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Pääkirjoitus

Vuoden 2018 tapahtumat liiton kannal-
ta jää mieleen varsinkin tämän syksyn 
osalta. Se että Fabassa käytiin yt- neu-
vottelut jotka koski Etelä-Suomen 
aluetta ja Hollolan aseman jakelua oli 
tietenkin oma tapahtuma, mutta alla 
oleva ilmoitus jää varmaankin mieleen 
tämän syksyn tapahtumista. 

”Palkansaajajärjestö Pardia julistaa jä-
seniään koskevan ylityö- ja vuoronvaih-
tokiellon vastustaakseen hallituksen 
esitystä työsuhdeturvan heikentämi-
sestä. Virkasuhteiset pardialaiset eivät 
ole kiellon piirissä. Ylityö- ja vuoron-
vaihtokielto alkaa 10.10.2018 klo 06.00 
ja päättyy 12.10.2018 klo 23.59.”

Kyseessä oli siis poliittinen mielenil-
maus maan hallituksen esitystä vas-
taan joka koski työsuhdeturvan heiken-
tämistä pienissä yrityksissä. 
Pardian hallitus päätti tämän toimenpi-
teen ollakseen muiden ammattiliittojen 
kanssa samassa rivissä tukemassa jäse-
nistön etuja. Muut ay. järjestöt olivat jo 
pitäneet 1-3 päivän työnseisauksia ko. 
asian puolesta. Siihen nähden kolmen 
päivän ylityö- ja vuoronvaihtokielto on 
lievä kannanotto.

Liitto ja Faba työnantajana ohjeisti 
jäseniään ja henkilöstöään näiden 
kolmen päivän ylityökieltoon. Tässä 
toimittiin aivan niin kuin pitääkin. 
Faban 370 henkilön määrästä ylityö-
kielto toimiin joutui kaksi seminologia. 
Työantaja oli järjestellyt töitä etukä-
teen oikeutetusti, jotta ylityökiellon 
piiriin ei jouduttaisi.

Nämä kaksi seminologia saivat osak-
seen kohtuutonta arvostelua ja jopa 
panettelua Faban kenttäjohtajalta osal-
listuttuaan lailliseen työtaistelutoimin-
taan. Siis 2 henkilöä 370 :stä saa aikaan 
tällaisen mittasuhteen, tehdessään 
normaalia työaikaa.  
Meillä kaikilla on tiedossa ongelmat 
päivittäisen työajan saaminen normaa-
liin kahdeksaan tuntiin. Tähän ei var-
maan löydy ratkaisua kun ihan pakon 
edessä joka taitaa voimistua seuraavan 
neuvottelukierron lähestyessä. Aikaa 
siihen on vielä reilu vuosi joten, ei pi-
täisi tuottaa ongelmia laatia esim. reit-
tioptimointiin tällainen valmius. 
Työtaistelutoimintaa tämä nykyinen 
tilanne helpottaa, riittää kun laitetaan 
vuoronvaihto- ja ylityökielto sopi-
musneuvotteluja vauhdittamaan, siis 
jäsenet tekevät vain kahdeksan tunnin 
päivää.

Pardia-Pro

Vuoden 2019 alusta lukien Pardia sekä 
MTJL jäsenyhdistyksineen ja jäsenet 
siirtyvät Ammattiliitto Pro:n jäseniksi. 
Liiton toimisto siirtyy Pasilasta Ruoho-
lahteen, samalla kun allekirjoittaneen-
kin työpaikka ja työpiste. Ammattiliitto 
Pro on ennen Pardian liittymistä ollut 
ainoastaan yksityisen alan ammattiliit-
to, joten nyt sinne saadaan myös julki-
nen puoli vahvasti mukaan. 
Pro:n toiminnat poikkeavat monella ta-
voin Pardian toiminnasta, ammattiliitto 
on eri asia kuin neuvottelujärjestö.  
MTJL tiedottaa jäsenyhdistyksiään sitä 
mukaa kun asiat selvinnevät tässä lop-
puvuoden ja ensivuoden alussa. 
Olen nyt parhaillaan melko pitkällä sai-
rauslomalla, mutta palaan töihin tam-
mikuun loppupuolella jolloin päästään 
töihin kiinni jälleen kunnolla.

Hyvää ja rauhallista Joulun odotusta

-Pentti

Vuosi lähenee 
         loppuaan
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Puheenjohtajalta

Elämme suurten muutosten aikaa, jos-
sa olemme mukana Palkansaajajärjestö 
Pardiana, MTJL  liittona ja jäsenyhdis-
tyksinämme, vireillä olevassa sulautu-
mishankkeessa Ammattiliitto Pro:hon. 
Kulunut vuosi on ollut kysymysten, 
selvitysten, suunnittelujen, tutustumis-
ten ja paljon, paljon muiden asioiden 
sekamelskaa. 

Tämä sekamelska on alkanut selkeyty-
mään ja suurten asioiden päätökset ru-
peavat olemaan ovella, ne tapahtuvat 
osittain 1.1.2019 ja kahtena sitä seu-
raavana vuonna. Tähän muutokseen 
olemme valmistautuneet pienissä eris-
sä liittonamme ja jäsenyhdistyksinäm-
me, se tulee edelleen jatkumaan noin 
vuoden verran ja tulemme tekemään 
sen yhtenäisenä joukkona, käyttäen 
kaikissa yhdistyksissä samoja toiminta-
tapoja toteuttaessa tavoitetta.

Täällä Tampereella meillä on mahdol-
lisuus keskustella ja kerätä ajatuksia 
suunnitelmille, tulevaa silmälläpitäen. 
Varmasti moni asia askarruttaa? Saam-
meko kaiken tehtyä? Onko koko tou-
hussa mitään järkeä? Onnistummeko? 
Mitäs jos? Se on selvää, että nämä 
tulevat asiat elävät vielä parin vuo-
den ajan päivittäin, silti siinä olemme 
mukana ja pyrimme muovautumaan 
niiden mukaisiksi.

Muistetaan omat vahvuutemme ja yh-
distetään ne uusiin meille tarjottaviin 
palveluihin, sekä uusiin mahdollisiin 
haasteisiin.

Me tulemme selviämään tästä hienos-
ti!

Muutosta olemme saaneet kokea myös 
työyhteisössämme, joka koski Vak-
ka-Suomen aluettamme YT-neuvotte-
lujen tuloksena. Nämä toimet johtuvat 
meistä riippumattomista syistä ja ovat 
monien asioitten summa. Pystymmekö 
näihin asioihin vaikuttamaan? Joltain 
osin kyllä ja joltain osin emme, silti 
tunne on että meidän pitää ottaa kaikki 
vastaan mikä tulee, eikä mahdolli-
suutta muulle ole. Aika ja karjatilojen 
tulevaisuuden suunnitelmat näyttävät, 
mikä meidän tulevaisuudenkuva tulee 
olemaan.

Samoihin aikoihin, saimme kehotuksen 
osallistua valtakunnalliseen mielenil-
maukseen MTJL:n jäsenyhdistyksinä, 
mielenilmaus koski työsuhdeturvan 
heikentämistä. Kattojärjestömme 
Pardian hallitus päätti ylityö- ja vuo-
ronvaihto kiellosta, johonka myös me 
jäseninä osallistuimme. Tietysti nämä 
asiat keskusteluttavat, koska meidän 
työnkuva on hyvin haastava ja tällaiset 
toimenpiteet ovat meillä olleet ta-
ka-alalla aiemmin. 

Voisiko nyt sanoa, että meille osui 
sauma toteuttaa asia, koska ylityöky-
symys on ollut meillä tapetilla pitkien 
päiviemme johdosta. Ajankohta taisi 
kolahtaa meihin hyvin … Pystymme 
olemaan vahvoja myös tällaisissa 
asioissa ja toteuttamaan asiat ryhdik-
käästi yhdessä. 

Näissä kyseisissä toimissa on aina myös 
nurja puolensa, sanomista tulee puolin 
jos toisinkin, mutta sanomiset pitää 
pystyä käsittelemään/keskustelemaan 

rakentavasti ja oikeudenmukaisesti, 
seuraamukset jäsenistölle tässä kysei-
sessä erässä ei kuulunut asiaan. Kiitos 
liittomme jäsenille osallistumisesta  
mielenilmaukseen, se tehtiin yhdessä 
ja pienistä puroista kasvaa, joka asiassa 
suurempi joki, ME teimme sen.

Vuosi alkaa olemaan lopuillaan, edellä 
mainitut asiat ovat vain murto-osa sii-
tä, mitä vuodenaikana on tapahtunut. 
Ollaan yhtä tehokkaita ja aikaansaavia 
myös tulevana vuonna, muutokset 
eivät meitä hidasta vaan antaa uusia 
mahdollisuuksia ja vahvuuksia to-
teuttaa toimintaamme jäsenistömme 
hyväksi.

Kaunista ja Rauhallista Joulunaikaa 
kaikille ja kiitos kuluneesta vuodesta 
2018!

Ottakaamme vuosi 2019 vastaan in-
nokkaasti uusine haasteineen ja toteu-
tetaan mahdottomatkin asiat avoimin 
mielin yhdessä!  

                                                                                           
-Pj. Piri                                              
      

Tervetuloa Tampereelle 
hyvät liittokokousedustajat

Liittokokouksen avauspuhe:
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Talven tuntua on ilmassa, vaikka lunta 
ei ole ainakaan tällä korkeudella juuri 
nimeksikään. Pientä pakkasta ja sitä 
voimistavaa tuulta senkin edestä. 

Viime lehdessä otin kantaa näihin meidän 
ammattikuntaa puhuttaneisiin säästöihin 
ja leikkauksiin. Ne ovat olleet mielestäni 
rajuja, lähes kaikki henkilöstöedut on 
karsittu joko osittain tai kokonaan. Monilla 
yrityksillä on otettu säästöliekki käyttöön, 
meidän työpaikka ei todellakaan ole ainoa. 
On selvää että tämä harmittaa henkilöstöä, 
moni näistä eduista on ollut hyvänä lisänä 
itse kenenkin talouteen. 

Säästäminen nyt kumminkin on tapetilla, ja 
tähän voidaan tietenkin vaikuttaa monin eri 
tavoin. Yleisellä tasolla näillä supistuksilla 
ja leikkauksilla, mutta myös yksilötasolla 
on monta kohtaa missä voitaisiin kyllä 
osallistua näihin talkoisiin, ilman että se 
vaikuttaa sen suuremmin tai jopa ollenkaan 
kenenkään tilipussin kokoon, mutta 
merkitys voi olla suuri yrityksen kulujen 
kannalta. Esimerkkinä nyt vaikkapa auton 
käyttökulut. Meille on annettu tietoon 
minkä firman polttoaineista työnantaja 
saa parhaat ”alennukset” tolppahinnasta. 
Näitä suosimalla voidaan koko firman 
mittakaavassa säästää pitkä penni, euroista 
puhumattakaan. Varsinkin jos kyseinen 
asema sijaitsee lähellä asuinpaikkaa, 
tai sattuu sopivasti matkan varrelle. 
Toinen asia minkä jokainen voi omassa 
työpäivässään järkeistää, on maalaisjärjellä 
ajateltu ajelu edes takaisin. Ja kyllä, on 
aivan totta että nykyiset kap-käynnit 
ajattavat miten sattuu, lähisemmareiden 
kanssa ristiin rastiin ja jopa itse sahataan 
samaa tietä edes takaisin monta kertaa 
päivässä. Näihin aikataulupakkoihin ei 
päivän aikana muutoksia pysty tekemään, 
eikä näin ollen ole tarvekaan, koska asiakas 
maksaa siitä että saa tilaamansa palvelun 
haluamaansa aikaan. Omalta kohdaltani, ja 
huushollissa asuvan toisen maankiertäjän 
listoilla on monet kerrat ollut tilanne, että 
on kiinnitys annoshakuun varasäiliöltä. 
Syystä tai toisesta, yleensä juuri näiden 
aamupäiväpakkojen takia annoshaku on 
listalla näiden jälkeen. Meidän tapauksessa 
monta kertaa on niin, että reitti kulkee 
puolen kilometrin päästä tuota varastoa, 
ja optimoinnin mukaisesti ajettuna siitä 
hurautetaan aamulla ohi ja palataan varta 
vasten hakemaan se kiinnitettyä käyntiä 
varten oleva annos. Mikäpä siinä, tietenkin 
voidaan ajatella että ajetaan, ja otetaan 

suoritteet. Vaikka ajan ja kilometrien 
säästämiseksi voisi ihan hyvin hakea sen 
annoksen kyytiin kun siitä ohi ajaa.

Tässä asiassa kysytän sitä paljon puhuttua 
työmoraalia, ja sitä, ajatellaanko yksistään 
omaa itseään vai isoa kokonaisuutta. Näistä 
asioista oli puhetta viimeksi henkilöstön 
kesken liittokokouksessa marraskuulla, 
perustuen kan-perusteissa olevaan kohtaan 
ajetut kilometrit ja niiden alittaminen/
ylittäminen. On päivän selvää, ja täysin 
kyseenalaistamatonta se tosiasia, että 
toisinaan kilometrejä tulee optimoitua 
enemmän, vaikka ei jälkitilauksia olisikaan. 
Jokainen tuntee alueensa tiet, ja niiden 
kunnossapidon, varsinkin rospuuttokelien 
aikaan. Vähän kiertämällä ja parempaa 
tietä  ajamalla säästää ajassa paljonkin, 
hermoista puhumattakaan. Joskus on 
ihan mukava syödä lämmin ruoka, ja 
ruokapaikka ei aina satu reitin varteen. 
Teitä voi olla poikki, ajatuksissaan voi ihan 
hyvin ajaa harhaan, onhan näitä. Mutta 
totta on sekin, että on paljon teitä mitä 
voidaan ainakin kesäaikaan hyödyntää, 
mitä reittiopitimointi ei tunne. Mutta me 
jokainen omalla alueellamme tunnemme. 
Ja aikataulun mahdollistaessa talojen 
järjestystäkin voi ihan omalla luvalla 
vaihtaa, jos sillä saa omaa työpäiväänsä 
lyhennettyä. Miksi tehdä jo valmiiksi 
pitkistä päivistä vielä pitempiä, jos itse voi 
helposti ja jouhevasti siihen vaikuttaa. 

Toki olisi jokaisen etu, jos reittiopitimointi 
saataisiin järkevästi toimivaksi. Siinä tulisi 
säästöä sekä kilometreihin, että ylitöihin. 
Varsinkin näin pimeimpään aikaan tuolla 
liukkailla ja huonoilla teillä väsyneenä ajelu 
ei ole sitä parasta mahdollista ajanviettoa. 
Tuskin montakaan löytyy kenellä olisi 
vaikeuksia keksiä tuolle ajalle jotain muuta 
tekemistä. 

Palatakseni näihin meitä henkilöstöä 
koskeviin säästötoimenpiteisiin mitä on 
jo tehty, pelkään pahoin ettei ne suinkaan 
ole loppuun kaluttu. Olisiko meillä 
yhteishenkeä lähteä edes pienimuotoisiin 
talkoisiin, ja itse kenenkin tarkastella omaa 
tapaansa tedä eri tehtäviä. Näitä, mitkä 
aiheuttaa kustannuksia. Tällä viestillä 
voimme ainakin yrittää vaikuttaa siihen, 
josko joskus vielä joitan näitä etuja olisi 
mahdollista saada takaisinkin. Meillä 
jokaisella kuitenkin on viime vuosien 
tapahtumien johdosta jonkinlainen huoli 

omasta työpaikastaan, ainakin niillä 
joilla siintää ajatuksissa olla jatkossakin 
tämän firman palveluksessa. Nämä pienet 
teot eivät vie meiltä mitään pois, mutta 
toisinpäin laskettuna vaikutus voi olla 
jopa huomattava. Monta kertaa ollaan 
ääneen puhuttu, paljonko maksaa töiden 
viivästyminen vaikka kahdellakymmenellä 
minuutilla. Aika paljon, kun laskee paljonko 
se tekee koko kenttähenkilökunnan osalta. 
Jokainen voi itse laskea, montako kertaa 
keskimäärin viikon aikana tankaa, ja 
paljonko menee. Jos joka litrasta saadaan 
muutama sentti pois, paljonko se tekee 
koko automäärän osalta. Nämä tietenkin 
ovat jokaisen henkilökohtaisesti mitetittäviä 
asioita, onko ne itselle merkityksellisiä, vai 
ajatellaanko vaan että väliäkö sillä kun joku 
muu sen maksaa. 

Henkilöstön edustajilla on kovat talkoot 
omalta osaltaan edessä olemassa olevien 
etujen säilyttämisen osalta. Näissä 
neuvotteluissa ei auta nyrkin lyöminen 
pöytään, eikä vaatiminen tai kieltäytyminen 
leikkauksiin suostumisesta. Nämä eivät 
ole työehtosopimuksessa määrättyjä, vaan 
kaikki nämä ovat olleet ns.extraa meille 
työntekijöille. Tuntuu todella pahalle 
että lähes kaikki on jo viety, mutta meitä 
kohtaan vaatimukset kasvavat. Tämä on 
nykyajan trendi, toiset pysyvät kelkassa 
mutta valitettavan moni pikkuhiljaa putoaa 
pois. 

Yhteen hiileen puhaltamista siis tarvitaan, 
ei yksinään edunvalvonnan saralla vaan 
myöskin konkreettisen työntekemisen 
puitteissa. Tarvitaan myös uskoa tulevaan, 
vaikka välistä tuntuu ainakin näin joulukuun 
pimeydessä että synkkääkin synkempää 
ympärillä on. Mutta tästä päivästä lukien 
on kolmisen viikkoa siihen, kun päivien 
lyheneminen päättyy ja käännytään kevättä 
ja valoa kohti. 

Hyvää joulunaikaa, ja positiivista 
ajattelua tulevalle vuodelle 2019!

-Tapio Tommila
FABA Osk. plm

Pääluottamusmies
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MTJL:n tämänvuotinen liittokokous 
pidettiin Scandic Koskipuistossa. 
Puheenjohtaja Piritta Hakala avasi 
kokouksen ja toivotti osallistujat, 
joista virallisia edustajia oli 19 ja muita 
kokousedustajia 4, tervetulleeksi. 
Kokouksen puheenjohtajiksi valittiin 
Pirtta Hakala ja Salli Sarajärvi. 
Sihteereinä toimivat Minttu Pietikäinen 
ja allekirjoittanut. Pöytäkirjan 
oikeellisuudesta vastaavat Niina 
Hautalahti ja Leila Mieskolainen. 

Perinteiset liiton terveiset toi 
Piritta Hakala, Pentti Ekolan ollessa 
estyneenä. Pardian ja Ammattiliitto 
Pro:n yhdistyminen nousi tälläkertaa 
tapetille. Pardian henkilökunta 
siirtyy Pro:n palkkalistoille vanhoina 
työntekijöinä, meidän asioden 
hoitajana uudessakin organisaatiossa 
jatkaa Pentti. Paikallisyhdistysten 
liittyminen uuden organisaation 
jäseneksi on hyväksytty, ja näin 
ollen tuleva vuosi tulee olemaan 
muutosten vuosi paikallistasolla. 
Jäsenet ovat tulevan vuoden 
alusta lukien paitsi Pro:n jäseniä, 
vielä oman paikallisyhdistyksen 
jäseniä. Ensi vuoden aikana 
kuitenkin paikallisyhdistykset 
lakkautetaan ja jäsenet siirtyvät 
MTJL:n henkilöjäseniksi. Tämän 

muutoksen jälkeen henkilöt ovat 
sekä MTJL:n että Pro:n jäseniä. 
Nämä paikallistason muutokset 
tullaan totetuttamaan keskitetysti 
ja saman aikaisesti, yhdistysten 
kokousaikatalujen mukaan niin, 
että koko muutos on viety loppuun 
vuoden 2019 pättyessä. 

Pääluottamusmies Tapio Tommila 
kertoi ajankohtaisia asioita 
työntekijä-työnantaja saralta. Kan- 
palkanosan muutokset puhuttivat, 
kuten myös työajan käyttö ja 
työmäärien vaihtelut eri puolella 
maata. 

Vuoden 2017 toimintakertomus 
hyväksyttiin sellaisenaan. 
Talousarvio ja toimintasuunnitelma 
vuodelle 2019 niin ikään, pienin 
asiakorjauksin. Tulevan vuoden 
suunnitelmat ja arvioit sinänsä 
ovat tällä hetkellä vaikeasti 
ennustettavissa, johtuen tulevan 
vuoden muutoksen tuulista. 

Satu Kilponen esitteli 
kokousväelle vuoden 2017 tilit ja 
toiminnantarkastajien lausunnon. Ne 
hyväksyttiin mukisematta. Niin ikään 
kokous myönsi vastuuvapauden 
tilivelvollisille. 

Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2019 
valittiin Johanna Koponen ja Aila Leino. 
Heille henkilökohtaisiksi varahenkilöiksi 
valittiin Leila Mieskolainen ja Sirkka-
Liisa Koivula. 

Tuleva vuosi 2019 onkin sitten 
viimeinen, jolloin liittokokouksessa on 
rajattu määrä virallisia kokousedustajia. 
Silloin vielä mahdumme mainiosti 
tämänvuotisen kaltaiseen pieneen 
ja tunnelmalliseen kokoustilaan. 
Jatkossa pitänee etsiä vähintäänkin 
kongressisalin kokoluokkaa olevia 
areenoita, jotta kaikki rapiat 
kolmesataa edustajaa sopivat paikalle. 

Kiitos kaikille osallistuneille hyvästä 
kokoushengestä ja vilkkaista 
keskusteluista. 
     
- Katja Tommila

  Tampereella 16.-17.11.2018
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Pardiassa on käynyt kuluneena 
vuonna kova kuhina. Viime vuoden 
marraskuussa Pardian edustajisto 
päätti selvittää tulevaisuuden näkymiä; 
muutoksia oli tehtävä, mutta millainen 
ratkaisu olisi paras? Vaihtoehtoina oli 
muodostaa Pardiasta ammattiliitto tai 
lyöttäytyä yhteen ammattiliitto Pron 
kanssa. Selvitystyötä tehtiin kevään 
2018 aikana.

Selvityksen jälkeen päädyttiin yhteen 
Pron kanssa, kesäkuussa pidettiin 
yhteiskokous jossa allekirjoitettiin 
aiesopimus yhdistymisestä. Tästä 
tulee iso ja vaikutusvaltainen 
yhteenliittymä; huomattavasti 
kokoaan suurempi järjestö. Jäseniä 
tulee olemaan noin 120 000 ja se 
työllistää melkein 170 henkilöä. 
Yhdistyksiä siinä tulee kaiken kaikkiaan 
olemaan 333! Syyskuussa Pardia ja 
Pro järjestivät seminaarin fuusiosta 
paikallisyhdistysten puheenjohtajille 
ja sihteereille. Kokoonnuimme 22.9. 
Ruoholahteen Pron toimistolle. 
Ohjelmassa oli ammattiliitto Pron 
esittelyä, yhdistystoiminnan esittelyä 
ja pardialaisten jäsenyhdistyksien 
toimia fuusion yhteydessä. Seminaarin 
avasivat Pardian puheenjohtaja 
Niko Simola ja Ammattiliitto Pron 
puheenjohtaja Jorma Malinen. 

Seminaarissa tuli paljon infoa Prosta 
ja siitä mihin tässä oltiin lähtemässä. 
Kahdeksan työryhmää on selvittänyt 
muunmuassa koulutukseen, 
jäsenhuoltoon ja työttömyyskassaan 
liittyviä asioita. Mikä muuttuu, mitä se 
maksaa, miten muutokset onnistuvat 
ja millä aikataululla ne saadaan 
toteutettua. Työryhmissä valmisteltiin 
niin sääntömuutoksia, järjestö- ja 
aluetoimintaa kuin edunvalvontaakin 
ja työ jatkuu edelleen. Seminaari kesti 
lauantaipäivän ja sen jälkeen lähdettiin 
laivalle. Laivalla ohjelmassa oli ruokaa, 
aikamoinen myrsky (niin että osalta jäi 
ruokakin syömättä) ja uusiin ihmisiin 
tutustumista. Sunnuntaiaamuna 
oli mahdollisuus lähteä käymään 
Tallinnassa ja iltapäivällä seminaari 
jatkui kokoustiloissa. 

Seminaarin lopputulema oli, että sekä 
MTJL että kaikki paikallisyhdistykset 
hakivat Pron jäsenyyttä. Marraskuussa 
edustajisto hyväksyi hakemukset 
ja vuoden 2019 alusta olemme 
prolaisia. Pardian jäsenistä 78 
prosenttia siirtyy Prohon. Prohon 
perustetaan uusi sektori, viides, jossa 
Pardia säilyy yhtenä porukkana ja 
Niko Simola meidän johtajanamme.  
Jäsenmaksu tippuu aiemmasta (1,8 
% + yhdistyksen jäsenmaksu) 1,25 
prosenttiin (max. 49€), sisältäen 
kaiken. MTJL:laisethan ovat maksaneet 
lähes kovinta jäsenmaksua Pardiassa, 
siksi meille tuo tiputus on melkoinen. 
Meidän arjessamme varsinaisesti 
mikään ei muutu, Seminologi-lehti 
ilmestyy netissä neljästi vuodessa, 
Pentti Ekola säilyy asiamiehenämme, 
meillä on työttömyyskassa ja meidät 
on vakuutettu. Vuoden alusta 
vakuutus tosin siirtyy Ifistä Turvaan, 
mutta jäsenistöltä sekään ei vaadi 
toimenpiteitä. 

Uudet jäsenkortit saapuvat 
tammikuussa. Prolla on käytössä 
myös jäsensovellus, jonka kautta 
tullaan hoitamaan ilmoittautumiset 
tapahtumiin sun muuta. Meillä on 
edelleen polttoainealennus ja muita 

etuja, fuusion seurauksena aika harva 
asia muuttuu. MTJL:lla on oma tes 
ja sen neuvotteluoikeus säilyy meillä 
edelleen, se on näin kummallisella 
alalla lottovoitto.

Yhdistymisen myötä 
paikallisyhdistykset on kuitenkin 
päätetty lakkauttaa. Jäsenistö 
siirtyy suoraan MTJL:n jäseniksi, 
jolloin toiminta selkeytyy ja 
helpottuu. Vuoden 2019 aikana 
paikallisyhdistykset sopivat alasajosta 
ja yhdistyksen lakkauttamisesta. 
Vastaavaa toimintaa pyritään 
kuitenkin järjestämään ympäri 
Suomea, pakolliset kokoukset 
vain jäävät pois ja puhutaankin 
jatkossa alueklubeista. Ensi vuonna 
Pro maksaa paikallisyhdistyksille 
jokaisesta jäsenestä 8 prosenttia 
jäsenmaksupalautusta, jolla voi 
järjestää toimintaa. Ensi vuoden 
jälkeen jäsenmaksupalautus 
ohjautuu MTJL:lle, kun olemme liiton 
suorajäseniä. Prolta voi ja kannattaa 
myös anoa rahaa tapahtumien 
järjestämistä varten.

Minä olen Pro!

-Katja Tanski

Ammattiyhdistys Pardia ja 
Ammattiliitto Pro fuusioituvat

Tutustu Prohon ja etuihisi 
proliitto.fi
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Keski-Pohjanmaan ja Etelä-
Pohjanmaan Seminologit viettivät 
perinteistä saunailtaa 14.kesäkuuta 
tutussa paikassa Purmojärven rannalla. 

Saunaillassa vetovastuu oli tällä kertaa 
Kepolaisilla ja paikalle oli jälleen 
loihdittu makoisat eväät pitämään 
illanviettäjien nälkää kurissa. Sauna 
lämpesi ja uskaltautui osa uimaankin. 

Osallistujia oli kymmenkunta 
ja kuulumisia vaihdettiin, sekä 
työjuttujen lisäksi tarinaa riitti myös 
siviilikuulumisia päivitellessä. Osa 
retkueesta jäi mökille yöksi, kun taas 
osa matkasi illan päälle vielä kotiin. Oli 
jälleen mukava kokoontua rennoissa 
merkeissä nauttien hyvästä seurasta, 
ruuasta ja juomasta!

-Anna-Maarit Heikkinen

2 koplan saunailta

Kepolaiset viettivät kesäpäivää 19.7. paahteisessa helteessä Kalajoella. Aluksi 
kokoonnuimme ruokailun merkeissä Ravintola Lokkilinnan seisovan pöydän äärelle. 
Ruoka maistui helteestä huolimatta. Tämän jälkeen meille oli varattu lyhyt venyt-
tely/kehonhuoltotuokio, joka pidettiin hiekkarannalla. Venyttely tuli kaikille liene 
tarpeeseen. 

Paikallisyhdistyksemme varaama mökki saunoineen helli vielä iltapäivän jälkeen pai-
kalle jääneitä. Helteestä huolimatta merivesi oli kylmää, mutta uskallettiin kuitenkin 
porukalla uimaankin. Mökki-illan jälkeen Merisärkillä viihdyttivät vielä tanssimusii-
killaan Matti ja Teppo. Mukava, onnistunut kesäpäivä tapahtuma toi kymmenkunta 
osallistujaa paikalle. Kiitos osallistujille!

-Anna-Maarit Heikkinen

Keski-Pohjanmaan Seminologien kesäpäivä



Virkistyspäivä ja perjantai 13.päivä!!
Ensin ukkoskuuroa ja salamointia ja...ei hätää, hyvin meni 
Peräseinäjoellakin, Perjantaipizzaa ja Pohjanmaata.

Työnantajamme Faban valtakunnassa 
henkilökunta sai viettää mies/nais-
muistiin superhellekesää. Saimme 
tai jouduimme kukin tahollaan välillä 
hikoilemaan hellekuumuuden keskellä. 
Toisaalta välillä  saimme joinakin päivi-
nä helpotusta helteessä työskentelyyn 
lyhyempien päivien muodossa, olet-
taen kiitos passiivisten lehmien.  Työn 
lisäksi ja vastapainoksi Faba tarjosi 
myös apuaan osallistumilla kustannuk-
siin tavaksi tulleeksi virkistyspäivän 
järjestämiseksi alueittain koko valta-
kunnassa.

Niinpä viime vuonna vastaavan tapah-
tuman väliin jättäneenä Etelä-Pohjan-
maan alueen ”tiimi levänneenä”  päätti  
innokkaiden järjestäjien johdolla järjes-
tää henkilökunnalleen virkistysiltapäi-
vän. Työnantaja velvoitti  tapahtumalle 
yhden ehdon: tapahtumassa pienenä 
osiona oltava työssä tarvittavien tieto-
koneohjelmien käyttöä ja siihen liitty-
vää opastusta. Muuten meillä oli va-
paat kädet tapahtuman suunnitteluun 
ja muuhun ohjelmaan.

Virkistäytymispaikaksemme päätettiin  
Seinäjoen Peräseinäjoella sijaitseva 
kaupungin omistama huvila Kalajärven 
rannalla. Tapahtuman osalta paikan 
varauksen, ohjelman ja ruokailun osal-
ta ison huolen kantoi ansioituneesti  
tehokolmikkomme  Ritva Lahti, Eeva 
Ojanen ja Reeta Viitala. Asianosaisille 
siitä kiitos!

Tapahtumaan paikalle saapui kaikkiaan 
19 virkistystä kaipaavaa osallistujaa, 
joille lyhynnetyn työpäivän ansiosta oli 
mahdollisuus aloittaa tapahtuma noin 
puolenpäivän jälkeen. Ensimmäisenä 
paikalle ehtineet saivatkin kunnon 
virkistystä taivaan antamana, kunnon 
kaatosade ukkosella höystettynä. Tilai-
suuden aluksi meille tarjoutui mahdol-
lisuus saunomiseen  ja myös pian satei-
den ja ukkosilman paettua kauemmas, 
osa porukastamme rohkeni myös kas-
tautumaan Kalajärven veteen ja olihan 
se vesi hellekesän jäljiltä lämmintä.

Alkuvirkistyksen  jälkeen olikin vuoros-
sa ruokailu ja niinpä nälkäämme tyy-
dyttymään meille saapui paikallisesta 
ravintolasta etukäteen tilatut ns. per-
jantaipizzat ja tietysti jokaiselle oman 
maun mukaan. Todella maistuvia piz-
zoja sulatellessamme harjoittelimme ja 

opettelimme erinäisiä työssä tarvitta-
vien tietokoneohjelmien käyttöä mm. 
uuden fabaintran käyttöön liittyviä 
niksejä ja oppeja.

Illan ns.virallisen opetuosion jälkeen 
oli vuorossa kakkukahvittelu jon-
ka aluksi henkilökuntamme halusi 
muistaa hyvää ystäväämme tyäkolle-
gaamme  Alasen Leenaa menneistä 
yhteisistä työvuosistamme, kun hän 
yllättäen joutui jättämään meidät 
työkuvioiden merkeissä.  Suunnitel-
man mukaan onnistuimme kuin on-
nistuimmekin muu porukka pitämään 
Leenalta muistamisen tapahtumaan 
asti salassa.  Yllätys onnistui Leenan 
reaktiosta päätellen ja kahvittelun 
lomassa muistelimme Leenan työ-
vuosia ja luonteenpiirteitä työka-
verina. Yhdessä työporukkamme 
toivotti Leenalle menestystä ja ter-
veitä vuosia jatkoon ja muistamisena 
luovutimme  hierontalahjakortin kera 
kortin ja kukkasin.

Huvilaosuutemme  päätyttyä  poru-
kastamme osa jatkoi kotimatkalle ja 
osa oli ilmoittautunut jatkoille viettä-
mään loppuiltaa Pesämäen Kesäteat-
terissa. Olimme säiden haltijoiden 
suosiossa ja komeana kesäiltana 
saimme seurata hienoa teatteriversi-
oita  Antti Tuurin tutusta teoksesta   ” 
Pohjanmaa”  Ollahanhan me Poho-
janmaalla ja ylepeetä siitä !!!

Kiitokset kaikille mukana olleille sekä työnantajallamme taloudellisesta tuesta !

-Timo Luoma-Nirva
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Mitä, vuoden kostein tapahtuma Palju-
jen Yö…

Tästä oli pakko ottaa selvää, mitä täl-
lainen tapahtuma pitää sisällään? Pro 
Semino heitti tästä myös haastetta 
teille muille!

Päivä oli 25.8.2018, tähän tapahtu-
maan päätimme osallistua, sillä eihän 
mitään tämän kummallisempaa tai hul-
lumpaa voisi olla? Teimme varauksen 
sarjaan Classic, johon piti itse järjestää 
palju ja niinhän me teimme ennakko 
varauksen 15 hlö paljusta, ilmoittau-
duimme järjestäjälle ja siitä se sitten 
lähti käyntiin…

Esivalmisteluna perjantaina 24.8 palju 
kuljetettiin Satamaan ja illasta se täy-
tettiin järjestäjien puolesta, sekä ns. 
terassi tarpeet kuljetettiin paikalle. On-
neksemme käväsimme tarkastamassa 
vielä tilannetta illallla, sillä totesimme 
pienen vuodon paljumme ”moottoris-
tossa” ja sitä sitten korjaamaan inkin-
nöörit Kirsti, Piri ja Asko, etäyhteydessä 
paljumme huoltohenkilö Ilsu. Hyvähän 
siitä tuli pienen rypistelyn jälkeen ja 
vettä olisi paljussamme, myös seuraa-
vana päivänä.

Oma porukkamme tällä kertaa 9 hlö 
kokoontui lauantaina aamupäivästä 
Pirille ja aloittelimme ruokailulla, sillä 
tähän päivään ja iltaan, sekä yöhön tuli 
tankata hyvin. Soppa lounas ja mauk-
kaat jälkkkärit päälle. Kaikki jännitty-
neinä odotellen mitä olisi tulossa?  

Kerroimme Katjan kanssa aikatau-
lusta ja privaatti kuljettajammekin 
oli kuulemassa mitä tuleman pitää… 
Hänhän oli luvannut toteuttaa kaikki 
toiveemme päivän-illan ja-yön aikana. 
Tässä vaiheessa heräsi kysymys, että 
olisiko meillä pitänyt olla jotakin, mikä 
kertoisi meistä tai yhdistäisi kylpijät? Ei 
hätää… Tämä asia on hoidossa, jaoim-
me kaikille kylpypipot joihin olimme 
painattaneet meitä kuvastavan logon 
ja tietysti kaikilla piti olla samanväriset 
kylpypyyhkeet… Näillä varusteilla oli 
hyvä startata, nyt olimme ”meidän 
porukka”. 

Kylpijät saivat käskyn valmistautua 
lähtöön klo. 14.30, tämä tarkoitti että 
kaikki laittoivat uikkarit, pipot ja kylpy-
takin päälleen, oli villasukkaa ja Crok-
sejakin. Runsaat eväät oli pakattuna 
kylmälaukkuihin, ilman niitä ei lähdetä, 
nyt ensimmäinen sakki autoon ja kohti 
kohdetta. Osan porukasta, jäädessä 
vielä odottelemaan toista noutoa Sa-
tamaan.
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Vo’laa!!! Nyt olimme saapuneet Sa-
tamaan ja varmasti näky oli kaikille 
sanoin kuvaamaton, paljuja, paljuja, 
paljuja, paljuja… saunoja, saunoja, 
saunoja… näin se oli nähtävä.

Kaikki pulahdimme vikkelästi pal-
juumme ja tankkasimme pöytämme 
täyteen, sillä eihän sitä nyt heti pois 
mennä. Paljustamme oli loisto näkymä 
suurelle esiintymislavalle ja saimme 
heti kunnon pläjäyksen komiikkataitu-
reilta Ville Kormilaiselta ja Antti Akon-
niemeltä.

Mikä sen hauskempaa kuin lillutella 
lämpimässä vedessä ja hyvässä seuras-
sa, seuraten toisten paljujen tapahtu-
mia… mukana näytti olevan joulupukki 
tonttuineen, palomies, sairaanhoitajia, 
lampaita ja vaikka mitä… 

Estraadilla pääsi käymään myös Ulla 
meidän porukasta ja sehän tiesi kil-
pailua, missä Ulla laittoi kaikkensa 
peliin, voitot lipuivat kuitenkin toisille… 
Näimme myös tankotanssija Henriikka 
Roon taidonnäytteitä, kuinka notkeasti 
tangon ympärillä voi kieppua salonki 
kelpoisesti. Tietysti meidän paljussa oli 
myös yhtä notkea vartaloisia esiintyjiä 
=) Ja notkeus illan saatossa vain para-
ni…

Illan aikana laskettiin myös kaikki 
kylpijät paljuissa, sillä tapahtumassa 
tavoiteltiin epävirallista kylpytynny-

rikylpemisen Suomen ennätystä. Ta-
pahtumalle on haettu myös Guinness 
World Records-ennätystä otsakkeella 
”Eniten paljukylpijöitä yhtäaikaisesti 
samassa paikassa”. Guinness myönsi jo 
luvan ennätyskokeiluun, mutta palju-
kylventä oli liian eksoottista irlantilaisil-
le. Lupa heltisi sarjasta ”Yhtäaikainen 
yhden hengen kylpyammeessa pesey-
tyminen”. Neuvottelut GWR-raadin 
kanssa jatkuvat edelleen.

Joka tapauksessa, kaikki komennettiin 
paljuihinsa ja laskenta alkoi. Tuloksia 
odoteltiin jännittyneinä, nyt tehtiin 
uusi ennätys lähes 450 kylpijää ja 73 
paljua, sekä saunat mukaan lukien. 
JEEE JA ME TÄSSÄ KAIKESSA MUKANA!!

Tästä oli hyvä jatkaa iltaa, palju lämpi-
mänä ja porukka nesteytettynä. Meillä 
oli myös tarjolla lähiruokaa, sillä yksi 
paikallinen emotilallinen oli tullut 
esittelemään ja myymään tuotteitaan. 
Saimme ruokatilauksemme toimitet-
tuna suoraan paljuumme, olemmehan 
alan ammattilaisia. Nautimme mauk-
kaat hodarit ja taas jaksettiin, taisipa 
meidän kuljettajammekin tässä vai-
heessa piipahtaa, tuoden meille lisää 
tankkaustuotteita.

Aika kului kuin siivillä, vaikka tästäkin 
meillä epäilyksemme oli, mutta ei mi-
tään hätää… ilta alkoi hämärtyä yöksi… 

Illan/yön pääesiintyjä räjäytti rytmit 
ilmoille, sillä Disco Infernolla ne on 

todella hallussaan. Väkeä alkoi pak-
kaantua lavan läheisyyteen ja sehän oli 
hulvatonta katsottavaa, sillä saunatakit 
hulmuten kaikki tanssahteli rytmin 
viedessä mukanaan. Tässä vaiheessa 
yö oli jo pimeimmillään ja tunnelma 
katossa, meidän paljussammekin kä-
väsi vierailevia tähtiä ja näyttipä muilla 
naapureilla olevan oikein vipinääkin 
tässä suhteessa.

Ennen puoltayötä saimme vielä nähdä 
mahtavan ilotulituksen, joka kruunasi 
tapahtuman. Nyt oli aika soittaa kuljet-
tajamme paikalle ja saada ensimmäi-
nen porukka kuljetettua majoitukseen, 
näin onnistuttiinkin. Sauna oli laitettu 
valmiiksi lämpiämään ja yöpalaa ruvet-
tiin laittamaan. Sillä nythän se yö nälkä 
taas yllätti! Loppu väki kotiutui myös 
saunaan, suihkuun, syömään ja peti-
paikat valmiiksi. Sai jokainen omalla 
rytmillä siirtyä vaakaan, oltiinhan sitä 
kylvetty 8h tänä päivänä.

Nyt tiedämme mitä on Paljujen Yö ja 
mitä siellä oikein puuhataan, hienoa, 
erikoista, yllättävää, mieleen painuvaa 
yhdessä oloa, mahtavassa kesäpäivien 
viimeisessä illassa!!

Kiitos kaikille osallistujille, me teimme 
sen!! ps. Ollaan myös muutamalla nau-
hoitteellakin..

Tapahtuma järjestetään jälleen 2019, 
olisiko tässä jälleen meille tapahtu-
maa? Mikä ettei, oli se ainakin niin 
mieleen painuvaa ja mahtavaa…

Ja edelleen heitämme haasteen muil-
lekkin…

-Piri 
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Palkansaajajärjestö Pardia ry:n historian viimeinen 
Edustajakokous pidettiin 27.11.2018 Helsingissä

Palkansaajajärjestö Pardian ylin päät-
tävä elin edustajakokous on 27.mar-
raskuuta 2018 päättänyt liittymisestä 
Ammattiliitto Prohon.

Liittojen yhdistyminen tapahtuu 
1.1.2019. Runsaat 100 Pardialaista 
jäsenyhdistystä on hakenut ja saanut 
Pron jäsenyyden 1.tammikuuta 2019 
alkaen.

Pardian puheenjohtaja Niko Simola 
sanoo, että on ilahtunut yhdistymisen 
tapahtuessa. Haemme yhdistymisellä 
entistä vahvempaa neuvotteluvoimaa 
ja yhteiskuntavaikuttamista niin yksi-
tyisillä kuin julkisillakin sopimusaloilla. 
Nykyistä laajemmalla jäsenpohjalla 
voidaan vaikuttaa entistä paremmin 
jäsenten edunvalvontaan. Edunvalvon-
nan parantamisen lisäksi yhdistynyt 
järjestö mahdollistaa nykyistä huomat-
tavasti kattavammat koulutuspalvelut, 
jäsenedut ja –tapahtumat.

Kokouksessa Pardian hallitus esitti, että 
Palkansaajajärjestö Pardian yhdentymi-
nen Ammattiliitto Prohon toteutetaan 
ja liittymissopimus allekirjoitetaan. 
Hallituksen esitys sai kahdelta liitolta 
ponsiesitykset ja vaateen äänestää 
asiasta suljetulla lippuäänestyksellä, 
Jaa ääniä 98 ja Ei ääniä 23.

Pardian hallitus esitti myös, että Pal-
kansaajajärjestö Pardia ry puretaan 
31.12.2018. Pardian toiminta jatkuu 
liittymissopimuksen mukaisesti Am-
mattiliitto Prossa. Hallituksen esitys 
sai kahdelta liitolta ponsiesitykset ja 
vaateen äänestää asiasta suljetulla 
lippuäänestyksellä, Jaa ääniä 98 ja Ei 
ääniä 23.

Esityksenä Pardian hallituksella oli 
vielä lopuksi, että Palkansaajajärjestö 
Pardian varallisuus siirtyy Ammattiliitto 
Pro ry:lle. Myös tästä asiasta kahdella 
liitolla oli ponsiesitys ja vaade äänestää 
asiasta suljetulla lippuäänestyksellä, 
Jaa ääniä 98 ja Ei ääniä 23.

Kokouksessa nimettiin edustajat Pron 
hallitukseen ja edustajistoon jäljellä 
olevaksi kaudeksi liittymissopimuksen 
mukaisesti. Edustajat nimettiin Pron 
hallitukseen Pardian kolmesta suurim-
masta liitosta ja edustajapaikat saivat 
muut liitot jäsenmääriensä suhteessa. 
MTJL:ää Pron edustajistossa edustaa 
liittomme puheenjohtaja Piritta Hakala.

MTJL:n edustajina kokouksessa oli var-
sinaisena kokousedustajana Marjukka 
Villi-Kauppinen ja hänen tarkkailija-
naan toimi Ulla Mäkitalo. Liittomme 
puheenjohtaja Piritta Hakala edusti 

Pardian hallitusta kokouksessa. Alku 
kirjoituksesta päätellen, meidän kokou-
sedustajamme pääsi äänestämään ja 
käyttämään liittomme äänimääriä use-
aan otteeseen. Näin kokous ei päässyt 
puuduttamaan ketään paikallaolijaa.

Edustajakokouksen päätti Pardian pu-
heenjohtaja Niko Simola sanoilla, nämä 
eivät todellakaan ole hautajaiset vaan 
uuden alku, jossa olemme yhdessä 
vahvasti mukana katsoen tulevaisuu-
teen.

-Piri
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Kolumni

Vapaapäivä, ei mitään erityisem-
pää tälle päivälle. Saisikohan 
aikaiseksi saada jotain hoitoa 
vasemmalle korvalle, joka vi-
hoittelee, ja puhelinta ei voi 
sille korvalle laittaa kun ei sillä 
mitään kuule. No, netti auki ja 
selailemaan. Sieltähän löytyi 
omalta työterveyslääkäriltä 
puolen tunnin aika, eikun va-
raamaan. Työterveysajat ovat 
aina aika ajallaan, niin nytkin, 
tervehdys, ei oltu hetkeen nähty, 
vaihdeltiin kuulumisia, kurkkasi 
korvaan, näytti ok. No, kun yri-
tin vielä että kipeä se kuitenkin 
on ja haluaisin korvalääkärille 
niin siihenhän on saatava lähe-
te.  Testattiin nyt sitten samalla 
kyykkyyn ylös, kyykkyyn alas, 
kädet ylös, kädet alas, kävele 
viivaa, seiso suorassa silmät 
kiinni, osuuko sormi nenään, 
kädet eteen, heiluttele kämme-
niä hitaasti ja sitten nopeesti…
tällaista. Vihdoin aloimme olla 
samoilla linjoilla että korva voi 
olla kipeä. Kävin työterveyshuol-
lon kuulokäyrässä, ja sain pape-
ritulosteen kouraani. Lisäksi sain 
ohjeen, että koska työterveys-
talossa ei ole nyt korvalääkäriä, 
niin käskettiin siirtymään keskus-
sairaalaan heti.

Seuraavaksi siis sinne. Astelin 
korvalääkärin ilmoittautumi-
seen, mutta siellä sanottiin että 
pitäisi olla lähete. Pyysin että 
henkilöturvatunnuksilla ehkä 
löytyis kun en paperisena saanut 
mukaan kun kuulokäyrän. Näin 
löydyin heti koneelta, mutta 
minulla ei ollut korvalääkärille 
lähetettä vaan päivystykseen. 
No siitä sitten siirryin päivys-
tykseen. Vuorolappu,Lähete tai 
ei lähetettä…valitse oikea ovi. 
Löysin oikean paikan, ja sain ran-
nekkeen, jonka jälkeen neuvot-
tiin mistä käytävästä sitten huu-
dellaan. Istuskelin siinä tunnin, 
kävin kysymässä että jos hakisin 
kanttiinista vähän syömistä, 
ehdinkö, lupa annettiin ja olo 
vähän helpotti.Istuskelin siinä 
sitten vielä toisen, kolmannen ja 
neljännen tunnin.

 Vihdoin tuli nuori mies valkoi-
sissaan huutelemaan. Löydettiin 
pienen etsiskelyn jälkeen sopiva 
tarkkailuhuone. Neurologiksi 
itsensä esitteli ja minä sanoin 
että korva on kipeä. Kurkkasi 
korvaan ja totesi että se hänen 
mielestä näyttää hyvältä. Kyseli 
sitten siinä koti- ja työasioita, 
väännettiin kättä ja kyykkäil-

tiin. Sitten taas käveltiin viivaa 
hitaasti ja nopeasti, heiluteltiin 
kämmeniä erikseen ja yhdessä 
,seisottiin silmät kiinni ja kokeil-
tiin löytyykö nenä molemmilla 
käsillä. Hipelöitiin poskia, ol-
kavarsia, reisiä, pohkeita, onko 
samanlainen tunne molemmin 
puolin. No, olihan se. Otin taas 
puheeksi asian että minulla on 
korva kipeä ja haluaisin korva-
lääkärille. Mutta sinnehän tarvii 
saada lähete. Kyllä, sitä olen 
täällä hakemassa. Siitä neurologi 
juoksentelemaan ja kyselemään 
tietokoneen salasanaa. Ei löy-
tynyt salasanaa. Kysäsin että 
odotanko josko löytyisi sopiva 
kone tai salasana. Ei, voi mennä 
kotiin. Lähete tulee aina postitse 
kirjeessä.

Nyt on tässä aika jännät päivät 
edessä odotella postin tuloa, 
koska ilman lähetettä ei pääse 
korvalääkärille ollenkaan.

Tällainen vapaapäivä

-Niinistö
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