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nettiarkki
Radio- ja televisiotoimittajien liiton (RTTL)

jäsentiedote 1/2012

RTTL:n jäsentiedotus uudistuu 2012

* nettiarkki ilmestyy kerran kuussa,
deadline kuukauden viimeisenä päivänä

* Liiton Arkki ilmestyy toukokuussa, deadline on 23.5.
* www.rttl.fi -sivulla ajankohtaiset uutiset

ja blogit

***
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Ruutin toimitusosasto tutustui Musiikkitaloon 31.1.

RTTL:n ja YOT:n toimisto on muuttanut
Uusi osoitteemme on RTI-talo, Uutiskatu 2, 1. kerros, 00240 Helsinki. Postia voi  lähettää
myös Ylen sisäisessä postissa, PL 76, 00024 Yleisradio.
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lautasen ongelma…
Kävin joulukuussa seuraamassa EU:n Alueiden komitean istuntoa. Komitea on yksi
EU instituutioista, joita tarvitaan eurokansan parlamentaariseen hallintaan. Komitean
lisäksi kansalaisten asiaa ajetaan Komissiossa ja Parlamentissa, joilla jokaisella on
oma organisaationsa ja rakennuksensa. Työntekijöitä on kymmeniä tuhansia ja heistä
jokainen ansaitsee selvästi enemmän kuin palkansaajat keskimäärin.

Tämän lisäksi Parlamentin, Komission ja ehkä Alueiden Komiteankin ympärillä pyörii
satoja lobbareita, joiden tehtävänä on vaikuttaa niihin henkilöihin, jotka kulloinkin ovat
vallan äärellä. Näitä voivat olla yksittäiset parlamentaarikotkin toimiessaan raportoiji-
na.  Tästä kaikesta meillä suomalaisilla on kovin hatara käsitys. Taustoittavat ja syväl-
lisemmät jutut ovat mediassa harvinaisia.

…jatkuu mediassa?

Suomessa kiisteltiin pitkään ja kiivaasti kahden lautasen ongelmasta Eu:n huippukoko-
uksissa. Pitäisikö Suomea edustaa presidentti, joka johtaa ulkopolitiikkaa yhdessä val-
tioneuvoston kanssa vai kuuluisiko paikka pääministerille? Perustuslakiin kirjattiin lau-
tasen haltijaksi pääministeri. Yksinkertaistettuna, EU tuotiin osaksi sisäpolitiikkaa, jota
se pitkälti onkin. EU:n päätöksillä on suora vaikutus suomalaisten arkeen.

Pitäisikö myös mediassa pohtia, mitä tuo kahden lautasen ongelman ratkaisu voisi
tarkoittaa journalismissa? EU asioista raportoivat edelleen yksittäiset ulkomaankir-
jeenvaihtajat, joiden vastuulla on koko Eurooppa. Esimerkiksi Ylestä Brysselissä päi-
vystää yksi suomenkielinen ja yksi ruotsinkielinen ulkomaankirjeenvaihtaja. Lehtiyhti-
öiden satsaus on vähäisempi.

Tapasin Brysselin vierailullani neljä suomalaista kirjeenvaihtajaa, jotka kaikki ovat upeita
ja innostuneita ammattilaisia. Kaikkien viesti Suomeen oli sama: kirjeenvaihtajien määrä
pitäisi vähintään tuplata. Mielestäni senkään ei pitäisi riittää. Tiedon ja ymmärtämisen
tarve Euroopasta on valtava. Tähän kysyntään mediayhtiöt vastaavat kovin huonosti.

Euroopan Unionin päätöksenteon seuraaminen kuuluisi politiikan toimituksille. Se var-
mistaisi kokonaisnäkemyksen luomisen EU-politiikan ja sisäpolitiikan välille. Lisäksi
yhtiöiden pitäisi vakavasti pohtia mahdollisuutta perustaa Brysseliin omia toimituksia.
EU-politiikan ja eri prosessien seuranta ei voi olla kiinni yksittäisten toimittajien vuosi-
tai sairauslomista.

TAPIO RÄIHÄ
puheenjohtaja
Radio- ja televisiotoimittajien liitto
tapio.raiha@pp.inet.fi

Nettiarkki - RTTL:n jäsentiedote 1/2012
Päätoimittaja Tapio Räihä, toimitussihteeri Pirjo Munck
Tekstit: pirjo.munck@yle.fi
Nettiarkin suunnittelee RTTL:n tiedotustoimikunta
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Pressiklubi täyttää 50-vuotta,

juhlat kestävät koko viikon!

Maanantaina 13.2. klo 17:
 Timo Mäkelän eli Timpan Kriisiajan piirroksia -näyttelyn avajaiset.

Kuohuviinitarjoilu ja pikkusuolaista.

Keskiviikkona 15.2. kello 18:
 Journalistien pokeriturnaus.

Alustajana tilaisuudessa Pokeriyhdistyksen puheenjohtaja Wille Rydman.
Ilmoittautumiset turnaukseen: Lauri Lähteenmäelle Ilta-Sanomiin (lauri.lahteenmaki@sanoma.fi).

Pelipöydissä on tilaa vain rajattu määrä. Parhaalle pytty.

Torstaina 16.2. kello 17-19:
Kutsuvierastilaisuus Pullman Barissa ja Pressissä.

Avoin tilaisuus ja illanvietto jatkuu Pressin puolella kello 19-24.

Perjantaina 17.2. kello 15 alkaen:
 Dagen efter -bileet.

Pressi tarjoaa kiusauksia ja yhdet oluet.

Tervetuloa juhlimaan - nähdään Pressissä! Pressiklubin hallitus.

Voit varata kabinettia myös omia juhliasi varten.
Varaukset: kirsi.laitinen@avecra.fi

Pressiklubi on Journalistiliiton jäsenten oma klubi Helsingin rautatieaseman 2. kerroksessa Pullman
Barissa. Kuva: Pressiklubin sivut www.pressiklubi.fi.
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Tyyntä myrskyn edellä vai
myrskyn jälkeen?
Tapasin kuppilassa kollegan, joka kertoi useammalta taholta kuulleensa puhetta “tyynestä myrskyn edellä”.

Ihmiset olivat siis havainneet, että Ylen sisäilmasto on jossakin määrin tyyntynyt. Totesin oman ilmastotul-
kintani olevan “tyyntä myrskyn jälkeen”, koska näköpiirissäni ei toistaiseksi ole esim. yt-neuvotteluja tai muuta
isompaa vääntöä.

Koko viime vuosihan oli yhtä turbulenssia varsinkin LuSin toivottoman monimutkaisen ohjelmistosuunnitte-
lumallin takia.  Syksyllä käytiin kuudet yt-neuvottelut, tehtiin TES- palkkasopimus ja jaettiin siihen liittyvä
järjestelyerä.  Joka puolella podettiin tuskaa myös vuosikausia jatkuneen rahoitusratkaisun odottelun kynsissä.
Kaikkihan me sitä ratkaisua odotimme, koska ratkaisematon tilanne levitti päällemme epävarmuuden raskaan
usvan, aiheutti ohjelmabudjetteihin supistuksia ja lopetti työsuhteita. Edelleen selvitettäviä kysymyksiä riittää,
mutta nyt voi sentään toimia jokseenkin normaalilla tahdilla.

Alueiden henkilöstötilanne on edelleen huolestuttava. Tällä viikolla matkaamme Jari Mäkäräisen kanssa
Rovaniemelle.  Jyväskylässä ollaan 24.2., huhtikuussa Oulussa. Turussa kävimme syksyn loppupuolella. Vaa-
sassa kävin tammikuussa.  Esillä oli mm. ruokalan toiminta, tiimikortin toimivuus sekä palkka-asiat. Tampereel-
la kävin tammikuussa sekä Tohlopissa että Rantatiellä: esillä olivat yt-neuvottelujen jälkiseuranta sekä määrä-
aikaisten ja tuntilaisten asiat.

Ollaan yhteyksissä
Pike
Pirkko.Epstein@yle.fi

YOT luottamusmiehet ja
puheenjohtajat osallistuivat

pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden
luottamushenkilöiden seminaariin

Kööpenhaminassa  DR:n tiloissa 2.9.
2011. Ylärivissä vasemmalta Jari

Mäkäräinen, Jari Niemelä, Susanna
Sjöstedt, Pike Epstein, Katarina Sirén

ja Juha Blomberg. Eturivissä Seppo
Puttonen, Nina Wessberg, Leena

Flood, Helena Pekarila ja Juha
Romppainen. Kuvan otti SJL:n

työehtoasiamies Marianne Leskinen.
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Rundradions programarbetare rf håller sitt årsmöte i Nationalmuséets auditorie i Helsingfors,
Mannerheimvägen 34, lördagen den 17 mars 2012 fr om kl 12.00.
Granskning av fullmakter sker på mötesplatsen mellan kl 10.00 - 12.00 (granskningen slutar prick kl
12.00). På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden samt inlämnade motioner.
RPA:s medlemmar har vid mötet möjlighet att utöver sin egen röst även rösta för ytterligare två
föreningsmedlemmar via fullmakter.

För att fira Rundradions Programarbetare rfs 10 års jubileum anordnas efter årsmötet en fest på
restaurang Pääkonttori, Mikaelsgatan 23, med start kl 19.00. Festens pris är 20 euros och kvällens
program består av buffémiddag, tal, improvisationsteater, musik och dans.

Anmälningar till mötet samt hotell- och resebokningar görs via RPA:s kansli e-post helena.pekarila@yle.fi
eller per telefon (09) 1480 4837.  VÄLKOMMEN!

Rundradions programarbetare rf
Styrelsen

Ylen ohjelmatyöntekijät ry:n vuosikokous pidetään Helsingissä Kansallismuseon auditoriossa,
Mannerheimintie 34, lauantaina 17. päivänä maaliskuuta 2012 klo 12.00 alkaen. Valtakirjojen
tarkastus on kokouspaikalla klo 10.00 – 12.00 (tarkastus päättyy tasan klo 12.00). Kokouksessa
käsitellään sääntömääräisten vuosikokousasioiden lisäksi mahdolliset saapuneet aloitteet. YOT:n jäsenillä
on mahdollisuus käyttää kokouksessa oman äänensä lisäksi valtakirjalla kahden yhdistyksen jäsenen ääntä.

Kokouksen jälkeen on Ylen ohjelmatyöntekijät ry:n 10 v. juhla klo 19.00 Ravintola
Pääkonttorissa, Mikonkatu 23. Juhlan hinta on 20 euroa ja se sisältää buffet-illallisen, musiikkia,
puheita, improvisaatioteatteria ja tanssia.

Ilmoittautuminen kokoukseen ja hotelli- ja matkavaraukset tehdään YOT:n toimistoon sähköpostilla
helena.pekarila@yle.fi tai puhelimitse (09) 1480 4837.  TERVETULOA!

Ylen ohjelmatyöntekijät ry
Hallitus

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN 17.3.2012

RPA  *  KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 17.3.2012

Lapsiparkki
Jos haluat tuoda lapsesi YOT:n vuosikokouksen ajaksi hoitoon, ilmoita siitä YOT:n toimistolle.
Jos lapsia saadaan mukavan kokoinen ryhmä, heille järjestetään omaa ohjelmaa kokouksen
ajaksi. Ilmoita perjantaihin 10.2. mennessä - vaikka vain alustavastikin - jos lapsesi tarvitsee
hoitajaa. Hoitajat tulee varata Mannerheimin lastensuojeluliitosta noin kuukautta ennen kokousta.
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FAO:n Jokes-apurahat 2012 haussa
Jokes-apurahan voit saada
* ammattitaidon tason säilyttämiseen ja syventämiseen tähtääviin opintoihin, ei kuitenkaan perustason
opintoihin.
* yleissivistävään itsensä kehittämiseen, mm. kielitaidon parantamiseen.
Tukea myönnetään kurssimaksuihin ja matka- ja majoituskustannuksia.

Apuraha on käytettävä vuoden kuluessa myöntämisestä. Tuen voi käyttää vain anottuihin, kuitillisiin kuluihin,
ei ansionmenetyskorvauksiin tai päivärahoihin. Kurssin jälkeen on toimitettava kirjallinen selvitys kurssin
kulusta FAO:n hallitukselle. Mikäli olet saanut FAO:lta yli 500 euron apurahan viimeisen kolmen vuoden
aikana, et voi osallistua tähän hakuun. Hakuaika päättyy perjantaina 17.2.2012

Hakemukset lähetetään RTTL:n toimistoon, RTI-talo, Uutiskatu 2, 00240 Helsinki. Kuoreen merkintä
FAO:n koulutustuki. Hakulomake on printattavissa netistä www.rttl.fi
Lisätietoja RTTL:n toimistolta, pirjo.munck@yle.fi, p.(09) 1480 3382.
FAO:n hallitus käsittelee hakemukset helmikuun lopulla.

FAO:n vuosikokous 16.3.
Freelance-ammattiosasto FAO ry:n vuosikokous pidetään perjantaina 16.3.2010 klo 18 alkaen
Pressiklubin kabinetissa (Helsingin rautatieasema, 2. kerros, The Pullman Barin kautta sisään).
Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.

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. Osallistujien matkakulut pääkaupunkiseudun ulkopuolelta korvataan (bussi- tai junalippujen
mukaan, oman auton käytöstä 23 snt/km) ja osallistujille tarjotaan illallinen. Ruokatarjoilun järjestämiseksi
toivomme, että ilmoitat tulostasi 9.3. 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.

YMT:n vuosikokous 20.3.
YMT – Yhdistyneet mediatyöntekijät ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 20.3.2012 klo 17–17.30 RTI:n
auditoriossa (Uutiskatu 2, Pasila, Helsinki).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja suoritetaan hallituksen jäsenten täydennysvaali.
Kokouksen jälkeen klo 17.30 esitetään elokuva ja kuullaan tekijöiden puheenvuoro. Illan päätteeksi
tarjotaan iltapala. Tervetuloa!

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvien jäsenten matkat (bussilla tai junalla) korvataan. Ruokatarjoilun
järjestämiseksi toivomme, että ilmoitat tulostasi 15. maaliskuuta mennessä sähköpostilla pirjo.munck@yle.fi
tai puhelimitse (09) 1480 3382.
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Vanhat Ketut -
Gamla Rävar

TOIMIKUNTA

Puheenjohtaja: Leena
Tamlander,
ltamlander@hotmail.com

Varapuheenjohtaja: Pontus
Dammert,
pontus.dammert@gmail.com

Rahastonhoitaja: Arja
Hellman,
arja.hellman@welho.com

Sihteeri: Jukka Leinonen,
jukka.leinonen@wmail.fi
Jäsenet: Pentti Kauranen,
Annikki Kiehelä, Erkki
Pohjanheimo, Matti Ristimäki,
Jussi Tuominen ja Martti
Turunen.
Varajäsenet Hilppa
Kimpanpää, Jarmo Ratinen,
Saara Saarinen ja Eila Terävä.

Työttömyysturvaan
muutoksia
Ansiopäivärahan taso
Peruspäivärahan tasokorotuksen ja vuodenvaihteen
indeksikorotuksen myötä ansiopäivärahan perusosan määrä
nousee 1.1.2012 alkaen 31,36 euroon. Perusosan määrä on tällä
hetkellä 25,74 euroa.

Soviteltu päiväraha
Sovitellun päivärahan työaikaraja nousee vuoden alusta 75
prosentista 80 prosenttiin.
Soviteltua ansiopäivärahaa voidaan maksaa osittain työllistyneelle
henkilöille esimerkiksi lomautuksen tai osa-aikatyön ajalta.
Sovitellun päivärahan työaikaraja määrittelee sen, milloin työ
katsotaan kokoaikaiseksi ja oikeus työttömyysetuuteen lakkaa.
Vuoden 2012 alusta lukien kokoaikaiseksi katsotaan työ, jota
tehdään yli 80 % alalla sovellettavan kokoaikaisen työntekijän
enimmäistyöajasta.

Lyhennetty työviikko
Lomautetuille, joiden työaikaa on lyhennetty yhdellä tai
useammalla päivällä viikossa, maksetaan ansiopäiväraha
menetetyiltä työpäiviltä ilman sovittelua myös jatkossa.
Lyhennetystä työviikosta on säädetty määräaikainen laki ajalle
1.1.2010-31.12.2011. Vuoden 2012 alusta lukien säädöksestä tulee
pysyvä osa työttömyysturvalainsäädäntöä.

Lähde: Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ

JOURNALISTIEN JA ESITTÄVIEN TAITEILIJOIDEN
TYÖTTÖMYYSKASSA
Sähköposti: toimisto@jet-kassa.fi. Puhelinaika maanantaista
torstaihin klo  9-11.

Ruutin toimitusosaston (YLEn
uutis- ja ajankohtaistoiminta ja
urheilu) jäsenet Musiikkitalossa
31.1. Kuva: Helena Pekarila.


