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*Puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö pohtii supervuotta ja
puskaradiota

* YOT:n pääluottamusmies Pike Epstein kysyy, oletko
valmis tarttumaan tilaisuuteen

* FAO:n puheenjohtaja Kirsi Mattila tarjoaa
verkostoitumista ja vertaistukea

* Leena Mattila pohtii bisness-maailman koukeroita
*Jussi Tuominen kertoo Kettujen juhlavuodesta

* Kutsuja vuosikokouksiin
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Nettiarkki - RTTL:n jäsentiedote 1/2013
Päätoimittaja: Ari-Pekka Sirviö. Toimitussihteeri: Pirjo Munck
Seuraava nettiarkki ilmestyy maaliskuussa.Lähetä tekstisi pirjo.munck@yle.fi
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Neris-joki 27.1.2013. RTTL:n hallituksenvaihtoseminaari
pidettiin Holiday Inn Vilnuksessa 25.-27.1.

RTTL:n jäsentiedote 1/2013
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Supervuosi ja puskaradio
Kun kirjoitan tuoreena puheenjohtajana tätä ensimmäistä pääkirjoitustani Liiton Arkkiin, näyttää
sähköisen median kentällä olevan hetken suvantovaihe. Vähään aikaan ei ole kuulunut huonoja,
jos ei hyviäkään uutisia. Rauhaa tuskin kestää kovin pitkään.
Kääntäjien väsytystaistelu jatkuu edelleen. Joukkoirtisanoutuminen BTI Internationalista oli
rohkea ja hatunnoston arvoinen teko. Kääntäjät ovat osoittaneet esimerkillistä kykyä puhaltaa
yhteen hiileen ja toivottavasti rintama säilyy ehjänä jatkossakin.
Edessä on työehtosopimusneuvottelujen supervuosi. Kaikki sähköisen median työehtosopimukset
ovat katkolla vuorollaan ja rumban aloittaa MTV. Vuoden lopulla ollaan varmasti viisaampia.
Jää nähtäväksi, otammeko askelia kohti media-alan kattavaa työehtosopimusta. Tietä raivaa
Sanoma Newsiin siirtynyt Nelosen uutisten väki.
Neuvottelijoidemme asema ei ole helppo, kun media-alalla käydään YT-neuvotteluja toistensa
perään ja työnantajapuoli puhuu nollalinjasta ja jopa palkanalennuksista. Yliampuva ja provosoiva
retoriikka on kuitenkin normaalia sanailua neuvottelujen kynnyksellä, eikä sitä pidä säikähtää.
Työnantajan mielestä palkankorotuksille ei ole koskaan oikea aika.

Omassa toimituksessani eli Ylen Oulun maakuntaradiossa oli aikoinaan puhelinkontaktiohjelma
nimeltä Puskaradio. Muistan, kuinka EU-vastainen kansa purki siinä pelkojaan, kun EU otti
ensimmäisiä askeleitaan. Huipentuma taisi olla se, kun Puskaradion aiheena oli poikkeuksellisen
kylmä kevätsää. Sekin oli soittajien mukaan EU:n syytä. Sama ilmiö näyttää toistuvan, kun
printtimediayhtiöt etsivät syypäätä ahdinkoonsa. (Vai onko kyseessä oikeastaan ahdinko, kun
voittoa tulee, ei vain yhtä paljon kuin aiemmin?)

Yleisradio tuntuu olevan lehtiyhtiöille kaiken pahan alku. Ylen mustamaalaus sai jo huvittavia
piirteitä, kun Iltalehti antoi muutama viikko sitten omituisella tavalla krediitit Ylelle: “Verorahoilla
hengissä pidettävä Yle kertoi viime sunnuntaina, että Selänteestä kertova kirja julkaistaan…”
Lisää pahaa mieltä aiheuttaa se, että tämänkaltaisten tekstien takana on usein oman
Journalistiliittomme jäsen. Tästä huolimatta RTTL:n on SJL:n suurimpana yhdistyksenä
tunnettava vastuunsa, oltava sillanrakentaja ja luotava yhteishenkeä koko journalistikentälle.

RTTL:n uusi hallitus on nyt järjestäytynyt, käärii hihansa ja ryhtyy töihin. Hallituksen kokoonpano
on hyvä, pystyvä, ja sopivan monipuolinen. Kiitän edeltäjääni Tapio Räihää isosta urakasta.
Hän on nostanut viiden puheenjohtajavuotensa aikana RTTL:n riman korkealle, sinne missä sen
pitääkin olla.

ARI-PEKKA SIRVIÖ
ari-pekka.sirvio@yle.fi
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Ylen ohjelmatyöntekijät ry:n vuosikokous pidetään Helsinki Congress Paasitornin Sirkus-salissa,
Paasivuorenkatu 5 A, lauantaina 9. päivänä maaliskuuta 2013 klo 12.00 alkaen. Valtakirjojen
tarkastus on kokouspaikalla klo 10.00 – 12.00 (tarkastus päättyy tasan klo 12.00).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten vuosikokousasioiden lisäksi sääntömuutosasia ja mahdolliset saapuneet
aloitteet. Aloiteaika päättyy 2.2.2013.YOT:n jäsenillä on mahdollisuus käyttää kokouksessa oman äänensä lisäksi
valtakirjalla kahden yhdistyksen jäsenen ääntä.Kokouksen jälkeen on buffet-illallinen ja illanvietto Ravintola Paasin
kellarissa klo 18.30.Ilmoittautuminen sekä hotelli- ja matkavaraukset tehdään YOT:n toimistoon sähköpostilla
helena.pekarila(at)yle.fi tai puhelimitse (09) 1480 4837.Tervetuloa!

INBJUDAN till Rundradions programarbetare rf:s årsmöte 9.3.2013 med start kl 12.00

Rundradions programarbetare rf:s årsmöte äger rum i Helsinki Congress Paasitornis Sirkus-sal, Paasivuorigatan 5
A, lördagen den 9. mars 2013 med start klockan 12.00. Fullmakterna granskas på plats kl 10.00 - 12.00 (granskningen
avslutas jämnt klockan 12.00).

Under mötet behandlas förutom stadgeenliga årsmötesärenden även ett stadgeändringsärende och eventuella
inkomna motioner. Motioner kan inlämnas fram till 2.2.2013. Medlemmarna har vid årsmötet en röst var, men kan
genom fullmakt rösta i stället för ytterligare två föreningsmedlemmar.

Efter mötet är det buffetmiddag och kvällsfest i Ravintola Paasis källare kl 18.30. Anmälan och hotell- och
resebokningar till RPA:s kansli per e-post till helena.pekarila(at)yle.fi eller per telefon (09) 1480 4837. Välkommen!

FAO:n vuosikokous 14.3. klo 18 Tekniskan salissa.
Ennen kokousta matchmaking-tapaaminen
Freelance-ammattiosasto FAO ry:n vuosikokous pidetään torstaina 143.2013 klo 18 alkaen Tekniskan salissa
(Eerikinkatu 2, 00100 Helsinki). Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat ja
muutosesitys sääntöjen kohtaan II Yhdistyksen jäsenet, 3§. Muutos koskee opiskelijajäsenten ottamista
yhdistyksen jäseniksi.

Vuosikokoukseen voivat osallistua kaikki FAO:n jäsenet, edustaen itsensä lisäksi korkeintaan kahta poissaolevaa
jäsentä valtakirjoin. Valtakirjojen tarkistus alkaa kokouspaikalla kello 17.30 ja päättyy tasan kello 18.

Ennen vuosikokousta klo 16.30 Tekniskan salissa matchmaking-tapaaminen, jossa paikalla on FAO:n
hallituksen jäseniä, luottamusmies ja työehtoasiamies. Tervetuloa kahdenkeskisiin kohtaamisiin, tutustumaan
ja verkostoitumaan.

Osallistujien matkakulut pääkaupunkiseudun ulkopuolelta korvataan (bussi- tai junalippujen mukaan, oman auton
käytöstä 24 snt/km) ja osallistujille tarjotaan illallinen. Ruokatarjoilun järjestämiseksi toivomme, että ilmoitat tulostasi
pe 8.3. mennessä sähköpostilla RTTL:n toimistoon pirjo.munck@yle.fi tai puh. (09) 1480 3382.

Kokousasiakirjat lähetetään sähköpostilla kaksi viikkoa ennen kokousta ja jaetaan printattuna kokouksessa.
Pyydettäessä ne lähetetään printattuna etukäteen RTTL:n toimistosta.

YOT  -  Ylen
ohjelmatyöntekijät ry
vuosikokous
la 9.3.2013 Paasitornissa

* * * *
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Tarjolla hieno tilaisuus:
Oletko valmis osallistumaan?
Viime vuonna käytiin kuudet yt-neuvottelut ja meno vain kiihtyy. Yle Armin eli arkistotoiminnan yt-neuvottelut
ovat jo hyvässä vauhdissa. Kääntäminen ja versiointi aloittelee neuvotteluja ja tänään (4.2.) saimme kutsun
Tuotantojen neuvotteluihin. Armin neuvottelut koskevat 101 henkilöä, Kääntämisen ja versioinnin 20 ja
Tuotantojen n. 700 henkilöä.

Näyttää siltä, että Ylen esimiehet ja päälliköt ovat alkaneet uskoa työntekijöiden asiantuntemukseen heitä itseään
koskevissa asioissa. Kaikissa nyt alkamassa tai meneillään olevissa yhteistoimintaneuvotteluissa käytetään nimittäin
pienryhmätyöskentelyä neuvottelun keskeisenä osana. Armissa 101 henkilöstä jo 67 osallistui ensimmäisen kierroksen
työryhmiin! Kääntämisessä ja versioinnissa kutsutaan kaikkia mukaan työryhmiin pohtimaan ja kehittämään työtapoja
ja organisoitumista.  Tuotantojen neuvottelussa ma 11.2.)on tarkoitus sopia noin kymmenen työryhmän perustamisesta.

Työntekijöiden osallistamisesta ja aidoista neuvotteluista on puhuttu vuosikausia, nyt se vihdoin näyttää toteutuvan.
Varsinaisia yt-neuvotteluja käyvien luottamusmiesten, HR-edustajien ja päälliköiden/esimiesten ryhmä pystyy
tekemään päätöksensä paljon varmemmalla pohjalla, kun sillä on käytettävissään työntekijöiden asiantuntevat
näkemykset, ehdotukset ja kysymykset.

Tämä toteutuu, JOS jokainen, jota neuvottelu koskee, on valmis lähtemään mukaan pienryhmiin. Työryhmätyö
tapahtuu tietenkin työajalla.  Jos ei kuitenkaan jaksa tai ei kerta kaikkiaan töiltään ehdi, niin voisi ainakin kertoa
ajatuksiaan kaverille tai kirjoittaa niitä muistiin ja lähettää työryhmän vetäjälle, jollekulle osallistujalle tai
luottamusmiehelle.

Työntekijöiden ajatuksia on kuunneltu jo aikaisemminkin: hyvänä esimerkkinä tästä olivat viime vuotiset
Lähetyskeskuksen yt-neuvottelut. Samoin uuden Areenan aktiivinen väki, joka kertoi neuvotteluryhmälle selkeät
terveisensä neuvottelujen aikana ja myös jälkiseurantaistunnossa.

Vaikka kaikki (mikään) ei koskaan tule valmiiksi, väitän, että tämä toimintatapa kuitenkin auttaa jaksamaan tässä
jatkuvassa uudistumisprosessissa.

Pienryhmissä nähdään!
YOT:n pääluottis Pike
pirkko.epstein@yle.fi
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Viime vuoden lopulla kysyimme FAOn jäseniltä, mitä he toivovat FAO:n toiminnalta. Yksi toive nousi ylitse
muiden. Selvästi eniten toivottiin matchmaking-tyyppisiä tapaamisia, mahdollisuuksia jakaa kokemuksia ja
tilaisuuksia verkostoitumiseen. FAO aikoo vastata tähän toiveeseen välittömästi. Aloitamme vuosikokouksen 14.
maaliskuuta matchmaking-tapaamisella, jossa paikalla on hallituksen jäseniä, luottamusmies ja työehtoasiamies.
Kutsumme jäseniämme kahdenkeskisiin kohtaamisiin, tutustumaan ja verkostoitumaan.

Hallituksessa on mukana hyvin monenlaista porukkaa: Yhtyneet-sopimuksella toimivia, yrittäjäasemassa olevia,
toimittajia ja av-kääntäjiä – jokainen paikalle tulija löytää tapaamisesta samantapaisessa tilanteessa olevia kollegoita!
Tilaisuus on vuosikokouksen yhteydessä, ja jäsenten matkakulut korvataan. Vaikka tulisit kauempaakin, ainakaan
matkan hinta ei ole este paikalle saapumiselle.

Verkostoituminen ei kuitenkaan ollut ainoa toive: “järeitä ammattilaisuuteen ja edunvalvontaan liittyviä tapaamisia/
kohtaamisia ja välillä kulttuurista vapaa-ajanviettoa”, kiteytti yksi vastaaja. Viime vuonna meillä oli esimerkiksi
Ylen toimitusjohtajan Lauri Kivisen kyselytunti ja YMT:n eli Yhdistyneiden Mediatyöntekijöiden järjestämä leffailta.
Tämänkaltaisia jäsentilaisuuksia järjestämme jatkossakin.

Jäsentilaisuuksista toivottiin myös juttuja Journalistiin tai FAO:n nettisivuille. Journalisti ei kovin helposti tartu
pienen yhdistyksen tapahtumista uutisointiin, mutta kun FAOn nettisivut kevään aikana aukeavat, niillä tiedotetaan
varmasti entistä tehokkaammin kaikesta, mitä FAO tekee.

Koulutustoiveet hajaantuivat, mutta kielenhuoltoa ja radion editointiohjelmiin perehtymistä toivoi useampikin
kyselyyn vastannut. Pienimuotoinen koulutus on FAOnkin rajallisilla resursseilla mahdollista. Mutta ennen kaikkea
kannattaa hakea apurahoja; niiden avulla voi osallistua muiden tahojen järjestämään koulutukseen.

Meillä kaikilla SJL:n jäsenillä on liiton puolesta loistavat ja ilmaiset lakimiespalvelut. Myös faolaiset saavat
liitosta hyvinkin yksilöllistä neuvontaa esimerkiksi yrityksen pyörittämisestä, freelancereiden verotuksesta ja
tekijänoikeuksista. Veroneuvontaa toivoi kuitenkin sen verran moni, että harkinnassa on jonkinlainen kurssitus ennen
seuraavan veroilmoituksen tekoa.

Tehdyn kyselyn pohjalta on mielekästä suunnitella tulevaa. Vastauksilla on aidosti merkitystä, ja otamme ne
huomioon laatiessamme tämän vuoden toimintasuunnitelmaa. Aivan ensimmäiseksi toivon, että saamme
vuosikokoukseen entistä suuremman joukon jäsenistöä; kaikkia niitä faolaisia, jotka toivovat verkostoitumista,
kohtaamisia, keskustelua oman alan ihmisten kanssa. Tervetuloa torstaina 14. maaliskuuta kello 16.30 Tekniskaan!

Kirsi Mattila
FAO:n puheenjohtaja
kirsimattila@kolumbus.fi
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 RTTL:n hallituksevaihtoseminaarissa puhuttiin mm. työstressistä. Kuva Tomi Peurakoski.

Verkostoitumista ja kokemusten jakamista
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Nastaa pyörittää bisnestä, kun kaiken voi pilkkoa ja ulkoistaa ja halventaa.  Rahaa säästyy ja useampi saa
töitä. Eikä niillä aasialaisilla muutakaan duunia olisi niin että hyvä vaan, kun saavat muutaman kympin
siivousurakasta. Eihän niillä ole kulujakaan, asuvatkin halvalla parakissa firman varikkoalueella.

Mitä ne sillä isolla liksalla tekisivät, eihän ne osaa nauttia rahoistaan, laittavat nytkin varmaan puolet sukulaisilleen
johonkin Filippiineille.  Ja CEO L.Uikurilta vuokrattu työmaakontti rakennusfirma Luikuri Oy:n varaston takana on
ihan lämmin talvellakin, kun siellä vaan on tarpeeksi väkeä.

Parakki pysyy kivasti lämpimänä, kun sitä ei turhaan seisota tyhjillään. Aina on joku ryhmä kämpillä. Raksalta
tullaan parakkiin nukkumaan, kun siivoojat lähtee iltatöihin kaupungin virastotaloihin. Erinomainen ratkaisu, ja
myös energiataloudellinen. Pitääpä vinkata tutulle kaverille kaupungin hankintapuolella, että sehän vois ehdottaa
firmalle jotain energiatalous-palkintoa.

Kaupunki voisi vaikka itse perustaa energia -palkinnon, jos sellaista ei vielä ole. Olisihan komeeta, kun kaupungin
käyttämä aliurakoitsijan-aliurakoitsijan-aliurakoitsijan omistaman firman omistaman monikansainvälisen rakennus-
ja siivousalan moniosaamiskeskus ja sen tehokas majoitusratkaisu huomioitaisiin.

Meillähän on tämä siivous- ja rakennusurakoiden kilpailutussuhde aina toiminut kaupungin kanssa. Kaupunki polkaisee
hinnat niin alas, että nynnymmät rakennusliikkeet putoo hintakisasta.  Nyt viime kierroksella saatiin kaupungin
kiinteistöjen siivouksen lisäksi kunnallinen ruokahuolto.  Kyllä Mr. Luikuri on taitava liikemies, muut kuvittelee,
että lasten tai mummojen ruokkimisesta ei jää katetta. Kyllä jää kun pistää jäämään.

Kateelliset yrittää aina pistää kapuloita menestyksen rattaisiin. Ja sitten on piru merrassa ja bisnekset kuseen, jos se
pahuksen vastuuraportti tulee.  Poliitikot horisee jostain tilaajavastuusta; mikä jyrää innovatiivisen liiketoiminnan.
Siinä menee vuosien kehittelytyön ja bizznezzaivoriihettämisen tulokset kankkulan kaivoon ja tulee pahuksesti turhia
kuluja.  Kaikki säästökohteet viedään, kun kateelliset haluaa tuhota viriilin liiketoiminnan Euroopasta. Eihän
dynaaminen bisnes mitään valvontaa kaipaa.

Sitäpaitsi valtio ja kunnat säästää verorahoja, kun ostavat työt halvimman tarjouksen tehneeltä.  Eikä työn tilaajaa
mitenkään voi vaatia vastuuseen alihankkijaketjun tekemisistä tai jonkun ison siivousfirman aasialaisten työoloista
ja liksoista.

Yhteistyöterveisin LeenaM  ;)

Innoitus kirjoitukseen tuli Yle intran artikkelista “Yritysten vastuuraportointi voi tulla pakolliseksi”
5.2.2013

Bisness on
bissness ja on
bissnessstä
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VANHOJEN KETTUJEN
VILKAS JUHLAVUOSI
RTTL:n senioriosasto Vanhat Ketut tulee tänä vuonna koiravuosissa laskien korkeaan 15 vuoden ikään.
Männävuonna väki liikkui ja kävi pyydyksiin ennätyksellisen vilkkaasti. Järjestettyjä tapahtumai oli kaikkiaan
32,  mukana muun muassa viisi teatterivierailua, ja matkat Istanbuliin, Pietariin ja Tukholmaan.

Juhlavuoden ensimmäiseksi yhteistapahtumaksi osui entisen RTI-rakennuksen auditoriossa 24.1. pidetty
vuosikokous. Paikalla oli 44 aktiivia, jotka yksimielisesti valitsivat osaston toimeenpanevan elimen eli
toimikunnan jatkamaan työtään entisellä kokoonpanolla, jonka puheita johtaa edelleen Leena Tamlander.

Epävirallinen juhlapuhuja, toimituspäällikkö Antero Mukka valisti kuulijoita Helsingin Sanomien tabloid-
formaattiin siirtymisen vaiheista.

Vuoden päättää pikkujoulujen sijaan 28.11. entisessä elokuvateatteri Gloriassa järjestettävä KettuGaala.
Näiden tapahtumien väliin yritetään mahduttaa jos vaikka mitä. Liikehdintä aloitettiin helmikuisella matkalla

Peruun, huhtikuussa päivitetään Prahan kevät, ja heinäkuussa valloitetaan sukukansan lähisaarista Hiidenmaa
ja Saarenmaa. Virikepuolella jatketaan Pontus Dammertin suosittua Kettukokit ‘kyökkikoulua’, perehdytään
tietotekniikan kiemuroihin sekä jatketaan niin teatteriretkiä kuin omien opinnäytteiden katselua sarjassa Ketut
ylpeänä esittää.

Vaikka kettulaumassa viimeisimmän talvilaskennan mukaan on jo 608 yksilöä, mukaan mahtuu hyvinkin
toinen mokoma. Sekaan vain seniorit, jäsenmaksuahan meillä ei edes tunneta.

Jussi Tuominen
http://www.vanhatketut.fi

Radio- ja televisiotoimittajien liitto ry:n (RTTL) senioriosasto Vanhat Ketut palkitsi Mika Paavilaisen
perinteisellä tunnustusnauhalla. Vanhat Ketut haluaa tänä vuonna korostaa laadukkaan tv-toteutuksen merkitystä.
Se tuntuu viime aikoina jääneen taustalle jatkuvasti kiihtyvässä ohjelmatuotannossa. Katsoja nauttii visuaalisesti
ja äänellisesti hyvin tehdyistä ohjelmista ja tavoittaa niitten sisällön.

Vanhat Ketut myönsi tunnustusnauhan kuvasuunnittelija Mika Paavilaiselle. Hän on lahjakas, tinkimätön ja
arvostettu monikamerakuvaaja, joka tekee aina erinomaista ja esimerkillistä työtä.Mika Paavilainen on vastannut
mm. seuraavien ohjelmien kuvauksesta:Savonlinnan oopperan juhlagaala, RSOn Kausikortti, musiikkinäytelmä
Ostarin Joulu, Konepajan sielunmessu, Kunnallis- ja Eduskuntavaalit, Presidentin vaalit sekä oopperat Tristan ja
Isolde, Kuollut kaupunki ja Robin Hood. Paavilaisen käsissä ovat olleet myös ajankohtaisohjelma A-Streamin ja
Alueuutisten uusimisen kuvallinen suunnittelu.

Palkinto luovutettiin Vanhojen Kettujen vuosikokouksessa 24.1.

Vanhat Ketut palkitsi
kuvaussuunnittelija
Mika Paavilaisen
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