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PÄÄKIRJOITUS

Toukokuu 2017

Työssäjaksaminen
Faba osk.n seminologien uusi palkkausjärjestelmä on ol-
lut nyt käytössä muutaman vuoden.  Sitä on säädetty ja 
työstetty työryhmässä joka koostuu työnantajien ja työn-
tekijöiden edustuksesta. Työ on ollut hyvinkin haastavaa 
ja ongelmilta ei ole vältytty, kuten kaikessa asioissa jossa 
uutta luodaan.

Työn ja sen eri vaiheiden kellottamista on tehty ja 
näyttää siltä, että järjestelmän elementit on laadittu hy-
vinkin taloudelliseksi ja kustannustehokkaaksi.

Nyt järjestelmä näyttää kääntyvän hieman toimijoita 
vastaan. Viestit työssä loppuun palamisista lisääntyvät 
ja pitkät päivät alkavat rassaamaan porukkaa todella. 
Olisiko työsuojelunäkökannat nyt viimeistään otettava 
vakavasti?

Työnantaja pitää yllä jatkuvasti omissa tiedotteissaan 
pelkoa työn vähenemisestä ja loppumisesta. Tämä pelon 
ilmapiirin luominen on hyvin lyhyt näköistä. Kukaan ei 
kiistä siemennysmäärien vähenemistä, siitä ei ole ky-
symys. Henkilöstön johtaminen nykyisessä tilanteessa 
on haasteellinen tehtävä ja olisiko siihen nyt pikaisesti 
puututtava.

Liitto ei ole puuttunut uuden järjestelmän elementtei-
hin koska kyseessä on talokohtainen järjestelmä. Liitto 
on pyrkinyt valvomaan lakien ja asetusten noudattamista 
siten, että niitä ei ole rikottu. 

Ylityö
ylityöraja ei ole poistunut vaikka uusi järjestelmä on 
käytössä. Eli lain mukaan jokaista ylityötä koskien aloite 
on työnantajalla joka kysyy työntekijältä, joka sitten an-
taa suostumuksen mikä siihen on halua ja mahdollisuut-
ta. Meillä tämä ei ole toiminut. Seminologit ovat olleet 
hyvin suopeita tätä pykälää kohtaan ja hyvä niin. Mutta
Lain velvoite on olemassa. Jos ja kun joku seminologi 
ilmoittaa esimiehelleen, että normaali päivä 8 tuntia 
riittää niin työnantaja on velvollinen järjestämään 
työajan lain mukaiseksi. 

Tiedät, että tämä vaatimus aiheuttaa säätöä työn ja-
koon, mutta onko se sairausloma parempi ratkaisu?

Nyt näyttää, että kun vanhassa jaksotyöajassa oleva 
100% korotus tuli 9 tunnin jälkeen, muuttui tässä uudessa 
järjestelmässä vasta 10 tunnin jälkeen tarkoitti samalla 
työpäivän venymisen sinne 10 tunnin pintaan. 

Toinen asia mikä käsitykseni mukaan on vinoutunut.
Reittioptimoinnin ja palkkauksen välinen työteh-

tävien kellotus. Kun tiedetään, että reittioptimointi ja-
kaa tilat seminologeille ja siinä oleva kellotus antaa eri 
tehtäviin arvioidun ajan. Millä perusteella palkkausjär-
jestelmän suoriteajat ovat poikkeavat reittioptimoinnin 
suoriteajoista? 

Onko tässä nyt työnantajan ajama kanta ollut domi-
noiva palkkatyöryhmässä? Tämä ristiriita luo epävar-
muutta ja jonkin verran epätietoisuuttakin työntekijöiden 
keskuudessa.

Kesän odotus
En kirjoita mitään enää 
lämpöisestä keväästä,  
sitä ei ollut,  
mennään suoraan kesään...

Toivotan kaikille hyvää kesää, nauttikaa lomasta kun on sen aika! 
Pentti
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Ensimmäiset pääskyset havaittu 
lentelevän navetoissa, siitäköhän 
kesä alkaa lähestymään? Säätie-
dotteiden mukaan ei, mutta toi-
vossa on hyvä elää…

Kevät… Kevään saimme hyvin 
käyntiin liittomme järjestöpäivillä 
Helsinki–Tukholma –Helsinki akse-
lilla, jossa meitä oli runsaslukuinen 
joukko. Asiapitoisessa ohjelmassa oli 
tärkeitä työttömyyskassan asioita, la-
kiasioita ja Smartum-kulttuuriseteli 
asioita, myös yhdistysten välinen 
kilpailu ja ryhmätyöt saivat kielen-
kantamme laulamaan. Vielä kerran 
kiitokset mukana olleille, tästä pää-
semme inspiroimaan seuraavia jär-
jestöpäiviämme ensi vuodelle.

Kevät-Kesä... Tämä alku kevät-

kesä, tuo TES-ryhmälle haastei-
ta. Haasteita ryhmälle tuo meidän 
”vanha” työehtosopimuksemme, jota 
TES- työryhmä ryhtyy käymään läpi, 
tästä asiasta mainitsinkin jo edelli-
sessä kirjoituksessani. Mutta pienenä 
kertauksena muistuttaisin jäsenistöä, 
että teillä on hyvä tilaisuus antaa 
ehdotuksia ja kommentteja TES-
ryhmälle, työehtosopimuksemme 
tekstiosien parantamiseksi. Tämä 
asia tulee olemaan alkusyksyyn asti 
TES-ryhmän käsittelyssä ja tämän 
jälkeen neuvotellaan työnantajan 
kanssa, mitkä tekstiosat ovat ne, 
jotka tullaan uusimaan. Tiedän, että 
kesä kolkuttelee ja kesän aika/lomat 
seisauttaa kaiken ajatustoiminnan 
työ ja liiton asioista. Niin sen kuuluu 
olla, mutta ottakaa rohkeasti yhteyt-

tä asiantiimoilta TES-työryhmään, 
näin saamme yhdessä onnistuneen 
tuloksen.

Kesä... Kesä ja kesälomat lä-
hestyvät. Useammalla meistä on jo 
kesälomat käynnissä tämän lehden 
ilmestyessä. Tätä kesän hetkeä kaik-
ki odotamme, sillä syksy-talvi aika 
on ollut meille kaikille työntäyteis-
tä aikaa. Päivät ovat olleet pitkiä ja 
osin uuvuttaviakin, tähän vaikuttaa 
myös suurelta osin meidän työnku-
van muuttuminen. Nyt joudumme 
panostamaan omaan kehittymiseem-
me, ulospäinsuuntautumiseemme ja 
rohkaisemaan itseämme olemaan 
enemmän esillä, tämä tuo toisille 
työpäivään lisä rasitusta, sekä uu-
vuttaa työntekijää henkisesti. Tä-
hän emme ole kaikki tottuneet tai 

Puheenjohtajan palsta
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harjaantuneet, mutta tämä työnkuva 
tulee olemaan myös osa työpäivääm-
me. Työnantaja voisi antaa tällaisista 
työtehtävistä ennakkoon, ennakoivaa 
työnkuvan avaamista työntekijälle, 
jota työ koskisi. Tällöin voisimme 
varmistua siitä, pystynkö itse var-
masti hoitamaan työtehtävän mikä 
on annettu. Huomaamme, että pelkkä 
työpäivän pituus ei välttämättä meitä 
rasita/uuvuta, vaan siinä on osateki-
jöinä paljon muutakin.

Toivonkin, että kesälomalla 
kaikki saavat ladata akkujaan omal-
la tavallaan, erossa työasioista, sekä 
työtehtävistä, laittaen työpuhelimet 
kiinni, unohtaen arkirutiinit, esiinty-
miset, tapahtumien järjestämiset ja 
ottaen loman vain rentoutumisena. 

Loma aikana, voit vain upottaa var-
paasi santaan.

Vinkki… Kesävinkkinä kaikil-
le asiasta, mistä tässäkin lehdessä 
kirjoitetaan. Kaivakaa laatikoiden 
pohjilta Smartum setelinne esiin ja 
laittakaa ne rahapussiin, hyödyntä-
kää ne liikkuessanne lomanne aika-
na esim. kesäkonserteissa, kesäteat-
tereissa, museoissa, maauimaloissa, 
kesä kursseilla ja monissa muissa 
tapahtumissa. Tapahtumia on Suomi 
pullollaan ja setelithän ovat liikunta 
että kulttuuriseteleitä. Hyödynnetään 
saamamme etu kesänaikana, kaik-
keen kivaan tekemiseen ja käytetään 
mielikuvitusta.

Muistetaan myös kotisivuilla 
oleva liiton kalenteri www.mtjl@yh-

distysavain.fi, josta näkyy yhdistys-
ten ja liiton järjestämiä tapahtumia, 
tapahtumia on melkeinpä kuukausit-
tain kautta maan. 

Syksy… Seuraava lehti ilmestyy 
lähempänä syksyä, silloin ollaan uu-
sien asioiden ja tapahtumien äärellä. 
Olkaa rohkeasti yhteydessä luotta-
musmiehiin, liiton hallituksen jäse-
niin, liiton asiamieheen ja kertokaa 
mielipiteistänne, ei niin pientä asiaa 
ole, etteikö voisi kertoa/kysyä?

Toivotan oikein hyvää kesää 
kaikille, osukoon aurinkoiset kelit 
loma-aikana ja muistakaa rentoutua, 
ladaten akkuja, sekä upottaen varpaat 
santaan!                                                                     

                                                                                                                                                      
Pj. Piri

de första svalarna har redan man 
redan sett flyga i ladugården, le-
der det mot sommar? Väderleksra-
portten visar inte så, men vi hop-
pas I alla fall.

Våren… Våren fick vi bra igång på 
våra förbundsdagar Helsingfors-
Stockholm-Helsingfors akseln, 
där vi med med många personer. 
Programmet innehöll viktiga saker 
kring arbetslöshetskassan, frågor om 
lag, och kring Smartum-sedlar. Se-
nare tävlingen mellan föreningarna 
och grupparbeten fick våra tungor å 
sjunga. än en gang tack till alla som 
var med, från detta är det bra att för-
bereda dagarna för nästa år.

Vår-Sommar… Denna vår-som-
mar har utmaningar för TES-grup-
pen. Utmaningar för gruppen är vårt 
“gamla” TES, som gruppen  börjar 
gå igenom, detta nämde jag redan I 
förra tidningen. Men som en liten på-
minnelse åt medlemmarna, nu har ni 
en bra möjlighet att ge kommentarer 
och förslag till TES-gruppen  för att 
förbättra textdelen. Denna sak kom-
mer att vara frame ända till hösten, 
och sen diskuterar vi med arbets-
givaren vilka textdelar de är, som 
skall förnyas. Jag vet att sommaren 

och sommarloven redan knacker på, 
och stoppar tänkandet på saker kring 
förbundet. Så bör det ju vara, men 
ta modigt kontakt kring dessa saker 
med TES medlemmen, så får vi till-
sammans ett lyckat resultat.

Sommaren… Sommaren och 
sommarloven närmar sig. De flesta 
av oss har redan sommarlov när 
denna tidning kommer från trycket. 
Sommaren väntar vi faktiskt på, för 
hösten och vintern har varit arbets-
fyllda. Dagarna har varit långa och 
ochså ansträngande, detta beror dels 
på ändringarna I vår arbetsbeskriv-
ning. Nu måste vi mer satsa på vår 
egen utveckling, hur sociala vi är, 
och uppmuntra oss själv att vara 
mera framme. Detta gör att arbets-
dagarna känns mer krävande, ochså 
psykist. Detta är vi inte vana med, 
ännu, men denna arbetsbeskrivning 
kommer att vara en del av arbetet. 
Arbetsgivaren kunde redan i förväg 
lite öppna i förväg, vilka alla arbets-
beskrivningar nya arbeten innehäller. 
Då kunde man i förväg redan vara 
säkrare om man har möjlighet att ta 
emot arbetet som är givet. Vi mar-
ker, att det inte bara är arbetsdagens 
längd som anstränfer oss, utan där 
finns mera detaljer.

Jag hoppas alla kan ladda sig på 
semester på sitt eget sätt, utan tankar 
på arbetet, stänga arbetstelefonen, 
glömma rutinerna, att vara frame, att 
ordna utställningar, och bara slappa 
av. På sommarlovet kan man bara 
sätta tårna I sanden.

En vink… Som en vink på se-
mester, gräv fram Smartum sedlarna 
och använd dem när ni rör er runt 
om. Teater, museer, simhallar, od. 
Hela Finland är fullt med händelser 
och platser var man utnyttja sedlarna.

Kom ihåg att kola våra hemsidor, 
som ni hittar I adressen www.mtjl@
yhdistysavain.fi, där ni ochså hittar 
kalendern vad som händer.

Hösten… Nästa tidning kommer 
senare på hösten, och då är vi igen 
kring nya saker. Så ta modigt kontakt 
med förtroendemännen, förbundets 
styrelsemedlemmar, och berätta era 
åsikter, det finns ingen så liten sak 
eller fråga som inte är viktig.

Jag hoppas alla en fin sommar, 
må solen skina, och kom ihåg att 
slappa av, ladda er och som sagt, 
trycka tårna i sanden.

Hälsningar ordf. Piri
översättning Ulla Ala-Korpi
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Liiton järjestöpäivien yksi ohjelma osio koski liikuntaseteleitä. Siitä innostuneena on tehty 
kentälle pientä galluppia” kuinka setelit on käytössä ja minkälaisissa paikoissa ne käyvät. 
Kysymykset on kaikille samat ja selvinnevät alatekstissä.

Aluksi vähän yleistä tietoa.
Faba osk:n henkilökunta saa liikunta- ja kulttuuriseteleitä 200 euron arvosta joka vuosi.

Figen Oy karjuaseman työntekijöillä on mahdollisuus lunastaa Smartumin liikuntaseteleitä 
max 60 kappaletta vuodessa hintaan 1 €/kpl. Liikuntaseteleitä on mahdollisuus käyttää ha-
luamallaan tavalla. Konsernin kautta on mahdollisuus tilata lisäksi liikuntavälineitä (esimer-
kiksi sukset tai polkupyörä) edulliseen hintaan tarvittaessa pitkällä maksuajalla.

Finnpig Oy karjuaseman työntekijöillä on mahdollisuus lunastaa Smartum liikunta- ja kult-
tuuriseteleitä 2 kertaa vuodessa kerralla max 50 kpl, näiden omavastuu on 2,5 € kappale.

VikingGenetics Finland henkilöstö saa 160 euron arvosta liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Ase-
mahenkilökunta käyttää setelit mm. teatteriin, elokuviin, konsertteihin, uimahalliin, ratsas-
tukseen, keilailuun ja jumppaan.

Mirja Alaruikka

Minä käytän Smartum-seteleitä 
nykyään harkitummin kuin ennen. 
Aikaisemmin meillä oli ainoastaan 
liikuntaseteleitä mutta nykyään kun 
on yhdistetty sekä liikunta että kult-
tuuriseteli katson tarkemmin minkä-
laisiin palveluihin seteleitä käytän. 
Nykyään pyrin käyttämään kaikki 
setelit mitkä saan. Aikaisemmin käy-
tin koko määrän kuntosalille koska 
oli helppo maksaa yhteen paikkaan 
koko satsi.

Aina ei jaksa punnertaa painojen 
sun muiden fyysisten juttujen kanssa 
ja siksi on mukavaa kun voi "hoitaa" 
myös pääpuolta. Teattereissa ympäri 
maan näytetään tosi mukavia ja hul-
vattomia esityksiä...suosittelen.

Ja ilman mitään" mainostamis-

ta" vain pienenä vinkkinä voin kertoa 
että syksyllä Rovaniemen teatterissa 
näytetään Nätti-Jussin elämästä ker-
tova tarina. Hän oli Karstulasta läh-
töisin oleva mies joka oli tunnettu 
ympäri Suomen.

Käytän lippuja myös elokuva-
teattereissa. Lippujen ansiosta käyn 
elokuvissa useammin kuin ennen. 
yleensäkin kulttuuri on tullut ku-
vioihin runsaampana juuri seteli-
en ansiosta. Kuljetan seteleitä aina 
mukanani koska eteen voi tupsahtaa 
yllättäviäkin kohteita missä niitä voi 
käyttää. 

Meidän alueella en ole kuullut 
että porukat käyttäisivät lippuja yh-
dessä mihinkään.  Varmaan johtuu 
siitäkin että asumme niin kaukana 
toisistamme ettei yhteisjuttuihin jak-
seta lähteä työajojen lisäksi. 

Jos jotain vois toivoa niin haluai-
sin että voisimme tilata vaikka osan 
Smartum lounas-seteleinä. Erilaisis-
sa tutkimuksissa, joita on muuten 
tehty" pilvin pimein", on osoitettu 

Liikuntasetelit käyttöön

Mikä on nimesi ja missä asut? 
Anders Granbäck, Kruunupyyy
Käytätkö smartum seteleitä? 
Käytän
Kuinka ja missä niitä käytät? 
Ostan 10 kerran kortin uimahalliin ja avantouintiin.
Suositteletko muillekin niiden käyttöä? 
En. Aivan liian kallis menetelmä firmalle muuten on tosi hyvä.

Minä olen Anna-Greta 
Hjerpe, asun Maalahdessa. 

Käytän Smartumin seteleitä teatte-
riin, elokuviin, uimiseen ja kunto-
salille. Varsinkaan kuntosalille en 
menisi, jos sinne ei seteleillä pääsisi. 
Käyn Vaasassa elokuvissa ja teat-
terissa. Elokuvateatterilippuja pitää 
ostaa viiden lipun sarjalippu, että sen 
pystyy maksamaan Smartumeilla.
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että lounailla ja -tauoilla on suuri 
merkitys työtehokkuuteen ja -hyvin-
vointiin. Tiedän kollegoitani jotka 
eivät raaski käydä syömässä kunnon 
ateriaa päivän aikana niiden hintojen 
vuoksi vaan tekevät koko työpäivän 
eväsleivillä ja termurikahveilla. On-
han sekin tyhjää parempi mutta kun 
on pitkä päivä ne eväsleivät riittäi-
sivät välipaloiksi lounaan jatkona. 
Kuulin eräältä pohjoisen kenttäpääl-
liköltä (nimeä mainitsematta) että 
Terveystalon asiakkaista keskimää-
räisesti eniten ylipainoisia löytyy 
juuri seminologien ammattikunnasta. 
Tämä tulos selvittyy varmasti jollain 
muulla kuin sillä että me SyöDääN 
LIIKAA päivän aikana. Meillä on 
työnantajan maksama ruokaraha 
mutta osa ei raski käyttää sitä siihen. 
Smartum lounas-seteli voisi olla hy-
vä lisä joillekin.

Minä olen ollut tyytyväinen 
siihen tarjontaan mitä meiltä täältä 
Rovaniemeltä löytyy. Esimerkiksi 
Urheiluopisto tarjoaa hienot mah-
dollisuudet sekä sisä-että ulkoliikun-
taan (suunnistus,tennis, keilailu jne). 
Mutta tiedän että kaikilla alueilla ei 
olla näin onnekkaita.

Pidetään jokainen itsestämme 
huolta ja hyvää kesän odotusta kai-
kille! 

Anni Heiskanen

Kaikki setelit tulee käytettyä, ensisi-
jaisesti tulee käytettyä kuntosalikort-
tiin (Iisalmessa DbC klinikalla tosi 
hyvä kuntosali) ja sitten tulee Lip-
putoimiston kautta hankittua lippuja 
paikallisiin tapahtumiin (Oluset ja 
Runnirokki sekä stand up-esityksiin 
ja teatteriin ja elokuvissa tulee käy-
tyä) ja kavereiden kans on kiva käydä 
keilaamassa liikuntasetelien myötä. 
Itse olen ainakin tosi helposti löytä-
nyt käyttökohteet liikuntaseteleille 
niin Iisalmessa kuin Kuopiossakin. 
Mutta käytännöllisempää olisi, jos 
olisi mobiilina tuo Smartum. 

Itse ainakin tykkään, että nuo 

Smartumit mahdollistaa ja kannus-
taa pitämään itsestään ja omasta hy-
vinvoinnista huolta monipuolisesti. 
200€ on kuitenkin iso raha, niin eh-
dottomasti tuollainen mahdollisuus 
kannattaa hyödyntää. 

Katja Tanski

Tiedän, on vaikeaa arki-iltana irroit-
tautua ja lähteä liikkumaan. Itse en 
saa sitä aikaiseksi, vaikka lenkkipol-
ku alkaisi heti rappuselta, ja maita ja 
mantuja riittäisi. Tulen töistä kotiin, 
vaihdan auton ja lähden hakemaan 
lapsia päiväkodista. Taion heille ruoan 
eteen ja seurustelen heidän kanssaan 
sen pienen hetken, mitä he ovat hereil-
lä ja kun taloon laskeutuu hiljaisuus, 
istun sohvalle ja kaivan suklaalevyn 
esiin. Minä olen ansainnut tämän!

Minulla ei ole vaikeuksia erot-
taa työtä ja vapaa-aikaa toisistaan, 
mutta se on asia jonka moni kokee 
kuormittavana ja työviihtyvyyteen 
vaikuttavana. Työsähköposteihin 
vastataan illalla, kun ratin takana 
ei voi, alkiopaperit laitetaan vapaa-
päivänä nippuun, niin ne on sitten 
kunnossa valmiiksi. Minä olen tar-
peeksi itsekäs, että pidän vapaa-
aikani omana vapaa-aikanani. Olen 
ansainnut senkin! 

Faba antaa työntekijöilleen 
Smartum-liikuntaseteleitä aikas ni-
pun. Ne ovat nykyään liikunta- ja 
kulttuuriseteleitä, joten kenelläkään 
ei pitäisi olla ongelmia keksiä mihin 
ne laittaisi. Suomessa on yli 8000 
paikkaa, joissa seteleitä voi käyttää. 
Niillä voi ostaa konserttilippuja tai 
elokuvateatterilippuja. Käydä uimas-
sa kerran tai sarjalipun verran. Tutus-
tua uusiin lajeihin, koska ei menetä 
omia rahojaan, tai laittaa koko sum-
man johonkin lajiin, jonka kokee jo 
intohimokseen. 

Jokaisen työntekijän, joka tuntee 
kuormittuvansa töistä, täytyisi käyt-
tää omista seteleistään joka ikinen. 
Omaan itseensä, omaan hyvinvoin-
tiinsa, vaikka olisikin sitten itsekäs. 
Ja vaikka ei kokisikaan olevansa 
stressaantunut ja osaisi jättää työasi-
at töihin, omat Smartum-setelinsä on 
silti ansainnut ja saa ne todellakin 
hyvällä omallatunnolla käyttää.

Vuosien saatossa olen laittanut 
seteleitä vaikka mihin, viimeisim-
pänä perinteiseen Kansalaisopiston 

kurssiin! Olen ostanut sarjalipun 
uimaan seteleiden viimeisenä voi-
massaolopäivänä, koska sarjalippu 
ei edes vanhene! Olen maksanut 
lippuni Porin Jazzeille, joihin en 
olisi ikinä raaskinut omalla rahalla 
lähteä, käynyt katsomassa burles-
queta ja Tom of Finland -teatteri-
näytöksen. Minä olen oman elämä-
ni tärkein ihminen ja olen ansainnut 
irtiottoja arkeen.  

Tässä työssä, niin kuin monissa 
muissakin, on pidettävä itsestään 
huolta että tätä jaksaa tehdä. Mah-
dottoman epäergonomiset työasen-
not ja pitkät siirtymät autolla saavat 
aikaan jumeja ja kolotuksia, jos ei 
ristiselkään niin korvien väliin. Si-
nulle on annettu 200 euron edestä 
hyvinvointia, älä jätä sitä käyttämät-
tä. Viime vuonna seteleitä jätettiin 
käyttämättä 14000 euron arvosta. Se 
on iso summa se. 

Jos jonakin iltana lähimetsä koi-
ran kanssa kutsuu enemmän kuin 
sohva, sekin tekee hyvää, ihan il-
maiseksi. Kaiken kiireen ja hälinän 
keskellä pitää muistaa se, mikä on 
tärkeää. Se olet sinä itse. Ja kun oi-
kein pysähdyt miettimään asiaa, olen 
varma että keksit tapoja hemmotella 
itseäsi. Olkoon se liikuntaa tai kult-
tuuria, tartu siihen. Unelmoi, mee ja 
tee kuperkeikka. 

Kyselyt hoiti Katja Tanski

Pohjanmaa

Pikainen kysely osoittaa että seteleitä 
käytetään hyvin, tai sitten satunnai-
nen noin 7+7 hlön sekä Keski-Poh-
janmaalta että Etelä-Pohjanmaalta 
haastattelu osui aktiivisille setelin-
käyttäjille. 

Kansalaisopiston voimistelu 
ja jooga tunnit. Punttisali, ohjattu. 
Kuntopiirit. Erillaiset hieronnat. Ui-
minen. Vesijumppa. Kylpylä. Elo-
kuvat. Teatterit. Kesäteatteri. Jopa 
kansanmusiikkijuhlien lippuun voi 
seteleitä käyttää. 

Usein kuulin, että kannattaa lä-
hes aina pitää setelit taskussa tai mu-
kana, ja pikemmin voisi lisää käyttää 
kun että jäisi käyttämättä. 

Kiitos tällaisesta mahdollisuudesta.

Tallensi Ulla A-K
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Järjestöpäivät 2017

Julkis- ja yksityisalojen työttö-
myyskassan Johtaja Anja Tikka 
kertoi kassan nykytilanteesta ja 

toiminnasta yleisellä tasolla. 
Kassan etuuspäällikkö Anu Ki-

vistö kertoi hyvin seikkaperäisesti 
ja selkokielellä työttömyysturvaan 
ja hakemuksiin liittyviä asioita. Ai-
heet olivat hyvin mielenkiintoisia ja 
herättivät paljon kysymyksiä joihin 
saatiin myös vastaukset.

Ajankohtaisista lakimuutoksista 
kertoi Pardian vastaava lakimies Ari 
Komulainen. Työaikalain uudista-
minen ja 0- tunti sopimusta pohtii 
oma työryhmä. Toimeksianto päät-
tyy kesäkuun lopulla. 0- tunti sopi-
musryhmä ei ole kokoontunut, sillä 
asian osalta on odotettu puolivälirii-
hen linjausta. Työajan käsite on ihan 
uudessa käsittelyssä koska eri työn-

tekomuotoja on runsaasti. Varallolo, 
lisä ja ylityö, yötyö, sunnuntaityö on 
myös tarkastelun kohteena.

yt. lakia valmistellaan myös työ-
ryhmässä ja se on todettu vanhentu-
neen aikoja sitten. Siitä on tullut lähes 
pelkästään irtisanomisneuvottelujen 
laki. Työ on vielä kesken ja näkemy-
serot hidastavat työryhmän työtä.

Smartum liikunta ja kulttuurise-
leistä oli kertomassa Tiina Saari-
nen ja Tuija Varis. He kertoivat ja 

myös tenttasivat seteleiden käytöstä 
ja käyttämättömyydestä. Toimipai-
kat ja eri palveluntuottajat löytyvät 
smartum.fi sivuilta loistavasti. Aika 
monen kanta oli, että kyllä käyttäisin 
jos: olisi aikaa, jos: ei olisi ylitöitä, 
jos: ei olisi niin pitkä matka esim. ui-
mahalliin, teatteriin, kuntosalille ym.

Loppupäätelmä: Hyvä juttu, 
suositellaan kaikkien käytettäväksi, 
kyse on omasta terveydestä ja jak-
samisesta.

Ari KomulainenAnja Tikka

Tiina Saarinen vas. ja Tuija Varis.

Järjestö- ja 
virkistyspäivät pidettiin 
21-23 huhtikuuta. 
Ensimmäinen päivä 
pidettiin Pasilassa, 
Pardiatalossa jossa oli 
kolme selkeää 
asiakokonaisuutta.

Anu Kivistö



9

Ryhmämme teki kävelykierroksen Tukholman kaupungissa.

Pohjois-Suomen joukkue. 

Ryhmämme teki kävelykierrok-
sen Tukholman kaupungissa. Sää oli 
hyvin kolea +5 astetta ja kova tuuli.

Laivalla jatkui ohjelma mm. eri-
laisilla kilpailuilla. Notkeutta vaati-
valla Linbossa mallia näyttää Evelii-
na Latva-Hoiska Etelä-Pohjanmaan 
joukkueesta. 

Kilpailun voitti kuitenkin koko-
naispistelaskun jälkeen Pohjois-Suo-
men joukkue. Joukkueessa kilpaili-
vat vas. Minttu Pietikäinen, Satu 
Kilponen ja ostopalveluna hankittu 
ProSeminon Katja Tanski.

Sunnuntaiaamuna laiva oli jäl-
leen Katajanokan terminaalissa ja 

matka jatkui rautatieasemalle josta 
jokainen suuntasi kotiin.

Kiitoksia osallistujille
Teksti ja kuvat Pentti

Eveliina Latva-Hoiska
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Seppo Lindeman

Seppo jatkaa juttusarjaa 
joka alkoi edellisestä 
lehdestä.

Jatkan muisteluita siitä mihin edelli-
sellä kerralla jäin. Olin valmistunut 
jouluksi 1968 ja vaikka tiesinkin 
työpaikan ja vakituisen työn odotta-
van Turussa, työ oli sikäli uutta, että 
siihen ei ollut edeltäjää eikä mallia. 
Minut oli valittu seminologien esi-
mieheksi, tointa oli hoitanut toimin-
nanjohtaja Olavi I Nikkilä siihen 
saakka. Nikkilä oli hyvä esimieheni 
kesään 1975 saakka. Tästä ajasta ker-
ron nyt joitakin muisteluita.

* * *
Jälkeenpäin ymmärtää asioita pa-
remmin, kun on elänyt sen ajan. 
Keinosiemennyksen alkamisesta 
oli kulunut vasta 21 vuotta. Tulin 
vanhimman keinosiemennysyhdis-
tyksen, Lounais-Suomen Ksy:n pal-
velukseen ja aika pian ymmärsin, 
että elettiin keinosiemennysalalla ja 
yleensä maataloudessa suurta mullis-
tuksen alkua.

Ks-toiminta oli -50 ja- 60 luvuil-
la nopeasti levinnyt ja lisääntynyt 
koko maassa, mutta nyt oli synkkiä 
pilviä tulossa. yhdistyksiä oli silloin 

vielä 18 kpl. Etelä-Suomesta al-
koi karjattomuuteen siirtyminen jo 
60-luvun alkupuolella ja tämän su-
pistuvan toiminnan johdosta käytiin 
jo fuusioneuvotteluita.

* * *
Jo maaliskuussa 1969 sinetöitiin 
Lounais-Suomen ksy:n, Uuden-
maan ja Kymen ksy:n fuusio, jol-
loin nimeksi tuli Jalostuspalvelu – 
Avelstjänst. Seuraava iso fuusio oli 
Satakunnan ksy:n liittyminen 1971.  
Jalostuksen ja ruokinnan ansiosta 
lehmät lypsivät entistä enemmän ja 
valtion piti rajoittaa ylituotantoa. 
1970 maksettiin lehmästä tappo-
rahaa 500 mk/ lehmä ja tämän toi-
menpiteen ansiosta siemennysmäärä 
Jalostuspalvelun alueella kyseisenä 
vuonna väheni 17.000 lehmällä. 
Myös pienten karjojen valtionavus-
tus siemennysmaksuihin hiipui.

* * *
Ensimmäinen työpaikkani oli Turun 
keskustassa, Eerikinkatu 5:ssä, josta 
oli hyvä näköyhteys Tuomiokirkkoon. 
Menin toimistoon 2.1.1969. Jostakin 
syystä minun tiedoissani oli aina työ-
suhteen alkamispäiväksi merkitty 
1.1.1969. Se on jäänyt mieleeni, mi-
ten toimiston naiset vähän säälien ja 
vahingoniloisina, katselivat uutta työ-
tekijää ja ilmoittivat minun pääsevän 
eläkkeelle 1.2.2012, joka aikanaan 
toteutui. Tässä toimistossa olin 30 
vuotta ja sen jälkeen Risto Lindroo-
sin jäädessä eläkkeelle siirryttiin Rau-
halinnaan, jonne oli navetan päätyyn 
kunnostettu hyvät toimistotilat.

* * *
Pulpettini oli samassa huoneessa 
Nikkilän kanssa ja jouduin, tai sain 
kuulla mitä kaikkea missäkin tapah-
tui. Fuusioneuvottelut ja kokous-
järjestelyt työllistivät ensimmäistä 
kevättä. Uudenmaan fuusioituessa 
Lapin ksy:n asiat palkanmaksuineen 

tulivat ensivaiheessa Turun toimiston 
hoidettavaksi. Jostakin oli lähdettävä 
ja näitä Lapin työtaulukkoja ja tili-
tyksiä mm. tarkastin ensimmäisinä 
kuukausina, Lapissa ja Satakunnassa 
oli vielä käteislaskutus, joka taval-
laan työllisti toimistoa.  Ajomatkat 
saattoivat olla joillakin alueilla kesä-
aikaan jopa 600 -700 km.

Elektronisia laskukoneita oli toi-
mistossa ainoastaan 2 kpl. Minulla 
oli alkuun veivattavaa mallia.

Uudenmaan fuusion takia painet-
tiin uusi paksu sonniluettelo, johon 
tuli kaikkien Rauhalinnan ja Wester-
kullan asemien sonnien tiedot, jotka 
olivat elossa tai joista oli pilleriva-
rastoa jäljellä.

* * *
Ensimmäisestä kesästä on hyvin jää-
nyt mieleeni kaksi ensimmäistä maa-
talousnäyttelyä: Forssan näyttely ja 
Utin näyttely. Utin näyttelyssä olim-
me Kalevi Tanin ja Sirkka-Liisa Ale-
nin kanssa. Mukana oli kaksi sonnia 
ja yksi karju. Ilma oli loistava Utin 
mäntykankaalla. Sain taluttaa kehäs-
sä Manassea. Karjuna oli maan huip-
pukarju Jeppe. Eläimet tulivat kaikki 
kotiin Rauhalinnaan.

Ei oltu vielä EU:ssa ja tämä oli 
mahdollista. En ole pitänyt päiväkir-
jaa ja en voi kertoa kuinka monis-
sa maatalousnäyttelyissä olen ollut 
mukana, mutta niitä on paljon. yksi 
kiireisin kesä oli 70-luvulla kun pe-
räkkäisinä viikonloppuina olivat isot 
näyttelyt seuraavasti: Farma-näyttely 
Turussa, Hämeen maatalousnäyttely 
Hämeenlinnassa ja Kymenlaakson 
näyttely Haminassa. Näyttelykopin 
rakentaminen, eläinten kuljetus ym. 
vaati työtä. Näyttelyissä oppi tunte-
maan uusia ihmisiä, Utista muistan 
hyvin Heimo Simulan, joka täytti 
syksyllä 100 vuotta. Helpotuksena 
koin, kun alettiin näyttelyiden mää-
rää rajoittamaan lähinnä koneliikkei-
den toivomuksesta.
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Seppo Lindeman
* * *

Näyttelyt olivat monta kertaa aika-
moisia voimankoetuksia. Hämeen-
linnan näyttelyssä oli omat osastot 
Jalostuspalvelulla, Tampereen ksy:llä 
ja Salpausselän ksy:llä. Jokaisella 
yhdistyksellä oli jäsenkarjoja näytte-
lyalueen kunnissa. Tarkkaan lasket-
tiin montako ay, sk tai fr-eläintä voi 
tuoda miltäkin yhdistyksen alueelta. 
Näissä laskuissa Olavi I Nikkilä ja 
Lauri Myllylä ottivat rajustikin yh-
teen. 70-luvun alkupuoli – Nikkilän 
aika oli värikästä tässä suhteessa. 
Minäkin jouduin tekemään toimin-
nanjohtajalle kuukausittain listan 
seminologeista, jotka olivat eniten 
käyttäneet fr-rotua. Tämä ei ole mi-
kään salaisuus eikä paljastus. Ne 
jotka elävät ja muistavat Nikkilän, 
tietävät, ettei hän mitenkään salan-
nut olevansa kova ayrshirerodun kan-
nattaja. Nikkilä oli antanut alkuajan 
keinosiementäjille ohjeen siitä, että 
aina siemennetään ay-rodulla, ellei 
karjanomistaja nimenomaan pyydä 
suomenkarjan siementä. Tämä ohje 
vauhditti ayrshireen siirtymistä.

* * *
Näistä alkuvuosien näyttelyistä on 
jäänyt erikoisesti mieleen Kemijär-
ven ja Pudasjärven näyttelyt.  Jalos-
tuspalvelu hoiti silloin vielä Lapin 
ksy:n aluetta. Ero etelän näyttelyihin 
oli valtava. Lapissa näyttelyt koettiin 
suurtapahtumana. Ihmisiä oli valta-
vasti ja he olivat aidosti kiinnostu-
neita asioista.

* * *
Seminologien työ oli v.69 vielä urak-
kaluonteista. Oli sovittu seminologi-
kohtaisesti määrätty vuosi-urakka, 
josta maksettiin peruspalkka. Jos tä-
mä urakkamäärä ylittyi, maksettiin 
lisäpalkkaa siemennysmäärien mu-
kaan. Tällainen palkkaussysteemi oli 
aika hankala, koska oli hyvin vaikeaa 
arvioida alueen olosuhteita. Olihan 

silloin tullut jo sikojen siemennys 
mukaan ja alueet oli niidenkin suh-
teen hyvin erilaisia. Tiet olivat usein 
huonoja ja etelässä oli vielä huomat-
tavasti saaripaikkoja.

* * *
Ensimmäisenä työssä-olovuotenani 
neuvoteltiin siis fuusioista, mutta 
myöskin seminologien työehtoso-
pimuksista, palkkauksesta ja työ-
aikamääräyksistä. Keväällä 1970 
sovittiin siirtymisestä urakkatyöstä 
tuntityöhön. Samalla keväällä alkoi 
myös siirtyminen viisipäiväiseen 
työviikkoon.

Tämä oli suurten mullistusten 
aikaa. Käsitykset ”hyvistä” ja ”huo-
noista” työntekijöistä monasti muut-
tuivat. Joskus jouduin puolustamaan 
työntekijöitä, josta syystä minua pi-
dettiin ”sinisilmäisenä”.

yhdistyksen silloisen pj. Aaro 
Mäki-Tanilan raumlaisen sanonnan 
mukaan ”uudet ränget ova ain krah-
navaissi”. Historian mukaan monta 
kertaa oltiin asioista vastakkain, 
mutta niistä päästiin neuvotteluilla 
eteenpäin.

* * *
Konkreettisesti keinosiementäjän-
seminologin työ muuttui aivan 
70-luvun alusta lähtien päivystysten 
ja töidenjaon suhteen. Jokainen se-
minologi oli kotonaan päivystänyt 
oman tarkkaan rajatun alueensa ja 
tehnyt kaikki aamulla tilatut työt. 
Kausivaihtelu oli siihen aikaan val-
tava. Joillakin alueilla tehtiin vuoden 
nautasiemennyksistä 30 % kesä-
heinäkuun aikana. Syys-lokakuussa 
oli vastaavasti hiljaista. Tähän töi-
denjakoon ja -tasaukseen piti saada 
parannusta. Puhelinyhteydet automa-
tisoinnin ansiosta paranivat ja alettiin 
luoda erilaisten välivaiheiden kautta 
päivystysalueita, joissa töitä pystyt-
tiin jakamaan useiden seminologien 
kesken. Esimerkkinä vaikka Hami-

nan päivystys, jossa tilauksia saattoi 
olla päivässä 160 -170 tilakäyntiä.

* * *
Mieleen on jäänyt Lauri Vettenran-
nan muisto siitä, miten hän teki ju-
hannusaattona 37 taloa. Viimeiseen 
taloon tullessaan klo oli lähellä puol-
ta-yötä ja isäntä oli unisena tullut ra-
puille ilmoittamaan, ”mene nyt hyvä 
poika jo kotia”. Suuremmat päivys-
tysalueet ja töiden jako manuaalisesti 
toi tähän ongelmaan pikkuhiljaa pa-
rannusta, mutta vielä oli pitkä matka 
siihen missä nykyisin ollaan.

* * *
Lehmien siemennyksissä oli siirrytty 
66 -67 typpipakasteen käyttöön. bri-
ta von Koskull oli tässä asiassa toi-
minut aktiivisesti ja melko nopeasti 
tämä uudistus levisi koko Suomeen. 
V.1966 kun tein Salossa Armas Höl-
tän valvonnassa harjoitussiemen-
nykset, niin tehtiin joka toinen sie-
mennys tuoreella siemenellä ja joka 
toinen pakasteella. 60-luvun lopulla 
siirryttiin myös käyttämään lasika-
pillaarien sijasta muovikapillaareja. 
Vanhemmat seminologit vierasti-
vat muovisia kapillaareja ja joille-
kin pinttyneille pestiin lasisia vielä 
70-luvun alkupuolella.

* * *
Nautasiemennykset vähenivät, ema-
koiden siemennykset lisääntyivät ja 
nautojen kohdalla pakastetun sie-
menen käyttö mahdollisti siemenen 
viennin ja tuonnin, joka mahdollisti 
aivan uudet näkymät jalostuksessa. 
Näistä asioista, ehkä seuraavalla ker-
ralla.
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Kevät etenee, ainakin kalen-
terista päätellen. Vuosi sit-
ten omenapuut jo availivat 

nuppujaan toukokuun alkupäivinä. 
Vuodet eivät todellakaan ole veljek-
siä. Työrintamalla on taas tapahtu-
nut paljon, ja muutos on pääasiassa 
pysyvää. Kesän loppu ja syksy tuo 
tullessaan työehtosopimusneuvotte-
lut. Tässä työssä avainasemassa on 
tes-työryhmä ja liiton hallitus. 

Aika ajoin tulee eteen, yleensä 
negatiivisessa yhteydessä, eri asiat 
mitkä vaikuttavat ja ohjaavat työ-
tämme. Lienee tarkoituksenmukais-
ta muistuttaa marssijärjestyksestä ja 
siitä mihin mikäkin kokoonpano voi 
vaikuttaa. 

Reittioptimointi ja palkkausjär-
jestelmä sekä siihen liittyvät kan-
laskelmat perusteineen ovat ehkä 
suuremmat muutokset mitkä viime 
aikoina ovat muokanneet työnteko-
amme ja antaneet sille uudenmalliset 
puitteet. Nämä ovat puhtaasti työn-
antajan luomia järjestelmiä, mihin 
liitto ei ole osallisena. Liiton tehtä-
vänä on valvoa näiden järjestelmien 
toimimista lainsäädännöllisestä nä-
kökulmasta. Työnantajan vallassa on 
myöskin mm. työvaatteiden hankinta, 
siihen liittyen hankkiiko minkälaiset 
ja hankkiiko ollenkaan. Työvälinei-
den, mukaan lukien auton valinta on 
puhtaasti työnantajan asia. Meidän 
onneksemme työnantaja on hom-
mannut meille asianmukaiset työ-
vaatteet, antanut jopa vapauden valita 
eri vaihtoehdoista. Liikunta/kulttuuri-
setelit niin ikään ovat meille kaikille 
suunnattu veroton etu, mikä yhtä hy-
vin voisi jäädä saamatta. Muistakaa 
käyttää tätä etua. Liian paljon sitä jää 
käyttämättä, siihen nähden että jokai-
sesta setelistä on maksettu. 

Liiton tehtävistä päällimmäisenä 
on tes:en noudattamisen valvominen, 
työsuhteeseen liittyvät oikeudelliset 
asiat ja niiden mahdollinen selvittä-
minen sekä yleinen jäsenistön edun-

Ajankohtaista asiaa 
luottamusmiesten 
näkökulmasta

valvonta. Järjestäytyneet työntekijät 
yhdessä muodostavat pohjan liiton 
toiminnalle, sekä luottamusmiesjär-
jestelmälle. Luottamusmies onkin 
lähin ”apu”, missä tahansa työhön 
liittyvässä epäselvässä tai askarrut-
tavassa asiassa. Liikaa ei koskaan voi 
korostaa sitä, että niin pientä asiaa 
ei olekaan etteikö sitä voisi kysyä. 
Olkaa rohkeasti yhteydessä omaan 
lähimpään luottamusmieheen! Meil-
lä on takana MTJL ja Pardia, mitkä 
tarjoavat meille tarpeen vaatiessa 
neuvoja ja apua lakimiestasolta asti. 

Vaikka työnantajalla onkin 
useimpiin meitä ohjaaviin toimiin ja 
niitä ohjaaviin järjestelmiin ”omis-
tusoikeus”, on kaikissa asioita kä-
sittelevissä kokoonpanoissa mukana 
työntekijöiden edustajat. Heille voi 
ja pitääkin antaa palautetta sekä ra-
kentavia kehitysideoita systeemin 
parantamiseksi ja järjestelmien sel-
keyttämiseksi. Ensimmäiseksi tulee 
mieleen vasta jaettu KAN. Paitsi 
meillä työntekijöillä, myös työnan-
tajalla on selkeä näkemys siitä, et-
tei se kohtele kaikkia tasapuolisesti 
tai oikeudenmukaisesti. Työtehtävät 
ovat muuttuneet, työnkuva on mo-
nilla muuttunut. Uusia tehtäviä tulee 
ja niitä kehitellään koko ajan. Tästä 
johtuen on todella haastavaa saada 
aikaan kaikkia tasapuolisesti kohte-
leva mittari. Jos jollakin on pienin-
täkään ideaa tai mallia tämän järjes-
telmän parantamiseksi, ehdotuksia 
vastaanotetaan mielellään. 

Meille seminologeille on luvat-
tu työaikailmoitukseen paikka mihin 
voimme kirjata päivän aikana tehdyn 
ns. täyttötyön, eli ne tunnit mitkä 
teemme alle kahdeksan tunnin päi-
vinä mutta joita ei ohjeiden mukaan 
saa kirjata muuhun työhön jolloin 
se lisäisi päivittäistä työaikaa. Tätä 
odotamme kuin kuuta nousevaa. Jo-
kaisella työntekijällä on oikeus saada 
näkyviin kaikki tehty työ, vaikka sil-
lä ei olisikaan vaikutusta palkanmak-

suun. Perustelen tätä sillä, että mikäli 
työvoimatilanteeseen tultaisiin teke-
mään meille epäedullisia muutoksia, 
ja siinä käytettäisiin perusteena teh-
tyjä työtunteja per viikko/kuukausi/
vuosi tms, laskelman pitää olla to-
denmukainen. Nykyisellään kaikki 
ne tunnit mitkä jäävät merkkaamatta 
virallisesti työtaulukkoon, eivät näy 
missään. Vaikka ne kirjattaisiin huo-
mautusriville, ne eivät kerry koko-
naistuntimääriin ellei joku niitä sieltä 
erikseen ja yksitellen poimi. Ja kuka-
pa ne sieltä siinä tilanteessa poimisi. 
Tätä odotellessa kuitenkin muistutan, 
että niin kauan kun sitä saraketta ei 
ole, kirjatkaa ne kumminkin sinne 
huomautuksiin, kaiken varalta. 

Muistutan myös siitä, että jo-
kaisen tulisi tallentaa/tulostaa kuun 
alussa edellisen kuukauden työtau-
lukko. Se, mitä ei vielä esimies ole 
tarkastanut/korjannut. Tämä doku-
mentti on ainoa minkä perusteella 
voidaan mahdollisia riitatilanteita 
lähteä selvittämään. Se on myös vi-
rallinen selvitys siitä, mitä itse kukin 
on palkkansa eteen tehnyt. 

Kesälomat ovat käynnissä, naut-
tikaa niistä! Talvi on ollut raskas itse 
kullekin, ja varmasti jokainen meistä 
voi sanoa ettei ole tarvinnut kesken 
päivän tulla kotiin. 

yhteistyöterveisin
Tapio Tommila

Plm, FAbA Osk. 
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Miten muutoksessa voi pärjätä, kun 
muutos on jatkuvaa ja isoa uudistus-
takin vielä odotetaan. Epätietoisuus 
tulevaisuudesta uuvuttaa ja osa on 
vielä vailla vakituista työsuhdetta. 
Miten tässä voisi kukaan voida hyvin. 

Helposti tähän annetaan yksilökeskeinen 
vastaus, sitkeyttä ja joustavuutta vain lisää. 
”Kyllä se siitä”, sanotaan. Toki jokainen voi 
yksilönä miettiä, miten juuri minä pärjään 
muutoksessa. Mutta itse uskon, että yhdes-
sä pärjätään paremmin ja ammattiliitosta 
saa tukea. Esimerkiksi liiton koulutuksissa 
ja jäsenilloissa tarjotaan jäsenille se tieto, 
mikä muutoksesta on. Samalla pohditaan 
yhdessä tulevaa ja katsotaan, mikä kui-
tenkin säilyy. Luodaan yhdessä toivoa pa-
remmasta. Jäsenilloissa alan ammattilaiset 
yhdessä toisiaan tukien kehittyvät työssään, 
avaavat tulevaisuuden mahdollisuuksia ja 
antavat työlleen merkityksiä. Myös ammat-
tiliiton lehti voi tässä auttaa, toivottavasti 
tämäkin juttu. 

Mikä se ammatillinen identiteetti on?
Ammatillisen identiteetin kautta kuulumme 
joukkoon, kehitämme osaamista ja luomme 
siteitä ympäröivään yhteiskuntaan. Vahvis-
tamme toivoa paremmasta tulevaisuudesta 
ja nitistämme sielua kaivertavia pelon peik-
koja. Avaamme toiminnan mahdollisuuksia 
ja raivaamme tilaa omille päätöksille ja yh-
teiselle toiminnalle. Tämä ammatillisuus on 
julkista osuutta jokaisen henkilökohtaisesta 
elämästä, ja se muovautuu tunteiden voi-
malla. Ja – pelottava ajatus – se voi myös 
kaatua tunteiden voimasta. Silloin, kun 
ammatillisuus vahvistuu, jokainen mukana 
oleva vahvistuu. Silloin maailma on hetken 
verran kaunis paikka, täynnä lupausta ja 
tunnetta yhteen kuulumisesta. Juuri tähän 
niitä ammatillisia jäseniltoja tarvitaan. Ja 
järjestetään.

Mihin ammatillisia identiteettejä 
tarvitaan muutoksessa?
Jokainen meistä reagoi jokaiseen ulkoiseen 
muutokseen työssä omalla, ainutkertaisella 
tavallaan. Jotkut tunteet kuitenkin tuottavat 
samantapaisia reaktioita monilla. Pelko ja 
epätietoisuus tulevasta työstä rasittavat jo-
kaista, enemmän tai vähemmän. Muutos vie 
kaikilta aikaa perustehtävän tekemisestä, on 
opeteltava uutta. Näissä muutostilanteissa 
ammatilliset identiteetit heiluvat. Osaajat 
pohtivat, millainen minun ammatillinen 

Hyvinvointia – muutoksessakin
tulevaisuuteni on, mitä minä osaan, mihin 
minä kuulun, mitä minun pitää opetella, 
voinko arvostaa itseäni osaajana edelleen, 
muuttuuko työni tavoite ja arvot. Kysymyk-
set ravistelevat kokeneita osaajia ja uusia 
ammatissa toimivia tasapuolisesti. Entä jos 
minun käy huonosti? Pelko voi alkaa syödä 
luottamusta omaan ja toisten osaamiseen. 
Toisaalta, vahvistuvat ammatilliset identi-
teetit voivat tarjoa suojaa pelolta ja avata 
uusia mahdollisuuksia omaan ammattiin ja 
ammatillisten identiteettien muovaamiseen.

Ammatilliset identiteetit ovat aina jaet-
tuja, yhdessä muodostettuja, yhdessä koet-
tuja ja kehitettyjä. Ne syntyvät ja muuntuvat 
monenlaisessa vuorovaikutuksessa ja ovat 
jatkuvassa liikkeessä. Tätä liikettä ohjaavat 
yksilölliset ja jaetut tunteet. Jos nuo tunteet 
ajavat ihmiset yksilöllisiin poteroihin yksin 
pärjäämään, ammatillisuuskin voi alkaa 
kuihtua – mehän opimme vuorovaikutuk-
sessa. Siksi muutoksissa olisi tärkeää yh-
dessä keskustella tunteista ja tulevaisuu-
desta, siitä, mitä hyvää tästä kaikesta voi 
seurata minulle, sinulle, meille. Miten me 
voimme toisiamme tukea, etteivät pahim-
mat pelkomme toteutuisi. 

Muutosvastarinta sirkuttaa viisaastikin
Muutosta vastustetaan, se on luonnollista. 
Muutos vaatii aina työtä, uutta toimintaa 
ja uuden oppimista, se vaatii vaivannäköä. 
Vaivannäön vähentämiseksi muutosvasta-
rinta käynnistyy. Mutta muutosvastarinta 
voi sirkuttaa myös tärkeitä sanoja ja auttaa 
muutoksen tuomien riskien kartoituksessa. 
Se voi vaatia työn tarkoituksen säilyttämistä, 
osaamisen arvostusta tai yhteisen sävelen 
etsimistä. Muutosvastarinta voi sirkuttaa 
oikeudenmukaisen kohtelun puolesta.

Joskus muutokseen liittyviä pelkoja 
voidaan haluta ruokkia tai vähätellä. Joku 
voi työpaikalla sanoa, työssä pärjääminen 
on kiinni yksilön kyvyistä tai ilmapiiristä 
tai että jonkun hankala lapsuus voi johtaa 
sopeutumisvaikeuksiin. Mutta ammatti-
yhdistyksen ja yhteisen toiminnan voimin 
voidaan osoittaa, että muutos on tosiasia, 
tällöin yksilön ominaisuudet ovat toissijaisia. 
Voidaan yhdessä korostaa sitä, mikä tässä 
työssä on arvokasta, mikä pitää säästää. 
Kun arvokkaat osat työstä voidaan säästää, 
halukkuus uuden oppimiseen vahvistuu ja 
muutos sujuukin jouhevammin. Kun muu-
tokseen liittyvistä peloista puhutaan yhdes-
sä, pelot kutistuvat ja tulevaisuuden toivo 
vahvistuu.

Oikeudenmukaisuus muutoksessa 
auttaa
Työssä oikeudenmukaisuuden kokemus 
on tärkein jaksamista ja työhyvinvointia 
edistävä asia. On oikeudenmukaista, jos 
kaikkia kohdellaan samassa tilanteessa 
samalla tavalla ja kaikilla on samat tiedot 
samaan aikaan. Työpaikalla työntekijästä 
päätöksenteko on oikeudenmukaista, jos 
hänellä on oikeus tulla kuulluksi asiassaan, 
päätöksenteossa käytetyt säännöt ovat 
johdonmukaisia ja niitä sovelletaan johdon-
mukaisesti. Päätöksenteko on puolueetonta 
ilman kenenkään osapuolen omia intressejä, 
päätökset perustuvat mahdollisimman oi-
keaan tietoon, päätökset voidaan korjata, 
päätöksenteon periaatteet ovat mahdolli-
simman selkeät ja ne on kerrottu niille, joita 
päätökset koskevat.

Muutoksissa päätöksenteon oikeuden-
mukaisuus korostuu. Jos jotakuta kohdel-
laan paremmin tai huonommin kuin muita, 
koko työpaikka kärsii. Jokaista pelottaa, että 
seuraavaksi minua kohdellaan huonosti. Oi-
keudenmukaisuuden vaaliminen, reiluus on 
tärkeää, jotta jokainen voi kokea olevansa 
yhtä arvokas työpaikallaan.  Jos tunnet, että 
työpaikan oikeudenmukaisuus on vaarassa, 
ota yhteyttä luottamusmieheen ja liittoon. 
Miettikää sitten yhdessä, mitä tässä tilan-
teessa voi tehdä.

Miten oikeudenmukaisuutta voi edistää
Oikeudenmukaisuuden edistäminen työ-
paikalla alkaa siitä, että kaikilla on yhteinen 
ymmärrys siitä, mikä meillä on oikeuden-
mukaista. Kuvataan yhdessä, millainen on 
reilu ja oikeudenmukainen työkaveri ja esi-
mies. Oikeudenmukaisuuteen kuuluu, että 
työpaikalla kaikkia kohdellaan tasapuoli-
sesti ja yhdenvertaisesti, että työnteko on 
tavoitteellista ja yhteistyö toimii. Nämäkin 
asiat käsitellään yhdessä ja kuvataan, miten 
meidän työpaikkamme toimii, kun se toimii 
oikeudenmukaisesti. Hyvät ja luottamuk-
selliset vuorovaikutussuhteet ovat tärkei-
tä ja niitä voidaan vaalia laatimalla oman 
työpaikan pelisäännöt yhdessä. Kun kaikki 
voivat vaikuttaa työoloihin ja työhön, samal-
la kehitettään työtä, jokaisen ammatillisia 
identiteettejä ja hyvinvointia työssä. Myös 
muutoksessa.

Sikke Leinikki
kehittämisasiantuntija, TJS Opintokeskus



14

06.30 pipipii pipipii...ja eiku ylös 
sängystä. Koirat ulos ja kahvi tippu-
maan.  Auto roikkaan, vielä yöpak-
kasia riittää. Ja sitten sitä kahvia. Iso 
mukillinen ja mustana. Näin alkaa 
jokainen työaamu minun huushol-
lissa. Ennen kuin kello tulee 08.00, 
niin olen juopassut useamman kupin 
kahvia, vienyt koirat aamujuoksuille, 
ehkä vähän siivonnut. Pääosin kävel-
lyt tyhjää. 

08.20 on työkamat valmiina ja 
työvaatteet päällä. Kohta selviää mi-
hin suuntaan tänään lähdetään. 

20.04.2017
Paluu 19.30
Matka 167
08 tilausta
550km

Luvassa on tunturikierros. yl-
läs, Levi, Pallas ja Olos. Ja muuta-
ma muu pienempi nyppylä. Aamun  
3 ensimmäistä tilaa on tehty ennen 
klo 12. Seuraavana onkin Enonteki-
ön Vuontisjärvi. Siirtymä 192 km. 
Enontekiölle on aina hauska mennä, 
paitsi ihan kauheimmilla keleillä. 
Maisemat varsinkin Pallaksen alu-
eella miellyttävät joka vuodenaikaan. 
Enontekiölle pukkasikin siemennys-
ruuhkan. Toisella tilalla 1 ja toisella 
3 siemennystä. 

Ajaessa on aikaa ajatuksille. 
Usein mietin miten selviävät ne sem-
marit, joilla on pienet lapset. Ja eri-
tyisesti ne, jotka ovat yksin, tai puo-
lison työaika muu kuin 8-16. Näillä 
työpäivien pituuksilla on varmasti 
tehty uskomattomia suorituksia 

lasten hoidosta hakujen kanssa. Ei 
paljon houkuttaisi muuttaa pienten 
lasten kanssa vieraalle paikkakunnal-
le, jossa ei ole tukiverkkoa. Ja kun ei 
hoitopaikka ole aina ihan nurkalla, 
matkaa saattaa olla kymmeniä kilo-
metrejä. Hattua nostan teille, jotka 
joka työpäivä selviätte haasteesta. 
Jokaisellahan meistä on omat ko-
tityönsä ja velvoitteensa, en halua 
vähätellä meitä perheettömiä,mutta 
pienten lasten vanhemmat ovat ta-
kuulla lujilla aikataulujen kanssa. 

Aika pitkään on tehty roimasti 
ylitöitä. Saattaa olla huumori ha-
kusessa, kun työterveyshoitaja pai-
nottaa harrastusten tärkeyttä. Joo, 
harrastaa pitäisi, myös työpäivinä. 
Minulla  kansalaisopiston lehtinen 
menee suoraan roskiin. Turha sitä 

Nuuskakairan terveiset!
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on katsoa, kun ei niihin ehdi. Toki 
voihan niihin pyytää aina vapaapäi-
vän, mutta en kehtaa kuormittaa lis-
tan tekijää. Ja tämän hajuhaitan takia 
lähtöihin menee aikaa,  pakko käydä 
suihkussa ja vaihtaa vaatteet. Siinä 
vaiheessa tanhut on jo tanhuttu kun 
meikäläinen pääsisi mukaan. Jos pit-
kään ylipitkiä päiviä, niin 8 h päivä 
tuntuu ihan tyngältä. Ja usein se jou-
toaika menee haahuillessa, järki ei 
sano, että nyt olisi sitä vapaa-aikaa.  

Jos nuo työajat saataisiin ku-
riin, niin mikäs tässä olisi ajellessa. 
Varsinkin kun corsalle saa laulaa 
lähtölaulut jo ensi syksynä. Minun 
mielestä corsan pakoputkeen saisi 
työntää ison pötkyn dynamiittia...ja 
ampua avaruuden kiertoradalle. Ikui-
siksi ajoiksi. Joo, en tykkää corsasta 
yhtään. Kovilla pakkasilla se on kyl-
mempi kuin minun jääkaappi. Tila-
nahtaus ainainen riesa. Lumiharjalla 
saa koukkia tavaroita takakontista. 
Tervetuloa ford!

Tämä alue missä pääosin kierrän, 
on aikamoinen lintukoto. Mukavia 
tilallisia, ei juurikaan toimilupia, ei-
kä säiliöasiakkaita. Ja suurin osa ei 
harkitse toimilupaa. Tietysti syynä 
on tilakoko ja ikärakenne. Semmarin 
on helppo hengittää myyntipainees-
sa. Ei ole mihin myydä annoksia. Ja 
toisaalta näillä ylityötunneilla ei pal-
jon myyntiluvut kiinnosta. 

Jos on mukava alue, niin on 
myös mukavat työkaverit ja esimies. 
Alkaa kuulostaan, että mehän olem-

me aivan poikkeuksellisen mukavia 
täällä! Lapin semmarit on aika pie-
ni porukka, olisiko meitä 12. Hyvin 
tullaan toimeen. Soitellaan paljon, 
tarjotaan ja pyydetään apua töihin. 
Meillä saattaa mennä pakka sekaisin 
yhdestä jälkitilauksesta. Pahimmil-
laan se voi jatkaa päivää vaikka 6 
tunnilla. Aina ne jälkkärit eivät satu 
reitille, eikä edes reitin viereen.  Sil-
loin täytyy vinkua apua työkavereil-
ta. Eikä pomokaan aiheuta pahempaa 
ahdistusta kellekään. Välillä kyllä 
säälin Aimoa. Miettikääpä nyt, suu-
rin osa meistä on 50v korvilla pyöri-
viä naisia. Ei varmaan tarvitsen tuon 
kummemmin selittää. 

Uusi ja laajempi työyhteisö löy-
tyi sosiaalisesta mediasta. Eli face-
bookista. Ei ole mikään salaisuus, 
että semmareilla on siellä oma ryh-
mä. Siellä jaetaan niin iloja, suruja 
kuin niitä harmistuksen aiheitakin. 
Ja tietoa. Jos kysyt mikä se poisto-
säiliön numero olikaan...niin ei mene 
kauan kun joku vastaa 59000. Välillä 
keskustelu kuohuu, välillä nauretaan, 
välillä tunnetaan suunnatonta myötä-
tuntoa. Tuntuu niin kuin työkaverit 
olisivat lähellä. Ja se on tärkeä tunne 
jokaiselle. Varsinkin uusille semma-
reille. Juttuja lukiessa tajuaa miten 
erilaisista asioista meidän työpäivät 
koostuvat. Täällä tulee paljon ajoa, 
jossakin vaikka Nivalassa paljon 
siemennyksiä. Kaikki kannamme 
kortemme kekoon. Emmehän sorru 
vähättelemään toistemme töitä? Em-
mehän?

Joka päivä mieleen tulee myös 
nopea muutos. Jos mennään 5 vuot-
ta eteenpäin, niin paljon on tiloja 
lopettanut tältä alueelta. Enkä ole 
yhtään varma kierränkö arjen autta-
jana maakunnassa. Jos kierrän, niin 
päivittäiset kilometrit ovat takuulla 
hurjemmat kuin nyt. Tai mistä sen 
tietää, jos istun postinjakajan kyy-
dissä. Jaetaan postit, siemennetään 
lehmät, leikataan nurmikot. Ehkä ei 
kuitenkaan.

älä huoli, sitä ollaan jo kotimat-
kalla. Se on se päivän paras matka. 
Taas kyllä tuntuu, että olen niin kuin 
Finnairin mainos...illaksi kotiin. 
Onneksi naapuri on käyttänyt koirat 
ulkona. Valon määrä on lisääntynyt 
huimasti. Lunta on vielä todella 
paljon. Kevät antaa odotuttaa. Vaan 
kyllä se kesä ja loma sieltä tulee. Ja 
sääsket. Mäkäräiset. Paarmat. Polt-
tiaiset. 

19.47 taiteilen corsan omalle 
paikalleen. Kilometrejä tuli lopulta 
595. Siemensin 8, ja jopa 1 tiineys-
tarkastuskin. Kamat kasaan ja kotiin. 
Vielä hetki tietokeneella, työvälineet 
puhtaiksi. Siinäpä se päivä meni. Ai 
lähdenkö harrastamaan jotain? No en 
lähde. Minulla on treffit tänä iltana...
Nukkumatin kanssa. Ja huomena kel-
lo soi taas 06.30. 

Hyvää kevään jatkoa kaikille! 

Raija Korteniemi
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TOSI KIVA MAKSAA tellit, lellit ,sähkö, pu-
helin, puurot, vellit, vuokra, mätkyt, netti, velat, 
verot, korot, korkojen korot. Taas mennään rahan 
takii, ei rakkaudesta lajiin vaan rahan takii. On 
saatava lapsille gore-texii, sillä kadut on märkii ja 
sohjosii. Taas mennään rahan takii, mä pyöritän 
peppuu rahan takii, et pääsisin lomalle beibeni 
kanssa ja hotellihuoneessa peuhattaisiin. Suomes-
sa on oikeesti vaan liian pimeetä, koita vaan ite 
tanssii loskan keskellä. Oijoijoijoi, elämä on jul-
maa. Mun on pakko twerkkaa että saisin fyrkkaa. 
Joten ylös ja duuniin rahan takii, taas mennään ra-
han takii, kello on melkeen 7.45. Tosi kiva lähtee 
töihin kun ulkona on niin pimeetä, tosi kiva lähtee 
töistä kun ulkona on niin pimeetä. Taas mennään 
rahan takii, ei sydämen halusta vaan rahan takii. 
Tää elämä on iso Valintatalo ja kaikessa on hinta-
lappunen kii. Taas mennään rahan takii, oi jospa 
nyt olisi paljon manii. Jossakin biitsillä kaukana 
täältä me mojitot kädessä relattaisiin. Suomessa 
on oikeesti vaan liian pimeetä. Tosi kiva maksaa 
joogat, hot-joogat, jumpat, pumpit ja zumbat, 
kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, 
krapulalimpat.

SEMINOLOGIN Työ on ollut minun haaveam-
mattini. Kaikki lähti 17-vuotiaana vitsistä, mutta 
lopulta tästä tuli haave ja aloin toteuttaa polkuani 
semmariksi. Kun aloin kiertää tiloja niin asiakkaat 
kyselivät, että mikäs minusta tulee isona. Olin 
ihan hölmistynyt; en ollut matkalla eläinlääkäriksi 
tai emännäksi, vaan olin jo saavuttanut haavei-
deni päätepisteen. Ajattelin että olen tässä työssä 
eläkeikään asti. Toisin taitaa käydä. Lehmiä maa-
kunnassa on vielä, mutta seminologin palveluita 
ei taideta enää tarvita. Siemennysten määrä laskee 
kuin lehmän häntä ja vaikka olemmekin pysty-
neet vastaamaan kilpailuun erilaisilla tuotteilla ja 
palveluilla niin kyllä tämä alkaa lopun alkua olla. 

AMMATTINI ON kaveripiirissäni yleinen huu-
morin lähde. Luokanopettajat, lähihoitajat ja 
palkanlaskijat saavat hirveästi hauskuutta irti se-
minologin työstä. Olen ylpeästi tehnyt ammattia 
ja työtapoja tutuksi. Eilen juuri kaverini kommen-
toi, ettei ole koskaan minun kuullut valittavan 
työstäni. 

ITSE OIKEIN yLLäTyIN, koska minä olen 
kuullut seminologien valittavan, ja paljon! Kun 
seminologit tapaavat puhutaan ajetuista kilomet-
reistä, Opeleiden ominaisuuksista, kohduista, 
keltseistä, palkasta ja vapaa-ajattomuudesta. Ver-
tailtavia asioita on paljon ja vaihdettavia kuulumi-
sia vielä enemmän. Maatalous on matalapalkka-
ala, myös me olemme matalasti palkattuja. Kun 
minä olen lähtenyt tähän työhön, olen tiennyt 
työn arvaamattoman luonteen ja huonon palkan. 
Seminologin työ ei ole ainoa työ maailmassa. 
Omasta mielestäni huonompia työtehtäviä ja työ-
olosuhteita on valtavasti. Tätä työtä ei myöskään 
ole kenenkään pakko tehdä, ja jos tämän kokee 
ylitsepääsemättömän rasittavaksi, ankeaksi ei-
kä tästä saa edes rahaa, niin kannattaisiko ehkä 
miettiä alanvaihtoa? Seminologien työt tulevat 
tulevaisuudessa muuttumaan ja vähenemään. Jä-
tetäänkö ne työt niille jotka niitä haluavat tehdä 
ja painutaan muihin hommiin jos näistä hommista 
ei koskaan ole mitään hyvää sanottavaa. Jos näis-
sä hommissa on vain rahan takii niin kannattaa 
miettiä kahdesti.

     Niinistö

Rakkaudesta lajiin
vai rahan takia? 
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1.  ANNE QwIcK, Vesilahti. 
2. Valmistuin 1993 seminologiksi Kujalan maatata-

lousoppilaitoksesta.
3. 1993-1996 asuin Lempäälässä ja tein siellä kesät 

vakituisten seminogin  kesälomia sijaistaen, kävin 
päivystämässä Pirkkalassa siihen asti  kunnes  päi-
vystyspiste lopetettiin, sen jälkeen jatkoin päivystys-
hommia Kangasalla. Pari talvea olin töissä Hollo-
lassa seminologina, päivystin ja olin myös sonnila-
borassa  tarpeen mukaan. yhden talven työskentelin 
Orimattilassa ja kävin välissä tekemässä sijaisuuden 
Kouvolassa.

 1997 muutin Vesilahdelle ja sain 1998 sieltä vaki-
tuisen paikan. 

 2012 lähdin opiskelemaan sosiaali-ja terveydenhoi-
to-alaa, 2014 valmistuin lähihoitajaksi ja suuntau-
duin opiskeluissa suun terveydenhoito-alalle. Val-
mistumisen jälkeen  olen työskennellyt yksityisellä 
sektorilla hammashoitajana ja viime syksynä aloitin 
työn ohella opiskelun sosiaalipedagogisen hevos-
toiminnan ohjaajaksi, eläinten ja ihmisten kanssa 
työskentely on edelleen lähellä sydäntä.  

4. Merkittävin muutos työaikanani oli varmaankin 
siirtyminen pillereistä olkiin. Kun aloitin -93 oli 
reitti-optimointi ohjelma jo käytössä ja tilaukset 
tallennettiin koneelle. Alueiden suurentuminen ja 
osuuskuntien yhdistyminen teki paljon muutoksia 
reitteihin. Hedelmällisyysneuvonnan tutkinnon suo-
ritin 2007, ja se toi myös uutta lisäosaamista työhön. 

ProSeminon juttukierros jatkuu, 
tässä kysymykset ja henkilöiden vastaukset.

Tässä kysymykset.
1.       Ken olet ja missä asustelet?
2.       Milloin ja missä valmistuit seminologiksi?
3.       Missä päin Suomea toimitit työsarkasi?
4.       Tapahtuiko suuria mullistuksia työtavoissa/välineissä/työtehtävissä työaikanasi?
5.       Kommellus töissä minkä vieläkin muistat elävästi?
6.       Lähetä terveiset tämän päivän Arjen Auttaja seminologille

5. Hmm...aika monta kommellusta näin pitkään työ-
uraan mahtui : ). Uran alkutaipaleella täällä Pir-
kanmaalla oli paikkoja jossa oli aina käynyt vain 
mies-seminologeja, autotkin olivat eri merkkisiä ja 
värisiä joten aina ei hoksattu miksi siellä navetan 
edessä on nainen auton kanssa. Piti sitten lähteä 
sisälle esittäytymään ja pyytää kaveriksi navetalle. 
Herätin kummastusta ja kysymyksiä miksi en ollut 
opiskellut vaikka merkonomiksi, miksi ihmeessä 
seminologiksi?" Kun se on niinkuin miesten hom-
maa..." 

 yksi sattumus on jäänyt hyvin mieleen ensimmäi-
seltä kesältä. Ajelin Vammalassa missä ei vielä 
tuolloin ollut tien nimikylttejä talojen numeroista 
puhumattakaan. Viimeistä taloa hain ajo-ohjeiden 
perusteella, ja löysinkin kuvaukseen sopivan navetan 
ja pihapiirin. 

 Parkkeerasin pihaan ja menin navettaan, karjakeit-
tiössä oli kaksi naista. Esittelin itseni ja kerroin että 
tulin siementämään lehmäänne. Naiset olivat ihan 
hiljaa ja tuijottivat hämmästyneinä. Ajattelin että 
täällä ei varmaan ole totuttu uusiin, naispuolisiin 
seminologeihin ja sanoin uudestaa että "tulin tosiaan 
siementämään lehmäänne". 

 Molemmat alkoivat kovasti nauramaan, olin vähän 
ihmeissäni, että mitäs tämä nyt on. No, sitten selvisi 
että heiltä oli unohtunut tilata aamulla siemennys, 
ja juuri ennen kun astuin karjakeittiöön oli emäntä 
sanonut että olis se siementäjä kyllä tänään saanut 
tulla. Lehmä siemennettiin, olihan sitä jo kovasti 
mainostanut tullessani mitä olen tullut tekemään. 
Sain sitten uudet ajo-ohjeet siihen oikeaan paikkaan 
joka olikin ihan naapurissa.  Tämä hauska tapaus jäi 
emännän mieleen ja hän muisti myöhemminkin että 
kuinka osaan tulla tilaamattakin :). 

6. Tsemppiä ja positiviisuutta sinne kentälle! Paljon 
on asiat varmasti muuttuneet tämänkin muutaman 
vuoden aikana kun olen ollut pois, ja kehitys menee 
koko ajan joka alalla hurjaa vauhtia eteenpäin. Jotta 
jaksaa olla arjen apuna asiakkaille täytyy muistaa 
pitää huolta myös itsestä ja omasta jaksamisesta. 
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1. HELENA HIIROLA ja asun 
Korpilahdella

2. Valmistuin vuonna 1963 Helsin-
gissä.

3. Aloitin kesälomittajana Kouvolan 
Iitissä ja lähiympäristössä. Muu-
tin syksyllä -63 Korpilahdelle, 
jossa toimin seminologina muu-
tamaa välivuotta lukuun ottamat-
ta, aina vuoteen 1995, jolloin jäin 
eläkkeelle

4. Ensinnä jäänyt mieleen siirtymi-
nen tuoresiemenestä pillereihin, 
töiden käsijako muuttui koneel-
liseksi ja vielä pillerit muuttuivat 
olkiin. Nykyisin, kun vielä voin 
tyttären kautta seurata kehitystä, 
niin näyttää olevan hyvät välineet 
tehdä töitä.

5. Mieleen on jäänyt, kun menin 
tilalle, jonne ensimmäistä kertaa 
tilattiin seminologi tai keinosie-
mentäjiähän silloin oltiin. Tilan 
emäntä odotti jännittyneenä, että 
millainen iso aparaatti se on, jolla 
siemennys tapahtuu?

6. Ajakaa varovasti ja tsemppiä!

1. Olen AHTI SELKEE ja asustelen Rautatienkadulla Nokialla 3h + 
sauna, tähän kerrostalo asuntoon muutimme omakotitalosta, ikää kun 
karttuu pitää omaa olemistaan helpottaa.

2. Kesällä -62 menin harjoittelijaksi ja harjoittelun päätteeksi, johtaja 
laittoi minut ja Mäkelän Reijon ennenaikaisesti kursseille Helsinkiin. 
Sieltä valmistuin 15.5.1963. Seminologin töitä tuli tehtyä 43 vuotta.

3. Työsarkaa toimitin Pirkanmaalla, alue oli Tottijärvi, Nokia, Suodennie-
mi… tätä lähimaastoa. Alueen jaoin Järvisen Auliksen kanssa. Muis-
telisin, että vuodessa tuli n. 35 000 km ajoa ja Fiat oli kulkupelinä. 
Työ oli niin vapaata ja sai tehdä miten päivän parhaaksi katsoi. Töiden 
mukaan kertyi palkka ja välillä oman palkan kerääminen kesti, välillä 
oli pyydettävä rahaa förskottina.

4. Puhelin oli aluksi omalla yöpöydällä ja sen soidessa, keräsin aamulla 
itselleni päiväntyöt. Päivystys siirtyi Pirkkalaan, kun Rajasalmensilta 
valmistui ja ajomatka meiltä sinne lyheni. Muitakin lähiympäristön 
päivystyksiä siirtyi Pirkkalaan samalla. Tehty työ rahastettiin käteis-
perintänä ja aina kuukauden lopussa tilitettiin rahat toimistolle.

 Tuoresiemenellä siemenneltiin aluksi ja siemen haettiin aina matka-
huollosta. Tästä siirryttiin pakastusaikaan ja olin ns. koekaniini, jolle 
laitettiin Fiat 600 pelkääjänpaikalle typpisäiliö, missä pakastepillerit 
olivat, näillä siemennettiin koesiemennyksiä, että nähtiin miten eläimet 
tiinehtyvät.

 Pillerikausi oli pitkään, mutta työkauteni aikana kerkisin siementämään 
myös siemenoljilla. 

 Lasikapillaarit olivat alussa-> muovipillit ja sitten metalliset pistoletit.
5. Kai niitä kaikkia oli… Muistan kun alkuaikoina Nokialla pieneltä 

tilalta 2-3 lehmää, soitettiin keinosiementäjää ja haluttiin, että käynti 
olisi aamusta. Minä en tilalle aamusta kerennyt vasta iltapäivästä ja 
siitäkös huutia sain. Isäntä huusi, että hän hoitaa minut viralta ja täs-
täkös pelästyin, kun työnikin olin vasta aloittanut.

 Kerran päivystäessäni puhelin ei soinut ollenkaan ja ajattelin sen ole-
van rikki. Soitin Järvisen Aulikselle, että soittaisi takaisin varmistaak-
seni puhelimen toimivuuden.

 Puhelin soi ja vastasin ” Pelit on kunnossa”, siellä ei ollutkaan Aulis, 
vaan tilan emäntä hämillään.

6. Arjen Auttaja seminologeille toivotan pitkämielisyyttä, koska aina 
pitää olla hermot paketissa asiakkaita palvellessa. Se oli jo aikoinaan 
ja varmasti suuremmassa mittakaavassa nykyään, tila kokojen suuren-
tuessa ja asiakkaiden vaativuuden kasvaessa. 
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1. Nimenihän tiedät, olen MATTI VALKEINEN, 
asun Lokalahdella ja sehän on nyt osa Uuttakau-
punkia.

2. Keinosiemennyskurssi jonka kävin, oli Helsingissä 
1.11.1966 ja sieltä valmistuin 9.12.1966, loppukoe 
oli Helsingissä eläinlääketieteellisellä korkeakou-
lulla. Samalta kurssilta valmistui mm. Seppo Lin-
deman, Veikko Sorjonen, Tauno Kiljunen ja Tapio 
Leskinen. Keinosiemennysharjoitteluni suoritin 
Uudenmaan ja Kymen keinosiemennysyhdistyk-
sellä. Kesätuurauksia tein Virojoella, jossa tuurasin 
Anni Vahertimoa. Tässä keinosiemennysyhdistyk-
sessä työskentelin, viisi vuotta.

 Lounais -Suomen, Uudenmaan ja Kymen keinosie-
mennysyhdistykset yhdistyivät Jalostuspalveluksi 
-69 ja tällöin Jalostuspalvelun johtokunta vähensi 
henkilöstöä, myös minut ja vaimoni irtisanottiin. 
Tähän irtisanomiseen peräten syytä tai syitä, saim-
me vastauksena ”Nuoret löytävät aina uuden työ-
paikan.”

 Ajattelin jo ammatin vaihtoa ja kävin mm. Espoossa 
Valtion Palo-opistossa Sopimuspalokuntien Pääl-
lystökurssin, joka antoi pätevyyden toimia palokun-
nan päällikkönä kunnissa, jossa oli enintään 15.00 
asukasta.

 Puskaradio toimitti tehtävänsä ja Jalostuspalvelun 
johtaja Risto Lindroos soitti ja pyysi minua töihin 
vuonna -79. Lokalahti oli asemapaikkani vuoteen 
2005, jolloin töissä sattui työtapaturma ja jouduin 
sairauspäivärahalle ja työkyvyttömyys eläkkeelle 
1.2.2006. Nyt olen ollut eläkkeellä 11v.

3. Työalueeni sijoittui etelärannikolle, idästä-
>Hamina, Loviisa, Porvoo -> Turun alue, Kustavi 
sieltä Poriin, sekä mantereella Salon seutu. Par-
haimpina päivinä ajettiin 420km. Päivystys oli tä-
hän aikaan Rauhalinnassa Turun suurpiirissä, mistä 
työt jaettiin. Etelä-Suomi oli todella sikapainotteista 
aluetta ja sikasiemennykset työlistivät todella pal-
jon, sikasiemennysaloituksia tuli 2200 vuodessa.

4. Sika puolella oli paljon kapillaari kokeiluja ja sie-
menpusseista -> siementuubeihin. Sikasiemennys-
ten siirtyessä toimiluviksi, aloitimme kuljettamaan 
siemenannoksia kuriiriajoina.

 Nautapuolella siemennettiin aluksi lasikapillaareilla 
-> muovikapillaarit -> metallipistoletti. Tuoresie-
menellä siemennettiin alkuaikoina ja siitä siirryttiin 
isolla harppauksella pakastepillereiden käyttöön, 
matkassa oli aluksi 5-6 sonnin valikoima. Sainpa 
vielä siemennellä oljillakin ja aluksi niihin uskomi-
nen oli tiukassa, mutta tiineeksi niilläkin tuli. Tie-
tokoneiden saloihinkin päästiin tutustumaan, se oli 
iso harppaus kalkkeerikuittien jälkeen.

5. Alkuvuosinani olisikohan ollut kolmas työvuosi, 
menin tilalle ja vastassa oli 15 vuotta vanha SK leh-
mä, jonka kohtu oli niin remppa ja maanvetovoiman 
vietävissä, etten edes saanut sitä käteeni. Emäntä 
selitteli, että kiima on mitä on, mutta kokeile nyt 
olisiko hyvä siementää. Minähän siemensin ja leh-
mä poiki parin kuukaudenpäästä.

 Toinen tapaus sattui, kun minut kutsuttiin emakkoa 
siementämään. Sanoin isännälle, että emakko on 
tiine ja en siemennä. Olin jo käyttänyt ultralaitetta 
emakoiden tiineyksien toteamiseen ja siinä saa-
nut kokemusta silmälle, myös niiden näkemiseen. 
Isäntä totesi, että sinut on tänne soitettu ja sinähän 
siemennät. Laitoin kapillaarin varovasti huulille 
ja rupattelin isännälle mukavia, samalla liruttelin 
siemennesteet lattialle. Muutamien aikojen päästä, 
isäntä oli nähnyt vaimoni kaupassa ja todennut, että 
sellaisella supersiemenellä siemensi meidän ema-
kon, että porsi 3 viikon päästä.

6. Perusajatuksena haluaisin sanoa, ”Asiakas on aina 
oikeassa, vaikka ei olisikaan”. 

  Seminologin työ on palveluammatti, pitää osata 
kuunnella murheet ja ilot, tehdä pyydetyt tehtävät. 
Kaikkea hyvää, ”vanhoille” ja uusille seminologeil-
le kautta maan.
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