat osittain hyvin erilaiset kuin
Ukrainassa. Myös ansioluettelon valokuva on kurssin satoa.
– Olen todella kiitollinen JHL-opistolle kaikesta
avusta. Tästä on paljon hyötyä. □

KAIKKI KOULUTUKSET LÖYDÄT
jhl.fi/koulutus

Kurssilla opitaan luottamusmiehen oikeudet
ja velvollisuudet, perehdytään
luottamusmiehen toimintaympäristöön, sopimuskysymyksiin ja yhteistoimintaan.
Kurssilla pääset harjoittelemaan myös neuvottelutoimintaa. Kurssi on tarkoitettu kunnan, valtion, kirkon ja yksityisen
sektorin luottamusmiehille.
Hakuaika päättyy 17.10.2022.

Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan johdanto, 3 pv,
21.–23.11., JHL-opisto,
Helsinki

Kurssilla perehdytään liiton,
paikallisen edunvalvonnan,
yhdistysten ja aktiivitoimijoiden tehtäviin sekä
vaikutusmahdollisuuksiin
luottamus-, työsuojelu- ja yhteistoimintatehtävissä. Avoin kaikille jäsenille. Hakuaika päättyy 24.10.2022.

JHL:n koulutuskalenteri
2023 -webinaari,
22.11. klo 18.00–19.30

Tule kuulolle, mitä uutta
JHL-opisto tarjoaa ensi
vuonna. Aiheina: Miten hakea
kursseille, miten suunnitella
opintopolku, kuka kurssin maksaa
jne. Seuraa Facessa JHL-Opiston tiedotusta tulevasta webinaarista ja ilmoittautumisesta.
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Roolin päällä

Raitiovaununkuljettaja Helmi-Elisa Turuselle liveroolipelaaminen
ei ole todellisuuspakoa. Päinvastoin: se auttaa ymmärtämään,
miksi elämä on sellaista kuin on.
teksti Samuli Launonen kuva Esko Jämsä

H

istoriasta nykyhetkeen ja fantasiasta realismiin.
Joskus rooliasu, joskus ei. Ulkona tai sisällä,
pelaajia yhdestä satoihin. Tyypillistä liveroolipeliä eli larppia ei ole, mutta yksi asia niitä
yhdistää: ovet ovat auki kaikille sellaisina kuin he ovat.
Siksi larppimaailma tempaisi mukaansa raitiovaununkuljettaja Helmi-Elisa Turusen, 38. Hän sai keväällä SAK:n kulttuurirahastolta apurahan, jonka turvin järjesti suuren larpin.
Millainen oli ensimmäinen larppisi?
– Innostuin larppauksesta yläasteella 90-luvun lopulla. Isä
löysi Kuopion suunnalta larpin, jonka nimi oli Jäähyväiset
hanhiemolle. Pelissä etsittiin klassisille satuhahmoille uusia
motiiveja. Hahmoni oli Kultakutri, joka tehtaili asuntomurtoja.
Uusille pelaajille sanotaan usein, että väärin ei voi larpata.
Huomasin sen heti. Tulkinta hahmosta ja tilanteesta on aina
omasi, siinä ei voi tehdä virheitä. Kokemus on vapauttava.
Kokeilet erilaisia tunteita ja tilanteita, ja astut toisen saappaisiin. Ja pelin jälkeen voit jättää kaiken taakse.
Aloin tehdä pelejä itse, koska siihen aikaan niitä järjestettiin
varsinkin Pohjois-Savossa vähän. Onneksi vanhemmat tukivat
ja antoivat minun kulkea junalla Helsinkiin.
Liveroolipeleillä on useita lajityyppejä. Mikä on sinun
suosikkigenresi?
– Pelaan erityisesti Suomeen sijoittuvia historiapelejä. Yksi
peli sijoittui Kuolan kriisiin 1970-luvulla, kun ydinsiilosta
katkesivat yhteydet ja tutkasta näkyi, että Amerikasta lentää jotain kohti. Piti päättää, painetaanko nappia ja lähetetäänkö ohjukset liikkeelle. Siinä pääsi miettimään, mikä on
oma moraali ja etiikka, ja minkälaiseen yhteiskuntaan hahmo
on kasvatettu.
Luen varsinkin 1900-luvun historiaa. Sieltä pystyy ammentamaan paljon. Pelin avulla voin levittää tietämystä muille.
Paras roolisi?
– Larppaajilla on usein typecast eli pelaajaa on nähty paljon
tietynlaisissa rooleissa. Mun typecast on pahishahmot. Ne
ovat helpompia tehdä kuin hyvikset, koska pahishahmon ei
tarvitse välittää tekojensa seurauksista.
Ehkä paras roolini kuitenkin on vuoteen 1917 sijoittuvan
pelin Leena Koivunen, Maalaisliiton paikallispoliitikko. Pelasimme kahdeksan jaksoa kolmen vuoden aikana. Sain eläy-
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tyä sortovuosien lopun, sisällissodan ja itsenäistymisen ajan
poliittiseen ympäristöön sekä mielipiteisiin. Leena näki,
kuinka Suomi alkaa lipua vihapuheen kautta kohti sotaa.
Vietätkö pelaajien kanssa aikaa pelien ulkopuolella?
– Iso osa ystävistäni on larppaajia. Larppiporukassa on paljon
hyväksyntää, suvaitsevaisuutta ja kannustusta.
Ihmiset ovat yhteisössä saman asian takana, ja jokaisella
on oma kokemus, jota kukaan muu ei voi tulla vähättelemään
millään tavalla.
Mitä tai ketä et larppaisi?
– Esimerkiksi blackface – eli se, kun valkoinen ihminen maskeerataan tummaihoiseksi – ei ole ok. Orjuutta vierastetaan
teemana, mutta olen pelannut rajuja rasistejakin.
Joskus sama peli pelataan uudestaan niin, että voitkin ottaa
vastapuolen roolin, kokea saman asian valta-asemassa olevan
ja sorretun näkökulmasta. Se on erityisen hieno kokemus.
Kenelle larppaus sopiii?
– Lähes kaikille. Larppaus on myös aikuisiällä helppo harrastus
aloittaa. Se ei vaadi isoja alkubudjetteja tai paljon hankintoja.
63-vuotias äitini kävi viitisen vuotta sitten ensimmäisessä
larpissaan ja tykkäsi hirveästi!
Peliin ei tarvitse suuremmin valmistautua, luet
vain materiaalit läpi. Esimerkiksi toisen harrastukseni ratsastuksen eteen joudun joka päivä tekeHELMI-ELISA
mään jotain. Larppausta voit harrastaa, kun
TURUNEN
haluat ja pystyt.
syntynyt 1984
Entä kenelle se ei sovi?
– Jos on mielenterveysongelmia, kannattaa miettiä onko larppauksessa liikaa eläytymistä ja toisen
psyykeen astumista. Mutta jos olet perusterve,
niin mukaan vaan! Esteellisyyskin huomioidaan.
On sokeita, vammaisia ja pyörätuolissa olevia
larppaajia, on tumma- ja valkoihoisia. Suomessa
pelataan myös englanniksi ja ruotsiksi.
Kärsitkö larpulasta eli pelinjälkeisestä krapulasta?
– Ihan selkeästi! Toivun nukkumalla 24/7. Peli vie
hirveästi energiaa. Viime pelissä mulla oli askelmittari mukana, ja kävelyä tuli 32 kilometriä. □

KOTIPAIKKA
Raasepori
AMMATTI
raitiovaununkuljettaja, edunvalvoja
PERHE
puoliso,
3-vuotiaat kummilapsikaksoset

KUINKA
JÄRJESTÄT
LARPIN?
LUE VERKOSTA:
motiivilehti.fi

MIHIN AIKAAN JA PAIKKAAN MUUTTAISIT?
1920-luvun Turkuun, sotien väliseen toivon aikakauteen.
Turun seurapiireissä oli boheemia taideympäristöä.
HALUAISITKO NÄYTTELIJÄKSI?
En! Menen lukkoon, kun pitäisi antaa jotain yleisölle.
Olen juontanut tapahtumia, mutta lyhythetket ja tunnetilan
ottaminen ovat helpompia kuin vuorosanat ja kohtaukset.
MISSÄ OLET 10 VUODEN PÄÄSTÄ?
Pelaamiseni on kehittynyt yhä huolellisempiin peleihin.
Jatkan myös edunvalvontatyötä. Harrastan
pyhiinvaeltamista, ja kymmenen vuoden
kuluttua olen varmaan jossain matkalla
Ranskasta Itävaltaan.
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Puhutaan päihteistä
Yhdeksän aikuista kymmenestä käyttää alkoholia. Vaikka
alkoholia käytetään vapaalla, se näkyy työpaikoilla. Kun
yksi juo, jokainen kärsii.
teksti Virve Järvinen kuvat Anita Polkutie

T

ölkki saunan päälle. Lasi, ehkä kaksi telkkarin
ääressä. Alkoholin käyttö on arkipäiväistynyt, ja
moni käyttää sitä lähes päivittäin. Koska tissuttelija ei toikkaroi humalapäissään töissä, vapaaajan alkoholin käyttö ei kuulu työyhteisölle, vai kuuluuko?
– Juominen on yksityisasia, mutta sen aiheuttamat haitat
työelämässä ja työpaikoilla eivät ole. Haittoja voi syntyä jo
vähäisellä käytöllä, asiantuntija Timo Nerkko Ehkäisevä
päihdetyö EHYT ry:stä vastaa.
Vaikka alkoholi koetaan rentouttavana, jo yksi annos iltaisin muuttaa unen rakennetta ja estää palautumisen kannalta tärkeää syvää unta. Kun palautuminen jää vajaaksi,
keskittymiskyky kärsii, virheet lisääntyvät ja työteho laskee.
Jatkuvasti väsynyt ja ärtyisä työkaveri on huono työkaveri.
– Alkoholinkäyttö lakkaa olemasta yksityisasia silloin,
kun yksi käy töissä vajaalla ja muut tekevät hänen työnsä,
Nerkko toteaa.
Ellei tissutteluun puututa ajoissa, se karkaa käsistä. Mitä
useammin elimistö saa alkoholia, sitä varmemmin aivot
alkavat vaatia sen tuomaa mielihyvää. Neljän viikon loma
on jo tarpeeksi pitkä aika totuttaa aivot vaatimaan säännöllisesti alkoholia. Kun sietokyky kasvaa, määrät kasvavat
perässä. Eri tutkimusten mukaan työelämässä olevista naisista 10–15 prosentilla ja miehistä 15–20 prosentilla alkoholinkäyttö on riskikäyttöä.
– Riskikäyttö aiheuttaa terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja, mikä näkyy töissä esimerkiksi lisääntyneinä sairauspoissaoloina.

Hankala huomata, vaikea puuttua

Työkaverin tai alaisen alkoholinkäyttö on arka asia. Siihen
puututaan yleisesti vasta, kun työt eivät suju tai työntekijä
tarvitsee katkaisu- tai vieroitushoitoa. Aikaa ensimmäisistä
havainnoista puuttumiseen kuluu viidestä seitsemään
vuotta.
– Päihteistä aiheutuvien ongelmien tunnistaminen ei ole
aina helppoa, Nerkko selittää.
Ongelmat eivät välttämättä näy ihmisen ulkoisessa olemuksessa. Työtoverit tottuvat liikakäyttäjän tekemisiin,
kuten alituisiin myöhästelyihin. Moni korjaa mieluummin
työkaverinsa jäljet kuin kertoo asiasta eteenpäin, ettei leimautuisi kantelupukiksi.
– Haittaava päihteiden käyttö on työpaikkakiusaamista,
Nerkko toteaa.
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Kaikessa kiusaamisessa nopea ja tehokas puuttuminen
varhaisessa vaiheessa on tehokkain tapa ehkäistä ongelmia.
– Jokainen meistä rakentaa työpaikkansa keskustelukulttuuria. Puuttuminen ei ole pelkästään esihenkilön asia.

Päihdeohjelma antaa toimintaohjeet

Työkaverin päihteiden käytöstä kysyminen ei tunnu tunkeilulta, jos työyhteisö on ennakkoon miettinyt suhtautumistaan päihteiden käyttöön ja kirjannut asiat päihdeohjelmaksi.
– Laki velvoittaa työpaikalta päihdeohjelmaa ainoastaan,
jos työ edellyttää huumetestiä. Alkoholi on yleisimmin käytetty päihde, ja sitä koskevat käytännöt ovat työyhteisössä
sopimusasia, asiantuntija Kaija Ojanperä Työturvallisuuskeskuksesta kertoo.
Päihdeohjelma on yhteistoiminnassa tehty sopimus,
eli yleensä työnantajan, työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutetun, henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon
tekemä sopimus. Se sisältää ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja mahdollistaa työntekijän hoitoonohjausta koskevat tavoitteet ja menettelytavat. Siihen listataan toimintatavat niiden hetkien varalta, jolloin työyhteisön jäsenellä
epäillään alkoholiongelmaa.
– Päihdeohjelman tarkoituksena ei ole rangaista ketään.
Ohjelma ja sen noudattaminen on työntekijöistä ja työkaverista huolehtimista, ja sen esittely työntekijälle osa
työhön perehdyttämistä, Ojanperä painottaa.

Älä tuputa

Kun yksi päättää vähentää tai lopettaa alkoholin käytön,
muiden tehtävänä on tukea.
– Valitettavan usein alkoholi on saattanut olla työkavereita yhdistävä tekijä, ja nollalinjalainen suljetaan pois
työporukoista, Nerkko on huomannut.
Alkoholista kieltäytyvä henkilö saattaa havahtua siihen,
ettei häntä enää kutsuta työkavereiden vapaa-ajan tapaamisiin. Jos kutsutaan, hän joutuu selittelemään tyhjää lasiaan.
Alkoholia tuputtava henkilö saattaa unohtaa, että alkoholi vaikuttaa ihmissuhteisiin myös työpaikan ulkopuolella.
Tuputtaja saattaa vaarantaa toisen perhe-elämän ja ystävyyssuhteet.
– Alkoholin käyttö on tässä tapauksessa yksityisasia: toisen ihmisen päätöstä kieltäytyä alkoholista tulee kunnioittaa, Nerkko muistuttaa. □

K Y S Y,
KESKUSTELE,
KUUNTELE

AJOISSA LIIKKEELLE
Lähde liikkeelle ajoissa.
Jos huomaat työkaverissa
tai alaisessasi muutoksia,
kysy ja kuuntele.

VALMISTAUDU ENNALTA
Mieti etukäteen,
mitä haluat tietää ja
kuinka kysyt asioista.

KEHU TOISTA

Puhu työstä. Vahvistat
vuorovaikutusta, kun ensin kysyt
työstä ja kehut toisen
ammattitaitoa.

OTA ONGELMA ESIIN

Kerro, mikä asiassa
huolettaa. Puuttuminen ei ole
rankaisemista vaan ongelman
esille ottamista.

MUISTUTA SÄÄNNÖISTÄ
Kertaa työpaikan pelisäännöt
päihdeasioissa.

Lähde: Työturvallisuuskeskus

JUOMISTAAN voi arvioida
netissä AUDIT-testillä
ja seurata puhelimeen
ladattavalla OttoMitta
-sovelluksella.
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– Puuttuminen
ei ole pelkästään
esihenkilön asia.

Lempäälästä mallia

PÄIHDEOHJELMAAN listataan konkreettiset
toimintatavat niiden hetkien varalta, jolloin
työyhteisön jäsenellä epäillään alkoholiongelmaa.

ALKOHOLI EI OLE NYKYAIKANA ainoa koukuttava ja riippuvuutta aiheuttava asia. Toiminnalliset riippuvuudet, kuten
someriippuvuus ja pelaaminen, voivat haitata työntekoa.
Lempäälän kunta on laatinut ohjelman päihde- ja toiminnallisiin riippuvuuksiin. Se huomioi muuttuneen päihdekentän ja
on toiminut mallina useille organisaatiolle.
– Lempäälän ohjelma sisältää konkreettiset toimintaohjeet
tilanteisiin, joissa oma, työtoverin tai alaisen riippuvuus huolettaa tai joku esiintyy työpaikalla päihtyneenä, Lempäälän
kunnan henkilöstöjohtaja Auli Nevantie kertoo.
Jokainen työntekijä vastaa itse työkyvystään, mutta esihenkilöllä on vastuu ja velvollisuus määritellä työntekijöiden
työkunto työturvallisuuden näkökulmasta sekä puuttua huolta
aiheuttaviin tilanteisiin. Lempäälän ohjelmassa on kuvattu
selkeällä kaaviolla, millaista apua työntekijälle voidaan tarjota
ja millaisissa tilanteissa riippuvuutta aiheuttavat asiat voivat
johtaa työsuhteen katkeamiseen tai muihin toimenpiteisiin.
– Esihenkilö huolehtii, että päihde- ja riippuvuusohjelma
toimintamalleineen on jokaisen työntekijän tiedossa.
Lempäälän ohjelmaa päivitetään säännöllisesti. Tieto muutoksista kulkee työntekijöille esihenkilöiden kautta. Kerran
kuussa esihenkilöt käyvät yhdessä läpi kunnan ajankohtaisia
ohjeistuksia ja keskustelevat tärkeistä teemoista.
Päihdeohjelma lisää avoimuutta. Riippuvuus aiheuttaa
pelkoa ja häpeää ja johtaa usein asian kieltämiseen ja
salailuun.
– Päihde- ja riippuvuushaittojen torjuminen ei tarkoita
totaalikieltoja. Lempäälän ohjelma sisältää ohjeet vastuulliseen alkoholitarjoiluun Lempäälän kuntaorganisaation
tilaisuuksissa ja suositukset sosiaalisen median ja netin
käyttöön.
ESIHENKILÖILLÄ on vastuu ja velvollisuus
puuttua huolta aiheuttaviin tilanteisiin.
Päihdeohjelma ja sen noudattaminen on
työkaverista huolehtimista.
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R A AT I

Mistä voimaa ja
virtaa arkeen?

TAKANA ON MONTA poikkeuksellisen raskasta vuotta, ensin korona,
sitten Ukrainan sota ja kiristynyt turvallisuustilanne, nyt uhkaa inflaatio
ja taloudellinen epävarmuus. Kaiken lisäksi pimein vuodenaikakin tulollaan.
Mikä on sinun energianlähteesi? Mistä ammennat voimaa ja virtaa
arkeen? Entä työhön? Vastaajina kolme JHL:n jäsentä.

TULEEKO MIELEESI KYSYMYS,
jonka haluat esittää JHL:n jäsenille?
Lähetä se osoitteeseen motiivi-palaute@jhl.fi

Marko Hämäläinen

liikuntapaikkojen hoitaja
KIURUVESI

Sari Raiskio

luottamusmies,
asiakaspalvelija

Otto Helpi

työsuojeluvaltuutettu
ESPOO

JOKIOINEN
Kun pääsen mökille ja kalastamaan,
sielu ja mieli lepäävät ja akut latautuvat.
Toinen mökeistä on lähellä Nilsiässä, toinen kaukana pohjoisessa
Savukoskella. Sinnekin menen
yhdessä perheen kanssa kolmesti
vuodessa - keväällä, kesällä ja
syksyllä.
Vaimoni Hanne on yksi hyvän tuulen lähde, hänestä saa voimaa ja
jaksamista. Aiemmin matkailimme
yhdessä ulkomaita myöten, nykyään
enää harvemmin mökkiä kauemmaksi.
Myös työpaikan hyvä porukka ja
ilmapiiri auttavat jaksamaan läpi
pimeän marraskuun. Meitä on neljän äijän tiimi, ja enimmäkseen
osaamme ottaa asiat huumorin
kannalta.

Saan voimaa työstäni Ypäjän hevosopiston asiakaspalvelussa. On ihana
auttaa ihmisiä eri tapahtumissa ja
tilaisuuksissa. Viime viikonloppuna tein noin 10-tuntiset työpäivät mutta nautin joka hetkestä.
Omistan hevosen puoliksi tyttäreni kanssa. Kun nousen ratsaille,
kaikki muu unohtuu ja on vain se
hetki.
Lokakuussa on Helsingissä kansainvälinen iso Horse Show, jossa
toimin turvallisuuspäällikkönä. Sen
voimalla rämmin läpi pimeän marraskuun ja alan jo odottaa kevättä,
kesää ja valoa. Kesällä en tarvitse
edes unta, lämpö ja valo riittävät.
Neljäs voimanlähde on elokuussa
vuoden täyttänyt lapsenlapseni
Peetu.

Perhe on tärkein voimavarani. Siihen
kuuluu puolison lisäksi neljä lasta,
10-vuotiaista 15-vuotiaaseen.
Toinen tärkeä virtalähde on liikunta, etenkin kiipeily ja taekwondo.
Kumpikin on hyvä tapa nollata pää
työpäivän jälkeen.
Kiipeilyä harrastan sekä liikuntasaleilla että ulkona luonnonkallioilla.
Olen kiipeillyt Suomen lisäksi Norjassa, Skotlannissa ja Irlannissa.
Minulle se on hauskanpitoa mutta
kuitenkin tietyllä vakavuudella, sillä
haluan kehittyä kiipeilijänä.
Espoon kaupungilla on turvavarteiksi kutsuttuja tietoiskuja. Viimeksi teemana oli ”tunnista omat
voimavarasi”. Koronasta aiheutui
monelle lisätaakkaa. Siksi työsuojelussa on keskitytty siihen,
kuinka kuormitusta voi keventää.
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Ut ur ekorrhjulet
Jenny Winstén har har haft många
arbetsplatser, men månat om att
lämna dörrar på glänt i stället för
att stänga dem.
text Marina Wiik foto Roope Permanto

N

är Jenny Winstén, 40, växte upp såg hon skolan
som ett nödvändigt ont. Som tonåring valde hon
den kortaste yrkesutbildningen hon kunde hitta
och började studera till bagare.
– Min ungdomstid var en berg- och dalbana. Jag är ett levande
exempel på att även den vildaste av ungdomar kan bli en klok
vuxen, säger Winstén.
Under årens lopp har hon haft ett tiotal jobb och skaffat sig
fem utbildningar. Inte för att hon varit tvungen, utan för att
hon känt för det.
– Jag har tagit de chanser som dykt upp. När jag svarat på en
arbetsannons har jag inte brytt mig om ifall jag inte matchar
alla krav. Det värsta man kan få är ett nej.
Genom att inte stanna kvar på en arbetsplats för länge slipper
hon de intriger som ofta följer med då man blir för insyltad.
– På många arbetsplatser känner folk bitterhet över det de
gör. De fortsätter i gamla, invanda hjulspår och kommer till
jobbet bara för att få sin lön. Sådan vill jag aldrig bli.

Hjälper utan krav

Sedan februari jobbar Winstén som handledare för blivande
närvårdare på yrkesskolan Axxell i Karis, Raseborg.
Skolan ger ett ljust och fräscht intryck. En glaskorridor
förenar dess två byggnader med varandra. Dagligen passerar
hundratals elever genom den när de ska till lektioner. Ofta blir
någon borta av en eller annan orsak.
– Det kan vara strul hemma eller med kompisar, pojkvännen
kan ha gjort slut eller så är det något annat som trycker. Fast
eleverna studerar till ett yrke, är de mitt i ungdomsåren med
allt det innebär, säger Winstén.
Hon fungerar som lärarens högra hand – hämtar och delar ut
material, registrerar sjukfrånvaro, gör lektionsanteckningar –
samt ser till att eleverna har arbetsro. Efter att läroplikten
förlängdes är behovet av hjälpande händer extra stort då alla
inte är speciellt motiverade för sina studier.
Förutom det rent praktiska handlar en stor del av jobbet om
att vara en trygg vuxen och samtalspartner. Om någon stiger
upp och går ut från lektionen utan orsak, följer Winstén efter
och kollar att allt är bra.
– Anställningsvillkoren inom den privata utbildningssektorn
är inget att hurra för. Ungdomarna och deras förtroende gör det
ändå mödan värt att jobba här.
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DET ÄR lätt för Winstén att vara på samma nivå som
Axxells elever. Hon är handledare för bland andra Tilda
Lindholm (t.v.), Leona Pettersson och Frida Lindqvist.

Winstén jobbar på deltid, 80 procent, och är på plats fyra
dagar i veckan. Förmiddagens lagstadgade kaffepaus tillbringar
hon vanligtvis i skolans café.
– Jag tycker att eleverna ska ha möjlighet att träffa mig utanför klassrummet. Vi brukar sitta och prata eller spela kortspel.
Jag försöker se till att alla får vara med.

Närvårdare på distans

Under coronaepidemin utbildade Jenny Winstén sig till närvårdare på distans. Några år tidigare hade hon tagit examen som
skolgångshandledare för morgon- och eftermiddagsverksamhet. Hon jobbade också ett tag i en klass för barn med särskilda
behov i Ekenäs.
I och med att hon också arbetat som köksbiträde på Axxell,
var hon som klippt och skuren för sitt nuvarande jobb. Det var
ändå inte självklart för henne att söka det.
– I princip hade jag redan beslutat att inte ta emot ett fast
jobb någonstans. När man haft friheten att kunna bestämma
över sin egen tid, vill man gärna ha det så också framöver.
Innan Winstén började på Axxell fördelade hon tiden mellan
tre olika arbeten: tandskötare, handledare för personer i behov
av särskilt stöd och handledare i dagverksamhet för äldre.
– Mitt ideal är praktiskt knegande och människomöten i
lämpliga doser. Då jobbet som skolgångshandledare kräver konstant närvaro, är det svårt att kombinera med andra arbeten.

Lämnar dörrar på glänt

– Jag har varit
i elevernas
kläder. Se så
bra det blev!

JENNY WINSTÉN har inte som mål att tjäna
stora pengar, utan ser det som viktigare att
ha ett meningsfullt jobb.

Winsténs livsfilosofi, att leva i nuet och vara lyhörd för sin inre
röst, har uppkommit efter hand. Hon har också erfarenhet av
en längre fast anställning och de förmåner den för med sig.
I tonåren började hon som lokalvårdare på dåvarande
Ekenäs sjukhus. När hon sa upp sig hade hon arbetat på de
flesta avdelningar och utbildat sig till både lokal- och instrumentvårdare vid sidan om jobbet.
– Jag var 35 år och började känna att även om metoderna
utvecklas, har jag inte så mycket mer att ge.
Hon var ändå inte redo att kapa av banden genast, utan
började med att studera på kvällstid. Efter en praktikperiod
som skolgångshandledare på en skola sa hon upp sig.
Jenny Winstén säger att hon ibland undrat vad folk tänker då
hon bytt jobb titt som tätt. I alla fall har många sagt att hon är
en inspirationskälla för dem. Man behöver inte veta vad man
ska göra resten av livet då man är 16 – eller 46.
Winstén poängterar att hon inte stänger några dörrar bakom
sig, utan lämnar dem på glänt. Hon säger att positiva upplevelser bygger upp och ger henne självförtroende att pröva på
nästa sak, och nästa.
– Jag bär med mig mina erfarenheter och de vänskapsförhållanden jag fått. Tråden klipps inte av, den blir bara längre
och längre.
På fritiden går Winstén gärna på loppis eller skogspromenad.
Hon är också stöd åt två brukare med funktionsvariationer.
Den ena träffar hon på kafé och den andra brukar följa med
då Winstén med sambo åker motorcykel eller kör raggarbilar.
– Jag vill visa mina barn att livet är mer än ett ekorrhjul. Med
en enkel gest kan man förgylla en annan människas vardag. □
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Raskaan sarjan
sanoja

Teemu Keskisarja on pölyisen historiagenren kapinallinen
supertähti, jolta irtoaa meheviä sitaatteja ja tölväisyjä. Vai
onko pahan pojan imagolla toinenkin puoli?
teksti Sami Turunen kuvat Vesa Tyni

T

eemu Keskisarja näyttää lemmikkinsä hukanneelta aamu-uniselta koiranulkoiluttajalta tepastellessaan haaleassa hupparissa ja väljissä collegehousuissa Helsingin Vallilassa. Tai kuten nettikommentissa luonnehdittiin, siltä kuin olisi juuri toipunut
kahden viikon ryyppyputkesta.
Työväenasuntomuseossa hän menee kiltisti, mihin kuvaaja
pyytää, mutta pysyy muuten visusti vaiti. Tunnin kuvaussession aikana hänestä irtoaa muutaman kerran ”joo” ja kerran
”ai, hyvä”.
Välinpitämättömyys on vain pintaa. Historioitsija katselee
kiinnostuneena ympärilleen, ja kun kysytään, puhetta tulee.
Tarkasti, tiiviisti ja mietitysti.
Museossa esitellään asuntoja, joissa suomalaiset elivät sotaajan molemmin puolin: niukasti kalustettuja mutta siistejä ja
yksinkertaisuudessaan kauniita huoneita höystettynä vanhan
puutalon tuoksulla.
– Nykyihminen ajattelee, että kamalaa, miten isovanhemmat
ovat eläneet. Mutta ei tämä ole ankeutta, eivätkä aikalaisetkaan pitäneet sitä sellaisena. Eivät ihmiset olleet onnettomampia kuin nykyään, se on vain kulutususkonnon
keksintöä, Keskisarja aloittaa.
– Nämä ovat hyviä asuntoja, mutta nykyään ne eivät kelpaisi
edes asunnottomille, alkoholisteille, pakolaisille tai köyhille.

Myöhäinen opiskelija

Keskisarja oli kiinnostunut historiasta jo natiaisena. Hän
kuunteli vanhojen ihmisten tarinoita ja luki vaativia historiateoksia kolmasluokkalaisena.
Hän pääsi yliopistoon minimipisteillä ja aloitti historian
opinnot kolmikymppisenä 2000-luvun alussa. Tohtoriksi
Keskisarja väitteli 2006. Hän työskenteli ennen opintojaan
rakennuksilla ja eli 90-luvulla myös ”yhteiskunnan piikkiin”.
Hän suhtautuu työhön lakonisesti.
– Ei työn kuulu olla erityisen hauskaa ja motivoivaa.
Eikö se ole ristiriidassa sen kanssa, että työ antaa monille
merkitystä elämään?
– Mutta antaako se sitä kaikille? Enemmän kuin jotain
kirjoittajia arvostan joka tapauksessa niitä, jotka tekevät esimerkiksi hoitoalan tai puhtaanapidon töitä.

Keskisarja on kolmen lapsen isä ja täyttänyt hiljattain 50.
Iän karttumiseen hän suhtautuu nihkeästi.

Epäakateemisuus miellyttää

Keskisarja on yrittäjä, jonka työt muodostuvat kirjoittamisesta, historiallisista opastuskierroksista sekä luennoista,
joita hän pitää vuosittain jopa sata – kirjastoissa, yritystilaisuuksissa ja kotiseutujuhlissa. Historioitsijan mukaan
niillä ei ansaitse häävisti.
Sota- ja murhakirjat myyvät, mutta kustannuksiakin kertyy
muun muassa avustajien palkoista. Varsinainen toimeentulo
tulee yritysten tilaushistorioista, kun metsäfirma tai vakuutusyhtiö täyttää pyöreitä ja kirjoituttaa taipaleestaan historiikin.
Taustatyötä tekevät avustajat ovat historiasta kiinnostuneita, nykyisiä tai eläköityneitä duunareita.
– Epäakateemisella ihmisellä, joka on tehnyt raskasta työtä,
on kova motivaatio. En halua avuksi tohtoreita tai opiskelijoita. Olen antanut jopa kenkää työharjoittelijoille, koska he
eivät käsitä, että jotain pitäisi saada oikeasti aikaiseksi.
Keskisarja kirjoittaa paljon työläistenkin historiaa ja
ymmärtää tarpeen mukaan tulkinnoissaan eri osapuolia.
– Tietysti olen ollut vaikuttunut, miten vahva vaikutus työväenliikkeellä on ollut ihmisten omanarvontuntoon ja kulttuuriin. Tunnen myös patruunoiden sielunmaisemaa, ja ilman
pakkoa työväen palkkakustannuksiin ei ole herunut yhtään
ylimääräistä ropoa.
Historioitsija muistuttaa, että myös yrittäjien leipä on pieninä palasina maailmalla. Entisaikaan yrittäjillä ei ollut turvaverkkoja. Konkursseja tuli säännöllisesti ja sen jälkeen yrittäjä
saattoi kuolla nälkään.

Internetin molemmat puolet

Teemu Keskisarja on tuottelias ja monipuolinen kirjoittaja,
joka on nakuttanut teoksia tasaiseen tahtiin: homoista,
sarjamurhaajista, Kyllikki Saaresta, Mannerheimista,
G.A. Serlachiuksesta, Metsäliitosta, Kopran sahasuvusta,
Stockmannista ja tietysti sodista sekä Suomen vuosista 1917,
1918 ja 1939.
Tuotteliaisuutta ruokkii lyhytjänteisyys ja nopea halu
päästä uusiin aiheisiin.

A I KAJANA

1714
Isoviha oli Suomen kamalin
aika joukkoteurastuksineen.

1809
Oli hyvä, että pääsimme
eroon Ruotsista.

1939
Ennen sodan alkua oli Suomen
loistavimpia vuosia.

1971
Synnyin.

1984
Muutin Pornaisiin, joka oli
ahdistava ja paska pitäjä.

– Ei työn kuulu olla
erityisen hauskaa tai
motivoivaa.
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– Suomelle sopiva eläin leijonan
sijaan olisi orava.
– Se onnistuu helposti, koska mulla on niin surkea muisti. En varmaan pääsisi läpi lukion ylioppilaskirjoitusten historiasta, koska talvisodan asiat ovat
pyyhkiytyneet mielestä.
Eikö ole hankalaa, jos historioitsijalla on huono
muisti?
– Joo, se on mun heikkous. Joudun jatkuvasti hakemaan netistä vuosilukuja.
Niin, internet, Keskisarjan kritiikin ykköskohde.
Hän myöntää, että netti tarjoaa hyviä työkaluja,
vaikka niitä onkin vain noin kymmenen, esimerkiksi kirkon ja kirjastojen tietokannat, joista hän saa
nopeasti minkä tahansa harvinaisuuden.
– Mutta turhuuksia on kymmenen miljoonaa. Tarpeellisen tiedon löytäminen on yhtä vaikeaa kuin
Abrahamin olisi löytää kymmenen vanhurskasta
Sodomasta ja Gomorrasta.
Historioitsijan suosikki-inhokki on sosiaalinen
media. Hän on sanonut, että ”jos netti luhistuu, veri
roiskuu, kun siskot ja veikot joutuvat keskenään
tekemisiin”.
– Jos some katoaisi, luulen, että se lisäisi väkivaltaa. Henkirikokset ja törkeät väkivaltarikokset ovat kaikkien aikojen alimmalla tasolla. Mistä
muusta se voi johtua kuin ihmisten passivoitumisesta? Some on varaventtiili paineiden purkamiseen
ja välttämätön roskaväen kurissa pitämiseen.

”On mun kirjoissakin virheitä”

Keskisarja kantaa mainetta kulmikkaana persoonana. Mehukkaita sitaatteja on vaivatonta saada,
ja niihin on helppo tarttua. Itse hän ei mainettaan
ymmärrä.
– Olen kirjoittanut puolitoista hyllymetriä kirjoja,
ja siellä on hyvin harvassa joku kirosana tai n-sana.
Mielestäni pyrin pidättyväiseen kieleen.
Keskisarja kolumnoi ahkerasti Ilta-Sanomissa.
Huutia saavat kirkko, valtio, poliitikot, mielensäpahoittajat, sotahullut, yrityselämän uhkarohkeat
epäonnistujat ja oikeastaan koko kansa.
– Kolumnissa on valittava yksi terävä kulma. Kaikilla asioilla on etu- ja takapuoli, mutta itse en kirjoita juttua, jossa mielistellään kaikkiin suuntiin.
Ehkä Keskisarja onkin vain realisti, joka ei kumartele ketään. Häntä ei myöskään tunnu kiinnostavan,
mitä muut hänestä sanovat. Tätäkään juttua hän ei
halua tarkastaa ennen sen julkaisemista.
– Ei sillä ole mitään väliä. On mun kirjoissakin
virheitä.

Hyvinvointia yrittäjiltä
Suomessa vallitsee kertomus, että hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu yhteistyöllä ja rakentajina olleet
niin ihmiset, valtio kuin työmarkkinaosapuolet. Keskisarja kiistää tarinan siitä, että kivat poliitikot pelastivat työläiset työnantajien mielivallalta taikomalla
kahdeksan tunnin työpäivät ja eläkkeet.
– Se meni niin, että aluksi oli Päijänteen latvoilla
joku paska tehdas, joka uitti tukit, viipaloi ne laudoiksi ja rahtasi ulkomaille. Siitä jäi yrittäjälle
pikkusiivu, josta ei pystynyt kustantamaan eläkkeitä
tai työttömyyskorvauksia, Keskisarja sanoo.
– Vasta kun Suomen talous alkoi toimia ja ylimääräistä mammonaa kertyä, ammattiliitot kamppailivat siitä pikkuhiljaa osansa – niin kuin pitääkin.
Keskisarjalaisen tulkinnan mukaan myös valtion
roolia työllistämisessä liioitellaan: 1940–50-luvulla
laitettiin kymmeniätuhansia työttömiä ”kaivamaan
hyödyttömiä kuoppia tai tarpeettomia teitä”. Hän
silti painottaa, että julkinen infra rautateineen ja
katuineen hyödyttää yrityselämää ja julkissektorin
tehtävät ovat arvokasta ja välttämätöntä työtä.
– Tulopuoli tulee kuitenkin yksityissektorilta.

Suomi uhattuna

Teemu Keskisarja on taipuvainen pessimismiin. Hän
pitää 2020-lukua viheliäisenä, tyhjänpäiväisenä ja
keinotekoisena aikakautena ja uskoo, että Suomen
kulttuurilla ja kielellä on elinaikaa alle sata vuotta.
– Sen tuhoaa ylikansallinen epäkulttuuri, englannin ylivalta, itseinhoinen kansainvälistymiskiima,
tyhmistyminen ja korkeakulttuurin mitätöiminen.
Mutta kyllä häneltä löytyy lohdunkin sana.
– Ei suomalaisuus ole silti ollut turhaa. Antiikin
kulttuurikin tuhoutui, mutta sieltä on säilynyt sirpaleita ja vaikuttimia seuraaville kulttuureille. Me
elämme ainutkertaiset elämät, ja tuhon tiedostaminen ei tarkoita sitä, että kaikki oli vain turhuutta.
Kai lopuksi pitää löytää myös jotain positiivista?
Jotain, mikä meillä on hyvin? Jotain ainutkertaista?
Keskisarja sanoo, että olemme maailman rauhantahtoisin kansa, joka ei ole koskaan ollut syyllinen
omiin sotiinsa.
– Olen ehdottanut, että Suomelle sopiva symboli
olisi leijonan sijaan orava. Se on suomalainen eläin,
joka symboloi käpyjen keräämisellään sitä ylihuomisesta huolehtimisen kulttuuria, mikä on Suomessa
parasta. □

2000

1985
1980-luvun musiikin paras
vuosi.

Lopetin kilpashakin, koska
tuli liikaa turpiin.

2001
Pääsin yliopistoon.

2009, 2011, 2019
Lasten syntymät.

Motiivini

HISTORIAN PAHIN IHMINEN?
Mao Zedong. Hitler ja Stalin on saatanallistettu, mutta Mao
on silti maailmanhistorian tuotteliain murhamies. Yksikään
kiinalainen muoviesine ei jää kuitenkaan ostamatta, vaikka
massamurhaajaa palvotaan edelleen paraateissa.
MIKÄ ON TÄRKEIN TYÖKALUSI?
Nauhuri, johon sanelen ajatukseni autossa,
metsässä, pyöräillessä ja lapsia hoitaessa.
HARRASTAT HAUTAUSMAILLA KÄVELYÄ. MIKSI?
Hautakivissä on nimen lisäksi vain syntymä- ja kuolinaika, joskus titteli. Se antaa mielikuvitukselle tilaa.
Hautausmaat ovat turvallisia elämän
ja kuoleman kehtoja.

OTSIKOSSA
KERROTAAN
ASIASTA
Lorem ipsum maio is moluptae nesed
que dolut acesequam, coreperchil ipis
doluptatis.
Kolme vuotta sitten Teerijärven kirjasto
Pohjanmaalla muutti uusiin tiloihin. Vaikka
varastotilaa on lähinnä kirjoille, kokonaisvaikutelma on siisti ja viihtyisä. Teokset on
jaoteltu aiheen ja kielen mukaan: ruotsiksi,
englanniksi ja suomeksi. Yksi nurkkaus on
sisustettu mukavilla sohvilla ja pehmoleluilla
erityisesti lapsia varten.
– Välillä joku poikkeaa edelleenkin katsomaan, millainen tästä oikein tuli, kirjastovirkailija Tove Knutar Sjöblom nauraa.
Hän on erityisen tyytyväinen rakennuksen
toimivaan pohjaratkaisuun ja keskeiseen
sijaintiin kylän päiväkodin ja koulun kupeessa. Sisään astumisen kynnys on matala sekä
lapsille että aikuisille.
– Kirjastosta on tullut kaikkien yhteinen olohuone: paikka, jossa lämmitellään
koulubussia odotellessa, silmäillään lehtiä tai
vaihdetaan kuulumisia.
Gunlis ja Kaj-Gustav Österlund käyskentelevät hyllyjen välissä. He ovat ahkeria
lukijoita ja erityisen mieltyneitä dekkareihin.
Gunlisillä on myös tapana lukea kotiin ja
puutarhanhoitoon liittyviä lehtiä.
– Emme kyllä selviäsi ilman kirjastoa,
sanoo Kaj-Gustav Österlund.
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Jäsenellä tulee olla mukana voimassa
oleva jäsenkortti/henkilötodistus
jäsenyyden todentamiseksi.

Alueelta

Itä-Suomi

Yhdistysten ilmoituksia alueittain. Kokous-, koulutus- ja
tapahtumailmoitukset löytyvät myös jhl.fi/tapahtumakalenteri.

Etelä-Suomi
Tie-infra Etelä-Suomi JHL 002
Sääntöm. syyskokous 27.10. klo 18
Niinistönkatu 4, Hyvinkää. Käsitellään
Rakennusliittoon liittyminen. Ruokatarjoilu, jonka johdosta ilm. 21.10
mennessä p. 040 185 6459.

Järvenpään JHL 213

Sääntöm. syyskokous 1.11. klo 18
Cooperin kulmaan, Myllytie 11, Järvenpää. Kokouksessa tarjotaan ruokaisa
salaatti. Ilm. 15.10. mennessä
jhl.huvitmk@gmail.com, ilm. myös
mahdolliset allergiat.

Helsingin liikennealan
eläkeläiset ry

Sääntöm. syyskokous 3.11. klo 16 Vallilan varikon ruokala, 3. krs, Hämeentie
86–88, Helsinki.

Espoon julkisten ja
teknisten alojen JHL 615

Sääntöm. syyskokous 3.11. klo 16.30,
Virastopiha 2 C, 6. krs, Espoo.

Helsingin sosiaali- ja
terveysalan hoitohenkilöstö JHL 398

Sääntöm. syyskokous ja pikkujoulut
4.11. klo 17–21 ravintola Vaakunassa,
Kaivokatu 3, Helsinki. Päätetään toimihenkilöille maksettavista korvauksista
2023. Yhdistyksen tilanne tulevaisuudessa. Yhd. tarjoaa kokoukseen
osallistuneille jäsenille illallisen. Tuo
tullessasi pieni nimetön lahja (arvo
n.5 €). Ilm. viimeistään 20.10.
pirkko.makela@hotmail.fi tai
p. 041 533 7259 ja kerro valitsemasi
ateriakokonaisuus ja mahdolliset
ruoka-allergiat. Klassikko >
Häränliha carpaccio, parmesania,
kapriksia ja tryffeliöljyä (G)
Pippuripihvi 150g naudan sisäfileestä,
mustaleima-perunagratiinia ja talon
pippurikastiketta (L,G)
Suklaakakkua, mascarponevaahtoa ja
vadelmakastiketta (L,G)
Vaakuna > Etanat valkosipuli-yrttivoissa
ja paahdettua maalaishapanleipää (L)
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Paistettua siikaa, perunamuusia ja
rapukastiketta (L,G)
Omenapaistos ja vegaaninen vaniljajäätelö (VE)
Tynell > Pikkelöityjä kanttarelleja, tattimoussea ja siemennäkkileipää (VE,G)
Punajuuriwallenberg, kukkakaalipyreetä,
paahdettuja juureksia ja rucola-pestoa
(VE)
Omenapaistos ja vegaaninen vaniljajäätelö (VE)

Helsingin opetustoimen
henkilöstö JHL 133

Sääntöm. syyskokous 7.11. klo 17.30
JHL Etelä-Suomen tiloissa, Sörnäisten
rantatie 23, Helsinki. Sit. ilm. tarvitaan
kahvitarjoilun järjestämisen vuoksi
viim. 23.10. jhl133hallitus@gmail.com.

Pääkaupunkiseudun yksityisen sosiaali-, terveysja kasvatusalan henkilökunta JHL 141

Sääntöm. syyskokous 9.11. klo 17 etänä
tai paikan päällä Kerhohuoneistolla,
Hämeentie 67 B 31–33, 00550 Helsinki.
Kokouksen kirjautumislinkki tulee
jäsenille sähköpostiin. Liity kokoukseen
ajoissa, klo 16:40 alkaen. Täydennetään
hallitusta valitsemalla hallitukseen yksi
varajäsen. Kokouksessa vahvistetaan
luottamusmiehet, päätetään lisäbudjeteista. Osallistujien kesken arvotaan viisi S-ryhmän lahjakorttia.

Päijät-Hämeen koulutuskonserni JHL 560

Sääntöm. syyskokous 14.11. klo 16.30
Salpauksen ravintola Kulinaari, Svinhufvudinkatu 6, Lahti. Ilm. 10.11. mennessä
saara.honkanen@salpaus.fi ja ilm.
samalla mahdolliset ruokarajoitteesi.

Helsingin
lastensuojelijat JHL 023

- Sääntöm. syyskokous 15.11. klo 17
Torkkelinkatu 2 a, Helsinki. Keskustellaan ajankohtaisista asioista.
- Yhdistyksen 50-vuotistaivalta
juhlitaan 3.12. Varaathan päivän
kalenteriisi.

Hallinnon, tietotyön ja
tukipalvelujen ammattilaiset JHL 872

Sääntöm. syyskokous 15.11. klo 17
Paasitorniin, kokoustila Tarja Halonen,
Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki.
Kahvitarjoilu. Ilm. kotisivujen kautta
7.11. mennessä os872.jhlyhdistys.fi/
syys-ja-kevat-kokoukset. Ilm. myös
mahdolliset ruoka-allergiat.

Helsingin yliopistollisen
keskussairaalan henkilökunta JHL 035

Sääntöm. syyskokous 17.11. klo 17.30.
HTY-Talo Paasitorni, kokoustila Tarja
Halonen, Paasivuorenkatu 5, Helsinki.
Edustajien valinta yhteistoimintajärjestöihin vuodelle 2023, täydennys
HUS JHL yhteisjärjestön edustajisto
varajäsenet, yhd. toimihenkilöille
maksettavat korvaukset vuonna 2023,
HYKS henkilökunta JHL ry:n edustajien
vahvistaminen HTY:n 2023 edustajistoon, yhd. nimen ja järjestämisalan
hyväksyminen, kokousten koollekutsumistavasta ja -ajasta päättäminen. Otetaan huomioon 10 §:n
6. kohdan määräykset. Ilm. 7.11.
mennessä, ilmoita samalla allergiat
HYKShkn@outlook.com.

Vantaan JHL 865

Sääntöm. syyskokous 29.11. klo
18–20 Tikso-Kellari Unikkotie 17, 01300
Vantaa. Hallituksen täydentäminen.
Kokouksessa 40 v. ja 30 v. yhd. jäsenyyksien muistamiset ilmoittautuneille.
Ilm. vantaanjhl@gmail.com 7.11. mennessä ilm. yhteydessä kerro @-osoite,
jos osallistut etäyhteydellä kokoukseen
(Teams). Kahvit alkaen klo 17.30.

Lahden JHL 048

Sääntöm. syyskokous 30.11. klo 17
Monitoimitalo Aarre / Kivimaan koulu,
Lahdenkatu 62, Lahti. Kokouksessa
kahvitarjoilu. Käynti koululle Mukkulankadun puolelta. Ennakkoilm. 23.11.
mennessä Lahden JHL toimistoon
jhltoimisto@gmail.com tai
p. 050 369 9920 Syyskokoukseen
osallistujan tulee olla yhd. 048 jäsen.

Sisä-Savon JHL 233

Sääntöm. syyskokous 22.11. ravintola
Hetki, Alatie 8, Rautalampi. Aloitetaan
klo 17.30 ruokailulla. Valitaan pj,
varapj ja jäsenasioidenhoitaja
vuodelle 2023. Ilm. 31.10. mennessä
ssjhl@outlook.com.

Siilinjärven JHL 414

Sääntöm. syyskokous 23.11. klo 18 Laturastin maja, Huvikummuntie 45, 71800
Siilinjärvi. Plm ja varaplm valinnat.
Ruokatarjoilu. jokaiselle osallistujalle
tarjoamme kotiin viemisiksi paketin
Presidenttiä.

Ylä-Savon JHL 206

Sääntöm. syyskokous 22.11. klo 18 työväentalolla, Pohjolankatu 11a, Iisalmi.
Ennen kokousta klo 16–18 ruokailu
yhd. 70-vuotismerkkipäivän
johdosta. Ilm. 8.11. mennessä
ylasavonjhl206@gmail.com tai whatsapp viesti/soitto p. 041 311 8752.
Ilm. jäsennumero sekä mahdolliset
ruoka-aineallergiat.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen JHL 124 Ylä-Savo

Pikkujoulut 2.12. klo 17.30 alkaen Iisalmen Kulttuurikeskuksessa, Kirkkopuistonkatu 9, Iisalmi. Jouluinen ruokailu klo 17.30, jonka jälkeen musikaali
”Viidestoista yö” klo 19. Hinta jäsenelle
20 € ja ei-jäsenelle 65 €. Mahdollisuus
osallistua vain ruokailuun, jolloin hinta
jäsenelle 20 €, ei-jäsenelle 36 €. Sit.
ilm. ruokavalioineen 20.11. mennessä
sonja.raisanen@ylasavonsote.fi. Maksu yhd. tilille FI 47 5600 0520 3583 94
viimeistään 30.11. Maksua ei tule
suorittaa ennen ilmoittautumisajan
päättymistä! Mikäli ajankohta ei sovi,
voit koota työpaikalta porukan ja käydä
syömässä jouluruuan Iisalmessa, Kiuruvedellä, Sonkajärvellä tai Vieremällä
ajalla 5.–9.12. Kuittia vastaan yhdistys
maksaa jäsenelle 20 €. Kuitti toimitetaan Paula Rajamäki/vuodeosastot/
Iisalmen terveyskeskus. Kuitin
mukaan tapahtuman ja hakijan
tiedot tilinumeroineen. Lisät. yhd.
kuopio124.jhlyhdistys.fi.

Meijän sote JHL 212

Sääntöm. syyskokous sekä pikkujoulu
18.11. Hotelli Kimmelissä, Itäranta 1,
Joensuu. Syyskokous alkaa klo 17.
Kokouksen jälkeen pikkujouluruokailu

noin klo 19. Pikkujoulu on ilmainen
kokoukseen osallistuville jäsenille, vain
pikkujouluun tuleville jäsenille hinta on
30 € ja ei-jäsenille 59 €.

Kaakkois-Suomi

Raideammattilaiset JHL ry
osasto 9 Pieksämäki

Sääntöm. syyskokous 8.11. klo 17
ravintola Ukko, Tallikankaankatu 3,
Pieksämäki. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Ilm. Heikki Sopanen p. 044 013 1339.

Lappi
Rovaniemen sairaalain
henkilökunta JHL 216

Sääntöm. syyskokous 4.11. klo 18
Lähteentien Pirtissä, Lähteentie 1,
Rovaniemi. Sääntömuutosasiat.
Ilm. ruokailun vuoksi 27.10. mennessä
p. 050 567 7974 tai
kati.maatta@lshp.fi.

Lounais-Suomi
Nakkilan kunta-alan
ammattiyhdistys JHL 374

- Yhd. jäsenille pizzapäivät 19.–21.10.
Voit valita pizzan kolmella täytteellä
ravintola Vanha kirjakaupassa,
Kauppatie 1, Nakkila. Esitä voimassa
oleva jäsenkorttisi ja kuittaa selkeällä
käsialalla paikan päällä olevaan vihkoon.
- Sääntöm. syyskokous 28.11. klo 18
Nakkilan OP:n kokoustilassa, Porintie 4,
Nakkila. Luottamusmiesvalinnat.
- Jäsentilaisuus 30.11. klo 18 Nakkilan
Op:n kokoustilassa, Porintie 4, Nakkila.
Tilaisuuteen tulee puhumaan LounaisSuomen aluepäällikkö Tommi Raunela
ajankohtaisista asioista.

Turun siviilit JHL 809

Sääntöm. syyskokous 4.11. klo 17 alkaen
hotelli Kakolan ravintola Rubenissa,
Kakolankatu 14, Turku. Ilm. 19.10. mennessä Vesa Mikkoselle p. 02 9483 2609.

Harjavallan
kunnalliset JHL 272

Sääntöm. syyskokous 2.11. klo 17.30
Paronintörmällä, Satakunnantie 46,
Harjavalta. Valitaan hallitukseen eronneiden tilalle uudet jäsenet. Ruokailun
vuoksi ilm. Sarille viim. 17.10.
sari.aromaa@harjavalta.fi tai
p. 040 565 2751 puhelut miel. klo 15
jälkeen.

Raideammattilaisten
V-S Os. 201 JHL

Sääntöm. syyskokous 8.11. Turun
rautatieasema, 2 krs neuvotteluhuone,

Ratapihankatu 37, 20100 Turku. Hallitus
kokoontuu klo 17 ja varsinainen kokous
alkaa klo 18. Kahvia ja pullaa!

Kasvatus- ja sivistysalan
ammattilaiset JHL 065 Turku

aluepalvelukeskuksen kahvio,
Mäkelininkatu 31, 5. krs, Oulu. Osallistujien kesken arvomme 5 kpl Starin
elokuvalippuja. Kahvitarjoilu.

Oulun yliopistolaiset JHL 734

Sääntöm. syyskokous 15.11. klo 18.30
Stadionravintola Veritas, Stadionin
3 krs, Blomberginaukio 4, 20720 Turku.
Kokouksen jälkeen tavattavissa työsuojeluvaltuutettuja. Iltapalatarjoilun
järjestämiseksi ilm. 7.11. mennessä ja
ilm. mahdolliset ruoka-aineallergiat
susanna.poysti@edu.turku.fi tai
p. 050 556 0055 (miel. txt).

Sääntöm. syyskokous 30.11. klo 16.30
ravintola Pekurissa, 4. krs, Kauppurienkatu 15–17. Tarjoilun vuoksi sit. ilm.
viim. 25.11. helena.karjalainen@oulu.fi
tai p. 040 961 4945 (tekstiviesti).
Ilmoita samalla mahdollisesta erityisruokavaliosta.

Turun seudun
kunnalliset vapaaaikatyöntekijät JHL 623

Nokian JHL 105

Sääntöm. syyskokous 19.11. klo 13
Kortteliravintola Rantakerttu, Läntinen
Rantakatu 55a, Turku. Kokoukseen osallistuville yhdistys tarjoaa
ruokailun. Käsitellään yhdistymissopimus ja päätetään 1. purkukokouksen ajankohdasta. Ilm. 11.11.
mennessä jael.silander@turku.fi.

Satakunnan sairaanhoitopiirin JHL 078

Sääntöm. syyskokous 21.11. klo 18
Ravintola Liisanpuiston auditorio,
Pori. Kokouksen jälkeen yhd. tarjoaa
ruokailun Ravintola Liisanpuiston
ravintolassa. Ilm. yhd. kotisivuilla
jhl078.jhlyhdistys.fi. Linkki aukeaa
loka-marraskuun aikana. Muistathan
ilmoittautua ruokailun takia.

Naantalin kunnalliset JHL 246
Sääntöm. syyskokous 30.11. klo 18
kaupungin keskusvarikon kahvio,
Rautakatu 7, Naantali. Kahvitarjoilu!

Oulu

Julkisten ja hyvinvointialojen
Oulun yhdistys JHL 334
Sääntömä. syyskokous 11.11. klo 18
Ravintola Oskarin kellari, Uusikatu 26,
Oulu. Hallitus edellyttää ennakkoilm.
31.10. mennessä. Ruokailun vuoksi ilm.
jari.tilus@gmail.com.

Limingan JHL 531

Sääntöm. syyskokous 15.11. klo 17.30
Merita pizzeriassa, Tornipolku 2, Lumijoki. Hallitus kokoontuu klo 17. Kokouksessa ruokatarjoilu, jonka vuoksi ilm.
ja erityisruokavaliot 4.11. mennessä
p. 040 410 5194.

Sisä-Suomi
Sääntöm. syyskokous 9.11. klo 18
Pikkupippuri, Harjukatu 21, Nokia.
Kahvitarjoilu.

Jyväskylän JHL 616

Sääntöm. syyskokous 25.11. klo 18
ravintola Vehryt Nouka, Noukanniementie 99, Jyväskylä. Yhd. puheenjohtajan valinta vuodelle 2023 ja
hallituksen jäsenten täydentäminen.
Kokouksen jälkeen yhdistyksen pikkujoulut.

Valtakunnallinen
Ateria-tapahtuma

Helsingin messukeskus 8.11. Helsingin
messukeskuksessa on sopimusruokailun ja julkisen sektorin maksuton,
kerran vuodessa järjestettävä ammatillisen osaamisen superpäivä. Teema on
Arvostettuna osaajana muutoksessa.
Ateriassa vierailevat kunnan ruokapalvelujohtajat sekä ruokapalveluiden
hankinnoista vastaavat päättäjät sekä
ravitsemusasiantuntijat. Ateria on alan
toimijoiden yhteinen kontaktifoorumi,
jossa ruokapalveluvastaavat ja asiantuntevat palvelutarjoajat kohtaavat
toisensa. JHL ravitsemusalan ammattialan asiantuntijat ovat siellä sinua
vastassa omalla toimipisteellä.

Raideammattilaisten
osasto 101 JHL

Sääntöm. syyskokous 19.11. klo 13.15
(hallitus klo 12) Irish Pub Danny Boy,
Matti Visanninkuja 15, Seinäjoki. Yhd.
hallituksen täydentäminen varsinaisella
jäsenellä ja varajäsenillä. Ilm. ruokailun
vuoksi 15.11. klo 18 mennessä txt
040 866 1491 (syyskokous ja osallistujan nimi). Matkakulut ja mahdolliset
majoitukset korvataan jälkikäteen
kuitteja ja matkalaskua vastaan.

Aluehallintoviraston, Valtiokonttorin, Digi- ja väestötietoviraston henkilökuntayhdistys JHL ry 717

Sääntöm. syyskokous 19.11. klo 13 hotelli
Gustavelund, Kirkkotie 36, Tuusula.
Mahdollisuus majoittua hotelli Gustavelundissa 19.-20.11. Ilm. ja lisät.
jhlosasto717@gmail.com 28.10.
mennessä.
l

l

l

JHL:n jäsen hoi!
Muistathan Motiivin verkkolehden. Se
tarjoaa ajankohtaista hyötytietoa niin
työelämästä, koulutuksesta, edunvalvonnasta ja hyvinvoinnista tunnetta
unohtamatta. Lue ja pysy ajan hermolla!

motiivilehti.fi

Oikaisu
Motiivin numeroon 5 sivulle 32 oli
virheellisesti pujahtanut vanha
Lahden JHL 048:n yhdistysilmoitus. Ilmoitus oli vuodelta 2021
ja koski ilmoittautumista ehdokkaaksi Lahden kaupungin pääluottamusmieheksi. Motiivin
toimitus pahoittelee virhettä.

Ilmoitusten jättäminen
Yhdistysilmoitukset jätetään osoitteessa
jhl.fi/toiminta/jarjestotoiminta/yhdistykset/
laheta-tapahtuma
Mikäli haluat kokousilmoituksen lehteen,
täytä lomakkeen kohta 3, jossa ruksaat kohdan
”Haluan tapahtuman myös Motiivi-lehteen”.

Oulun kaupungin toimen- ja
viranhaltijat JHL 379

Sääntöm. syyskokous 24.11. klo 17 SAK:n
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HALOO

Näin työssäoloehto muuttuu
SUOMEN HALLITUS PÄÄTTI viime helmikuussa muutoksista palkansaajan työssäoloehdon
määräytymiseen eli niin kutsutusta euroistamisesta. Euroistaminen tarkoittaa sitä, että työssäoloehtoa kerrytettäisiin pelkkien tulojen perusteella, eikä tehtyjen työtuntien määrällä olisi enää
vastaavaa merkitystä kuten nykyisin.
Uudistuksen tavoitteena on muun muassa selkeyttää ja yksinkertaistaa työttömyyspäivärahan
määräytymisperusteita, vahvistaa 54 miljoonalla eurolla julkista taloutta ja saada 1 500 lisätyöllistä. Hallituksen esitysluonnos on ollut lausuntokierroksella, ja se on tarkoitus viedä eduskunnan käsittelyyn tämän syksyn aikana. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. toukokuuta 2023. □

NYKYMALLI
Voimassa olevan lain mukaan työssäoloehto kertyy
aikaperusteisesti, eli tehtyjen työtuntien mukaan.
Saadaksesi ansiosidonnaista etuutta sinun tulee
olla ollut palkkatyössä vähintään 26 viikkoa, eli
noin 6 kuukautta, työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden aikana. Mallissa otetaan huomioon pääsääntöisesti työ, jossa työaikasi on ollut vähintään
18 tuntia kalenteriviikossa ja palkkasi vähintään työehtosopimuksen mukainen.

UUSI MALLI
Uudessa, euroistetussa mallissa oikeus päivärahaan
alkaa, kun olet kerryttänyt vaadittuja palkanmaksukuukausia noin kuuden kuukauden ajan. Yrittäjän
perheenjäsenellä aika on 12 kuukautta. Työssäoloehtoa kerryttäisi kuukaudella jokainen sellainen kuukausi, jonka aikana sinulle maksettaisiin vähintään
862 euroa palkkaa (vuoden 2022 taso). Lisäksi työssäoloehtoa voisi kerryttää puolen kuukauden jaksoissa,
jos maksettu palkka on 431–861 euroa.

MITEN VAIKUTTAA ANSIOPÄIVÄRAHAAN?
Euroistaminen ei pääsääntöisesti vaikuta ansiopäivärahan määrään. Kun olet säännöllisessä kokoaikatyössä eikä sinulla ole palkattomia poissaoloja,
ja palkkasi ylittää uuden tulorajan (862 euroa/kk
vuoden 2022 tasossa), ei mikään muuttuisi, jos jäät
kokonaan työttömäksi tai lomautetuksi. Sen sijaan
ansioturva voi laskea niiltä, jotka tekevät osa-aikatyötä tai satunnaista työtä.

MITEN KÄY KEIKKATYÖLÄISEN?
Jos teet keikka- tai osa-aikatyötä, pääsysi ansiosidonnaiselle riippuisi jatkossa kuukaudessa maksetusta palkasta. Kun työskentelet alle 18 tuntia viikossa, pääsysi ansiosidonnaiselle päivärahalle voi
helpottua, jos ansaitset kuukaudessa yli tulorajan
862 euroa/kk. Työssäoloehto voi siis täyttyä entistä
pienemmällä työmäärällä ja palkalla, jolloin myös
päivärahan määrä jää pienemmäksi.

Saana Siekkinen

SAK:n työ ja turva -osaston johtaja

SAK PITÄÄ KOHTUUTTOMANA, että työttömyyspäivärahan
ehtona oleva työssäoloehdon euroistaminen toteutetaan säästötoimena. Lisäksi jatkossa ei välttämättä ole kannattavaa tehdä
pieniä keikkoja, jos vähäisistä tuloista kertyy vain puoli kuukautta työssäoloehtoa. Tämä leikkaa erityisesti osa-aikatöitä tekevien ja soviteltua päivärahaa saavien turvaa ja lisää muutenkin
heikossa asemassa työmarkkinoilla olevien epävarmuutta.

LUE LISÄÄ stm.fi/usein-kysyttyatyossaoloehdon-uudistamisesta
34 MOTIIVI

JHL työttömyyskassa tiedottaa
tyottomyyskassa.jhl.fi

Hakuohjeet työnteon ja
palkanmaksun keskeytyksen ajalle
eWertti Nettikassa

Sähköinen asiointi,
jonka kautta voit lähettää
hakemukset liitteineen ja
tarkastella omia tietoja.

Hakemusliitteet

Liitteiden lähetys kassaan
suojatusti ilman
kirjautumista.

Päivärahalaskuri
Voit laskea arvion
ansiopäivärahan
suuruudesta.

Nettisivuillemme tyottomyyskassa.jhl.fi on koottu hakuohjeita ja esimerkkejä lomautuksen/työnteon ja palkanmaksun keskeytyksen ajalle. Ohjeet koskevat syksyä 2022 ja
talvea 2023, ja ne on koostettu erityisesti koulunkäynninohjaajia ja koulunkäyntiavustajia varten. Ohjeet koskevat
myös esimerkiksi tuntiopettajia ja muita ammattiryhmiä,
joiden työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät oppilaitoksen
vuotuisten toiminta-aikojen vuoksi. Ohjeistuksessa on omat
osionsa kokoaikatyöstä ja osa-aikatyöstä lomautetuille.

Työttömyyskassan jäseneksi
jo opiskeluaikana

Opiskelija voi liittyä liittoon jo opiskeluaikana opiskelijajäseneksi. Liiton opiskelijajäsenyys ei kuitenkaan pidä sisällään työttömyyskassan jäsenyyttä, vaan kassan jäsenyyttä
tulee hakea. Työttömyyskassan jäsenyyttä voi ja kannattaa
hakea jo samalla kun liityt liiton opiskelijajäseneksi, vaikka
kassan jäsenyys voikin astua voimaan vasta kun aloitat
työn. Saadaksesi hakemasi kassan jäsenyyden voimaan,
muistathan siis ilmoittaa työsuhteen alkamisesta liiton
Päivärahaa voidaan maksaa osa-aikatyön perusteella ilman jäsenpalveluun.
lomautustakin. Nettisivujemme ohjepankista löytyvässä
Hakuohje osa-aikaista työtä tekevälle -ohjeesta löydät
Työttömyyskassan jäsenenä voit jo opiskelun aikaisilla töillä
ohjeet ja lisätietoa sovitellusta päivärahasta.
alkaa kerryttää työssäoloehtoa, jolloin saatat tarvittaessa
päästä ansiopäivärahan piiriin jo heti valmistuttuasi.
Päivärahan saaminen edellyttää aina sitä, että työnhakusi
Työttömyyskassan jäsenyydelle ei ole alaikärajaa, mutta
on voimassa TE-toimistossa. Muista siis ilmoittautua työn- huomioithan kuitenkin, että iällä voi olla vaikutusta päivähakijaksi aina ensin TE-toimistoon tai varmistaa,
rahaoikeuteen.
että työnhakusi on voimassa.
Vaikka liiton opiskelijajäsenyys on päätoimiselle opiskelijalle ilmainen, työttömyyskassan jäsenmaksu tulee kuitenOsa-aikatyö vai kokoaikatyö?
kin maksaa kaikista ennakonpidätyksen alaisista ansiotuTyöttömyysturvalain mukaan osa-aikatyö on kyseessä
loista, mukaan lukien luontoisedut, lisät sekä lomarahat
silloin, kun henkilön työaika on enintään 80 prosentja -korvaukset. Vuonna 2022 kassan jäsenmaksu on 0,30 %.
tia alan enimmäistyöajasta.
Esimerkki: Kun kunta-alan yleistyöaika on enimmillään 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa, lasketaan osa-aikatyöksi sellainen työ, jossa työaika on
enintään 30 tuntia ja 36 minuuttia viikossa. Jos
työaika on 31 tuntia viikossa, katsotaan sen olevan
kokoaikatyötä.

eEmeli Puhelinkassa poistuu
vuoden 2022 lopussa

Sähköiset palvelumme ovat vuosien mittaan kehittyneet
ja niiden käyttäjämäärät lisääntyvät jatkuvasti. Tästä
syystä eEmeli Puhelinkassa poistuu tämän vuoden lopussa.
Käsittelytilanteen pääset tarkistamaan nettisivuiltamme
ja hakemusten lähettäminen onnistuu kätevästi eWertti
Nettikassan kautta.

eEmeli Puhelinkassa päivystää kellon ympäri numerossa
010 190 300 ja henkilökohtaisesti maanantai-torstai klo 9-12.

eEmeli Puhelinkassa

Numerosta 010 190 300
tietoa käsittelytilanteesta ja päivärahasta,
lisäksi päivärahan
hakeminen 24/7.

eEmelissä saat ohjeita, voit tehdä kokonaan työttömän jatkohakemuksen sekä tiedustella maksupäivää ja käsittelytilannetta.
(Hinta kiinteästä verkosta soittaessa paikallisverkkomaksu ja
matkapuhelinverkosta soittaessa oman operaattorin hinnoittelun mukaan)

Nettisivujen Chat-palvelu on avoinna maanantaista
perjantaihin klo 9-14.
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa
Postiosoite: PL 100, 00531 Helsinki
Sähköposti: tkassa@jhlkassa.fi

MINÄ

Valtion
palveluksessa

SANNA LAINEVIRTA
syntynyt 1994
KOTIPAIKKA
Helsinki
KOULUTUS
asiakaspalvelun ja
myynnin merkonomi

Valtioneuvoston kanslian virastomestarin Sanna Lainevirran
ei tarvitse miettiä, mitä tänään päälle. Virkapuku on työnantajalta: kauluspaita, puvun takki ja vaihtoehtoisesti hame
tai housut. – Kravattia käytän vain juhlapyhinä, hän sanoo.

AMMATTI
virastomestari
HARRASTUKSET
ulkoilu koiran kanssa,
ruoanlaitto,
valokuvaus,
musiikki,
sijoittaminen

teksti Ulla Puustinen kuva Roope Permanto

0

2

luottokorttia

festaria
kesässä

20

kollegaa

166

9

7

166
senttiä
pitkä

kauluspaitaa

kilometriä
työmatkaa
– En olisi uskonut,
että tieni vie joskus
Valtioneuvoston linnaan.

400
porrasta
työpäivän
aikana
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1

kielikoru

3

vuotta valtion
palveluksessa
LUE, KUKA ON Sanna
Lainevirran suosikkipresidentti motiivilehti.fi.

LOMAE D U T
UUSI
Vierumäen huvilat

JHL:n jäsenten lomaedut:
Livohka
Suojalan maja
Koskenpään lomakylä
Holiday Clubin lomaviikot
Laakasalon loma-asunto
Lomahuoneisto Levillä
Vierumäen huvilat
Risteilyt ja hotellit
jhl.fi/lomaedut

sijaitsevat Päijät-Hämeessä loistavista
liikuntamahdollisuuksista ja
luonnosta tunnetulla Vierumäellä.
Molemmissa huviloissa on
3 makuuhuonetta, 8 vuodepaikkaa,
hyvin varusteltu keittiö, takka ja sauna.
Majoituspaikan minimivarausaika
on kaksi yötä. Sesonkina 750 € / viikko,
Sesongin ulkopuolella 500 € / viikko.
Varaukset: jhl.fi/lomavaraamo

Livohkan joulu, uusivuosi ja loppiainen
Joulu
Uusi vuosi
Loppiainen

22–27.12.2022
5 vrk
29.12.2022–3.1.2023 5 vrk
5.–10.1.2023
5 vrk

• 2 hengen mökki 290 € / 5 vrk
• 4 hengen mökki 340 € / 5 vrk
• 6–8 hengen saunallinen mökki 485 € / 5 vrk
• punainen tupa (6 hlö) saunallinen mökki 550 € / 5 vrk
Pelkkä mökkimajoitus, ei muita palveluita.
Sisältää liinavaatteet ja pyyhkeet petipaikkojen mukaan.
Yleinen sauna lämmin joka ilta.
Ei mahdollisuutta ruokailuihin.
Varaukset: livohkashop.jhl.fi

Rasismi meissä

Suvaitsevaisillakin työpaikoilla on rasismia. Antirasisti
osaa erottaa myös rakenteellisen rasismin ja
purkaa sitä pala palalta.
teksti Sini Saaritsa kuvat Esko Jämsä

R

asismin historiaa ei ole kirjoitettu loppuun. Vaikka maailma on muuttunut,
rasismi elää syvällä yhteiskuntien
rakenteissa. Se hengittää sieltä kaikkiin arkisiin tilanteisiin, joissa kansalaiset kohtaavat toisiaan, myös työelämään.
Aktivisti, kouluttaja, juontaja ja koomikko
Javiera Marchant Aedo toteaa olevan kyse siitä,
että olemme oppineet rasistisia ajatusmalleja jo
lapsesta.
– Näkökulmamme perustuu ajatukseen, että
valkoinen on normi. Jos oletus on, että Suomessa
ihmiset ovat valkoisia, ruskea tai musta ihminen
ei mahdu niihin raameihin, ja se vaikuttaa siihen,
miten ihmiset kohtaavat toisensa.
Rasismi ilmenee monin tavoin: ruskealle, mustalle tai muulle rodullistetulle ihmiselle aletaan
ensin puhua englantia, sitten ihmetellään, kuinka
hyvää suomea hän puhuukin. Kysellään, mistä olet
kotoisin. Suhtaudutaan ystävällisesti mutta vähän
holhoavasti hänen kykyynsä selviytyä tehtävistään
tai ymmärtää ohjeita.
Ei siis toimita avoimen rasistisesti: nimitellä, solvata, tönitä tai suljeta ulkopuolelle. Sen sijaan työpaikkojen kokouspöytien ja kahvikuppien yli lentelevät mikroaggressiot, nuo kevyet tahattomat
kommentit tai teot. Ne tekevät ei-valkoisista ihmisistä ”toisia”, määrittelevät heidät joksikin, jonkinlaiseksi, joka poikkeaa valkoisesta normista.

Jo lapsena syrjitty

Marchant Aedo kiertää muun muassa työpaikoilla
kouluttamassa yhdenvertaisuudesta eli avartamassa ajattelua työyhteisöjen sisällä. Eniten häntä
työllistävät koulutukset, joiden aiheina on rasismi,
valkoisuus ja antirasismi. Antirasismi tarkoittaa
toimintaa, joka aktiivisesti vastustaa ja vähentää
etnistä syrjintää, sen vaikutuksia ja ennakkoluuloja. Siihen on matkaa, vaikka Suomi
ratsastaa suvaitsevaisen maineella.
Vuoden takaisten tilastojen mukaan Suomessa
elää 470 000 ulkomaalaistaustaista. Kymmenen
vuotta sitten heitä oli puolet vähemmän, mutta
määrä on noussut tasaisesti joka vuosi.
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Yhdenvertaisuusvaltuutetun parin vuoden takaisen selvityksen perusteella afrikkalaistaustaiset
kokevat Suomessa syrjintää ja rasistista häirintää
lapsuudesta lähtien, ja se jatkuu myös työelämässä.
Yhtä tuore on Helsingin yliopiston tutkija Akhaq
Ahmadin tutkimus, joka osoittaa kiistattomasti,
että työmarkkinoilla ulkomaalaistaustainen sukunimi vaikeuttaa merkittävästi työllistymistä.

Rasismi tulee tiedostaa

Rakenteellinen rasismi näkyy tietenkin myös työmarkkinoiden rakenteissa. Javiera Merchant Aedo
painottaa, että ulkomaalaistaustaisten määrä
matalapalkkaisilla aloilla kertoo paljon heihin kohdistuvista oletuksista. Suomessa opinto-ohjaus on
rodullista ja ohjaa erityisesti ulkomaalaistaustaisia
naisia aliarvostetulle ja huonosti palkatulle
hoiva-alalle.
– Siellä on valtava määrä työntekijöitä, jotka ovat
ruskeita tai mustia. Tämä kertoo yhteiskunnan
naisvihasta ja rasistisuudesta. Oletetaan, että tiettyyn rotuun kuuluvat tulevat hoivakeskeisestä
kulttuurista ja sopivat näin hoiva-alalle.
Työpaikoilla joka päivä tapahtuvaa näkymätöntä rasismia ei ole yhtä helppo todeta tilastojen
perusteella. Sitä ei voi kitkeä omasta tai muiden
käytöksestä, ellei sen olemassaoloa ensin tiedosta
ja myönnä. On alettava järjestelmällisesti tutkimaan itseään ja ympäristöään ja katsottava maailmaa hiukan uusin silmin.

Voitko olla olettamatta?

HUS:n alaisen Kivelän seniorikeskuksen työntekijöiden taukotilassa istuu maskit kasvoillaan
kolme valkoista ja kaksi ei-valkoista työntekijää. Valkoisista kaksi on esihenkilöitä, molemmat ei-valkoiset ovat laitoshuoltajiksi opiskelevia.
Opiskelevat ovat muuttaneet Suomeen Nepalista.
Keskustelu viriää varovaisesti siitä, millaista
seniorikeskuksessa on työskennellä ja miten
Ram Panth Prasad ja Shova Paudel Shapkota
kokevat esihenkilöiden, muiden työntekijöiden ja
asiakkaiden kohdelleen heitä. He vakuuttavat, että
työpaikalla on ihan hyvä fiilis.

NEPALISTA SUOMEEN muuttaneet Shova
Paudel Shapkova (vas.) ja Ram Panth
Prasad opiskelevat laitoshuoltajiksi. He
vakuuttavat, että heitä on kohdeltu hyvin
työpaikalla Kivelän seniorikeskuksessa.
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LAITOSHUOLTAJA Sari Janttonen
on tottunut työskentelemään eri
kansallisuustaustoista olevien
työkavereiden kanssa.
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– Puuttuminen
on onnistunut
aina, kun
rasistinen
tilanne
loppuu.

MISSÄ TILANTEISSA OLET KOHDANNUT
IHONVÄRIIN PERUSTUVAA SYRJINTÄÄ
TYÖELÄMÄSSÄ?
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Hakiessa työpaikkaa
Kohtelu työpaikalla
Työuralla etenemisessä
Palkkauksessa
Työsuhdetta päättäessä
Työnantajan tarjoamaan
koulutukseen pääsyssä
Perhevapaan yhteydessä

Kyselyssä oli mahdollista valita usea
vaihtoehto. Vastaajia oli 176.
Lähde: Selvitys afrikkalaistaustaisten
henkilöiden kokemasta syrjinnästä
(2020), Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Kantasuomalaisten ja maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden suhde Kivelän sairaalassa on 40/60. Ulkomaalaistaustaisia on enemmän ja nepalilaisia kaikkein eniten.
Esihenkilöt Mira Saunalammi ja palveluohjaajana työskentelevä Minna Felin sekä laitoshuoltaja Sari Janttonen luettelevat kansallisuuksia, joita löytyy työntekijöiden taustoista. Niitä on
yli kymmenen.
Panth Prasad ja Paudel Shapkota ymmärtävät
kysymykset ja vastailevat suomeksi.
– Kieli on ainoa vaikea asia, Panth Prasad sanoo.
Saunalammi muistaa, kun huomasi puhuvansa
kovemmalla äänellä maahanmuuttajataustaiselle
työntekijälle.
– Olen opetellut puhumaan rauhallisemmin.
Marchant Aedo muistuttaa, että rodullistetuista
tehdään valtava määrä oletuksia sekunneissa.
– Oletetaan ihmisen rotu, etnisyys, uskonto,
jopa luonne. Se liittyy esimerkiksi kieleen ja koulutukseen.
On hankalaa olla olettamatta, sen Marchant
Aedo myöntää. Mutta on myös tiedostettava, että
tekee niin.

Entä tilanne, jossa joku valkoinen kokee syrjintää? Entä ei-valkoisten keskinäinen rasismi?
Pitääkö syyllistää itseään, vaikkei kohtele ketään
rasistisesti tai syrjivästi?
– Ensinnäkin, käänteistä rasismia ei ole olemassa, mutta kukaan ei tietenkään ole vapaa
rodullisista ennakkoluuloista. Itse olen etnisyydeltäni latinalaisamerikkalainen. Chilessä kantaväestöllä voi olla hyvinkin rasistisia ennakkoluuloja esimerkiksi arabitaustaisia kohtaan,
Marchant Aedo sanoo.
Javiera Marchant Aedo on kouluttanut työyhteisöjä baareissa, festareilla, ammattiliitoissa,
nuorisotoimessa, teatterissa, hoivalaitoksissa.
Ihmiset kysyvät häneltä, mitä he voivat tehdä toimiakseen antirasistisesti. Miten reagoida, jos huomaa vaikka työpaikalla jonkun käyttäytyvän rasistisesti.
– Ihmisille on syntynyt jossain vaiheessa sellainen harhainen käsitys, että rasismiin voi puuttua
vain, jos siihen on ensin todella huolellisesti perehtynyt. Puuttuminen on onnistunut aina, kun rasistinen tilanne loppuu, ja sen kohteena ollut pääsee
tilanteesta turvaan.

Rasismiin on puututtava aina

Työyhteisön yhteinen asia

Saunalammi toivoo, että kaikilla hänen alaisillaan
on tunne, että työpaikka on turvallinen. Turvallisen tilan periaate tarkoittaa, että jokaisella on
oikeus rajoihin, esimerkiksi koskemisen suhteen.
Toista ei saa pilkata, ivata, halventaa, sysätä syrjään tai nolata puheilla, käytöksellä tai teoilla.
Saunalammi pyrkii olemaan kuunteleva esihenkilö, joka myös osoittaa tukensa vaikeissa
tilanteissa.
– Yritän aina muistuttaa, että pitää osata asettua
toisen ihmisen asemaan. Että kaikki miettisivät,
millaista on mennä ihan uuteen paikkaan töihin.
Joskus työntekijän vähäisempi suomen kielen
taito turhauttaa toista työntekijää. Se on tyypillinen hetki, jolloin työyhteisössä voi kokea tai
havaita rasismia. Saunalammi puuttuu epäasialliseen käytökseen aina, jos se tulee ilmi. Apua
antaa HUS:n toimintaohje ristiriitatilanteiden ja
työpaikkahäirinnän varalle. Tukea voi pyytää
myös työsuojeluvaltuutetuilta ja työterveydestä.
Aina asianosaiset eivät halua käsitellä tapahtunutta. Silloin Saunalammi ottaa sen puheeksi myöhemmin niin, ettei se henkilöidy kehenkään.
– Ei meillä tehdä mitään erikoista, me vain eletään tätä arkea.

”En näe värejä”

Minä en vaadi rajoja kiinni. Minä en karsasta tai
kohtele huonosti ruskeita, mustia tai minkään
muunkaan värisiä ihmisiä. Minä ”en näe värejä”.
Minä en siis ole rasisti vaan antirasisti?
Tähän päätelmään valkoinen suomalainen haksahtaa helposti, tietää Marchant Aedo. Hän siteeraa yhdysvaltalaiskirjailija Ibram X. Kendiä,
jonka mukaan antirasisti ei ole se, joka ei pidä
itseään rasistina. Antirasisti on se, joka tiedostaa
itsessään rasistiset piirteet.

Marchant Aedo lähtee siitä, että työyhteisön jäsenten on käännettävä katse itseensä ja mietittävä,
millaisia rasistisia ennakko-oletuksia he huomaamattaan viljelevät.
– Kaikissa työyhteisössä pitäisi miettiä yhteistä
sopimusta noudattettavista säännöistä, jotta kaikki
voivat tuntea olonsa turvalliseksi.
Syyskuun alun perjantaiaamuna viileä aurinko
saa Kivelän sairaalan arvokkaat, vanhat kiviseinät rusottamaan, ja valo siivilöityy vielä vihreiden oksien lomasta pienelle patiolle. Ram Panth
Prasad ja Shova Paudel Shapkota ovat napanneeet
maskit kasvoiltaan ja hymyilevät kuvaajalle sinisissä työtakeissaan. Mira Saunalammi ja Minna
Felin kannustavat vierestä, koska heidät on jo
kuvattu. Tunnelma on rauhallinen ja lämmin.
Joka paikassa ei ole niin auvoa. Juttua varten
haastateltiin terveydenhuoltoalalla työskentelevää
henkilöä, jonka mukaan Suomessa hänen alansa
kätkee sisäänsä paljon avointa, vakavaa rasismia,
jota rodullistetut kokevat niin työntekijöiden kuin
johdonkin puolelta. On vain vaikeaa löytää ketään
puhumaan avoimesti vaikkapa siitä, ettei maahanmuuttajiin kohdistuvaa syrjintää aina käsitellä työvoimapulan vuoksi. Pelätään työntekijöiden kaikkoavan.

Antirasismi on yhdessä oppimista

Lentokentällä virkailija kyseli työmatkalaisten ryhmältä passeja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
(THL) tutkimuspäällikön, Anu Castanedan, rodullistetulta työkaverilta sitä alettiin tarkastella tiukemmin.
– Puutuin eli menin fyysisesti siihen viereen selvittämään asiaa. Yritin olla tukena ahdistavassa
tilanteessa, jollaisiin tämä työntekijä oli varmaan
joutunut ennenkin.
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–On hankalaa
olla olettamatta.

PALVELUOHJAAJA Minna Felinin
(vas.) ja opiskelija Shova Paudel
Shapkotan työpaikan Kivelän sairaalan työntekijöistä enemmistö
on maahanmuuttajataustaisia.

Castaneda johtaa THL:ssa maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -tiimiä, joka toimii muun muassa
etnistä syrjintää vastaan Suomessa. Parhaillaan käynnissä on hanke, joka tuottaa verkkokoulutuspaketin, jota työpaikat voivat hyödyntää antirasistisessa työssään.
– Antirasistiseksi työksi ei riitä sen toteaminen, että
meillä on nollatoleranssi rasismille. Tarvitaan isompaa
vaihdetta, aktiivisesti antirasistisia tekoja.
Teot ovat monet. Työpaikan ja organisaation rasistisia rakenteita voi purkaa anonyymillä rekrytoinnilla ja
tiedostamalla paikat, joissa ei huomioida esimerkiksi
suomen kieltä vähemmän osaavia. Omien rasististen
ajatusmallien huomaamisen ja niistä irti päästämisen
lisäksi antirasismia on puuttua ympärillä tapahtuvaan
rasismiin. Jos töissä huomaa rasistista käytöstä, vaikka
lievääkin, kannattaa avata suunsa: mennä ystävällisesti
väliin ja kysyä, miksi teet tai sanot noin.
– Kuullaan myös toisiamme siinä, miksi joku tilanne
on voinut olla jollekin satuttava, vaikkei se sitä itselle
olisi. Sillä tavalla me opitaan, Castaneda selittää.
Hän sanoo myös jotain hyvin helpottavaa.
– Olisi tärkeää saada luotua ilmapiiri, jossa ei ole
hyviä ihmisiä ja sitten rasisteja. Meidän ei pidä pelätä
virheitä, vaan pitää mieli avoimena huomaamaan myös
itsessämme piilossa asuva rasismi. □
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Muista meiksi
ANTIRASISMI VAATII myös uusia sanoja. Teeman tutkijat ja asiantuntijat viljelevät
termejä, kuten rodullistettu ja ei-valkoinen. Toisaalta puhutaan ulkomaalaisista,
maahanmuuttajista, ulkomaalaistaustaisista ja maahanmuuttajataustaisista.
KIRJAILIJA KOKO HUBARA lanseerasi ruskeat -käsitteen. Ruskeat tytöt -sivustolla
joukko opiskelijoita pohti viime vuonna, mitä termiä he itsestään haluaisivat käyttää. Moni on nuorempana itsekin käyttänyt ”mamua”, vaikka on Suomessa syntynyt suomalainen. He eivät halua puhua itsestään rodullistettuina, koska ”enhän mä
ikinä itseäni rodullistaisi”.
TERMINÄ EI-VALKOINENKIN määrittelee heidät ”suhteessa valkoisuuteen tai sortoon”. He kaipaavat neutraaleja ja positiivisia sanoja. Lopussa todetaan: ”olis kuitenkin kiva, että meidän identiteettiä koskevat käsitteet lähtis siitä, mitkä meistä
on mukavia, eikä siitä minkä joku vaikka valkoinen tutkija tai kielitieteilijä kokee
kätevimmäksi”.

Löydä itsesi.

Aikakausmedioista löytää inspiroivia
ideoita, jotka voivat viedä kokonaan
uuteen suuntaan. Siksi niitä luetaan.

LAKI

Onko oikeudenkäyntiä syytä pelätä?

Juha Juntunen, lakimies
JHL:n oikeudellinen toimialue,
juha.juntunen@jhl.fi

Moni työoikeusriita ja rikosasia päätyy oikeussaliin.
Usein istuntoon osallistuu asianosaisten lisäksi todistajia.
Oikeudenkäynti on monelle jännittävä tilaisuus.
LÄHES KAIKKI työsuhteeseen liittyvät riitaja rikosasiat käsitellään tuomioistuimissa
suullisissa istunnoissa. Jos on kyse omasta
asiastasi, on osallistuminen yleensä välttämätöntä.
Sinut voidaan nimetä myös todistajaksi
jonkun muun asiaan liittyen. Usein todistajana on luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu, jolla on asemansa perusteella
tietoa riidan taustoista ja tapahtumista.
Todistajaksi voidaan nimetä myös kuka
tahansa muu, esimerkiksi työkaveri, jonka
tietoa tai havaintoja jompikumpi osapuoli
haluaa käyttää todisteena. Työntekijä voi siis
olla myös työnantajan nimeämä todistaja.
Suomalainen järjestelmä ei tunne kirjallisia lausuntoja, vaan todistamaan täytyy
tulla paikan päälle tarvittaessa uhkasakon uhalla.
JOS SINUT ON NIMETTY TODISTAJAKSI
oikeuteen, sinua kuullaan asian pääkäsittelyssä. Yleensä asianajaja on käynyt
käsittelyn sisällön ennakkoon läpi todistajan
kanssa ainakin jonkinlaisella tarkkuudella.
Oikeudenkäyntiä varten on laadittu valmisteluistunnossa aikataulu. Siitä selviää ajankohta, jolloin kutakin todistajaa kuullaan.
Aikataulut toki elävät eivätkä aina pidä
lopulta paikkaansa.

Kysy

Askarruttaako mieltäsi jokin työelämään liittyvä kysymys? Lähetä
se osoitteeseen motiivi-lehti@jhl.fi.
Välitämme sen eteenpäin.
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Todistaja kutsutaan saliin nimellä, ja hän
saa olla läsnä vain oman kuulemisensa
ajan. Ennen kuulemista todistaja vahvistaa
henkilötietonsa tuomarille ja antaa todistajan vakuutuksen. Ensimmäiseksi todistajalta
kyselee kysymyksiä todistajan nimenneen
osapuolen lakimies, sitten vastapuolen lakimies ja tarvittaessa myös tuomari.
Aluksi kysymykset ovat laajoja, esimerkiksi ”Kertoisitko tapahtumista työpaikalla iltapäivällä 1.4.2022”. Sen jälkeen
voidaan kysyä tarkentavia kysymyksiä, joihin
vastauksena voi olla kyllä tai ei. Todistusta
ei saa lukea paperilta, mutta muistiinpanoja
voi käyttää apuna.
Usein todistajaa kuullaan vanhoista
asioista, jolloin on ymmärrettävää, ettei
hän muista kaikkea. Silloin on ihan sopivaa
myöntää, ettei muista. Joskus kysytään
asioita, joita todistaja ei tiedä. Tällöin on
täysin paikallaan kertoa, ettei tiedä asiaa.
Kuuleminen kestää muutamasta minuutista puoleen tuntiin, joskus pidempään.
Todistaja voi vaatia ansionmenetyskorvausta ja kulukorvauksia. Näistä
kysytään kuulemisen päätteeksi.
USEIMMILLE OIKEUDENKÄYNTI on ainutkertainen kokemus elämässä. Moni jännittää ja jopa pelkää oikeuteen tullessaan.

Lue lisää

oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/
index/asiointijajulkisuus/kutsuttunaoikeudenkayntiin/todistajanaoikeudenkaynnissa.html

Saattaapa takana olla muutama huonosti
nukuttu yökin.
Todellisuudessa suomalainen oikeudenkäynti on jopa tylsä tilaisuus, eikä siinä ole
mitään pelättävää. Joskus vastapuolen asianajajat saattavat olla hieman hyökkääviä ja
tuomarit muodollisen jäykkiä, mutta kukaan
ei vaadi todistajalta muuta kuin totuuden ja
vain totuuden kertomista. Todistajan ei tarvitse tuntea lakia tai työehtosopimusta, riittää kun hän vastaa parhaansa mukaan kysymyksiin ja kertoo, mitä asiasta tietää.
Todistajan ei tarvitse pukeutua vanhaan
rippipukuunsa tai puhua kirjakieltä. Riittää,
että hän on oma itsensä – paikalle saa
ilmaantua vaikka työvaatteissa. Todistaja
ei yleensä voi munata asiaa muuten kuin
valehtelemalla tai jättämällä tietoisesti
asioita kertomatta.
Joskus todistaja jännittää niin paljon,
ettei itkulta voi välttyä. Joskus taas sanat
eivät meinaa tulla ulos suusta. Silloin todistajan nimenneen osapuolen lakimies voi
pyytää taukoa ja todistaja voi käydä vaikka
salin ulkopuolella rauhoittumassa. Joskus
juristit saattavat olla yli-innokkaita ja kysellä
kysymyksiä, jotka eivät asiaan liity. Todistajan nimennyt lakimies voi huomauttaa
asiasta tuomarille, ja usein tuomarit herkästi puuttuvat tällaisiin tilanteisiin. □

På svenska

Läs lagkolumnen på
motiivilehti.fi/sv fr.o.m. 12.10

Motiv

FÖR VEM PASSAR SCHACK?
Spelet kräver uthållighet, logiskt tänkande och problemlösning. Det lönar sig att börja spela då man är ung. Det finns
över hundra lokala schackklubbar i Finland som lär ut grunderna.
VILKEN ÄR DIN FAVORITPJÄS?
Springaren (hästen), eftersom den kan röra sig i olika riktningar.
Det är svårt för motståndaren att förutse vart den är på väg.
SKA DU FORTSÄTTA TÄVLA?
I nuläget sköter jag protokollet när min klubb står värd för
tävlingar mot andra klubbar från Nyland och Åboland.
Jag har ändå inte helt uteslutit att tävla på nytt.

Snabb och säker
vid brädet
text Marina Wiik foto Roope Permanto

NÄR JAG fyllde 50 år plockade jag fram mitt gamla schackbräde ur hyllan. Som tonåring spelade jag aktivt, men sedan
tog fotbollen och handbollen över.
Min morbror tog med mig till schackklubben i Åminnefors då
jag var tolv år. Han och de andra gubbarna lärde mig och mina
kamrater olika trick. Jag läste också schackböcker för att
bredda mina kunskaper. På den tiden tog jag förluster jättehårt, nu försöker jag att främst se spelet som ett tidsfördriv.
Jag har jobbat inom industrin största delen av mitt yrkesliv. När jag blev arbetslös för några år sedan och kroppen inte
längre höll för aktivt idrottande, dammade jag av mina gamla
brädspelskunskaper.
Schack är ett svårt spel då det finns så många möjliga
kombinationer. Min nivå är inte ens i närheten av toppspelarnas. Agnarna skiljs från vetet med hjälp av ett så kallat
Elo-tal. Medan de bästa når upp till Elo-tal på över 2 000,
landar jag på 1 600.
ETT SCHACKPARTI kan räcka ett par timmar. Numera spelar
jag oftast blixtschack, där man utför alla sina drag inom en
betänketid på tio minuter. Vid brädet försöker jag uppnå en
viss snabbhet och säkerhet. I bästa fall blir motståndaren
stressad och gör dåliga drag.
Jag har deltagit i lagtävlan i fyra finländska schackmästerskap. Under den första tävlingsdagen kan man möta
vilka topplag som helst, men under andra dagen brukar lagen
vara mer jämnstarka. Jag har aldrig lagt ner min kung under
ett spel, men nog stigit upp och skakat hand med motståndaren då jag varit i ett hopplöst läge.
Schack kräver en viss uthållighet och självbehärskning. Om
man siktar på att bli riktigt bra bör man börja som ung. Världsmästarna brukar inte vara över 30 år.
Jag har inte längre några mål med mitt spelande. Det är en
bra motvikt till jobbet och ger en orsak att umgås med gamla
kompisar. De flesta som spelar i vår klubb började samtidigt
som jag. Jag är lite bekymrad över återväxten: Av de aktiva är
endast en skolelev. □

KENNETH
LINDROOS
född 1961.
HEMORT
Pojo (Raseborg).
UTBILDNING
Tekniker.
JOBB
Handledare, Axxell
Utbildning Ab.
FAMILJ
Fru, två döttrar.
HOBBY
Fiske.
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Odotettavissa...
...niin syksyistä sadetta kuin kellastuneita lehtiäkin. Ja
myös monien kaipaama JHL:n jäsenkalenteri ensi
vuodelle. Tarkista pari asiaa, että saat sen varmasti!

1

KUN SEURAAVA MOTIIVI sujahtaa postiluukusta, on mukana pirteän punainen
kalenteri täynnä ensi vuoden odotusta ja
merkintöjä odottavia sivuja.
JHL:n jäsenkalenteri muuttui kolme vuotta
sitten tilauspohjaiseksi: haluamme varmistaa, että se menee vain heille, joilla sille on
käyttöä. Näin säästämme luontoa!

2
ELI OLETHAN MERKINNYT OmaJHL:ään ruksin
kohtaan, jossa ilmoitat haluavasi kalenterin?
Silloin sen pitäisi tulla sinulle automaattisesti.
Käy kuitenkin varmistamassa asia, ja silmäile läpi
myös muut tietosi. Samalla on kätevää korjata ajan
tasalle esimerkiksi ammattinimike, sähköpostiosoite ja muut tiedot. Näin varmistat, että kaikki
sinulle kuuluvat liittosi viestit löytävät perille.

Eväitä työn muutokseen koronakriisin jälkeen -hanke tarjoaa

Maksutonta koulutusta ja vertaistukea!
Helsinki-Vantaan lentokenttäalueen työntekijöille.

Työhyvinvointia | Työelämän pelisääntöjä | Digitaitoja
Neuvottelutaitoja | Koulutus räätälöidään tarpeesi mukaan.
Ota yhteyttä
hankepäällikkö Timo Tiikkaja
040 506 3846 | timo.tiikkaja@tsl.fi

JHL on hankkeessa mukana sidosryhmäkumppanina.
evaitatyonmuutokseen

@evaitatyonmuut1

3

JOS ET AIEMMIN ole kalenteria halunnut, ehdit
vielä muuttaa mielesi. Merkkaa tieto lokakuun
loppuun mennessä OmaJHL:ssä. Asia on sillä
selvä, ja saat kalenterin jatkossa joka vuosi!
Jos taas olet aiemmin tilannut kalenterin
mutta et enää sitä kaipaa, käy merkitsemässä
tieto tästä. Esto jää voimaan, ellet joskus jälleen muuta sitä.
OmaJHL osoitteessa jhl.fi/omajhl.

Voi hyvin
lomalla

TÄYDEN KATTAUKSEN
AMMATTILAISPÄIVÄ!

ENSI VUONNA voit taas päästä tuetulle
lomalle! Lomat on tarkoitettu henkilöille ja
perheille, joilla ei muuten ole mahdollisuutta
järjestää ja kustantaa itselleen kodin ulkopuolista lomaa. Tuetulle lomalle valitaan
taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin
perustein. JHL järjestää lomat yhteistyössä
Hyvinvointilomat ry:n kanssa.
Lomakohteet sijaitsevat eri puolilta maata,
ja hyvinvointilomien lomajaksot on teemoiteltu. Valittavana on esimerkiksi lapsiperheiden lomia, myös yhden vanhemman perheille
sekä isovanhempien kanssa.
Sydänlomalla keskitytään sydämen asioihin
ja muistilomalla harjoitellaan muistin kehittämistä. Yhdessä enemmän -lomalla käsitellään
yksinäisyyttä ja sen torjumista sekä luodaan
samalla uusia ystävyyssuhteita.
Viiden vuorokauden täyshoitolomat pitävät sisällään kaikki ruokailut ja majoituksen
sekä yhteistä ohjattua ohjelmaa. Lomakeskus
Huhmarissa ja Tanhuvaaran Urheiluopistossa
omavastuuosuus on 100 euroa viideltä loma-

8.11.2022

Messukeskus Helsinki

vuorokaudelta, Lomakoti Kotorannassa ja
Salonsaaren lomakylässä 90 euroa. Lohja
Spa & Resortissa sekä Kylpylähotelli Rauhalahdessa omavastuu on 125 euroa. Työttömien ryhmälomissa aikuisen omavastuuosuus
on lomakohteesta riippumatta 50 € / 5 vrk.
Alle 16-vuotiaat lomailevat veloituksetta
huoltajan tai isovanhemman seurassa.
LUE LISÄÄ ja laita lomahakemus vetämään
hyvinvointilomat.fi.

Olethan jo nähnyt uusimmat
jäsenedut? Käväise heti sivulla
jhl.fi/jasenedut!
© Katarina Koch OKM

Tapaa kiinnostavimmat
tuote- ja palvelutoimittajat.
Näe ja kuule ammatillisesti
innostava, laadukas sekä
uudistunut ohjelma.

Työsuojeluhallinnon
verkkopalvelusta näet
eri alojen ajankohtaisasioihin pureutuvia
videoseminaareja. Käy katsomassa, mitä on luvassa.
Aiemmat luennot on katsottavissa tallenteina.
tyosuojelu.fi → tietoa
meistä → tapahtumat

Nuoret mukaan
Nuorten parissa
työskenteleville on kehitetty Gutsy Go -menetelmä, joka opastaa, miten
tarjota nuorille työkaluja
rakentaa vahvaa yhteisöllisyyttä ja parempaa tulevaa. Katso, miten voit olla
mukana ehkäisemässä
nuorten syrjäytymistä!
gutsygo.fi

Työkykyä
edistämään
JHL on ollut mukana
luomassa Työturvallisuuskeskuksen opasta nimeltään Työkyvyn hallinta,
seuranta ja varhainen tuki.
Tarjolla on kattavasti tietoa
työkyvyn edistämisestä ja
varhaisen tuen malleista.
ttk.fi → julkaisut

Keynote,
näyttelijä ja
psykoterapeutti
Kari Ketonen

© Lari Järnefelt

Työsuojelua
verkossa

Aterian avaus
maa- ja metsätalousministeri
Antti Kurvinen

Katso ohjelma ja
rekisteröidy maksutta:
julkinenateria.fi
Päämediayhteistyökumppani:

Elintarvike
ja Terveys
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Yhteistyössä:
Järjestäjä:

Sökes: svenskspråkiga agenter
JHL boostar skolinformationen. Operation läroanstalt
vill fånga upp fler potentiella medlemmar innan det
är för sent.
text Marina Wiik foto Linus Lindholm

K

an man betala lägre lön åt unga?
Bland annat det kan studerande få
ta ställning till vid JHL:s förnyande
arbetsmarknadsföreläsningar.
Ett av målen för reformen, som kallas Operation
läroanstalt, är att fånga publikens intresse från
starten – och hålla den kvar.
Förbundet har anställt fem projektarbetare för
att hålla i trådarna för ansiktslyftningen. En av
dem är Kalle Sumelles, som är utbildad lärare.
Han har Egentliga Finland och Österbotten
som ansvarsområde och ska också sköta den
svenskspråkiga delen av projektet.
Behovet av att nå ut till studerande är enligt
Sumelles stort, speciellt efter att skolbesöken helt
gick i stå under coronaepidemin.
Han motiverar arbetet vid läroanstalter ur två
synvinklar: dels har studerandena i dag dåligt hum
om arbetslivet och behöver allmänbildas, dels vill
förbundet ha dem som medlemmar.
– Verksamheten behöver en boost då många
tidigare kontakter till skolorna har brutits. Ju
längre tid man är i arbetslivet utan att gå med i
facket, desto högre blir tröskeln att ansluta sig.

Nytt försök på svenska

Hittills har skolinformationen i första hand skötts
av regionkontoren och praxisen har varierat
kraftigt på olika håll i landet.
I framtiden är det tänkt att arbetsmarknadsföreläsningarna i huvudsak ska hållas av förbundets medlemmar i stället.
För att förbereda dem för uppdraget ordnar förbundet kurser där hugade frivilliga får tips på vad
en presentation kan innehålla och hur de ska
engagera olika målgrupper.
– Kurserna ger praktiska färdigheter gällande allt
från hur man ställer upp en monter till hur man
tilltalar elever och argumenterar för sin sak, säger
Sumelles.
Sedan 2019 har ett par hundra finskspråkiga
JHL-medlemmar utbildats till läroanstaltsagenter.
Det var tänkt att en svenskspråkig kurs skulle ha
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hållits i oktober, men den ställdes in på grund av
att för få hade anmält sig.
Kalle Sumelles hoppas att kursen ska bli av den
14–15 januari 2023 i stället.
– Några medlemmar som behärskar svenska har
gått på finskspråkiga kurser, men de är alltför få.
Vi måste få flera intresserade för att kunna avlasta
regionkontorens personal.
Agenterna får en ersättning på 30 euro per
timme när de besöker läroanstalter. I praktiken
handlar det om att ge information om arbetslivet
och facket till yrkesstuderande, dem som avslutar
grundskolan eller till vuxenstuderande.

Egna berättelser engagerar

Sumelles påpekar att det är svårt att få folk att bli
läroanstaltsagenter också på finskt håll. Mängdmässigt är antalet potentiella deltagare ändå, av
naturliga orsaker, större än bland svenskspråkiga.
Han misstänker att många har en lite felaktig
bild av hurdan den som informerar studerande
borde vara.
De nuvarande agenterna är i olika åldrar och har
olika yrkesmässig bakgrund. En faktor som har
förändrats under de senaste 15 åren är att yrkesstuderande blivit en allt mindre homogen grupp.
– Ungefär hälften av studerandena är vuxna och
personer som byter bransch. Jag har hållit många
föreläsningar för personer som är äldre än jag
själv. Allt oftare består grupperna också av personer med annat modersmål än finska eller svenska.
Sumelles säger att man inte behöver älska att stå
i rampljuset för att passa för uppdraget, det viktigaste är att agenten klarar av att diskutera och
lyssna. Många föredrar att tala till studerande som
valt samma yrkesinriktning som de själva.
– Vi uppmuntrar agenterna att dela med sig
av egna berättelser ur arbetslivet. Det engagerar
publiken och ger en naturlig ingång till föreläsningens tema.
Dagens arbete vid läroanstalter strävar efter en
växelverkan med publiken. Bland annat tar man
tekniken till hjälp och framför olika påståenden

KALLE SUMELLES efterlyser
fler svenskspråkiga läroanstaltsagenter.

– Vi uppmuntrar agenterna
att dela med sig av egna
berättelser ur arbetslivet.
som eleverna ska ta ställning till. Dessutom kan
man ordna frågesporter och samla anteckningar
via program som Kahoot! och Flinga.

En nisch för föreningar

Kalle Sumelles ser Operation läroanstalt som ett
gyllene tillfälle för JHL:s föreningar att brösta sig.
Dels kan skolinformationen vara ett sätt att bli
aktiv för någon som inte annars hittar sin plats i
JHL:s verksamhet. Dels kan föreningar hjälpa
agenterna att anpassa innehållet till lokala
omständigheter. Om allt går väl, får föreningarna
utdelning i form av nya medlemmar.
Tidigare besökte skolinformatörer läroanstalter främst under hösten. Det har ändrats i och
med att nya utbildningar numera börjar året runt.
Agenterna besöker främst yrkesskolor och i viss
mån även folkhögskolor och institut. Målet är att i
högre grad också få in foten på yrkeshögskolor.
Han hoppas att besöken till läroanstalter ska bli
en naturlig, integrerad del av JHL:s verksamhet.
Förutom den ekonomiska ersättningen framhåller Sumelles läroverksarbetets andra fördelar.
– Det är hiskeligt roligt och givande! Den aspekten faller ofta i glömska, men är en stor drivkraft
åtminstone för mig. □

6 TIPS FÖR SKOLBESÖK
• Ta reda på målgruppen och skräddarsy
innehållet efter den.
• Sträva efter växelverkan med publiken.
Fråga, inspirera, lyssna.
• Engagera åhörarna. Använd till exempel
Kahoot! eller Flinga.
• Våga bjuda på dig själv. Ta hjälp av humor
eller dela med dig av egna erfarenheter från
arbetslivet.
• Om du inte kan svara på alla frågor, stressa
inte upp dig. Du kan leta efter information
och återkomma till saken senare.
• Bekanta dig med JHL:s service och medlemsförmåner. Truga inte, utan förklara
varför det lönar sig att bli medlem.
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Sodan jälkeen
hyvinvointivaltio

I

stun pääkadun varrella ravintolassa syömässä
munakasta. Ruokalähetit suhaavat sähköskuuteilla
kuin missä tahansa suurkaupungissa. Kaupat ovat
auki, torilla myydään matkamuistoja. Perheet ovat
liikkeellä, vanhemmat, lapset, isovanhemmat. Sähköä
on saatavilla, nettiyhteydet toimivat. Itsenäisyyspäivä
lähestyy.
Ilmahälytys käynnistyy. Matala, vouvaava ääni kertoo,
että 500 kilometrin säteellä liikkuu venäläisten ohjus.
Laukaisu on tapahtunut kenties pohjoisesta, kenties
Mustaltamereltä. Katson viereeni. Kukaan ei reagoi hälytykseen. Vaikka mieli tekisi, en syöksy pöydän alle.
Kadulle on tuotu tuhottuja venäläisten tankkeja nostamaan ukrainalaisten moraalia. Lapset kiipeilevät tankkien
päälle leikkimään. Kenties heidän isänsä ovat olleet tuhoamassa niitä, kenties niistä on ammuttu heidän isiään. Varmasti niiden sisään on palanut vihollisia.
Kun Venäjä hyökkäsi, valpastuin. Heitin pois postmodernin suhteellistamisen ja valitsin puolen. Lahjoitin
rahaa, seurasin tauotta uutisvirtaa, laitoin romaanin kirjoittamisen tauolle. Mietin vakavissani, lähdenkö sinne
jonnekin, kunnes katsoin peiliin. Ei näillä taidoilla, ei
tässä iässä.
Käskin itseäni rauhoittumaan. Ainoa asia, minkä osaan
ja missä olen hyödyllinen, on kirjoittaminen. Kynä on
hyvä ase.
Sotaa käyvässä maassa intoiluni haihtui. Tilalle astui
ihmisten todellisuus siinä hetkessä. Hyvä ja paha ovat
läsnä kokemuspiirissä, niistä ei tarvitse puhua tai saarnata. Kohteliaan hymyn ja arkisen puheen läpi tunsi uhan,
pelon ja surun. Ihmiset olivat menettäneet läheisiään, he
olivat lähdössä rintamalle, sukulaiset olivat miehitetyillä
alueilla tai pakolaisina ympäri Eurooppaa. Pelissä oli koko
elämä ja kansakunnan olemassaolo.
Uutisvirrasta näkemäni menetti merkityksensä. Tv-ruudulla rintamalinja pitää sisällään kymmeniätuhansia inhimillisiä kohtaloita. Analyysi tarvitaan, mutta se on aina
arvelua, höpinää. Pyrkimystä nähdä sodan sumun sisuksiin.

Kotirintamalla ei ole loogista rintamalinjaa. Ei siitä ole
tietoa myöskään juoksuhaudassa kolmatta päivää valvovalle sotilaalle.
Puhuin juna-asemalla miehen kanssa, joka oli nähnyt
neuvostoajat. Hän sanoi, että Ukraina on nuori, pintaalaltaan suuri ja historialtaan monimutkainen valtio,
jonka armeija on kahdeksan vuotta vanha. Se on syntynyt ja luotu pakon edessä maan itäosien taisteluissa. Vaikeat ajat ja yksi vihollinen ovat yhdistäneet kansan. Hyvä
ja paha ovat vastakkain, ja hyvän on voitettava. Mies tunsi
Suomen historian. Ehkä tästä kaikesta voisi syntyä jotain
sellaista, mikä käynnistyi Suomessa sen jälkeen, kun aseet
olivat vaienneet. Hyvinvointivaltio, demokratia, kansalaisyhteiskunta. Tunne, että olemme kaikki rakentamassa
yhteistä asiaa ja jokaisella äänellä on väliä. □

Kohteliaan hymyn läpi
tunsin uhan, pelon ja
surun.
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Tuomas Kyrö
on palkittu kirjailija,
kolumnisti, käsikirjoittaja
ja tv-panelisti. Hänet
tunnetaan erityisesti
luomastaan hahmosta
Mielensäpahoittaja.

Joku hoitaa sen, mitä muut
eivät tule ajatelleeksi. Ja se
joku on usein yksi meistä
rautaisista ammattilaisista.
Tuodaan työ näkyväksi.
Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL
jhl.fi/liity

Pohjois-Euroopan suurin
jalkinevalmistaja

