Mediaseminaari eurokriisistä
Kahtiajaon aikako ohi Journalistiliitossa ?
Ylen yt:n pohja edelleen hämärän peitossa
MOT:n uudet haasteet: kaikki ohjelmantekijät eivät ole tessin
piirissä

puheenjohtajalta__________________________________

Kahtiajaon aikako ohitse?
Kun aloitin Radio- ja televisiotoimittajien liiton puheenjohtajana vajaat kaksi vuotta sitten, yksi
itselleni asettamistani tavoitteista oli lähentää Journalistiliitossa painettua lehdistöä edustavia
yhdistyksiä ja sähköisen median RTTL:ää. Enpä arvannut kuinka vaikeasta asiasta onkaan
kysymys. Olin toki nähnyt, kuinka syvällä varsinkin printtipuolella vanha ajatusmaailma ”meistä ja
noista toisista” oli. Silti yllätyin, kun vuosikymmenien takainen kahtiajako nosti voimakkaasti
päätään SJL:n puheenjohtajavaalien yhteydessä.
Osa lehdistöä haluaa nyt oman puheenjohtajansa hinnalla millä hyvänsä. Sillä ei tunnu olevan väliä,
kuinka taitava, vaikutusvaltainen ja osaava tuleva puheenjohtaja olisi. Tärkeintä lehdistölle tuntuu
olevan vain se, että hän tulee printtiyhdistyksestä. Printtipuolen yhdistykset järjestävät jopa omat
yhteiset esivaalinsa. Esivaaleilla ei sinänsä ole mitään merkitystä, sillä lopullisen
puheenjohtajavalinnan tekevät liiton valtuutetut syysvaltuuston kokoussalissa joulukuun alussa.
Saattaahan olla, että salissa jopa nousee uusiakin ehdokkaita esille. Ja demokratiankin kannalta
kuulostaa vähintään epäilyttävältä, että osa yhteisen liittomme väestä järjestää omat varjovaalinsa,
jossa valitaan lehdistön puheenjohtajaa, ei koko RTTL:n puheenjohtajaa.
Näyttää vahvasti siltä, että kahtiajaon aika ei ole ohitse, vaikka sen pitäisi olla jo kuollut ja kuopattu
keskiaikainen ajatus. On uskomattoman vanhanaikaista, että lehdistö kaivautuu poteroihinsa aikana,
jolloin printtimedian ja sähköisen median rajat häviävät ja työnkuvat muistuttavat yhä enemmän
toisiaan riippumatta siitä työskenteletkö lehdessä vai sähköisessä mediassa. On varsin lyhytnäköistä
ajaa väkisin läpi puheenjohtajaehdokasta, jonka ainoa ”meriitti” on se, että hän edustaa lehdistöä.
Nyt tarvitaan puheenjohtaja, joka on osaava ja pystyvä, jolla on selkeä visio alan tulevaisuudesta ja
joka hallitsee koko mediakentän pienistä paikallislehdistä suureen sähköiseen Yleen.
Toivottavasti printtiyhdistystenkin sisällä uskalletaan ajatella omilla aivoilla ja kysyä kysymys
”Kenen ihan oikeasti haluat johtavan yhteistä liittoamme aikana, jolloin työnantajien asenteet
koventuvat, neuvotteluasetelmat vaikeutuvat ja mediakentän kokonaisvaltainen hallinta on
ensiarvoisen tärkeää?”
RTTL haluaa nykyisen Journalistiliiton nykyisen puheenjohtajan Arto Niemisen jatkavan
tehtävässään. Syy siihen ei ole se, että hän edustaisi sähköistä mediaa, vaan se, että hän on
osoittanut olevansa koko Journalistiliiton puheenjohtaja. Nythän nimenomaan ollaan valitsemassa
puheenjohtajaa koko Journalistiliitolle, ei vain lehdistölle tai sähköiselle medialle.

YT-neuvottelujen perusta edelleen hämärän peitossa
Ylen yt-neuvottelut ovat jatkuneet jo kuudetta viikkoa. Jo alusta lähtien työntekijäpuolen edustajat
esittivät varauman, ettei laissa määritelty minimiaika neuvotteluille (lopetus 3.11.) tule riittämään,
koskeehan tehtävänmuutokset n. 350 henkilöä ja neuvoteltavaa riittää myös irtisanomisuhan alla
olevien 185 työntekijän kohdalla. Vihdoin viime viikon pääpöydässä saatiin viimeinen kokous
sovittua pidettäväksi vasta 12.11.2014.
Ylen ammattiyhdistysten yhteistyövaliokunta YTV on jättänyt yhtiölle oman ehdotuksensa
vaihtoehtoisiksi säästötoimiksi 22. lokakuuta. Esityksessä korostetaan, että näkemyksemme
mukaan talo voisi helpostikin pitää ensi vuoden budjettinsa kuluvan vuoden tasolla. Nyt yhtiö on
liikkeellä selvästi alijäämäisellä budjettiesityksellä, joka pitäisi siis kattaa 185 henkilön
irtisanomisilla. Tätä luonnollisesti vastustamme jo pelkästään sen vuoksi, että yhtiössä eläkeiän
saavuttaa n. 70 henkilöä/vuosi.
YT-neuvottelujen perusteluissa mainitut luvut herättävät aina vaan ihmetystä. Neuvottelukutsussa
mainitaan, että ” Veroratkaisusta aiheutuva kustannusten karsimisen tarve vuonna 2015 on noin 10
miljoonaa euroa. Rahoitusvaje syntyy jo tiedossa olevista kustannusten noususta.” Neuvottelijoille
ei ole selvitetty, mistä kustannusten nousu johtuu. Kaiken huipuksi eduskunnassa puhutaan aivan
eri miljoonaluvuista. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä 22.10.2014
todetaan:
Mikäli indeksikorotus olisi tehty myös vuonna 2015, arvioiden mukaan tarkistus vuodelle
2015 olisi ollut noin 1,3 %, jolloin määräraha olisi ollut noin 512 miljoonaa euroa. Indeksin
jäädyttämisen kokonaisvaikutus on siten noin 4 miljoonaa euroa.
Valiokunta on huolissaan rahoituksen niukentuessa Yleisradion kehittämisen ja lakisääteisten
tehtävien hoitamisen järjestämisestä sekä henkilöstöön kohdistuvista vaikutuksista. Valiokunta
pitää henkilöstöstä huolehtimista taloudellisesta tilanteesta huolimatta erityisen tärkeänä
näkökohtana. Mielestäni tämä on kohtuullisen selkeä sanoma Ylen johdolle. Tuleeko eduskunnan
tahdonilmaus toteutumaan? Lopputuloksen näemme myöhemmin.
Vuosittain tehtävän työilmapiirikyselyn eli TYKEn tulokset kertovat, että luottamus yhtiön
johtoryhmään on vähentynyt entisestään. Viisiportaisella asteikolla väite ”Luotan yhtiön
johtoryhmään” sai nyt arvoksi 2,65. Yleläisistä 39 prosenttia oli väitteen kanssa eri mieltä, 22
prosenttia samaa mieltä.
Dialogissa johdon ja henkilöstön välillä on tutkimuksen mukaan petrattavaa - kertoo Linkin
uutinen.

Kovat keinot käytössä puheenjohtajakisassa
Journalistiliiton puheenjohtajakisa on nyt täydessä vauhdissa. Ehdokkaat Arto Nieminen
(RTTL), Hanne Aho (SAL) ja Juha Keskinen (HSY) ovat esittäytyneet ja vastanneet yleisön
kysymyksiin lukuisissa puheenjohtajatenteissä. Lisäksi he ovat esittäneet näkemyksiään eri
yhteyksissä.
RTTL:n asettama ehdokas Arto Nieminen kisailee eri lähtökohdista kuin hänen vastaehdokkaansa.
Kun muut yhdistykset julkaisivat ehdokkaansa, Arto Nieminen väänsi lehdistön
työehtosopimuksista työnantajaosapuolen kanssa. Se sitoi hänen kätensä pitkäksi aikaa. Nyt kun
lehdistön työehtosopimus saatiin aikaan, Nieminenkin voi kampanjoida vapaammin. Kampanjan
asetelmat ovat vain vähän hullunkuriset. Arto Niemisen vastaehdokkaat voivat huudella sivusta ja
hyökätä ilman minkäänlaista vastuuta sanomisistaan. Nieminen puolestaan istuvana
puheenjohtajana joutuu puolustautumaan hyökkäyksiltä. Sen hän tosin on tehnyt hyvin. Ja miksi ei
olisi, sillä kun RTTL kysyi aikoinaan muiden yhdistyksen johtohenkilöiltä, onko Artossa ollut
jotain vikaa, ei kuultu yhtään poikkipuolista sanaa. Niemisen ei tarvitse huudella, hänen ansionsa
puhuvat puolestaan.
Hämmennystä herättävät Arto Niemisen vastaehdokkaiden taustajoukkojen motiivit. Heidän tärkein
tavoitteensa on vain saada SJL:n johtoon lehdistön edustaja. Vasta toisena tavoitteena tulee se, että
puheenjohtaja olisi paras. Siitä kertoo esimerkiksi se, että jotkut yhdistykset ovat avoimesti
ilmoittaneet asettuvansa lehdistön ehdokkaan taakse, vaikka ne eivät vielä edes tiedä, kuka
lehdistön ehdokas on.

...
Voimakkaasti jotain yksittäistä ryhmää edustavan henkilön puheenjohtajuus ei tekisi hyvää aikana,
jolloin Suomen Journalistiliiton on oltava yhtenäisempi kuin koskaan. Nyt ei olla valitsemassa
lehdistön puheenjohtajaa sen enempää kuin RTTL:n puheenjohtajaa. Nyt valitaan puheenjohtaja
koko SJL:lle. Nykyisessä mediamurroksen ajassa liitolla pitää olla puheenjohtaja, joka tuntee koko
journalistisen kentän. Siinä asiassa Arto Nieminen peittoaa vastustajansa mennen tullen.
Hanne Ahon ja Juha Keskisen tietämys esimerkiksi sähköisestä journalismista on luvattoman
heikko tilanteessa, jossa printtimedia siirtyy yhä enemmän sähköiseksi. Näyttää siltä, että he eivät
tunne sähköistä kenttää lainkaan. Sen sijaan Arto Nieminen vakuuttaa syvällä ja laajalla
tuntemuksellaan paitsi sähköisestä mediasta, myös printtipuolesta ja perinteisen paperimedian
vaikeasta tilanteesta. Myös free-kentän haasteet ovat hyvin Niemisen hallussa.
Niemisen vastaehdokkaat ovat joutuneet myöntämään myös maantieteellisen tietämättömyytensä.
Jos on kokemusta vain kehä kolmosen sisäpuolelta, ei voi edustaa kattavasti koko maan
journalisteja. Arto on puolestaan tullut tutuksi lehtitaloissa ympäri maan Lappia myöten.
Puheenjohtajakisassa on otettu nyt kovat ja likaisetkin keinot käyttöön. Arto Niemisen
vastaehdokkaat ovat toistuvasti yrittäneet saada otteen Arto Niemisestä virheellisillä väitteillä.
Esimerkiksi lehtien arvonlisäverosta käydyssä keskustelussa Aho kritisoi Niemistä siitä, että
arvonlisävero tuli liitolle yllätyksenä. Nieminen pystyi kuitenkin luettelemaan melkeinpä
päivämäärien tarkkuudella, kuinka prosessi oli edennyt. Sen kummemmin meteliä pitämättä hän oli
joukkoineen käynyt jo pitkään vääntöä asiasta ennen kuin aihe oli edes noussut otsikoihin.

On myös vähätelty liiton puheenjohtajan roolia tes-neuvotteluissa. Se on yritys saada huomio pois
asiasta, jossa Arto Niemisen osaaminen pääsee kaikkein parhaiten esille. Vastoin virheellisiä
väitteitä tessejä eivät neuvottele pelkästään liiton lakimiehet, vaan puheenjohtajan on oltava mukana
täysillä vetämässä neuvotteluissa omia joukkojaan. Arto Niemisen etuna on pitkä kokemus
työmarkkinatoimittajana ja poliittisena toimittajana. Neuvotteluprosessit kaikkine kiemuroineen
ovat hänelle perin tuttuja. Puheenjohtajan on oltava kädet kyynärpäitä myöten savessa, kun
työehdoista väännetään työnantajaliittojen kanssa. Neuvottelupöydässä ei riitä se, että SJL:n
puheenjohtaja lausuisi kauniisti olevansa ”henkinen johtaja”, kuten toinen Niemisen
vastaehdokkaista on sanonut. Jäsenillä ei olisi kivaa, jos he joutuisivat pelkäämään oman
puheenjohtajansa puolesta, kun hän istuu tes-pöydässä.
Journalistiliitto on nyt hyvin tärkeän asian äärellä. Liitolla ei ole varaa heikentää omaa osaamistaan
puheenjohtajatasolla nopeasti muuttuvassa mediakentässä ja työnantajien otteiden koventuessa.
Puheenjohtajapäätös, jonka valtuusto joulukuussa tekee, on kauaskantoinen. Toivottavasti viisaus
asuu kokoussalissa, on joku sanonut.
Ari-Pekka Sirviö
RTTL:n puheenjohtaja

Kolmen kohtaaminen Aulangon tukimiespäivillä
RTTL:n tukimiesten lauantai-aamu Aulangolla alkoi sähköisesti puheenjohtajaehdokkaiden
paneelilla. Hanne Aho (SAL), Juha Keskinen (HSY) ja Arto Nieminen (RTTL) joutuivat
tiukkaan tenttiin. Esimerkiksi yleisökysymys: ”Miten suhtaudutte julkisen palvelun ja
kaupallisen puolen väliseen skismaan?” sai aikaan kiemurtelua paneelipöydässä. Juha
Blombergin yhteenveto tentistä RTTL:n verkkosivuilla http://www.rttl.fi/
Paneelin jälkeen RTTL:n asiamies Seppo Metso antoi tukimiehille jaksamisvinkkejä. Aihe
herätti myös keskustelua.
Iltapäivä ruodittiin syksyn tilannetta eri taloissa teemalla Ulkoistuksia, liikkeen luovutuksia ja
tiukkoja neuvotteluja. Tukimiespäiville 26. – 27.10. osallistui 60 tukimiestä ympäri maata.

Eipäs juupas eurokriisi
Kansalaisille syntyi vankka käsitys että eteläeurooppalaiset ovat laiskoja ja moraalittomia.
Tulivatko eurokriisin todellisesta luonteesta kertoneet jutut ja ohjelmat eurokriisistä
jälkijunassa?
RTTL:n mediaseminaarissa 22. lokakuuta päätoimittaja, Tampereen yliopiston vierailevana
viestinnän professorina toiminut Elina Grundström kritisoi median luomaa kuvaa eurokriisistä.
Puhujan mielestä Euroopan talouskriisi on esitetty suomalaisessa mediassa eurooppalaisten
valtioiden tuhlailun seurauksena vaikka kriisi on pohjimmiltaan pankkikriisi.

– Rehellisyyden nimissä totean, että on siellä koko ajan ollut paljon muutakin. Ongelma lienee
lähinnä se, että nämä jutut ovat olleet pitkiä ja perusteellisia ja niitä on ilmestynyt uuvuttavina
ryöpsäyksinä vasta sen jälkeen kun kansalaiset ovat jo ehtineet omaksua käsityksensä puhuvilta
päiltä.
Seminaarin pääalustaja Staffan Sonning, journalisti ja taloustieteilijä, väitti että
useimmat tiedotusvälineet ovat epäonnistuneet aika pahastikin eurokriisin uutisoinnissa. Hän
myönsi, että talousjournalismissa liikutaan erittäin vaikeassa maastossa. Taloustoimittaja Aapo
Parviainen esitteli selvityksensä HS:n ja Yle uutisten suosimista eurokriisin kommentaattoreista.

Venäjä ei pärjää ilman EU:ta
Venäjän ja EU:n suhteita mediaseminaarissa arvioi Kauppalehden Venäjän -kirjeenvaihtaja Martti
Kiuru. Hän totesi, että pakotteet todella purevat ja Venäjän poliittinen ja taloudellinen eliitti on
pulassa. Venäjällä ei olekaan minkäänlaisia realistisia edellytyksiä ikään kuin hylätä EU ja
suunnata uusille markkinoille.
Kiinalaispankit eivät ainakaan toistaiseksi ole juuri innostuneet rahoittamaan Venäjän taloutta.
Kiinalaisten myöntämät luotot Venäjälle ovat vain noin yhden miljardin dollarin luokkaa.
Vastaavasti venäläisyritykset ja pankit ovat velkaantuneet länteen useiden satojen miljardien
dollareiden arvosta.
– Venäjän taholta onkin erittäin optimistista kuvitella, että maa voisi käden käänteessä ikään kuin
muuttaa kurssiaan 180 astetta lännestä itään. Tuskin tähän Venäjälläkään moni vakavasti uskoo,
mutta jos ystävät lännessä käyvät vähiin, on niitä sitten etsittävä Aasian suunnalta.
– Arvioni on, että kävipä Ukrainan kriisissä loppujen lopuksi kuinka tahansa, niin Venäjälle on
kaikissa tapauksissa elintärkeää varjella huolella taloussuhteitaan EU:n suuntaan.
EVA:n toimitusjohtaja Matti Apunen kyseli puheenvuorossaan onko euron kriisi hyvin käytetty
mahdollisuus?
– Journalistit rakentavat tästä omaksuttavia paketteja. Tässä on teidän rooli. Jos ette käytä tätä
mahdollisuutta, sitten en tiedä mitä te oikein hääräätte.
Apunen kehotti journalisteja hankkimaan oman kotiekonomistin avuksi.

Lopun paneelikeskusteluun osallistuivat Handelsbankenin Suomen toimitusjohtaja Nina Arkilahti,
HS:n politiikan ja taloustoimituksen esimies Marko Junkkari, Aalto-yliopiston professori Sixten
Korkman, Taloustoimittajat ry:n puheenjohtaja Jyrki Siivonen sekä Sverige Radion Lontoon
kirjeenvaihtaja Staffan Sonning taloustoimittaja Aapo Parviaisen puheenjohdolla.
Paneelissa kyseltiin millainen kuva eurokriisistä piirtyi median kautta. Korkman tiivisti
näkemyksen.
– Luultavasti piirtyi liian terävä kuva valtioiden liian leväperäisestä finanssipolitiikasta vaikka
todellisuudessa oli pankkien auttamisesta kysymys.
Meminaari pidettiin Ylen Ison pajan audiotoriossa Helsingissä runsaan sadan osallistujan voimin.
Videoklipit saadaan RTTL:n verkkosivuille viikolla 46.
Teksti ja kuvat: Seppo Metso

Rivijäsenten näkökulmia yt-neuvotteluihin
Sisältö on tärkein. UA:ssa ja lastenohjelmissa netti edellä -ajattelu on ymmärrettävää. Mutta
aletaanko nyt tehdä nettipelejä aikuisille esimerkiksi omatekoisen draaman ja viihteen
kustannuksella?
Netti on yksi julkaisualusta, kuten radio ja tv. Vielä tarvitaan kameraa ja mikrofonia ohjelmien
tekemiseen. Kieltämättä nettisisällön osuus kasvaa tulevaisuudessa. Älkää nyt kuitenkaan haudatko
tv:tä ja radiota. Osaavalle johdolle hallitun muutoksen organisointi kyllä onnistuu, jos niin halutaan.
Hei, me säästetään. 10 miljoonaa, vaikka indeksi edellyttäisi summasta noin puolta. Mutta samalla
aikaa siirrytään muun muassa it- ja ylläpitopuolella ostopalveluihin, vaikka kulut ovat
moninkertaiset. Ojalan laskuopin mukaan euro on samanarvoinen laskentapaikasta riippumatta.
Mutta hei, jättäkäämme pullat pois kokouskahvituksista säästöjen avittamiseksi. Näinhän se
talousjohtaja meitä neuvoi Talon päivässä.
Ok, ehkä ulkoa isolla rahalla saadaan osaavia tekijöitä tiedonsiirtoa ylläpitämään. Oma väki tekisi
saman kohtuuhinnalla. Systeemit ovat tuttuja, kun on oltu luomassa niitä. Entä Arkistointi- ja
tietopalvelut. Keskustelut intrassa osoittavat, että toimittajat osaavat arvostaa näitä palveluja. Niitä
ei Google korvaa.
Meille on myöskin kerrottu, miten ”tulospalkkiot ovat tessissä sovittu”, ja miten
”tiimikorttipalkkioista luopuminen on palkan alennusta.” Kelle on, kelle ei? Pieni vinkki.
Uskottavuutta lisää, että faktat pitävät paikkansa. Auttaako palkkioista luopuminen mitään, on
toinen juttu. Tulospalkkiot ovat hallituksen päätöksiä, oiva keino sitouttaa johtoa ja päällikkötasoa.
Ne on sitä ”uuden luomista”, joista ei voi säästää. Näinhän meille kerrotaan. Ja onhan toki
vaikeampaa luopua useista tuhansien tulospalkkioista kuin tiimikorttipalkkiosta, jotka veroineen
lasketaan satasina.
TyKe-tulokset ovat juuri saapuneet. ”Yhtiön johtoon ei luoteta.” Olisiko todellakin syytä kuunnella
henkilöstöä? He ovat alojensa asiantuntijoita. Heitä ei kolmen fraasin filosofointi vakuuta. Kun ei
saada asiapohjaisia perusteluja, jää vaikutelma, että asioita ei hallita.
Toivottavasti neuvotteluissa kuitenkin löydetään mahdollisimman toimivia ratkaisuja, ja vältetään
arvovaltakysymyksiä. Ja tehdään kaikki osamme pitääksemme työilmapiirin mahdollisimman
hyvänä.

Kari Romppainen
Työsuojeluvaltuutettu
Tampere – muu Suomi

MOT:n edunvalvonnan uudet haasteet
Likipitäen kaikille on varmasti tullut selväksi, että MTV teki yritysjärjestelyjä elokuussa.
Kertaan kuitenkin lyhyesti; Bonext pöytälaatikkofirmasta tuli uusi MTV Oy ja vanhasta
MTV Oy:stä tuli MTV Sisällöt Oy.
Tämän lisäksi lähetysyksikkö, tv-tekniikkaa (studioita, teknisiä järjestelmiä) ja 45 henkilöä siirtyi
vanhoina työntekijöinä Ericssonin palvelukseen. Lisäksi MTV perusti Valveen kanssa Valve Media
nimisen yrityksen, jonka palvelukseen siirtyi kymmenen henkilöä.
Käytännössä tämä tarkoitti siis sitä, että MOT:n ohjelmatyöntekijöistä iso osa ulkoistettiin
halvempien työehtosopimusten piiriin. Heihin kuitenkin vielä noudatetaan ohjelmatyöntekijöiden
tessiä vuoden 2016 marraskuun loppuun asti.
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Olemme kuitenkin yhdistyksenä aivan uuden tilanteen edessä, etenkin edunvalvonnallisesti.
Oheisesta kaaviosta näkyy, että Ohjelmatyöntekijöillä on nyt jäseniä kaikkiaan seitsemässä eri
firmassa. Kolmen yrityksen kohdalla työehtosopimukset ovat voimassa: MTV Sisällöt Oy,
Director’s Cutissa (TeMe-tes) ja NouHau Professionals. Muissa ollaan ilman työehtosopimuksia.
Luottamusmies Kari Pyrhönen haluaa muistuttaa, että hänen oikeutensa valvoa muissa firmoissa
voimassa olevaa tessiämme (siis nyt Nouhau Professionals sekä 2016 marraskuuhun Valve Media ja
Ericsson) loppuvat näiden firmojen kynnykselle.

- On hyvä, että meidän tes on yrityksissä voimassa, mutta toisen firman luottamusmies ei voi
toiseen firmaan mennä. Siksi olisi tärkeää, että näissä firmoissa saataisiin pystyyn
työhuonekunnat ja valituksi omat luottamusvaltuutetut, jotka ovat MOT:n toiminnassa mukana ja
saavat yhdistykseltä ohjeita ja neuvoja, sanoo Pyrhönen. MOT on nyt järjestämässä toista
työhuonekuntakoulutusta. Se järjestetään keskiviikkona 12. marraskuuta Pressiklubilla, eli
Rautatieaseman Pullman Barin yläkerran kabinetissa.
SJL:n puheenjohtaja Arto Nieminen sanoi taannoin, että liitto ei olisi mitään ilman jäseniään. Sama
pätee myös yhdistystasolla. Mikäli jäseniä ei olisi, ei olisi yhdistystäkään. Nyt rivit on koottava ja
ymmärrettävä, että edunvalvonta ei voi kuulua vain muutamille ihmiselle, se vaatii yhteistyötä,
avoimuutta ja rohkeutta.
Luottamustehtäviin astuminen voi tuntua siltä, että vaarantaa oman työpaikkansa, siis tuntua.
Rohkenen kuitenkin väittää, ettei niin ole. Perustelen sen seuraavasti; luottamustoimeen
valitseminen tarjoaa erinomaisen näköalapaikan, se tarjoaa mahdollisuuden päästä sellaisiin
neuvottelupöytiin, joissa pääsee aidosti vaikuttamaan. Luottamustehtävä avaa toisenlaisia yhteyksiä
ja kontakteja työnantajan suuntaan, joita ei tavallisesti ole.
Luottamustehtävässä toimiminen antaa laaja-alaista ymmärrystä koko media-alan kentältä, se tuo
uusia tuttavuuksia eri mediayhtiöistä. Vapaa-aikaa se syö (”Pehmeet touhuu”), mutta päivääkään en
vaihtaisi pois, yt-neuvotteluita lukuun ottamatta. Kaikkineen näissä hommissa jää plussan puolelle.
Tervetuloa!

Sari Korpela- Välisaari
MOT:in puheenjohtaja
RTTL:n varapuheenjohtaja

Elokuva- ja tv-tuotantoja sekä Mediarinkiä
koskevat tessit voimassa
Elokuva- ja tv-tuotantoja koskevaa työehtosopimusta ei ole irtisanottu, joten 31.10.2014
päättymässä ollut sopimus on voimassa vielä vuoden 31.10.2015 asti. Sama koskee Mediaringin
työehtosopimusta. Neuvottelut kuitenkin jatkuvat vielä.

Pressiklubin päätösbileet lähestyvät
Perinteinen Pressiklubi jää toistaiseksi ilman tiloja ravintolan ottaessa tilat omaan
käyttöönsä. Vielä ehdit käydä paikalla. Päättäjäisiä vietetään 26.11. klo 17 alkaen.
52-vuotias Pressiklubi eli Helsingin Kansainvälinen Lehdistöklubi on lajissaan Pohjoismaiden
vanhin.
Pressiklubi toimii Helsingin Asemaravintolan 2. kerroksessa The Pullman Barin yhteydessä. Pressi
on auki arkisin kello 16 - 24. Asiakkaita palvellaan The Pullman Barin puolelta.

Kannen kuvassa Taloustoimittajat ry:n puheenjohtaja Jyrki Iivonen
ja panelisti Sixten Korkman RTTL:n mediaseminaarissa. –Kuva:
Seppo Sarkkinen

RTTL:n jäsentiedotteen toimitus:
Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry
RTI-talo, Uutiskatu 2, 00240 Helsinki
Postiosoite: PL 76, 00024 Yleisradio
Puhelin: (09) 1480 3382, 040 519 0493
Sähköposti: seppo.metso@yle.f

