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KYSY - VASTAA - IHMETTELE -ILMOITA -palsta 
laitetaan lehteen aina, jos palstalle joku haluaa kir-
joittaa! Kysymyksiä, viestejä tai ilmoitusasioita 
otetaan vastaan myös nimimerkillä.

Seuraavan lehden aineistopäivä:

Nro 1 18.2.2011 

Painos: 1040 kpl 
Tulostus: Jopimainos, Orimattila 
Taitto: Maarit Ovaska 
Aineistot: Tekstit Microsoft Word doc-, txt- tai 
 rtf-muodossa. 
 Kuvat: jpg-, tif tai eps-muodossa tai 
 originaali paperikuva. EI Wordiin 
 upotettuina.
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Tonttujoukko varpahillaan…

Pääkirjoitus – Vesa Rantanen

On taas se aika vuodesta. Tiedätte kyllä mi-
kä, on se varmasti töissä näkynyt. Ja niin 
pitääkin. Mikäs joulu se sellainen on, mikä 
ilman joulupostia tulisi. Määräpäivät taitaa 
tätä lukiessa olla jo takanapäin, joten nyt 
kannattaakin sitten pikkuhiljaa (no, ainakin 
sitten kun viimeisetkin on jaettu) rauhoittua 
joulun viettoon. 

Pyhät ei ole koskaan pahaksi. Ne tarjoa-
vat itse kullekin lepoa, rauhaa ja henkistä 
hyvinvointia. Ne pitää vain muistaa järjes-
tää itselleen. Joulu tulee joka tapauksessa, 
ja näyttäytyy jokaiselle omanlaisenaan. On 
hyvä joskus pysähtyä miettimään, mikä sen 
joulun tunnun oikein saa aikaan ja kuinka 
paljon (vai sittenkin kovin vähän) sen teke-
minen vaatii vaivaa. Itselläni kyse on mie-
likuvista, tuoksuista ja tietyistä mauista, ja 
varsinkin vuosien myötä ne vain korostuvat. 
Tunnelmasta ja yhdessäolosta.

Joulun aikaan kaikki postilaiset muuttu-
vat ainakin lasten silmissä enemmän tai vä-
hemmän postitontuiksi. Ohessa on oikein 
kuvan kanssa määritelty mikä se sellainen 
postitonttu oikein on. Pakko myöntää, kyllä 
tällaisia on töissä vastaan tullut. Eikö vain? 
Lainaus on tietty netistä, osoitteesta santac-
lausplaza.com.

Postitonttu on vanha ja romanttinen. Hän 
toimii laajakatseisesti ja maiskuttaa suutaan 
hauskasti luetellessaan paikkakuntien nimiä. 
Aina välillä hän työntää kielen ulos suustaan 
ja maiskuttaa taas kuuluvasti. Se tapa joh-
tuu runsaasta postimerkkien nuolemisesta. 

Postitontulla on myös tapana takoa nyrk-
kiä pöytään. Ei siksi, että hän olisi vihainen 
- päinvastoin! Hän on erittäin leppoisa tont-
tuvanhus. Nyrkin takominen on jäänne van-
hanaikaisen leimasinkoneen käytöstä. Nykyi-
sin Postitonttu käyttelee tyytyväisenä uusia, 
hienoja postituskoneita, joilla posti kulkee 
kuin ajatus! 

Hyvää Joulua kaikille postitontuille

(ja muillekin)

Vesa
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Pääluottamusmiehen palsta

Työehtosopimus saatiin
Suuri kiitos uudesta työehtosopimuksesta 
kuuluu sekä koko jäsenistölle että neuvotte-
lijoille!

Työehtosopimusta edeltäneillä lisä- ja yli-
työkiellolla ja toteutuneilla pistelakoilla Lou-
nais-Suomessa oli suuri merkitys uuden työ-
ehtosopimuksen syntymisessä. Neuvotteluita 
vauhdittivat myös ulosmarssit, jotka johtuivat 
työnantajan toimista yrittää murtaa laillisia 
työtaistelutoimenpiteitä samoin kuin hallituk-
sen 5.11.2010 lupaama muutos lakiesitykseen. 
Siinä luvattiin säilyttää 1 lk:n kirje lakisäätei-
senä yleispalvelutuotteena. Myös valtakun-
nansovittelijalla oli lusikkansa tässä sopassa.

Uusi sopimus on kaksivuotinen, ja voimassa 
8.11.2010- 15.10.2012. Tavoitteemme siitä, 
että postin jakelu on tulevaisuudessakin ko-
koaika- ja päivätyötä saatiin hyvin turvattua 
uudella sopimuksella ja lakiesityksen muutok-
sella.

Uudella sopimuksella on parannettu mm.
• työhönsidonnaisuuslisää joka on nyt 1-2h 

ajalta 5€ ja yli 2h ajalta 10€.

• osa-aikaisten lisätyötä, lisätyöstä tullaan 
maksamaan 1.3.2011 jälkeen alkavan työjak-
son alusta 20 % korotettu yksinkertainen tun-
tipalkka.

• vuosityöajan lyhennyksen piirissä olevien 
henkilöiden iltatyön, yötyön ja ylityön perus-
teella joustovapaaksi vaihdettuja tunteja ko-
rotetaan 2,25 %.

• kokemusvuosilisää laskettaessa otetaan 
huomioon työ nykyisen työnantajan palve-
luksessa tai nykyistä tehtävää vastaava työ 
muussa yrityksessä.

Sopimukseen saatiin myös määräyksiä ulko-
puolisen työvoiman käytöstä, osasairausva-
paasta ja osasairauspäivärahasta.

Myös monia ns. Itella-käytäntöjä on nyt kir-
jattuna työehtosopimukseen. Näitä ovat mm. 
työvaatteet, työvälineet, henkilösuojaimet, 
sairaanhoidon järjestäminen, luottamusmies-
sopimus ja työsuojelusopimus. Nämä siksi, 
että jos alalle tulee kilpailijoita, on heillä vel-
vollisuus rakentaa samantasoiset järjestelmät 
omiin yrityksiinsä, eivätkä ne pääse näin ollen 
esim. heikommalla työterveydenhuollolla talo-
udellisesti hyötymään kilpailussa. 

Samalla saatiin palkankorotus, joka on linjal-
taan sama kuin muilla tänä syksynä sovituilla 
aloilla. Palkankorotus on 8.11.2010 alkaen 1,4 
%, samalla henkilökohtaisesta palkanosasta 
siirretään taulukkoon 8 %. Jos HEKO-osa on 
ollut enemmän, säilyy ko. osuus sovittuna pal-
kanosana.
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Osoiteselvitys ja tiedotuspalvelutallennus-
työstä maksetaan vaativan erityistehtävän 
moduulia suhteessa tehtyyn työhön. Jos työ-
tä on alle 3h, palkanosasta maksetaan 25 %. 
Jos työtä on yli 3h, maksetaan 50 %. Jos työ 
on kokoaikaista, maksetaan lisä täysimääräi-
senä. 

Vuoden 2011 palkankorotukset
Palkkoja korotetaan 1.10.2011 tai lähinnä si-
tä seuraavan palkanmaksukauden alusta. Ko-
rotus määräytyy 30.8.2011 tiedossa olevien 
tiettyjen sovittujen alojen vuoden 2011 pal-
kankorotusten matemaattisena keskiarvona.

TUPA
Nykyisen muotoinen TUPA-malli tulee päätty-
mään 1.3.2011, ja 1,5 % TUPA-erä siirretään 
uuteen tuottavuuspalkkamalliin jos työnantaja 
sellaisen ottaa käyttöön. Jos ei ota, siirretään 
tämä 1,5 % TUPAN piirissä olleiden palkkaan, 
ja muille korotetaan palkkaa 1,25 %.

Uudesta tuottavuusmallista kuullaan var-
masti myöhemmin.

Neuvotteluosapuolet ovat asettaneet työ-
ryhmiä: muutosturvaan, määräaikaisiin työ-
suhteisiin ja asiakasvastuuseen perustuvan 
palkanosan käyttämiseen. Näiden työryhmien 
tuloksista saadaan kuulla ensi vuoden aikana.

Tämä selvitykseni uudesta sopimuksesta on 
varsin suppea, tarkempaa ja yksityiskohtai-
sempaa tietoa sopimuksesta saat Pau:n koti-
sivuilta www.pau.fi, työpaikkasi ilmoitustau-
lulta ja luottamusmieheltäsi.

Muutama vuosi sitten, kun sovittiin työehto-
sopimuksella mm. TUPA mallista, oli liitto sekä 
työnantaja erittäin tyytyväisiä syntyneeseen 
sopimukseen. Tällä kertaa tyytyväisyyttä on 
kuulunut vain liiton riveistä. Tämä varmasti 
kertoo jotain saamastamme sopimuksesta.

Lopuksi toivotan kaikille rauhallista Joulun 
aikaa!

Jamppa
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Joulu tulee tänäkin vuonna
Niinhän se on, että joulu tulee joka vuosi. 
Omalla paikallaan ja omalla ajallaan, Toivotta-
vasti tänäkin vuonna, vaikka nyt ne joulunva-
paat vaan jää hieman lyhyemmiksi, kun joulu 
ajoittuu viikonloppuun. Mutta otetaan siitä irti 
se kaikki mitä saadaan, syödään, levätään, ul-
koillaan, ja vietetään aikaa rakkaiden kanssa 
sillä siitä joulu muodostuu: muutamasta pie-
nestä asiasta. 

Unohdetaan kiire ja hössötys, sillä sitä meil-
lä riittää kyllä työssä ihan riittävästi, ja sen 
me olemme kaikki varmasti huomanneetkin. 
Mennyt syksy oli meille rankkaa aikaa niin 
jakelussa kun edunvalvonnassakin, siitä pi-
tivät huolen työtaistelu ja TES –kuviot. Näin 
jälkeenpäin voi vai todeta, että kyllä kannatti 
pikkasen sohaista ampiaispesään. Sillä saatiin 
aikaan merkittäviä parannuksia mm. määrä- ja 
osa-aikaisten työhön ja lisäksi sairaanhoitoon 
ja kokemusvuosilisiin liittyviä parannuksia. 

Tässä samalla haluankin omasta puolesta-
ni kiittää kaikkia jäseniä, ja myös niitä muita 
henkilöitä, jotka seisoivat samassa rintamassa 
kanssamme vetäen samaa köyttä. Sillä niitäkin 
henkilöitä matkassamme oli. Yhdessä teimme 
mahdolliseksi kaiken sen, mistä tulevaisuu-
dessa saamme nauttia. Suurin huolihan oli se, 
alkaako postinjako ns. yötyönä, mutta siltä 
vältyttiin tällä kertaa. Koska nyt tehty työehto-
sopimus on kaksivuotinen, jää nähtäväksi, on-
ko yötyö jossain vaiheessa tulevaisuutta. Mut-
ta sitä meidän ei tarvitse tällä hetkellä miettiä, 
vaan näillä mennään tulevaisuutta kohti. 

Vaikka työtaistelu yli- ja lisätyökieltoineen 
onkin päättynyt, kerran vielä muistutus siitä, 

että ylityöt on aina vapaaehtoisia. Se on työn-
tekijän ja työnantajan välinen sopimus, siihen 
ei voida pakottaa ketään.

TES-kuvioista ei sen enempää, siitä varmaan 
löytyy Plm-osiossa lisää. Lunta on satanut pit-
kin marraskuuta. Tällä hetkellä, kun elellään 
viimeistä viikkoa ko. kuukautta, näyttää siltä, 
että pysyvä lumi on tullut ja saamme naut-
tia valkoisesta joulusta. Hyvä niin, sillä onhan 
silloin valoisampaa, ja luonto näyttää kauniil-
ta pakkasen ja lumen huuruisessa asussaan. 
Nyt talven liukkailla liikutaan varoen! Olkoon 
työkalunasi sitten auto tai pyörä tahi vaikkapa 
kärry, niin malttia matkaan eikä oteta niitä ti-
lastokukkasia sinne onnettomuustilastoihin. 

Oikein rentouttavaa joulua ja turvallista tule-
vaa vuotta. Muistetaan aina se, minkä jo osoi-
timmekin: YHDESSÄ OLEMME VAHVOJA!!

Jouluisin terveisin

Lea Siltanen 
Alueluottari



– 7 –

NETTISIVUISTA
Osastomme nettisivut muuttivat kesällä osoit-
teeseen www.lahdenosasto.pau.fi kuten jo ai-
emmin lehdessämme kerrottiin. Sinne on nyt 
siirtynyt myös Torven Täydeltä -lehti. Se tar-
koittaa käytännössä sitä, että kaikki se mitä 
paperilehdessä julkaistaan, on nyt nähtävissä 
myös verkossa. Ja ei, se ei tarkoita sitä, että 
paperilehteä ei julkaistaisi. Kyse on vain sii-
tä, että haluamme tarjota lehden luettavaksi 
myös niille, joille se ei jostain syystä kotiin tu-
le. Niille, joille se tulee, niin tulee jatkossakin.

Sivuilla julkaistaan lehden lopullinen vedos, 
eli se versio joka menee painoon. Jos joku teis-
tä kuitenkin huomaa, että se ei täysin vastaa 
painettua lehteä, tässä vastaus jo ennen kuin 
kysytte. Eteen voi tulla tilanne, että joudumme 
tekemään muutoksia vielä kesken painotyön. 
Esimerkiksi siinä tapauksessa, että hämäläi-
senhidas päätoimittaja antaa luvan toimittaa 
vedos painoon, ja huomaa vasta myöhemmin, 
että siinä olikin joku virhe.

Lehti löytyy, kun etusivulta klikkaa otsikkoa 
”Osastomme”, jolloin päätyy oheisen kuvan 
mukaiselle näytölle. Vasemmassa reunassa on 
linkki Torven Täydeltä –lehteen.

Linkin klikkauksen jälkeen näkyville tulee 
seuraavan kuvan mukainen näyttö. Tästä voi 
klikata haluamansa lehden numeroa, jolloin se 
aukeaa pdf-tiedostona luettavaksi. Pdf:n luke-
minen vaatii ohjelman nimeltä Adobe Reader, 
joka on netistä vapaasti ladattavissa. Luulta-
vasti jokaisella netinkäyttäjällä se jo onkin, 
mutta siltä varalta että ei ole, se löytyy esim. 
osoitteesta www.adobe.com/fi/products/rea-
der/. Samassa paikassa on myös ohjeet, joten 
en laita niitä tähän.

Tutustukaa tähänkin mahdollisuuteen lukea 
lehteämme. Jossain vaiheessa ensi vuotta tu-
lemme kysymään mielipiteitänne nettilehdes-
tämme. Lukeeko sitä kukaan, muun muassa.
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TUPA päättyy, mitäs sen jälkeen..?
Kuluneen TES- neuvottelusession tuloksena 
”päästiin” tilanteeseen, jonka mukaan syksys-
tä 2007 voimassa ollut tuotavuuteen perustuva 
työaika- ja palkkamalli (TUPA) päättyy 1.3.2011 
mennessä.

Tämä lienee monen postiduunarin mieleen, sil-
lä etenkin viimeisimmän vuoden aikana ovat ku-
viot monilla työpaikoilla menneet todella huoles-
tuttavaan suuntaan. Näistä ikävistä toimista osa 
on mennyt TUPA: n piikkiin, joko ihan syystä tai 
sitten perusteetta.

Varsin totta on, että työnantajan toimet TUPA: 
ssa on viime aikoina olleet vain ja ainoastaan 
resurssin (eli henkilöstön) vähentämiseen suun-
nattuja, ja alkuun paljon puhuttu hyvinvointi ja 
jaksaminen, joka sekin sanana on jo saanut lähes 
kirosanan omaisen kaiun, jääneet sivuraiteelle. 
Kehitysryhmissä on työnantajatoimin runtat-
tu reittivähennyksiä ja muita tiukennuksia siinä 
määrin, että henkilöstön edustajia ei enää osaan 
työpaikkoja ole saatu. Ja tämä siksi, että heidän 
esityksiään, vastalauseitaan ja kommenttejaan 
ei ole kuunneltu - etenkään, jos niistä lyhyelläkin 
aikajanalla katsoen olisi syntynyt kustannuksia.

Työilmapiiri on viime vuodestakin huonontunut 
sekä tutkitusti että näppituntumalla arvioiden. 
Tämän voi osaltaan päätellä johtuvan porukan 
keskinäisestä kilpailusta, sekä henkilökohtaisten 
erilaisuuksien hyväksymättömyydestä. Toisin sa-
noen, TUPA ei enää ole ollut sitä, mitä sillä alun 
alkaen haettiin ja tarkoitettiin. Siksipä se tie tuli 
ennakoitua aikaisemmin päätepysäkilleen.

Vaikka TUPA: ssa on varmaan paljon huonoa, 
niin löytyy sen piiristä kosolti hyvääkin. Näin 
pääsääntöisesti siellä, missä mallin pääperi-
aatetta on molemminpuolisesti kunnioitettu ja 
”TUPA- toimet” ovat olleet maltillisia ja hyvässä 
yhteistyössä työstettyjä. Näistä esimerkkinä ne 
toimipaikat, joissa on osattu käyttää ”tasaamis-
vapaajärjestelyjä” ja jakelureittien oikeaoppista 
tasaamista. Näillä molemmilla on itsestään sel-
vä vaikute työssä viihtymiseen ja jaksamiseen. 
Varsin ikävää on, että em. kaltaisia työpaikkoja 
ei Etelä- Hämeen alueelta juuri löydy - josko ol-
lenkaan.

Mitä sitten jatkossa..? Kevättalvella (1.3.2011 
jälkeen) meillä saattaa olla käytössä uusi tuot-
tavuuteen perustuva palkkamalli, mutta tätä 
kirjoittaessani (25.11.2010) tällaista ei vielä ole 
edes puolivalmiina tutkittavaksi. Erikseen on huo-
mioitava, että uuden TES: n kirjausten mukaan 
ko. mallin käyttöönotto on yrityksen omistajan 
hanskassa, eli kuvio on työnantajan päätettävis-
sä. Uskon kuitenkin, että jos työnantajamme ha-
luaa mallin, joka on tuottavuuteen kannustava ja 
toimiva, niin se tullaan rakentamaan yhteistyös-
sä. Toinen vaihtoehtohan tietty on, että meillä 
ei ole ko. palkkamallia, vaan kaikille maksetaan 
kevättalvella tasasuuruinen, prosenttipohjainen 
”rivahdus”.

Jos palkkamalli saadaan rakennettua, niin siinä 
ei saa olla samoja pelkästään resurssin vähen-
tämiseen tähtääviä elementtejä kuin TUPA: ssa 
loppumetreillä oli. Toisaalta niiden ”tuottavuus-
eurojen”, joita mallilla maksetaan työpaikkata-
soisesti, tulee olla varmemmalla pohjalla. Ikään 
kuin porukan tiedossa on jo ennakkoon, mitä 
saamisissa on.

Ihan erikseen: tasaamisvapaajärjestelmän tu-
lee olla laajemmassa käytössä, etenkin jos työ-
paikassa on käytössä 13 viikkoa pidemmät työ-
aikojen tasoitusjaksot. 

Mallin toimimisen perusedellytyksenä 
jatkossa(kin) on oltava toimiva kehitysryhmätyö, 
ja toisaalta toimenpiteistä sopimisen tulee olla 
vankemmalla & terveemmällä pohjalla kuin nyt!

Resurssin vähentämisen ei tule olla ”sopimus-
asia”, jottei työpaikoilla porukka saneeraa itse 
itseään!!!

Kaikesta huolimatta tai juuri siitä johtuen, Rau-
haisaa Joulua ja aina parempaa vuotta 2011!!! 
Vaaliuurnilla nähdään!!!

Juha Torvinen, PLM
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Oikein hyvää ja Rauhallista joulua
ja työntäyteistä vuotta 2011

kaikille jäsenille!
T. Alueluottarit

Lea, Terhi, Hanna ja Merja

VUOSIKOKOUSKUTSU
Osaston vuosikokous pidetään 12.2.2011 klo 13.oo

Hotelli Cumuluksen kokoustiloissa, Vapaudenkatu 24, Lahti

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja tehdään henkilövalinnat vuodelle 
2011. Paikalla on myös liittosihteeri Heidi Nieminen kertomassa ajankohtaisista asioista.

Kokoukseen osallistujille ruokailu kokouksen jälkeen.

Tervetuloa vaikuttamaan!

PAU:n Lahden osasto ry
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Työsuojeluasiaa 
Toimipaikoissa pitäisi ol-
la läpikäyty ensivuoden 
Aslak-kuviot palaverien 
yhteydessä. Minulle kui-
tenkin aika-ajoin niistä ky-
symyksiä tulee.  Ilmeisesti 

tieto ei ole tavoittanut kaikkia. Kertauksena 
mainittakoon, että 2011 järjestetään Aslak- 
kuntoutukset esimiehille, varasto- ja posti-
työntekijöille sekä näyttöpäätetyöntekijöille. 
Näihin hakeutuminen tehdään oman työter-
veyshuollon kautta. Työterveyshoitaja täyttää 
hakemukset ja lähettää ne eteenpäin keskite-
tysti. Huomatkaa, että hakemukset pitää olla 
täytettynä ja lähetettynä 31.12.2010 mennes-
sä. Kela tekee sen jälkeen lopulliset päätökset 
kuntoutujista. Mikäli tuntuu, että kuntoutus 
auttaisi juuri sinua, niin lisätietoa ja opastusta 
saa omalta työterveyshoitajalta tai minulta.  

Työvaatteiden tilauskuvi-
ot muuttuvat ensivuoden 
alusta. Siitä alkaen niitä ti-
lataan vain kerran vuodes-
sa. Tilaukset pitää olla val-
miina maaliskuun alkuun 
mennessä ja vaatteet toi-
mitetaan syyskuun lop-
puun mennessä. Vaattei-

den toimitus tapahtuu työpaikan osoitteeseen. 
Huomioikaa, että lisänä on jatkuva tilaustapa 
aloittaville työntekijöille (aloituspaketin sisältö 
määritelty) ja tarveharkintaisesti, esim. rik-
koutuneen työvaatteen uusiminen. Kertatila-
usmenettely tuo jonkin verran hintaetua työ-
vaatetilauksiin, josta hyötyy työntekijä!  Viime 
vuoden työvaatekyselyn parannusehdotuk-
sista toteutuu mm. vaihtomahdollisuus, joka 
toteutuu maksullisena. Tilaustavan muutok-

sesta on kerrottu esimiestiedotteessa ja hen-
kilöstötiedotteella. Huomatkaa, että työvaate 
ja suoja-asu ovat eri asia. Suoja-asu on Go-
re-asu väliasuineen, sekä jakelussa että kulje-
tuksessa. Jos työ- ja suojavaatetilauksen saa-
vuttua tuotteet eivät vastaa tilattua, on siitä 
aina tehtävä reklamaatio tilausjärjestelmään 
hankinnan asiakaspalveluun Kuopioon. Toise-
na palautekanavana toimii tyovaatteet@itella.
com – sähköposti.

Itellassa, siltä osin kun Me-
hiläinen on työterveyshuol-
tona, on Itellan ja Mehiläisen 
välisessä työterveyshuollon 
palvelusopimuksessa määri-
telty laatukriteerit.

1. Työhöntulotarkastuksen läpäisevyys: 
Työhöntulotarkastus on suoritettu kahden (2) 
viikon sisällä työntekijän tai esimiehen yhtey-
denotosta (puhelin, sähköposti, henkilökohtai-
nen käynti), ellei viivästys johdu tarkastetta-
vasta.

2. Työterveyshoitajan / lääkärin saa-
vutettavuus: Työterveyshoitajan tai lääkärin 
hoito on aloitettu viimeistään seuraavan työ-
päivän aikana kontaktiin johtaneesta yhtey-
denotosta. Hoito voi tapahtua puhelimitse, 
sähköpostitse tai henkilökohtaisella käynnillä.

3. Nimetyn työterveyslääkärin saavu-
tettavuus: Nimetty työterveyslääkäri (tai 
hänen sijaisensa) on tavoitettu kolmen (3) 
vuorokauden sisällä yhteydenotosta (puhelin, 
sähköposti, henkilökohtainen käynti) ja hänen 
kanssaan on sovittu etenemisaikataulusta.
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 4. Työkykyarvion tekeminen: Nimet-
ty työterveyslääkäri (tai hänen sijaisensa) 
on käynnistänyt työkykyarvion viikon sisällä 
esimiehen / työantajan edustajan yhteyden-
otosta (puhelin, sähköposti, henkilökohtainen 
käynti).

5. Verkostoneuvottelun toteuttaminen: 
Verkostoneuvottelu toteutetaan kahden (2) 
viikon sisällä yhteydenotosta (puhelin, sähkö-
posti, henkilökohtainen käynti). 

6. Mehiläisen / Terveystalon työter-
veysaseman aukioloaikojen informoin-
ti Itellalle: Mikäli Mehiläisen / Terveystalon 
palvelupiste on väliaikaisesti suljettu ja Itellan 
paikallista yhteyshenkilöä ei ole tästä infor-
moitu vähintään 30 päivää etukäteen, ja tälle 
ei ole järjestetty korvaavaa palvelua toisessa 
Toimittajan palvelupisteessä sille ajalle, kun 
palvelupiste on suljettu.

Mikäli joku näistä ei toteudu, siitä on aina 
tehtävä reklamaatio, koska Itella maksaa saa-
mastaan palvelusta ja tämä konsti on ainoa 
millä voimme saada muutoksen palveluiden 
toteutumiseen. Tee ilmoitus omalle esimiehel-
lesi, joka tekee sitten asiasta tuon reklamaa-
tion. Tuosta lääkäriin pääsystä minulle tulee 
jonkin verran palautetta. Tuo ei näytä toimi-
van kovin hyvin kaikilla alueilla.

Eipä muuta kuin kevään odotusta, ja muis-
takaa että paras työsuojeluväline on omat ai-
vot.

Terveisin 11 -19 työsuojeluvaltuutettu 
Pertti lehti

puh. 040 754 4743 pertti.lehti@itella.com
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Kadonneesta Atlantiksesta, ja vähän muustakin
Takavuosina osuin tapahtumaan, jossa yk-
si luennoitsija kertoi eläneensä useita elämiä 
muinaisella Atlantiksella. Paikassa jossa ihmi-
set elivät sopusoinnussa toistensa ja luonnon 
kanssa. Tulin siihen tulokseen, että Atlantis on 
maailman suurin selittämätön arvoitus.

Etsiessäni tietosanakirjasta hakusanan ”At-
lantis” löysin kertomuksen jonka mukaan se 
on tarunomainen kadonnut manner, jota esi-
merkiksi Platon on kuvaillut 300-luvulla eKr 
kahdessa teoksessaan. Mietittyäni asiaa me-
nin Launeen kirjastoon kysymään kirjoja At-
lantiksesta. Nuori nainen etsi niitä hetken tie-
tokoneeltaan luokasta ”maahiset, noidat ja 
lohikäärmeet”, mutta pääsimme pian yhteis-
ymmärrykseen siitä, että yritän löytää tieto-
puolisia kirjoja. 

Seuraavana päivänä ne olivatkin tulleet pää-
kirjastosta. Ahmin kolmesta kirjasta kaksi 
nopeasti läpi. Ne olivat Charles Berlitzin At-
lantiksen arvoitus vuodelta 1978, ja saman 
kirjoittajan Atlantis, kadonnut manner vuo-
delta 1984. Tulipa rautaisannos uskottavan 
tuntuista tietoa kaikkialla tunnetusta veden-
paisumuksesta samoin kuin kaikesta muusta 
antiikin ajalta. 

Toki tuon tiedon kulkua on pyritty kaikin 
tavoin estämään. Esimerkiksi muuan paavi 
Gregorius määräsi kaikki antiikin kirjoituk-
set hävitettäviksi jotteivät ne johtaisi uskovia 
syrjään taivaallisten asioiden mietiskelystä. 
Aleksandriassa sijaitsi vanhan ajan suurin kir-
jasto, jossa oli miljoonia teoksia. Kaupungin 
islamilainen valloittaja Amru käytti kuitenkin 

kirjakääröjä alueen 4000 julkisen kylpylän 
lämmittämiseen. Perusteluna oli, että jos niis-
sä oli samat tiedot kuin Koraanissa, ne olivat 
tarpeettomia. Jos niissä taas oli tietoa jota Ko-
raani ei sisältänyt, ei niillä ollut oikeauskoisille 
mitään merkitystä. Kukaan ei tiedä, paljonko 
viittauksia Atlantikseen ehkä katosi kylpyve-
den lämmittämiseen.

Atlantiksen kerrotaan olevan indoeurooppa-
laisten, seemiläisten ja mahdollisesti myös tu-
raanialaisten kansojen alkukoti. Lisäksi baskit, 
joiden kieli poikkeaa kaikista muista euroop-
palaisista kielistä, väittävät alkukodikseen At-
lantista. Mayat, jotka suoraan viittasivat alku-
peräänsä, ja joiden tiede oli hämmästyttävän 
korkealla tasolla, olisivat voineet luovuttaa 
arvokkaita tietoja kadonneesta mantereesta, 
mutta espanjalaiset valloittajat tuhosivat kaik-
ki löytämänsä mayojen kirjoitukset lukuun 
ottamatta puolta tusinaa, jotka ovat nykyisin 
Euroopan museoissa.

Atlantis tuhoutui hirvittävässä luonnonmullis-
tuksessa, jossa koko saari vajosi valtamereen 
kaikkine asukkaineen. Muutamat pelastuivat 
lautoilla ja laivoilla, ja kuljettivat lännen ja 
idän kansoille tietoja katastrofista. Tiedot ovat 
säilyneet uuden ja vanhan maailman veden-
paisumustaruissa. Muinaisesta korkeakulttuu-
rista ovat kuitenkin säilyneet Egyptin ja uuden 
maailman pyramidit ja muut rakennukset sekä 
Pääsiäissaarten jättimäiset ihmispäät. Satojen 
tonnien painoisia kivilohkareita eivät kivikau-
den miehet ole kyenneet siirtämään vuorille ja 
muihin paikkoihin ilman meille tuntematonta 
voimaa eivätkä lohkomaan tarkasti toisiinsa 
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sopiviksi pelkillä kivikirveillä. Eurooppalaisil-
le valloittajille intiaanit olivat kertoneet, että 
satojen tonnien painoiset kivet saatiin lentä-
mään paikoilleen.

Lokakuun loppupuolella minulla oli tilaisuus 
tavata lukeneistoa Suomen Meriarkeologi-
sen Seuran vuosikokouksessa sukelluskeskus 
Ojamossa Lohjalla. Otin puheeksi Atlantista 
koskevat kirjat. Syntyikin kunnon tieteellinen 
väittely aiheesta. Joku kertoi juuri tulleensa 
Atlantikselta, eli Kreikan Santorinilta, missä oli 
kaikkialla Atlantis-kylttejä. Toinen ilmoitti koko 
jutun olevan pelkkää huuhaata, ja Nostrada-
muksen olleen naistenlehtien horoskooppien 
kirjoittajan tasolla. Loput mielipiteet oli vältte-
leviä, vaikka aihe oli heillekin tuttu. Historian 
kirjoittaminen uudelleen ei tietenkään ole yk-
sinkertainen juttu. 

Kokouksen jälkeen osa meistä lähti sukelta-
maan Kaivoslampeen, jonka pääkuilu ulottuu 
400 metrin syvyyteen kalkkikiveen. Toiset läh-
tivät saunaan. Itse päätin tutustua nykyajan 
merenkulun vaatimiin laitteisiin Kaivoslammen 
toisella puolella, missä harjoitellaan pelastau-
tumista haaksirikkoisesta laivasta. 15 metrin 
korkeuteen oli rakennettu laivan kansi, josta 
lasketaan pelastusveneitä ja lauttoja tyyneen 
kirkkaaseen veteen. Potkurivirtaa matkittiin 
kookkaalla potkurilla noin viiden metrin sy-
vyydessä. Sillä saadaan pienen lammen vesi 
vauhdikkaaseen liikkeeseen. ”Laivan kantta” 
voidaan keinuttaa ja kallistella hydrauliikalla 
tarpeen mukaan. Meriturvan harjoituspaikka 
ei kuitenkaan ollut toiminnassa sillä hetkellä.

Kaino
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HEH HEH…
Vantaan kaupungin puisto-osastolla on ollut eri-
koinen työtahti. Eräs eläkkeellä oleva kaupun-
kilainen katseli kahta miestä, joista ensimmäi-
nen kaivoi pienen kuopan ja siirtyi kaivamaan 
seuraavaa kuoppaa kymmenen metrin päähän. 
Perässä tuli mies, joka peitti edellisen kuopan, 
ja hetken odotettuaan hän peitti seuraavankin 
kuopan.  
Eläkeläinen seurasi touhua kolme tuntia ja 
meni sitten kysymään miehiltä: ”En oikein ym-
märrä, mitä te teette. Voisitteko selvittää asian 
minulle?”  
Ensimmäinen mies vastasi: ”Kuule, meillä on 
tässä normaalisti kolmen miehen tiimi. Minä 
kaivan kuopan, seuraava istuttaa siihen puun, 
ja viimeisenä tuleva peittää kuopan ja tasoit-
taa mullan puun ympärille. Tänään on istuttaja 
sairaana, mutta eihän se saa sitä tarkoittaa 
että me kaksi seisoisimme koko päivän tumput 
suorina.”

*****

Mummu ja vaari olivat kyläilemässä naapuris-
sa. Kahvittelun jälkeen naisväki siirtyi keittiön 
puolelle tiskaamaan ja miehet jäivät vielä pöy-
tään keskustelemaan. 

Vaari kertoi naapurilleen: ”Olimme eilen kau-
pungilla eräässä erittäin miellyttävässä ravinto-
lassa, voin todella suositella sitä.” ”Minkä nimi-
nen se ravintola on?”, kysyy naapuri. 

Vaari miettii hetken: ”Hetkinen, muisti hiukan 
pätkii… Mikäs sen kukkasen nimi on, joka kukkii 
aikaisin keväällä, niitä on valkoisia ja sinisiä?” 
”Tarkoitatko vuokkoja?”, kysyy naapuri. ”Juuri 
sitä tarkoitin”, vastaa vaari ja huutaa keittiöön 
päin: ”Vuokko, muistatko mikä oli sen ravintolan 
nimi, jossa eilen kävimme?”

*****

Minkälainen on laihialainen autostereo?  
Vaimo jäkättää edessä ja anoppi takana.

*****

-Autan äitiäni laihduttamaan.  
-Miten?  
-Syön kaikki äitini suklaat ja kyllä kalorit palaa, 
kun se juoksee vihoissaan saadakseen minut 
kiinni!

*****

Mittavien tutkimusten jälkeen on todettu, että 
yli 60 % uusilla urheiluautoilla ajelevista miehis-
tä elää köyhyysrajan alapuolella. Lähde: Liikku-
van poliisin nopeusvalvonta.

*****

Mistä tietää, että jollakin on iPhone?  
Hän kertoo sen sinulle.

*****

Isoäiti täytti sata vuotta, ja vaikka hän älylli-
sesti olikin hyvässä kunnossa, liikkuminen ja pu-
huminen tuottivat ongelmia. Niinpä hän joutui 
kommunikoimaan viestejä kirjoittamalla.

Syntymäpäiväjuhlaa vietettiin näyttävästi 
puutarhassa grillijuhlan merkeissä, ja hyväntuu-
linen mummu istui pyörätuolissaan. Jonkin ajan 
kuluttua hän alkoi kuitenkin kallistua istuimel-
laan vasemmalle. Sukulaiset auttoivat mummun 
suoraan ja ahtoivat tyynyjä tämän vasemmalle 
puolelle.

Eipä aikaakaan, kun teräsmuori alkoi kallistua 
oikealle ja auttajat kiirehtivät taas tilkkimään 
tyynyillä istuimen oikeaa puolta. Seurauksena 
muori alkoi kallistua voimakkaasti eteenpäin. 
Eivät keksineet sukulaiset muuta kuin köyttää 
vanhuksen tiukasti pyörätuolin selkänojaan.

Paikalle saapui tyttärentytär, joka ensimmäi-
seksi riensi onnittelemaan päivänsankaria.

”Heippa, mummu! Näytätpä virkeältä. Onko si-
nusta pidetty hyvää huolta täällä?”, hän kysyi.

Isoäiti kaivoi kynän ja paperin esiin ja 
kirjoitti:”Eivät perkeleet anna pierrä rauhassa!”
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