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PÄÄKIRJOITUS

Kummallisen paljon on tähän lehteen lipsahtanut historian 
havinaa. Oudoksuttaa, koska kouluaikoina historia ei ollut lem-
piaiheitani. Ehkä tämä on yksi iän tuomista piirteistä ihmiselä-
mässä. Nuorempana kiinnosti vain tulevaisuus, jonka suunnitte-
luun paukkuja tuntui olevan yllin kyllin.

Koska en todellakaan ole ainut keski-ikäinen ay-hommissa, niin 
nuoret, pistäkää kalentereihin seuraava PAUn Helsingin osas-
ton vuosikokous. Tulette ja pistätte meidät kalkkikset jo muita 
hommia tekemään. Hotelli Arthurissa 30.3.2019 pidettävässä 
kokouksessa ajankohtaisista asioista kertoo liiton puheenjoh-
taja Heidi Nieminen ja osaston seuraavalle toimintakaudelle 
valitaan toimikunta.  

Jostain muualtakin voisi muutamat tyypit pistää vaihtoon.

Televisio-ohjelma Putouksen 10. kauden neljännessä jaksossa 
oli mainio sketsi. Kempeleellä oli perustettu Hannu Karvonen 
on perseestä – puolue, jonka perustajajäsenet osoittivat miel-
tään Karvosen pihalla huutaen: ”Hannu, Hannu, oot Suomen 
asiat huonoon jamaan pannu!”

Karvonen oli postinjakaja ja hän ytimekkäästi ilmoitti, että 
hänellä ei ole mitään vastuuta eikä minkäänlaista osuutta EU:n, 
Soten tai varsinkaan koulutusleikkausten suhteen. Postinjakaja 
Karvosta näytteli Timo Lavikainen. Olen antanut itselleni kertoa, 
että näyttelijä Lavikainen on työskennellyt postinjakajana ja 
myös postin lajittelussa.

Mitä tulee sitten postinjakajan vastuuseen edellä mainittuihin 
asioihin. Jokainen tietysti ymmärtää sketsin haluamallaan taval-
la, mutta kyllä Hannu Karvosen olisi syytä miettiä, ketä hän on 
äänestänyt vai onko äänestänyt lainkaan. Sitä kautta syntyy 
yksilön vastuu yhteisistä asioistamme.

Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 14.4.2019. Seuraavaksi 
valittavalla eduskunnalla on neljä vuotta aikaa laittaa valtakun-
nan asiat järjestykseen tai epäjärjestykseen. Sinä valitset, ketkä 
päättävät yhteisistä asioistamme.

Laitoin kalenteriin. En halua nähdä Helsinkiin perustettavan 
Riitta Sievilä on perseestä – puoluetta.

Rauhallista joulua.
Riitta Sievilä
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Palkansaajalehtien tilauksiin saat 
tukea sekä liitolta että Helsingin 
osastolta.

Helsingin osasto tukee jäseniään työ-
väenlehtien tilausmaksuissa. Osasto 

on päättänyt myöntää 15 euron tuen Demokraatin, Ny 
Tidin sekä Kansan Uutisten lehtitilauksiin. Tuki koskee 
myös mainittujen lehtien nettiversioita ja harkinnanva-
raisesti muitakin työväenlehdiksi katsottavia julkaisuja.

Osaston tarjoaman työväenlehtituen voi yhdistää liiton 
tarjoamaan lehtitukeen, joka on mainittujen lehtien tila-
uksissa 30 euroa. Muiden palkansaajalehtien, kuten Uusi 
Aika, Viikko Pohjois-Karjala ja Tiedonantaja, tilauksista 
liitto korvaa 15 euroa. Jos olet epävarma, minkä lehtien 

LYHYET
JA NoPeAT

TieToA JA TAriNAA

LYHYesTi sieLTÄ

TÄÄLTÄ.

1.
2.

1. 3.

koonnut jarmo Pakkanen ja riitta sievilä
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3.

2.

tilauksia liitto tukee, ota yhteyttä liiton viestinnästä vas-
taavaan Juha Pöyryyn.

Osaston tuki yhdessä liiton tuen kanssa laskee vuosikerta-
tilauksen hintaa huomattavasti.  Esimerkiksi Demokraatin 
paperiversion tilaushinnasta tuet vähentävät lähes nel-
jäkymmentä prosenttia ja Kansan Uutisten paperilehden 
vuosikertatilaus halpenee yli neljänneksen. 

Kun päätät tilata palkansaajanäkökulmasta maailmaa 
katsovan lehden, ilmoita tilatessasi olevasi liiton ja 
Helsingin osaston jäsen, niin lehtiedut huomioidaan 
tilaushinnassa. 

liiton lomatuki entisen kaltaisena 
päättyi vuonna 2017, koska tuen 
hoitamisessa käytetty tietojärjes-
telmä lopetettiin. Osastoilta on tie-
dusteltu mahdollisia uusia tapoja 
lomatuen järjestämiseksi jäsenille. 

Suunnittelutyö on edelleen kesken eikä päätöksiä tuen 
uudesta muodosta vielä ole tehty. 

Heimarissa sijaitsevan liiton omistaman Aurala-huvilan 
vuokraushintoja on laskettu siten, että hienoista maise-
mista ja mukavista puitteista pääsee nauttimaan koh-
tuullisin hinnoin. Esimerkiksi viikonloppu perjantaista 
sunnuntaihin maksaa 300 euroa. Huvilassa on petipaikat 
kahdelletoista hengelle ja hyvät keittiövälineet juhlavam-
pienkin ruokailujen järjestämiseen. 

Kuvassa näkymä huvilan kuistilta saunarakennukselle 
lokaikuisessa kuutamoillassa. Lisää kuvia ja ohjeet varaa-
miseen löydät osoitteesta www.pau.fi/jasenyys/jasen-
edut/lomaedut/aurala.

Talvipäivät 2019 järjestetään 
Vantaan Flamingossa 16. – 17.3. 
Ensimmäinen osaston tiedote 107 
talvipäivistä on lähetetty toimipaik-
koihin. Tiedotteen tärkein asia aika-
taulullisesti oli Helsingin osaston 

salibandyjoukkueen kokoaminen. Jos nyt tunnet innos-
tuneisuutta joukkuepeliin, ota välittömästi yhteyttä Ville 
Asikaiseen osoitteeseen tp2019sb@luukku.com. 

Seuraavassa talvipäiviä koskevassa tiedotteessa tulevat 
ohjeet ruokailujen varaamiseen sekä keilailun ja biljardin 
kilpailuihin osallistumiseen.

Majoitusvaraukset kiintiötunnuksella BPAU2019 nume-
rosta 020 1234 600 tai sähköpostitse sokos.hotels@sok.
fi. Talvipäiville osallistuminen ei edellytä hotellimajoi-

tuksen ottamista, vaan olet erittäin tervetullut kotimat-
kankin päästä. 

Asia- ja kilpailuohjelmien jälkeen maistetaan PauWau-
drinkki ja tanssitaan bilebändin tahdissa. Pidetään par-
haimmat PAUlaisten bileet ikinä! 

PAU Talvipäivät 2019 on myös Facebookissa, käy tyk-
käämässä.

Preivarin 1/2018 krypton ratkaisusana oli 
MIELENILMAUS. Oikein vastanneiden kesken suori-
tetussa arvonnassa onni suosi Christoffer Huggarea 
Espoosta. Hänelle on lähetetty kaksi leffalippua.

Tässä lehdessä on ratkottavana kuvaristikko, joka löy-
tyy sivulta 38. Ohjeet vastauksen lähettämiseen löydät 
ristikon alta. Vain osallistumalla voit voittaa!
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Myrskylukemissa käytiin postilain suhteen. 
Taisi liikenne- ja viestintäministeri vetää 
herneen nenäänsä, kun yleispalvelukirjeen 
kilpailutuksessa markkinoille ei tullutkaan 
uusia yrittäjiä jakamaan yleispalvelukirjeitä. 

Postilakiin esitettiin muutosta, joka velvoittaisi Postin 
luovuttamaan postipalveluihin liittyvät liikesalaisuudet 
kilpailijoiden käyttöön. Olennaisia tietoja olisivat olleet 
muun muassa tiedot jakelureiteistä kuten postilaatikoi-
den, -lokeroiden ja rakennusten sijainnit, tiedot pihateis-
tä sekä tiedot postinumeroalueiden rajoista ja siitä, mitkä 
rakennukset, taloudet ja postilaatikot kuuluvat tiettyyn 
postinumeroon.  

Alkusyksystä tuntui, kuin itä- ja länsituuli olisivat olleet 
kilpasilla. Postilain muutos oli milloin jäissä ja milloin 
tekeillä. Ei tainnut mikään tuuli tietää missä todellisuu-
dessa mennään, kunnes kylmä pohjoistuuli, liikenne- ja 

viestintäministeri, heitti pakkaset kehiin ja lain valmistelu 
jäädytettiin, ainakin toistaiseksi.

sulle, mulle, kaverille, toverille, ei kun Postille

Tuulet Postissa muuttivat ainakin mahdollisuuden saada 
euroja henkilöstörahastoon. Sen sijaan sisäänpäin kään-
tynyt tuuli päättikin jakaa itsenäisesti miljoona euroa 
henkilöstölle Kiitos- ja Bravo-palkkioina. Minne rahapuun 
lehdet tuulissa tippuivat? Saivatko kaikki hienoja vihreitä 
lehtiä, vai jäikö vain havunneulaset käteen? 

Kyllä lehtiä on tippunut sinne ja tänne, mutta puu on vielä 
kauniissa ruskassa, koska edelleen on potista jakamatta, 
mutta miksi? Onko tuntunut, että omista siemenistä olisi 
pitänyt jakaa ja siksi ei ole jaettu vai taasko syynä on 
huono tiedottaminen? Eikö harkintaa voida käyttää ilman 
syytöksiä suosimisesta. 

m

syksy on mennyt osaston toiminnassa omalla painollaan. Työnantajankin kanssa on 
ollut yllättävän tyyntä, muutamia tuulenpuuskia lukuun ottamatta. Pitäneekö sa-
nonta tyyntä ennen myrskyä paikkansa. ainakin näin voisi todeta olleen osaston 
järjestämän retken suhteen.

TYYNTÄ
PuHeeNJoHTAJALTA

EnnEn mYRSKYÄ



SEURAA mEITÄ
FACEBOOKISSA
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sATu oLLiKAiNeN

Mitä jäljelle jäävälle potille tapah-
tuu? En tiedä. Tuskin tuuli kään-
tyy siten, että jakamattomat rahat 
liihottavat yhteiseen henkilöstöra-
hastoomme tai että työnantaja ensi 
vuonna jakaisi niitä henkilöstölle. 
Eiköhän tuuli ole sen verran sisään-
päin kääntynyt, että rahat liihottavat 
kohti Postin tasetta.

ammattiyhdistysliike hallituksen 
hampaissa

Yhteiskuntarintamalla sai hallitus 
irtisanomissuojan heikentämisehdo-
tuksillaan aikaan todellisen myrskyn, 
joka uhkasi yltyä hurrikaanitasolle, 
kunnes lempeä etelän tuuli puhalsi 
valtakunnan yli ja asiassa päästiin 
kuin päästiinkin yhteisymmärryk-
seen. Hurrikaanilta vältyttiin. Ay-liike 

näytti, mikä tuuli loppujen lopuksi on 
voimakkain.

Postirintamalla on selvästi nähtävis-
sä mahdollisten myrskytuulten voi-
mistuminen. Arvattavaksi jää, kuinka 
vahvaksi ne voimistuvat. Mitä tulevat 
vaikuttamaan uusi jakeluyhtiö PKS - 
jakelu, lähetysmäärien väheneminen, 
uusien työntekijöiden palkkaaminen 
osa-aikaisiin työsuhteisiin, Postin 
oma tilanne, pakkokilpailutus ja niin 
edelleen. Vielä on kuitenkin tyyntä, 
tuulet ehkä voimistuvat. 

Kuitenkin, nauttikaa joulun pitkistä 
pyhistä. Levätkää ja kerätkää voimia, 
jotta jaksatte, jos myrskytuulet osu-
vat kohdallemme. 

Rauhaisaa joulun aikaa.
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suoraan sanottuna koen ahdistavaa tyhjän paperin syndroomaa. minun, jos 
kenen, tulisi osata selittää ja avata henkilöstölle työnantajan päättömän 
kanan lailla tekemiä ratkaisuja työssämme. mutta en osaa. 

äen vain, kuinka työmme on valumassa alusta-
taloudeksi, alipalkatuksi pätkäduuniksi ja nur-
kan takana vaanii työehtojen mureneminen.

Elokuussa minuun otti yhteyttä Vallilan varaluottamusmies 
Sari Metsovuori. Hän oli kirjoittanut jutun ”Sylizippauksella 
askel eteen, kaksi taak-
se”. Koska Preivarin 
ilmestymiseen oli vielä 
pitkä aika, kehotin 
häntä tarjoamaan jut-
tua liiton Reitti-lehteen 
ja Sarin jutun voikin 
lukea Reitin numeros-
ta kahdeksan. Sarin 
sanoin Zippi on aihe-
uttanut ”paljon huvit-
tunutta äimistelyä” ja 
”ärsyyntynyttä ahdis-
tusta”. Lienee parasta 
pitää mielessä kolle-
gani sanat; ”kyllä se 
työnantaja voi määrätä 
jakamaan postit vaikka 
muovipussista”. 

ehkä pari hyvääkin 

Mitä kaikkea onkaan aiheuttanut Resepti? No, hyvät asiat 
ensin. Siisteys, tavarat omilla paikoillaan ja mahdollisesti 
yhteistekeminen, jos se vaan oikeasti onnistuu. Muutoin 
on mahdotonta ymmärtää, miten niinkin yksinkertaises-

ta asiasta kuin postin 
lajittelu ja jakelu on 
voitu tehdä monimut-
kaista, jopa tieteelli-
sen kaltaista. 

Minun on hyvin vai-
keaa ymmärtää 
Reseptiin liittyviä pii-
rustuksia, joissa on 
tuhottomasti tavaraa. 
Viivoja ja nuolia sinne 
tänne, pinohyllyjä ja 
soluryhmiä. Soluista 
puheen ollen Reseptiä 
havainnollistava piir-
ros esittää ennemmin-
kin ihmisen dna:n eli 
deoksiribonukleiiniha-

TuLevAisuus NÄKYY

LÄHImEnnEISYYDESTÄ

N

JAKeLuToimiPAiKKoJA vÄHeNNeTTY HiTAAsTi, muTTA vArmAsTi

Tuomo Heinävaara ja Pertti Pohjanvuori melko vakavina viimeisimpinä het-
kinään HKI 93 Itäkeskuksen jakelutoimipaikassa. Itiksen räjäytyksessä 2018 

Tuomo siirtyi HKI 88 Herttoniemeen ja Pertti HKI 94 Kontulaan.
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pon, kromosomit, telomeerit, gee-
nit ja nukleotidit. Voiko postinjake-
lun todella vääntää niin hankalaksi. 
Näköjään voi.

missä on säästö?

Tilastotieteessä käppyrät on mah-
dollista piirtää sellaisiksi kuin halu-
taan. Meillä useimmilla on käsitys, 
että Zippi ja Resepti ovat lisänneet 
sekä sisätyöhön että ulkotyöhön käy-
tettävää aikaa, ohessa myös jakelu-
virheitä, mikä on erityisen valitetta-
vaa. Toki aikaa voidaan myös voittaa, 
mutta se edellyttäisi, että konelaji-
tellun kaman määrä ja laatu olisivat 
aivan toisella tasolla kuin nyt.

Jakelupäiväuudistus ajoi alas tiistain 
jakelun ja nyt näemme perjantain 
kevenevän. Käppyrät tulkitaan siten, 
että tiistain ja perjantain työvoima-
kustannuksista tulee valtavat sääs-
töt. En pysty uskomaan, että nuo 
säästöt riittävät muiden päivien yli-
töihin, tolkuttomiin määriin määräai-
kaisia työsopimuksia ja vuokratyön-
tekijöihin, joilla paikataan kohtuutto-
mia ruuhkapäiviä. Mutta näin näyttää 
käppyrä, valtava säästö tiistaipäivien 
työvoimakustannuksista.

joustava selkäranka

Postinjakelussa on vedetty valtavia 
säästöjä työntekijän selkärangasta. 
Kai siihenkin joskus tulee stoppi. 
Kymmenen vuoden aikana on myös 
edunvalvonta muuttunut. Enää ei 
liittotasolla väännetä, kenellä on 100 
jättöä, kaksi katua, kolme rappua 
tai viisi laatikkoriviä enemmän tai 
vähemmän kuin jollain toisella. Nyt 
on täysi työ valvoa työehtosopimus-
ta ja työhön liittyviä lakeja.

Miksi liitto ei tee mitään? Tämän 
kuulen usein ylitöistä keskusteltaes-
sa. Asia on kuitenkin niinkin yksin-
kertainen, että jokaisella on oikeus 
noudattaa työaikaa. Edunvalvonta 
ei voi kieltää työntekijää tekemäs-
tä ylityötä. No kuka tai mikä sitten 
suojelee työntekijää liialta ylityöltä? 
Henkilöllä itselläänkin on velvolli-

suus huolehtia omasta hyvinvoinnis-
ta, mutta on tähän kirjoitettu myös 
laki, jota työnantajan on noudatetta-
va. Lain mukaiset ylityörajat ovat 138 
tuntia neljän kuukauden ajanjaksolla 
ja 250 tuntia kalenterivuodessa.

Pakilasta postintaipaleelle ja
takaisin, ja takaisin

Jakelutoimipaikkojen muuttoja, siir-
toja ja yhdistymisiä on ollut hätkäh-
dyttävän paljon. Kaikki on tapahtunut 
hiljaa hivuttamalla. Vuodesta 2012 
lähtien Helsingin postinjakelusta on 
”räjäytetty” 13 jakelutoimipaikkaa. 
Samaa kehitystä on tapahtunut koko 
valtakunnassa. Näkyykö tulevaisuus 
siis lähimenneisyydestä?

Seuraavana vuorossa on HKI 66 
Pakilan muutto Postintaipaleelle. 
Tämä tapahtuu jo toistamiseen, sillä 
vuoden 2010 tienoilla pakilalaiset 
saatiin pois Postintaipaleelta, koska 
postinjakelu ei kerta kaikkiaan tuol-
loin sujunut. Onko tosiaan tapahtu-
nut niin suuria muutoksia, että uusi 
yritys kannattaa. 

Mikä mahtanee olla näiden päät-
tömyyksien määränpää. Vielä ei 
ainakaan olla työsopimuslain seit-
semännen luvun kahdeksannessa 
pykälässä ”Työnantajan konkurssi ja 
kuolema”. Todistettavasti vielä on 
postia jaettavaksi. 

Näin ollen minäkään en vielä ala 
pakkaamaan, kun ihmiskunta muut-
taa toiselle planeetalle. Jään odotta-
maan joulupukkia. 

kuva Riitta Sievilä

Kuka tai mikä 
suojelee työn-
tekijää liialta
ylityöltä?

riiTTA sieviLÄ



Vuosi on taas mennyt vauhdilla ja tämän lehden ilmestyessä 
se on jo lopuillaan. jakelun rintamalla on ollut jatkuvaa muu-
tosta. Zippilajittelua on levitetty vauhdilla, toimipaikkoja on 
yhdistetty ja uutta postinjakelukalustoa on tuotu käyttöömme. 
Päälliköitä ja esimiehiäkin on vaihdeltu ahkerasti.

apaturmien määrä on meillä pienessä jatkuvas-
sa laskussa ja hyvä niin. Tämä on suuntaus, jota 
olemme yrittäneet saada vieläkin paremmaksi. 
Esimerkkinä Vantaan Martinlaakso, jossa tätä 

kirjottaessa on jo 640 tapaturmatonta päivää, kova luku 
meidän alueella. Toivottavasti sama trendi jatkuu vielä 
pitkään.

Keväällä 2018 käynnistettiin kenkäprojekti Konalassa, 
paikassa jossa liukastumistapaturmia oli keskimääräistä 
enemmän. Koko henkilöstölle hankittiin kitkapohjaiset 
talvijalkineet ja ensikokemus niistä oli hyvä, ei yhtään liu-
kastumistapaturmaa enää kevättalvella. Palaute henkilös-
töltä oli pääsääntöisesti hyvää. Nyt sama projekti jatkuu 
Espoon Kilossa, jossa kitkapohjaisten kenkien lisäksi on 
mahdollista tilata kääntyvänastapohjaisia kenkiä.

Työturvallisuudestaan vastaavan näkee usein peilistä

Tapaturmien määrän laskuun on vaikuttanut asenteen 
muutos ja siitä kuuluu kiitos koko henkilöstölle! Nykyään 

tapaturmat myös tutkitaan. Ei sen takia, että syytettäisiin 
ketään, vaan yritetään saada selville tapahtuman juuri-
syyt. Ilmeneekö jotain, jolla voimme estää tapaturman 
tapahtumisen uudestaan, esimerkiksi kengistä johtuvan 
liukastumisen. Jos sinulle sattuu tapaturma, voit huoletta 
tulla mukaan tapaturman tutkintaan. 

Alueella on sovittu, että työsuojeluvaltuutettu käy jokai-
sen toimipaikan esimiehen kanssa läpi, minkä tyyppisiä 
tapaturmia missäkin sattuu. Yhdessä yritetään yleisimpiin 
tapahtumiin vaikuttaa monipuolisin keinoin.

uusien työvälineiden myötä uusia haasteita

Uusina työvälineinä on tullut Kyburz-jakelukärryjä ja 
-sähkörahtiskoottereita. Palaute on pääsääntöisesti ollut 
hyvää. Toki pieniä puutteita on ilmennyt, kuten kärryn 
kannen sähkölukon toimimattomuus. Skoottereiden talvi-
renkaissa on ollut ilmanpaineongelmia, mutta asia on jo 
korjauksen alla.

T

TYÖSUOJELUn

KuuLumisiA
TYösuoJeLuvALTuuTeTuLTA
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sePPo AirAKsiNeN

Alkanut talvihan sen näyttää, kuinka 
uudet työvälineet soveltuvat olosuh-
teisiimme. Suomen talvi on yleensä 
ollut erilainen kuin Sveitsissä, missä 
kulkupelit aiemmin ovat olleet käy-
tössä.

liekki palaa, ainakin postiautossa

Postin jakeluautot ovat meil-
lä luvattoman huonossa kunnossa. 
Espoossa tapahtui jo toinen jakelu-
auton palaminen kesken ajon rei-
lun vuoden sisällä. Tähän liittyen 
selvitettiin, miksi kyseisessä autossa 
ei ollut sammutinta, se kun olisi 
voinut estää auton täystuhon. Syy 
sammuttimen puuttumiseen selvisi. 
Postissa on tehty todella outo linja-
us: Jakeluauton varusteisiin ei enää 
kuulu sammutinta. Autoihin ennen 

kuulunut kahden kilogramman sam-
mutin oli toki kovin pieni, mutta 
auttoi se edes ensihätään.

Autojen ulkonäkö alkaa muistutta-
maan autourheilutermein jokamies-
luokan kalustoa. Autot ovat ympä-
riinsä täynnä lommoja ja kolhuja. 
Onhan Postilla myös uutta ja hyvää-
kin kalustoa, mutta työnantaja antaa 
aika hurjan kuvan asiakkailleen kaik-
kein kolhuisimmilla autoillaan.

Kiitos kaikille yhteistyöstä kuluneena 
vuonna ja oikein rauhallista joulua ja 
hyvää uutta vuotta 2019. 

Toivottavasti mahdollisimman 
moni osallistuu maaliskuussa liiton 
Talvipäiviin Flamingossa, siitä tulee 
hieno tapahtuma!

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU, Helsingin osasto  •  11
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Monet Vallisaarelaiset 
uskoivat aidosti tarinaan 
päättömästä everstistä, 
ehkä tarina on ollut myös 

tehokas keino pitää lapset pois 
kielletyltä ammusvarastoalueelta. 
Tarinan mukaan Viaporin kapinassa 
kesällä 1906 kapinalliset surmasi-
vat Suomenlinnassa raa’asti Viaporin 
tykistökomentajan, eversti Aleksandr 
Dmitjevitš Notaran.”

Osasto järjesti jäsenistölleen ret-
ken Helsingin edustalla olevaan 
Isosaareen syyskuisena lauantaina. 
Retki kuitenkin jouduttiin osittain 
perumaan, koska kyseiselle päi-
välle annettiin myrskyvaroitus ja 
Trafi, Liikenteen turvallisuusviras-

to, kielsi pienten alusten liikenteen 
Isosaareen. 

Jouduttiin tekemään päätöksiä ret-
ken perumisesta ja mahdollisen 
korvaavan retken vastaanottamises-
ta. Lyhyestä varoitusajasta johtuen 
päädyimme korvaavaan retkeen, joka 
suuntautui Vallisaareen. Huolimatta 
siitä, että osasto oli jo aiemmin 
järjestänyt niin kutsuttavana koe-
yleisönä retken kaikille avattavaan 
Vallisaareen. 

”Notara haavoittui. Agajev pidätettiin, 
kun vene tuli rantaan. Verta vuotava 
Notara pyysi venemiehiä kantamaan 
hänet sairaalaan. He nostivat hänet 
paareille ja lähtivät kantamaan tykis-

tökomentajaa kohti Viaporin meri-
sotilassairaalaa. Iso- Mustasaaren ja 
Susisaaren sillalla heitä vastaan tuli 
juopunut kapinallisjoukko, joka vaati, 
että Notara on laskettava alas. Alkoi 
raju sanaharkka”

Lauantain kurja sääennuste piti paik-
kansa, tuuli yltyi myrskylukemiin, 
mutta muutoin sää oli syksyinen, 
muutamalla pienellä sadekuurolla 
maustettuna. Alkuperäinen suunni-
telma siis muuttui ja alku tuntui 
takkuilevan muutoinkin. Opasta ei 
saareen saavuttua näkynyt missään. 
Pikaisen puhelun jälkeen opas kui-
tenkin huristi omalla veneellään pai-
kalle ja kierros luotsitalolta pääsi 
alkamaan vain hivenen myöhässä.

“

isosAAreN siJAsTA 
VALLISAAREEn

osAsToN reTKi
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”Viekää minut sairaalaan ja äkkiä!” eversti komensi. 
Seurasi käsky ryhmänjohtajalta: ”Veikot, kantakaa evers-
tiä!” Notara karjui: ”No vilkkaasti vauhtia ilkimykset!” 
Kyllä vielä saatte kyytiä!” Tykkimiehet suuttuivat: ”Hiljaa 
verenimijä!” Notara ei asettunut: ”Join vertanne ja tulen 
juomaankin! Te joudutte ammuttavaksi! Hirteen!”

Heti alkuun oppaamme Petri Asikainen totesi, että kier-
roksen tarinoiden todenperäisyydestä vastuu on kuuli-
jalla. Kierros kesti puolitoista tuntia sisältäen tunneleita 
ja tarinoita niin saaren kasvillisuudesta, eläimistöstä, 
historiasta kuin huumorilla höystetyistä kertomuksista. 
Mieleenpainuvin oli kertomus Vallisaaren kummituksesta, 
päättömästä everstistä, joka hirtettiin suureen lehmuk-
seen Aleksanterin patterille johtavan tykkitien varteen. 

”Kansantarinoissa päätön eversti vaeltelee edelleen 
Suomenlinnassa ja Santahaminassa. Lähes yhtä sitkeästi 
päättömän everstin kanssa kiertävät tarinat salaisista tun-
neleista, joita venäläiset ovat rakentaneet Suomenlinnasta 
Vallisaareen ja Santahaminasta Kuninkaansaareen. 
Tunnelit ovat todella salaisia, koska kukaan ei tiedä 
niistä yhtään mitään. Paitsi santahaminalaiset pojat, 

jotka 1930-luvulla luolan suuaukkoa etsiessään tipahtivat 
1800-luvulla toimineen Santahaminan tiilitehtaan maan-
alaiseen tiilenpolttouuniin.”

Retkikierroksen päätteeksi osasto tarjosi osallistujille 
keveän lounaan. 

Vallisaaresta kuten muistakin yleisölle avatuista saarista 
löytyy useita kirjoja, joissa kerrotaan saarten historiasta, 
luonnosta ja eläimistöstä. Tämän kirjoituksen tarina päät-
tömästä everstistä ja hänen lopullisesta kohtalosta on lai-
nattu Gummeruksen 2016 kustantamasta Jarmo Niemen 
kirjoittamasta Keisarin perintö – kertomuksia Helsingin 
sotilassaarten historiasta.

kirjoituksen työryhmä satu ollikainen, sari kolehmainen, 
jarmo Pakkanen ja Teemu neuvonen

kuvat sari kolehmainen



miKÄ oN

ALUEJÄRJESTÖ?
miKÄ oN seN TArKoiTus?

iemmin nähtiin tarve koota eri alueiden ammat-
tiosastot yhteen ja ajaa alueellista edustusta 
liiton hallintoon. Tällöin liiton hallinnon paikat 
oli sovittu aluejaolla ja aluejärjestöt esittivät 
oman alueensa edustajat liittovaltuustoon ja 

liittohallitukseen. 

alueellista koulutusta

Liiton hallinnon kokoa 
pienennettiin liitto-
kokouksessa vuon-
na 2013, jonka jäl-
keen kaikille alu-
eille ei enää ollut 
entiseen tapaan 
niin sanottua 

mandaattipaikkaa. 
Paikkojen valinnas-

sa alettiin huomioi-
da enemmän ammatil-

lisuutta kuin alueellisuutta. 
Aluejärjestöt olivat uuden tilanteen 

edessä. Mikä aluejärjestöjen tehtävä ja rooli tulisivat ole-
maan. Useimmat aluejärjestöt jatkoivat entiseen tapaan 
pyrkimällä vaikuttamaan liittokokouksen valintoihin ja 
saamaan alueensa edustuksen mahdollisimman hyväksi. 

Etelä- Suomen aluejärjestössä nähtiin tärkeäksi saada 
alueen ammattiyhdistysaktiivit kokoontumaan yhteen 
ja käsittelemään tärkeitä asioita. Otettiin tehtäväksi 
alueellinen täydennyskoulutus, jota vuorovuosin on 
järjestetty luottamusmiehille, työsuojeluasiamiehille, 
toimikuntien uusille jäsenille sekä liittokokousvuosina 
liittokokousedustajille. Koulutukset ovat olleet hyviä 
tilaisuuksia tutustua Etelä-Suomen alueen toimijoihin 
yli ammattirajojen. 

kaikkien äänen tulee kuulua

Aluejärjestössä on toimikunta, johon kuuluu jäseniä alu-
een eri ammattiosastoista. Tarkoituksena on saada toimi-
kuntaan yksi edustaja jokaisesta osastosta, jotta toimin-
nalle saadaan mahdollisimman laaja pohja. Toimikunnassa 
onkin koko PAUn kentän kirjo hyvin edustettuna jakelusta, 
käsittelystä, kuljetuksesta, toimihenkilöistä ja varastopuo-
lelta. Toimikunta toimii mahdollisimman tasapuolisesti 
riippumatta ammattiryhmätaustasta. 

Toimikunta kutsuu kokouksiinsa myös alueen liittohalli-
tuksen jäsenet ja aktiivisesti joku heistä aina onkin käy-
nyt kertomassa ajankohtaisista asioista. Tämä järjestely 
palvelee erityisesti pieniä ammattiosastoja, joista ei ole 
edustajaa liittohallituksessa.

Aluejärjestön toimikunta kokoontuu vähintään neljä kertaa 
vuodessa valmistaen kevät- ja syyskokousta. Jäsenosastot 
voivat lähettää edustajiaan aluekokouksiin, joiden tärkein 
anti on liiton toimitsijan kertoma ajankohtaiskatsaus. 
Samalla on mahdollisuus selvittää muita alueen liittoon 
ja työhön liittyviä asioita. Osastot voivat tehdä aluekoko-
uksiin esityksiä.

Siirryttyäni työhön liiton toimistoon meneillään ole-
van kaksivuotisen puheenjohtajakauden jatkajaksi vuo-
deksi 2019 aluejärjestö valitsi Seppo Airaksisen, joka 
työskentelee työsuojeluvaltuutettuna alueella Helsinki/
Espoo/Vantaa/Kauniainen ja on Helsingin osaston jäsen. 
Puheenjohtajan valinta on edessä taas syksyllä 2019. 

Hyvää joulua toivottaen!

jarmo Tuominen, aluejärjestön puheenjohtaja.
kuva riitta sievilä

aluejärjestöt ovat alueellisia ammattiosastojen yhteenliittymiä, joissa on mahdollista käsitellä 
järjestöllisiä asioita alueellisesti. Vaikka Paun aluejärjestöt ovat epävirallisia instansseja, ne 
toimivat kuten rekisteröidyt yhdistykset. 

A
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JoKo sAADAAN TYöPAiKKAKouLuTTAJiLLe

mAHDOLLISUUS TOImIA?
TeKemisTÄ riiTTÄisi

len työskennellyt Postissa lähes päivälleen 
kaksi vuotta, asemapaikkanani Herttoniemi. 
Sain pestin joulun kiireapulaiseksi ja olen 
sillä tiellä edelleen, vaikka tarkoituksenani 
oli jatkaa opetusalan opintoja ja suuntautua 

takaisin niihin tehtäviin entistä pätevämpänä. 

Postin hektinen ympäristö, selkeät toimintamallit sekä 
koko toimialaa myllertävä muutos ovat sopineet minulle 
mainiosti. Kun yhtälöön lisätään vielä rennot työkaverit, 
niin en ole edes harkinnut työnantajan vaihtamista.

Koulutustehtävien lisäksi olen ennen Postia toiminut 
myynnin, markkinoinnin ja logistiikan parissa sekä useita 
vuosia omaksi ilokseni jääkiekkovalmentajana ja Personal 
Trainerina. Aiempi kokemukseni oli ensisijainen vaikutti-
meni työpaikkakouluttajaksi hakeutumiselle, mutta vähin-
tään yhtä voimakkaana motiivina oli halu oppia uutta. 

Erityisen mielenkiintoista on ollut ammentaa tietoa mui-
den Postin yksiköiden toiminnasta ja saada ymmärrystä 
yrityksen kokonaiskuvasta.

Tehtävälistaa riittää

Tällä hetkellä pääasialliset työpaikkakouluttajan tehtä-
vät ovat työohjeiden mukaisen toiminnan varmistaminen, 
Pomo-laitteen käytön opastaminen, uusien postityönteki-
jöiden perehdyttäminen sekä Kyburz-jakelukärryjen ja -säh-
köskoottereiden käytön kouluttaminen niin Herttoniemessä, 
kuin tarvittaessa muuallakin pääkaupunkiseudulla. 

Työpaikkakouluttajan rooli vei minut mukanaan myös 
Postin Oranssi-kouluttajaksi, joka on ajankäytölli-
sesti haastavaa, mutta myös hauskaa ja palkitsevaa. 
Koulutettavina ovat tällä hetkellä kuljettajat ympäri 
maata ja sama rumba jatkuu pitkälle kevääseen. Itse olisin 
toivonut, että myös jakelun ammattilaiset saisivat saman-
laisen kurssituksen, mutta se toteutunee tuonnempana 

Pomo-laitteisiin integroitavan Oranssi-osuuden myötä. 

Työpaikkakouluttajan ja Oranssi-kouluttajan hommien 
kivana lisämausteena olen saanut tutustua postilaisiin 
aina Oulusta Hankoon saakka.

omalle tietokoneelle olisi tarvetta

Kouluttajan työhön tulee 
pian helpotusta Spark-
verkkoympäristöstä, 
jossa koulutettavat 
ja opiskeltavat asiat 
ovat järjestelmäl-
lisesti aihealueit-
tain ryhmiteltyinä. 
Oma tietokone 
helpottaisi val-
tavasti koulutta-
jan hommaa, mutta 
en siitä viitsi valittaa, 
koska olen Skypeihin 
päässyt ihan hyvin työnjohdon 
koppiin ja yleisessä käytössä oleville koneillekin pääsee 
iltapäivisin suhteellisen hyvin.

Uskoisin, että kesällä 2018 aloittamani työpaikkakoulut-
taminen on ollut vasta tyyntä myrskyn edellä, sillä alku-
vuodesta toimipaikassani sylizippi sekä alkava Resepti 
varmasti tuplaavat tehtävien määrän. 

Saamani palaute on toistaiseksi ollut positiivista ja tie-
tenkin toivon, että asia ei tästä kovasti muuttuisi kevät-
puolella. Homman ainoana miinuksena olen kokenut, että 
aina ei ehdi tekemään kaikkea.

teksti jussi Tanninen 
kuva riitta sievilä

Työnantaja on palannut työpaikkakouluttajien käyttöön. seuraavassa postityöntekijä jussi 
Tanninen kertoo kokemuksistaan työpaikkakouluttajana.

o
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osti-konsernin perustama sää-
tiö aloitti toimintansa vuon-
na 2006. Säätiön säädepää-
oma 12,6 miljoonaa euroa on 

peräisin Postin eläkesäätiöstä, jossa 
eläkevastuiden siirtyessä Ilmariselle 
oli varoja enemmän kuin vastuita. 

Säädekirjassa kerrotaan toiminnan 
tarkoituksen olevan: ”edistää viestin-
välitys- ja logistiikka-alan henkilös-
tön yleistä työmarkkinakuntoisuutta ja 
toimialan työvoiman pysymistä työ-
markkinoiden käytettävissä aiempaa 
pitempään sekä tukea Suomen Posti-

konserniin kuuluvien yhtiöiden palve-
luksessa olevien tai näiden yhtiöiden 
palveluksesta eläkkeelle siirtyneiden 
henkilöiden ja heidän perheenjäsen-
tensä fyysistä ja henkistä kuntoa ja 
kuntoutusta sekä niihin liittyvää loma- 
ja liikuntatoimintaa”. Tarkemmin toi-
mintaa säätelevät säätiön säännöt ja 
säätiölaki. 

Postin ja työntekijöiden edustus
hallituksessa

Säätiötä johtaa nelihenkinen halli-
tus, johon Posti-konserni perustaja-

na nimeää kaksi jäsentä, jotka tällä 
hetkellä ovat; työhyvinvointijohtaja 
Anne Tallgren sekä henkilöstöjohtaja 
Hanna Reijonen, joka toimii säätiön 
puheenjohtajana. Postialaa kattavim-
min edustava ammattiliitto eli PAU 
esittää toiset kaksi jäsentä, jotka ovat 
Heidi Nieminen ja Satu Ollikainen. 
Hallituksen kokouksiin osallistuu 
kaksi asiantuntijaa, jotka perinteisesti 
on valittu SAK:n henkilöstön kehit-
tämisyksiköstä ja eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarisesta. Itse osallistun kokouksiin 
säätiön asiamiehenä. Hallituksen työs-
kentely on ollut sopuisaa eikä pää-

HeNKiLösTöÄ TuKevA

TYÖHYVInVOInTISÄÄTIÖ

P
 ei JATKA iKuisesTi

Emil Wikströmin suunnittelema Helsingin päärautatieaseman lyhdynkantajien lyhty vuodelta 1914. Emil Wikströmin teos Ajattelija vuodelta 1898. 
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Kuntoremontit 
ovat pääosin 
ennalta ehkäi-
sevää toimin-
taa.

töksistä ole jouduttu äänestämään. 
Valmisteluelimekseen hallitus on aset-
tanut neuvottelukunnan, jossa työnte-
kijöitä edustavat lähinnä valtakunnal-
liset erityistyösuojeluvaltuutetut. 

Toiminta ei jatku ikuisesti

Säätiö poikkeaa muista säätiöistä 
siten, että se voi rahoittaa toimintaan-
sa myös pääomastaan, se ei siis ole 
ikuinen. Tähän mennessä toimintaan 
on jo käytetty säädepääomaa suurem-
pi summa. Sijoitusomaisuuden tuot-
to on kuitenkin ollut kohtuullista ja 
omaisuuden markkina-arvo on tällä 
hetkellä vielä noin kahdeksan miljoo-
naa euroa. Vuosikulut ovat vaihdelleet 
vajaasta miljoonasta reiluun kahteen 
miljoonaan euroon. Finanssimarkkinan 
aaltoilusta johtuen varmaa tietoa 
rahoituksen määrästä tulevaivaisuu-
dessa ei ole. Toiminnan voi kuitenkin 
olettaa jatkuvan vielä viidestä kymme-
neen vuotta.

Vuosien varrella säätiö on rahoittanut 
alaa koskevaa tutkimus- ja hanketoi-
mintaa, kuntoremontteja, valtakunnal-
lisia liikunta- ja kulttuuriviikonloppuja, 
lomatoimintaa ja parin viime vuoden 
aikana alueellisia liikunta- ja kulttuu-
ritapahtumia. 

Valtakunnallisiin tapahtumiin järjes-
tetään kuljetukset eri puolilta maata, 
ateriat, iltaohjelma, hotellimajoitus ja 
tietenkin liikunta- tai kulttuuritarjon-
ta. Osallistujilta peritään muodollinen 
25 euron osallistumismaksu lähinnä 
turhien peruutusten ja poissaolojen 
välttämiseksi. Muut tilaisuudet ovat 
olleet maksuttomia. Kaikkien tapahtu-
mien ehtona on, että ne ovat tarjolla 
kaikille konsernin yhtiöiden palkansaa-
jille eivätkä ne saa korvata yrityksen 
järjestämisvastuulla olevia palveluita. 

Tänä vuonna säätiö joutuu lopetta-
maan perhe- ja aktiivilomatoimintan-
sa, koska verottaja katsoo lomaedun 
veronalaiseksi tuloksi sekä palkansaa-
jalle että hänen perheenjäsenilleen. 
Lomatoiminnasta vapautuvaa rahoi-
tusta käytetään jatkossa nykyistä use-
amman valtakunnallisen tilaisuuden 
järjestämiseen sekä kuntoremonttien 
kehittämiseen ja lisäämisen.

Tapahtumia sinun alueellasi

Kuntoremontit ovat pääosin ennalta 
ehkäisevää toimintaa, nimestä huoli-
matta enää ei keskitytä vain kehon-
huoltoon. Apua löytyy muun muassa 
henkiseen jaksamiseen ja uniongel-
miin. Tarjonnasta ja omasta tilanteesta 
kannattaa keskustella työterveyshoi-
tajan kanssa. Tietoa kuntoremonteis-
ta, kuten muustakin toiminnasta, on 
tarjolla säätiön nettisivulla osoitteessa 
www.tyohyvinvointisaatio.fi.

Pääkaupunkiseudulla on viime vuosina 
järjestetty liikunta- ja virkistystapah-
tumia Vantaan Flamingossa, tarjottu 
teatterinäytöksiä ja aivan viimeisim-
pänä oli mahdollisuus nähdä Markku 
Pölösen elokuva Oma Maa. Tyypillisesti 
alueella on ollut pari sataa osallistujaa, 
mitä pidän kovin vähäisenä. Vuodelle 
2019 alueelle on suunnitteilla per-
hetapahtuma, liikuntapäivä ja ehkäpä 
teatteriesitys. Näiden osalta toivoisin 
itse kunkin apua aina epäonnistuvan 
tiedotuksen saralla.

teksti esa Vilkuna
kuvat riitta sievilä



TOImInTAA 
JA reNToA meiNiNKiÄ TYöPoruKALLA

kolme postilaista vastasi alla oleviin kysymyksiin kesäi-
sessä hämeenlinnassa.

1. Oletko aiemmin osallistunut työhyvinvointisäätiön 
tapahtumiin? Jos olet, niin mihin?

2. Miten alun perin tutustuit säätiöön? Mistä sait tie-
don?

3. Mielipiteesi kulttuuripainotteisesta tapahtumasta? 
Mihin tutustuit?

4. Aiotko osallistua uudestaan johonkin säätiön tapah-
tumaan? Mihin?

Postikonsernin työhyvinvointisäätiö järjesti kesäkuussa kulttuuripäivät hämeenlinnassa. 
Tapahtuman osallistujat majoittuivat kylpylähotelli aulangossa ja saivat tutustua alueen 
kulttuurikohteisiin. Vaihtoehtoina olivat hämeen linna, alueen museot, iittalan lasimu-
seo sekä Visavuori, joka on emil Wikströmin museona toimiva taiteilijakoti sääksmäellä. 
hotellilla oli mahdollisuus osallistua postiaiheiselle luennolle, jonka jälkeen oli tarpeelliset 
tiedot viihdyttävään tietokilpailuun.

Pertti Pohjanvuori, helsinki.

1. Olen osallistunut Vierumäen sisäliikuntafestivaaliin 
kolme kertaa ja yhden kerran Antin Askeleeseen 
Peurungalla.

2. Työpaikan ilmoitustaululla näin ilmoituksen. 
Duunikavereiden kanssa lähdimme yhdessä osallis-
tumaan. Nyt on tieto säätiöstä ja osaan itse seurata 
tulevia tapahtumia.

3. Hyvä tapahtuma ja parempi juuri vähän isommassa 
kaupungissa. Kävin vankilamuseossa ja linnassa, jossa 
viimeksi kävin lapsena. Kaupungilla kulkemiseen jäi 
harmittavan vähän aikaa.

4. Kyllä Vierumäelle on tarkoitus osallistua, vuosilomaa-
kin siirsin sen vuoksi.
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anne bäcklund, helsinki.

1. Olen osallistunut noin kymmenen vuoden ajan 
työhyvinvointisäätiön tapahtumiin Peurungalla ja 
Vierumäellä. Lisäksi olin Tampereen kulttuuripäivillä 
pari vuotta sitten.

2. Työpaikalla alun perin sain tiedon näistä tapahtu-
mista.

3. On hienoa, että tällaistakin järjestetään! Uudet 
kokemukset ovat aina tervetulleita. Hämeenlinnassa 
tutustuimme vankilamuseoon ja linnaan.

4. Seuraava kohde olisi näillä näkymin Vierumäki.

Tero kelkka, kouvola.

1. Kyllä, olen osallistunut liikunnallisiin tapahtumiin 
Vierumäellä ja Peurungalla sekä Tampereen kulttuu-
ripäiviin.

2. Säätiö on ollut minulle tuttu asia ihan perustamisesta 
alkaen.

3. Hyvä idea, koska kaikki eivät välitä liikunnasta. 
Tampereen kulttuuripäivät oli suosittu tapahtuma. 
Onkohan tapahtumista nykyään perittävä pieni oma-
vastuumaksu hieman vähentänyt osallistujamäärää.

4. Kyllä, seuraavana vuorossa on Vierumäki.

Kaikki haastatel-
lut osallistuivat 
Vierumäen liikunta-
tapahtumaan
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uomen itsenäisyysjulis-
tuksessa määriteltiin tule-
van itsenäisen Suomen 
valtiomuodoksi tasavalta. 
Valtio- tai hallitusmuo-

dosta ei joulukuussa 1917 käyty kiis-
taa. Konservatiivisimmatkaan poliiti-
kot eivät pitäneet realistisena tavoi-
tella monarkiaa kumouksellisten 
mielialojen hallitessa. Tammikuussa 
1918 syttyneen sisällissodan vuok-
si jäi hallitusmuoto hyväksymättä. 
Sisällissodan päätyttyä valkoisten 
voittoon, voimistui monarkkisen val-
tiomuodon kannatus.

Pian sisällissodan jälkeen oikeiston 
piirissä alkoi esiintyä näkemyksiä, 
että monarkia olisi välttämätön vah-
van hallitusvallan muodostamiseksi, 
yhteiskuntajärjestyksen turvaami-
seksi ja mahdollisen uuden kapi-
nan tukahduttamiseksi. Monarkian 
kannattajien mielestä Suomessa oli 
yhä voimassa vuoden 1772 halli-
tusmuoto, jota ei missään vaiheessa 
oltu kumottu. Näin ollen Suomi oli 
edelleen monarkia, jonka valtaistuin 
oli ilman hallitsijaa, kun Venäjä kei-
sari Nikolai II oli syösty vallasta.                                                                                                                                        
        
Myös jääkäriaktivisteilla oli ollut 
jo ennen Venäjän vallankumousta 
suunnitelmia Suomen kuningaskun-
nasta ja saksalaisesta kuninkaasta. 

Kuningaskuntahanketta edesauttoi 
myös eduskunnan kokoontuminen 
sisällissodan jälkeen niin sanottu-
na tynkäeduskuntana, ensimmäisel-
lä kerralla paikalla oli ainoastaan 
98 edustajaa. Vuoden 1917 edus-
kuntavaaleissa suurimmaksi puolu-

eeksi nousseen sosialidemokraattien 
92 kansanedustajasta noin 50 oli 
vangittu ja 40 paennut Venäjälle. 
Enimmillään tynkäeduskunnassa oli 
111 kansanedustajaa. Eduskunnan 
kausi päättyi lopulta maaliskuussa 
1919 pidettyihin valeihin.

mutta kenestäpä kuningas?

Keväällä ja kesällä 1918 ehdokkai-
ta Suomen kuninkaaksi oli useita. 
Ensimmäisellä sijalla Suomen kunin-
kaaksi oli Saksan keisari Wilhelm 
II:n toiseksi nuorin poika Oskar. Jos 
Oskarista tulisi Suomen kuningas, 
niin se loisi vahvan siteen Suomen 
ja Saksan kuningashuoneiden välil-
le sekä toisi Saksan tuen Suomelle 
mahdollisen kriisin aikana. Tämän 
kuningasehdokkuuden esti itse kei-
sari Wilhelm, hän oli haluton anta-
maan poikaansa Suomen kuninkaak-
si. Keisari Wilhelm piti Suomea edel-
leen epävakaana valtiona. 

Vaihtoehtoina Suomen kuninkaaksi 
mainittiin myös Ruotsin ja Tanskan 
prinssejä. Ruotsalaista hallitsijaa 
pidettiin mahdottomana vaihtoeh-
tona, koska hänen pelättiin suosivan 
ruotsinkielisiä. Lisäksi ruotsalaisia 
ja tanskalaisia pidettiin heikkoina 
hallitsijoina. Suomalaissyntyisestä 
kuninkaasta ei käyty keskusteluja 
eikä sellaista vaihtoehtoa pidetty 
edes mahdollisena.

Lopulta valinta osui Saksan keisa-
ri Wilhelm II:n lankoon, Hessenin 
prinssi Friedrich Karl Ludwig 
Konstantiniin, jonka vaimo, prin-
sessa Margarethe, oli keisarin sisar. 

slokakuun yhdeksän-
tenä päivänä vuonna 
1918 suomen edus-
kunta päätti äänin 
64-41 kuninkaanvaa-
liin ryhtymisestä. sa-
mana päivänä suomen 
kuninkaaksi valittiin 
hessenin prinssi fried-
rich karl.

suomi
KUnIngASKUnnAKSI
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Prinsessa Margarethe oli myös Iso-Britannian legendaari-
sen kuningatar Viktorian tyttären tytär. Tällä sukulaissuh-
teella ajateltiin olevan poliittista hyötyä. Iso-Britannian 
tuolloinen kuningas Yrjö V oli prinsessa Margarethen 
serkku. Iso-Britannia ei ollut tunnustanut Suomen itsenäi-
syyttä 1918.

Prinssi Friedrich Karl oli yllättynyt tarjouksesta Suomen 
kuninkaaksi, mutta suostui, jos kuninkaanvaalissa tulisi 
riittävä kannatus. Kuninkaanvaali pidettiin lokakuussa 
1918. Tulos oli yksimielinen, tasavallan kannalla olleet 
kansanedustajat boikotoivat vaaleja.

Kuningaskuntahanke jakoi kansaa ja Saksan heikko menes-
tys meneillään olevassa ensimmäisessä maailmansodassa 
aiheutti huolta vallanpitäjissä. Lähetystö lähti tapaamaan 
prinssi Friedrich Karlia ja kertomaan kuninkaanvaalin 
tuloksesta. Prinssi ilmoitti olevansa taipuvainen myöntei-
seen vastaukseen, mutta pyysi lisää miettimisaikaa. Myös 
suomalaiset olivat vastauksen lykkäämisen kannalla.

kuningaskunta kaatui ennen alkamistaan

Tasan kuukausi kuninkaanvaalin jälkeen 9.11.1918 
Saksassa tapahtui vallankumous, joka kaatoi keisarin val-
lan ja Saksa muuttui tasavallaksi. Kaksi päivää myöhem-
min Saksa allekirjoitti aselevon. Nämä tapahtumat tekivät 
mahdottomaksi saksalaissyntyisen hallitsijan Suomessa. 
Lisäksi ensimmäisen maailmansodan voittaneet ympä-
rysvallat, lähinnä Iso-Britannia ja Yhdysvallat, asetti-
vat Suomen itsenäistymisen tunnustamiselle ehdoksi 
Friedrich Karlin kruunusta luopumisen. 

Suomalaiset laativat prinssille kirjeen, jossa toivottiin 
hänen luopuvan Suomen kruunusta. 14.12.1918 päivä-
tyssä kirjeessä Friedrich Karl ilmoitti luopuvansa Suomen 
kruunusta. Näin reilut kaksi kuukautta kestänyt Suomen 
kuningaskunta oli kaatunut ennen kuin se ehti edes alkaa.

Maaliskuun 1919 eduskuntavaaleissa tasavallan kannat-
tajat saivat ylivoimaisen enemmistön. Lepäämään jätetty 
monarkkinen hallitusmuoto hylättiin äänin 139-38 ja 138-
36. Lopullisesti Suomen valtiomuoto ratkesi 19.7.1919, 
kun valtionhoitaja Mannerheim vahvisti uuden tasavaltai-
sen hallitusmuodon.

friedrich karl ei koskaan käynyt suomessa

Kuningasparin kruunajaiset oli määrä pitää Turun tuo-
miokirkossa. Keisarillista palatsia Helsingin kauppatorin 
luona kaavailtiin kuninkaanlinnaksi. Nykyisin keisarilli-
nen palatsi tunnetaan Suomen tasavallan presidentin-
linnana. Kuningasparin yksi-
tyisasunnoksi kaavailtiin 
Tehtaankatu 32:ssa 
sijainnutta Villa Hjeltiä. 

Nykyisin samassa osoitteessa toimii Italian Suomen suur-
lähetystö.

Jos Suomesta olisi tullut kuningaskunta, niin kuka nyt 
olisi Suomen hallitsija? Jos kruununperimysjärjestyksessä 
olisi käytössä perinteinen isältä pojalle periytyvä järjestys, 
Suomen kuningas olisi 52-vuotias Henrik Donatus von 
Hessen. Hän on Suomen kuninkaaksi lokakuussa 1918 
valitun Karl Friedrichin pojanpojanpoika. Todennäköisesti 
kuninkaalla olisi suomenkielinen nimi, olisiko hän kenties 
kuningas Henri?

Jos Suomessa olisi siirrytty tasa-arvoiseen kruununpe-
rimysjärjestykseen, niin Suomessa olisi tällä hetkellä 
53-vuotias kuningatar Mafalda, Henrik Donatuksen iso-
sisko. Varmaan myös hänellä olisi suomenkielinen nimi, 
olisiko hän kuningatar Maila tai Marita?

Jos Suomi olisi ollut kuningaskunta vuonna 2018, niin 
kaksi Suomen kansaa kohahduttanutta asiaa olisivat 
saaneet pienemmän huomion kuin nyt tasavallan aikana. 
Presidenttipari Niinistön Aaro-pojan syntymä ei olisi saa-
nut samanlaista huomiota. Sauli voisi olla Suomen päämi-
nisteri tai eduskunnan puhemies, jolloin lapsen syntymä 
ei olisi luonut yhtä kovaa huomiota kuningaskunnassa. 
Toinen asia, josta ei olisi syntynyt niin suurta kohua oli 
se, että Miss Suomeksi valittiin venäläisniminen tyttö. 
Suomessa missit ovat olleet vuosikymmeniä puuttuneiden 
kuningattarien ja prinsessojen korvikkeita. Esimerkiksi 
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa missikilpailuilla ei ole 
samaa asemaan kuin Suomessa.

Onneksi Suomi on tasavalta eikä kuningaskunta!

Lähteinä Wikipedia, Hovikirjeenvaihtaja-nimimerkin blogi 
100-vuotias Suomen kuningaskunta sekä Ilta-Lehden 
9.10.2018 ilmestynyt artikkeli Tasan sata vuotta sitten 
Suomelle valittiin kuningas – jos historia olisi mennyt 
toisin, johtaisi maatamme nyt ehkä kuningatar Mafalda.

teksti mika kukkola
piirros Tuomo heinävaara
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Postilainen voi 
kohdata toisen 
postilaisen maail-
man toisella
laidalla.

Saamis Teepee
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utolla ajettaessa pitkät 
matkat eivät tuntuneet 
juuri miltään, vaikka 
vajaan neljän viikon 

aikana tuli yli 5000 ajokilometriä, 
mikä tarkoittaa kaksi kertaa Suomi 
päästä päähän.

Kanadaa kiertäessä tutustuimme 
muun muassa Albertan provinssiin, 
käyden sen suurimmassa kaupun-
gissa Calgaryssä sekä pääkaupungis-
sa Edmontonissa. Myös Kalliovuoret 
tulivat tutuiksi sekä Saskatchewanin 
provinssi. Majapaikkaa pidimme 
Medicine Hatissa, joka sijaitsee vain 
150 kilometrin päässä USA:n rajalta 
Montanan osavaltiosta, niin pitihän 
sielläkin käydä.

luonnon varoja ja voimia

Albertan provinssissa ovat suu-
ret öljy- ja kaasuesiintymät. 
Pohjoisosissa maa on hyvin pitkälti 
metsäistä erämaata ja etelä tasaista 
preeriaa. Tasaisuuden rikkoo aika-
naan kaasutaskujen tyhjentymisen 
muodostamat laaksot. Idässä vastaan 
tulevat Kalliovuoret, jonka Kanadan 
puoleinen korkein huippu on yli neljä 
kilometriä korkea Mount Robson. 

Länttä hallitsee erittäin tasainen ja 
viljava preeria. 

Ilmasto voi kesällä olla tukahdut-
tavan kuuma, jopa yli 35 astetta. 
Kalliovuorilta saapuu aika ajoin 
myös Chinook-tuuli, joka on erittäin 
lämmin ja voi talvella jopa vuoro-
kaudessa sulattaa kaiken lumen ja 
muuttaa ilman miinus 35 asteesta 
plus 10 asteeseen. Kesällä Chinook-
tuuli tuntuu erittäin lämpimältä ja 
voi aiheuttaa tornadoja. Hetki ennen 
saapumistamme oli annettu torna-
dovaroituksia, joista tunsimme vain 
rippeitä. 

jylhät kalliovuoret

Kalliovuoret ovat näkemisen arvoi-
set. Jylhät huiput, jäätiköt sekä 
turkoosin siniset järvet eivät anna 
itsestään todellista kuvaa valoku-
vissa, ne vain on nähtävä. Järvien 
turkoosin sininen väri tulee vuoril-
ta valumavesien mukana tulevis-
ta mineraaleista. Talvella myös jää 
hohkaa turkoosin väriä. 

Kalliovuorilta löytyy erittäin ainut-
laatuinen paikka, jota voisi kutsua 
kolmen valtameren kohtaamisek-

HALKi 
KAnADAn 

A YLi

5000

AJoKiLomeTriÄ

Kanadan todellisen 
suuruuden ymmärtää 
vasta, kun on mennyt 
halki koko maan. Ka-
nada on pinta-alal-
taan toiseksi suurin 
valtio Venäjän jälkeen, 
noin 10 miljoonaa ne-
liökilometriä. 
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si. Samasta pisteestä lähtee kolme 
jokea, jotka virtaavat pohjoises-
sa Pohjoiseen jäämereen, idässä 
Tyyneen valtamereen ja lännessä 
Atlantin valtamereen.

Talviolympialaiset 1988

Toki oli käytävä katsastamassa 
Calgaryn vuoden 1988 talviolympia-
laisten mäkihypyn ja jääkiekon kisa-
paikat. Kuin vahingossa Kalliovuorille 
matkattaessa päädyimme myös 
Canmoreen, jossa pidettiin samaisten 
talviolympialaisten maastohiihdot. 
Nuo talviolympialaiset olivat suo-
malaisittain hienot. Toihan Nykäsen 
Matti kolme kultaa, joista yksi jouk-
kuemäestä, Matikaisen Marjo yhden 
kullan ja kaksi pronssia, joista toinen 
viestijoukkueesta sekä jääkiekko-
joukkue historiallisen hopean.

Great falls, montana, usa

USA:n puolella Great Fallsissa 
Montanan osavaltiossa tajusim-
me vasta paikan päällä olevamme 
Amerikan pisimmän joen Missourin 
lähes alkulähteillä. Hienoa oli katsel-
la ilta-auringon laskua joen rannalla. 
Täytyy myöntää maailman olevan 

kovin pieni, sillä postilainen voi 
kohdata toisen postilaisen maail-
man toisella laidalla. Great Falssin 
putouksilla paikallinen pariskunta 
alkoi jututtamaan meitä. He kertoi-
vat meille putouksista ja keskustelun 
lomassa kävi ilmi, että pariskunnan 
mies työskentelee USA:n postissa 
postinjakajana. Siinähän sitä juttua 
riitti. Samoissa ongelmissa hekin 
painivat kuin me täällä Suomessa. 
Kirjeiden ja lehtien lähetysmäärät 
vähenevät koko ajan, mutta Amazon 
vastaavasti paisuttaa toimintaansa 
verkkokaupan kautta.

karhu jäi näkemättä

Paljon matkalla nähtiin ja paljon 
jäi vielä näkemättä. Mustapääkarhua 
emme nähneet kaikista yrityksistäm-
me huolimatta. Varoituksia karhus-

ta, jätöksiä ja jälkiä puissa kylläkin 
näimme. Yöllä karhu liikuskeli telt-
tamme läheisyydessä. Eniten tämä 
harmittaa siksi, että sisareni näki pari 
päivää lähtömme jälkeen mustapää-
karhun aivan tien vieressä marjapus-
kassa evästämässä. 

teksti ja kuvat satu ollikainen

Yöllä karhu
liikuskeli
telttamme
läheisyydessä.



POSTInJAKAJA
AsiANTuNTiJuuTTAsi KAivATAAN

KuvAusPAiKKoJeN TuNNisTAmisessA

Tiedätkö suomalaisten elokuvien tekijöistä tai 
kuvauspaikoista? Oletko itse tai onko joku suku-
laisesi tai tuttavasi esiintynyt jossakin kotimai-
sessa elokuvassa? KAVI, kansallinen audiovisu-
aalinen instituutti, kerää tietoa suomalaisesta 

elokuvasta Elonetissa ja tiedustelee, tunnistatko tekijöitä, 
esiintyjiä tai kuvauspaikkoja. 

Tietojasi tarvitaan kaikista suomalaisista elokuvista arkis-
ton täydentäessä Suomen kansallisfilmografia -tietokan-
taansa. KAVI kerää muisti- ja perinnetietoa eri paikkakun-
nilta ympäri Suomea elokuvien kuvauspaikoista, rakennuk-
sista, paikallisista esiintyjistä ja elokuvien teossa työsken-
nelleistä henkilöistä. Tietoja halutaan kaikista 1907–1985 
välisenä aikana tehdyistä teatterilevityksen saaneista näy-
telmäelokuvista. Myös käsikirjoituksia, valokuvia ja muita 
elokuviin liittyviä aineistoja kerätään.

helsinki, espoo, Vantaa, kauniainen

Kysymyksistä suurin osa koskee pääkaupunkiseutua eli 
Helsinkiä, Espoota, Vantaata ja Kauniaista. Tunnistamatta 
on muun muassa useita asuintaloja, huviloita, taajamanä-
kymiä ja teollisuusrakennuksia. 

Helsingin kantakaupungin alueella hankalia tunnistetta-
via ovat usein asuintalojen porraskäytävät ja sisäpihat. 
Tiedonkeruusivuillamme on useita esimerkkejä tapausryh-
mittäin. 

ilmoittaudu sähköpostiryhmään

Postilaisilla on paras tuntemus esimerkiksi Helsingin 
rakennuskantaan. Useissa tapauksissa tunnistamisessa on 
otettava huomioon rakennuksiin tehdyt muutokset kuten 
hissin rakentaminen. 

Toivomme, että saamme postinjakajista koottua sähköpos-
tiryhmän, jolle voimme aika ajoin lähettää tunnistettavaksi 
kuvauspaikkoja, joten ilmoittaudu sähköpostiosoitteeseen 
juha.seitajarvi@kavi.fi. 

Elokuva- ja aihekohtaisiin kysymyksiin pääset sivustolta 
www.elonet.fi/tiedonkeruu.

Ota yhteyttä!
KAVI, perinnetutkija Juha Seitajärvi
juha.seitajarvi@kavi.fi
02 953 38108
KAVI/Seitajärvi, PL 16, 00501 Helsinki

K

Tunnistatko elokuvan Keittiökavaljeerit sisäpihan vuonna 1948? Kuvassa teekkaria esittävä Esko Vettenranta.
Tunnistatko elokuvan Äl’ yli päästä perhanaa porraskäytävän vuonna 1968?
Tunnistatko elokuvan Muurahaispolku asuintalon, todennäköisesti Helsingistä tai Vantaalta vuonna 1970?
Paikka esittää päähenkilö Marjan (Tiina Harpf) kotitaloa.
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NÄiN Toimii PosTiN

HEnKILÖSTÖRAHASTO
suomeKsi

yleiset toimintaperiaatteet 

osti Group maksaa henkilöstölle vuosittaista 
voittopalkkiota taloudellisen tuloksen perus-
teella. Suomen henkilöstön voittopalkkiot siir-
retään Postin henkilöstörahastoon, jossa niiden 

arvoa pyritään kasvattamaan sijoitustoiminnan kautta. 
Vuodelta 2017 Posti Group maksoi henkilöstörahastoerä-
nä voittopalkkiota 483 783€, vuonna 2016 summa oli 1 
363 451€. Vuodelta 2018 rahastoon ei maksettu voitto-
palkkiota lainkaan ja vuoden 2019 osalta yhtiön hallitus 
tekee päätöksen myöhemmin. 

Yhtiön hallitus korvasi vuoden 2018 voittopalkkion tilan-
nekohtaisen palkitsemisen pilotilla. Tämän palkkiomuo-
don mahdollisesta jatkumisesta päätetään myöhemmin. 

Henkilöstörahasto toimii niiden Posti Group-konserniin 
kuuluvien Suomessa toimivien tytäryhtiöiden yhteydessä, 
joissa Posti Group Oyj:n omistus on suoraan tai välillisesti 
vähintään yli 50% ja joissa on käytössä henkilöstörahas-
toeriä kerryttävä palkkiojärjestelmä. Rahastoon kuuluvat 
automaattisesti kaikki sen toimintapiiriin kuuluvien yhti-
öiden työntekijät. 

Jäsenyys rahastossa alkaa seuraavan täyden kalenteri-
kuukauden alusta, kun työsuhde on kestänyt 5 kuukautta. 
Rahasto-osuuden suuruuteen vaikuttaa vain tehty työaika, 
ei palkkataso. Ylin johto on rahaston ulkopuolella.

rahojen nostaminen 

Rahaston jäsenellä on mahdollisuus halutessaan nostaa 
joka syksy 0-15 % henkilökohtaisen rahasto-osuutensa 
arvosta. Tarkka summa ja toimintaohjeet ilmenevät kotiin 
tulevasta jokasyksyisestä jäsenkirjeestä. 

Nostettavasta summasta saa 20 % verovapaasti ja loput 
verotetaan sivutuloprosentin mukaan. Oman rahastopotin 

voi myös jättää rahastoon, jolloin sen arvo muuttuu sijoi-
tustoiminnan mukaisesti. Uusi nostomahdollisuus tulee 
taas seuraavana syksynä.

Työsuhteen päättyessä henkilökohtaisen rahasto-osuuden 
voi lunastaa kokonaisuudessaan neljän kuukauden kulu-
essa rahaston seuraavasta tilinpäätöspäivästä, joka on 
aina 31.5. Näin ollen työsuhteesi päättyessä ennen 31.5., 
voit nostaa rahasto-osuutesi kuluvan vuoden syyskuussa. 
Mikäli työsuhde päättyy 31.5. jälkeen, voit nostaa rahasto-
osuutesi seuraavan vuoden syyskuussa. 

Eläkkeelle jäävä voi nostaa osuutensa joko yhdellä ker-
taa tai osissa viiden vuoden aikana työsuhteen päät-
tymisen jälkeen. Tällöin rahastosumma ei kuitenkaan 
kerrytä voittopalkkioita, mahdollista sijoitustuottoa kyllä. 
Kuolemantapauksessa henkilökohtainen rahastoerä mak-
setaan perikunnalle.

lisätiedot ja neuvonta

Postin henkilöstörahastoa hallinnoi Elite 
Palkitsemispalvelut. Voit tarkistaa rahastotilanteesi pank-
kitunnuksillasi osoitteessa www.
elitevarainhoito.fi/posti ja löy-
tää vastauksia yleisimpiin kysy-
myksiin. 

teksti satu ollikainen
piirros Tuomo heinävaara

Postin henkilöstörahasto on perustettu vuonna 2005. meneillään oleva kausi on rahaston 14. 
toimintakausi. rahasto on henkilöstön perustama ja omistama rahasto, joka saa varoja Posti 
Group oyj:n voittopalkkiojärjestelmän kautta. Tilikauden päättyessä toukokuussa 2018 jäsen-
määrä oli 16 787, 1831 vähemmän kuin vuonna 2017.

P
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THe BAsiC PriNCiPLes BeHiND PosTi´s

PERSOnnEL FUnD
iN eNGLisH

The general policies

osti Group pays the personnel an annual profit 
reward based on the financial profit of the 
company. The reward of the Finnish workforce 
is moved to the personnel fund of Posti, where 

the funds are invested again to ensure the growth of the 
total fund. At 2017 Posti Group paid personnel fund 483 
783€, at 2016 the amount paid was 1 363 451€, and this 
year there wasn’t a share paid for the fund. The decision 
about the year 2019 will be made later.

The board of directors of the company substituted the 
personnel fund share with a pilot project of situation-
based rewarding. The continuation of this reward system 
will also be decided later.

The personnel fund works with those Finnish-based 
subsidiaries from which Posti Group owns at least 50% 
directly or indirectly and have a reward system that acc-
rues personnel fund shares. Every worker belonging in the 
companies in its hemisphere also belong automatically to 
the personnel fund.

The membership of the fund begins from the next begin-
ning of a full month after the person in question has been 
continuously employed for 5 months. The size of the share 
is based on working hours, not on the level of wage. The 
senior management is not in the fund.

The withdrawal of the funds

The member of the personnel fund can withdraw 0 to 15 
percent of her or his personal share of fund 
each autumn. The exact amount and procedu-
re can be found from the membership letter 
that is sent out every autumn.

20% of the withdrawn amount is tax free and the rest is 
taxed based on one’s additional tax rate. The personal 
share can also be left in the fund, where it grows based 
on the investments. The next chance to withdraw funds is 
at autumn next year.

At the end of employment, the personal share can be wit-
hdrawn in full within four months after the next financial 
reporting date of the personnel fund, which is 31st of May 
each year. This means that if the employment comes to an 
end before 31st of May, the personal share can be with-
drawn in September of the same year. If the employment 
comes to an end after 31st of May, the personal share can 
be withdrawn in September next year.

In case of retirement, the retiree can withdraw either the 
full amount or withdraw the share in parts during the 
first five years of retirement. In the latter case, the annual 
profit rewards aren’t added to the remaining share, but 
the possible investment revenues are. In case of death the 
personal share will be paid to the heirs.

further information and guidance

The personnel fund is managed by Elite Palkitsemispalvelut. 
www.elitevarainhoito.fi/posti can be used to inspect the 
situation of the shares. The bank access codes are needed 
to log in. The site also contains the frequently asked ques-
tions about the fund.

text satu ollikainen
drawing Tuomo heinävaara

The personnel fund of Posti has been founded at 2005. The current term is the 14th of the 
fund. The personnel fund is founded and owned by the employees, and it receives it’s funding 
from the profit reward system of Posti Group oyj. in the end of financial period in may 2018 
the membership count was 16 787, 1831 less than in the year 2017.

P
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meillä nykyajan ih-
misillä on moninaiset 
keinot pitää yhteyttä 
toisiimme. alussa oli 
vain posti. miten kaikki 
oikein sai alkunsa? 

ostia on lähetetty niin kauan 
kuin kirjoitustaito on ollut 
olemassa, jopa kauemminkin. 
5000 vuotta sitten Egyptin 
faaraot käyttivät lähette-

jä, jotka välittivät suullisesti vies-
tejä valtakunnan päästä toiseen. 
Onnistuneen puolen maailman val-
loituksen miinuksena oli, ettei faarao 
voinut tietää mitä kierouksia alamai-
set 900 kilometrin päässä hänes-
tä juonivat ja niinpä ensimmäiset 
postimiehet toimivat myös salaisen 

PieNi
PosTiN-
KuLJeTuKseN
HISTORIIKKI
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agentin roolissa ja postina kuljetet-
tiin juurikin tietoa. 

Hieroglyfien keksimisen myötä pääs-
tiin kirjoitetun sanan kuljettami-
seen, sekä ennen kaikkea arkistoin-
tiin, ja näin maailman ensimmäisen 
postilaitoksen toiminta saattoi alkaa 
2200-luvun tienoilla eKr. (ennen 
Kristuksen syntymää). Aluksi posti-
pojat kantoivat jokseenkin painavan 
oloisia savitauluja reppu väärällään, 
mutta työolosuhteet helpottuivat 
kummasti, kun hieroglyfejä pääs-
tiin papyrukselle raapustelemaan. 
Ensimmäinen nykypäivään säilynyt 
postiviesti on Egyptistä vuodelta 
225 eKr.

lintujen siivittämänä

Puluposti on ollut kautta aiko-
jen suosittu tapa lähettää vieste-
jä. Persialaiset harrastivat moista 
jo 3000 vuotta eKr. Kreikkalaiset 
ilmoittivat Olympialaisten tulok-
set koko kansalle kyyhkysten sii-
vin ja siitä syystä tänä päivänäkin 
Olympialaisten avajaisissa pääs-
tetään kyyhkysiä lentoon. Meidän 
toripulumme ovat peräisin Suomen 
herraskartanoista, joissa kyyhkyjä 
kasvatettiin keskiajalta lähtien pos-
teljoonin ammattiin. 

Sodan aikana sekä Isossa-
Britanniassa että Suomessa oli yli 
tuhat kirjekyyhkyä armeijan leivissä 
ja niiden tehtävänä oli tuoda viestejä 
rintamalta. Sankaritarinoina on säi-
lynyt, että kirjekyyhkyn ansiosta on 
kokonaisia mottiin jääneitä rykment-
tejä saatu pelastettua. Sodan jälkeen, 
siinä missä Iso-Britannian pulut 
saivat palveluksistaan isänmaal-
le kunniamitalit rintaansa, Suomen 
armeija otti kyyhkyiltään nirrin pois 
ja käytti sotasairaaloissa ravinnoksi. 
Yhdysvaltojen armeijassa palvelee 
edelleenkin kyyhkysarsenaalia.

Kuten arvata saattaa, Rooman val-
takunnan aikaan postin kehitys 
saavutti huippunsa pitkäksi aikaa. 
Keisari Augustuksella (63 eKr.-14 jKr.) 
oli sama ongelma kuin muinaisilla 
faaraoilla. Sotatoimet olivat tuotta-
neet tulosta, valtakunta laajentunut 
huimiin mittasuhteisiin eikä vasen 
käsi oikein tiennyt mitä oikea puu-
hasi. Roomalaisella tehokkuudella 
Augustus perusti järjestelmällisen 
keisarillisen postilaitoksen ja rakensi 
teitä, joita pitkin ratsuin kuljetettiin 
postia etuajo-oikeudella muuhun lii-
kenteeseen nähden. 

Rooman posti välitti tietoja, keräsi 
veroja ja helpotti valtakunnan vir-

kamieskoneiston välistä viestintää, 
myös tavallinen kansalainen pystyi 
käyttämään postin palveluita. Posti 
astui näin ollen ison askeleen kehi-
tyksessään eteenpäin. Ja heti perään 
aimo harppauksen taaksepäin, sillä 
Rooman valtakunnan kukistuttua, 
Euroopassa ei ollut yhtenäistä posti-
laitosta tuhanteen vuoteen.

keltainen väritys

Turm und Taxis-suku oli varsinainen 
uudistaja postipalveluiden historias-
sa. Ruhtinassuku hallitsi Euroopan 
postipalveluita 1480-luvulta aina 
1700-luvulle asti. Jekku oli, että Turm 
und Taxis alkoi kehittämään nimen-
omaan tavallisen kansan sekä yritys-
ten postipalveluita ja sai tähän luvan, 
sillä ehdolla, että he siinä sivussa 
jakoivat myös kuninkaalliset postit, 
toki veloituksetta. Kuninkaallisilta 

rahan pyytäminen ei koskaan ole 
ollut järin hyväksi terveydelle. Suvun 
väri oli keltainen ja tästä on seu-
rauksena, että monissa maissa edel-
leenkin postilaatikoiden väri on kel-
tainen. 

Vaikka postin palvelut olivat niin 
sanotusti koko kansan saatavilla, 
postin lähettäminen oli edelleen 
varakkaiden touhua. Postimaksut oli-
vat erittäin kalliita ja tämä toi muka-
naan mielenkiintoisen ongelman. 
Käytäntönä näet oli usean sadan 
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vuoden ajan, että vastaanottaja maksoi postimaksun. Tästä 
seurauksena oli, että monesti vastaanottaja kuullessaan 
valtaisan postimaksun, kieltäytyi vastaanottamasta lähe-
tystä. Ratkaisu tähän, sekä postimaksujen lähes mielival-
taiseen hinnoitteluun, oli ennakkomaksun käyttöönotto 
vuonna 1840. Näin syntyi ensimmäinen postimerkki, Black 
Penny, jota koristi Englannin kuningatar Victorian kuva. 

Lisää järkiperäistämistä postin toimintaan merkitsi vuon-
na 1847 Maailman Postiliiton perustaminen. Tämä toi 
helpotusta ennen kaikkea kansainvälisen postin lähet-
tämiseen. Postimerkkien yleistymisen jälkeen oli kirjeen 
lähettämisestä kansainvälisesti tullut perin hankalaa, sillä 
postimaksun osalta täytyi noudattaa sekä postin lähtö- 
että kohdemaan postimaksuja ja vielä päälle mahdollisten 
läpikulkumaiden osalta samaa protokollaa. Esimerkiksi 
Norjasta Espanjaan lähetettävästä kirjeestä perittiin 
maksu Norjan, Espanjan, Tanskan, Saksan ja vielä Ranskan 
postimaksujen mukaan. Tämän lisäksi läpikulkumaat sai-
vat päättää, miten nopeasti he mahdollisesti laittavat kir-
jeen menemään eteenpäin. Vasta vuonna 1875 säädettiin 
Maailman Postiliiton kansainväliset postisäännöt. Siihen 
asti mentiin asiakkaan kannalta kalliilla tuurilla.

hankalasti käsiteltäviä lähetyksiä

Koska postisäännöt olivat alussa melko viitteellisiä tai 
jopa olemattomia, pääsi kuluttajien luovuus rehottamaan 
sen suhteen, mitä postilähetyksenä saattoi postittaa. 
Englannissa kaksi asialleen omistautunutta naista, suf-
fragettia, olivat pyytäneet audienssia Englannin pää-
ministerin luo keskustellakseen naisten äänioikeudesta 
vuonna 1909. Usean kielteisen vastauksen saatuaan nai-
set päättivät postittaa itsensä Downing Streetille, jolloin 
pääministerin olisi henkilökohtaisesti vastaanotettava 
kuittauksella hänelle lähetetty posti. Toinen naisista piteli 
käsissään julistetta, jossa mainostettiin tulevaa naisten 
äänioikeuden puolesta pidettävää mielenosoitusta. 

Yhdysvalloissa tuli tunnetuksi Baby Mail, jossa nimen 
mukaisesti postitettiin vauvoja. Syy tähän erikoiseen 
postipakettiin oli se, että junaliput olivat postimaksuja 
huomattavasti kalliimpia ja pienillä varoilla sinnittele-
vät vanhemmat hintatietoisina mieluummin postittivat 
nuppusensa mummolaan huokeasti. Baby Mail kiellettiin 
Yhdysvalloissa vuonna 1914. 

Vuonna 1958 miljonääri Harry Winston suostui lah-
joittamaan Hope Diamondin, yhden maailman kuului-
simmista timanteista, Washingtonin Historian museolle. 
Omaperäisistä ratkaisuistaan tunnettu miljonääri päätti 
postittaa timantin perille. Postimaksu 250 miljoonan dol-
larin timantille oli tuolloin 2,44 dollaria.

suomen Posti 380 vuotta

Suomen postilaitoksen perusti Pietari Brahe 1638. 
Postilähetyksiä kuljettivat omien hommiensa ohella pos-
titalonpojat, jotka saivat työstään palkaksi verohelpotuk-
sia. Postin ensimmäisten määräysten mukaisesti posti piti 
kuljettaa juosten eikä postitalonpoika saanut pysähtyä 
tarpeettomasti, saati puhua kenellekään. Rangaistus rik-
keestä oli neljän viikon vesileipävankeus. Laittaa nykyiset 
työehtosopimukset todella positiiviseen valoon. 

Pikku askelin vuosikymmenten edetessä ollaan monen 
uudistuksen kautta päästy nykyhetkeen. Edelleenkin jae-
taan kirjeitä, lähetetään ja toimitetaan paketteja ja lii-
maillaan postimerkkejä. Vakoileminen on saattanut jäädä 
menneitä aikoja vähemmälle. 5000 vuodessa perusidea 
on kuitenkin pysynyt entisellään. Melko huikeata, eikös?

teksti kirsi huovinen
kuvat Postimuseo ja mika kukkola



museoKesKus vAPriiKisTA TAmPereeLTA LöYTYY 
POSTImUSEO

PPostimuseo näkyy ja 
kuuluu talvipäivillä 
Vantaan flamingossa 
maaliskuussa 2019.

Postimuseo sijaitsee 
museokeskus Vapriikissa 
Tampereella. Museossa on 
mahdollisuus tutustua pos-

tinjakeluun ja kuljetukseen eri aika-
kausina alkaen vuodesta 1638, jol-
loin Suomen Postilaitos perustettiin. 

Esillä on postinjakajan sekä maa-
laiskirjeenkantajan virka-asuja 
1700-luvulta 2000-luvulle. Myös 
postinkuljetusvälineitä on nähtävillä 
ja vierailijoilla on mahdollisuus kat-
soa postin historiasta tehtyjä vide-
oita.

Museossa on erilaisia näyttelyitä. 
Parhaillaan esillä on Viestinviejät-

näyttely. Ajalla 16.11.2018-13.1.2019 
voi tutustua Joulun Taikaan.

Postimuseosta löytyvät postimerk-
ki- ja kuvakokoelmat. Kokoelmiin 
pääsee tutustumaan sopimalla vie-
railusta etukäteen. Postimuseon net-
tisivulta löydät tarkemmat ohjeet, jos 
kokoelmat kiinnostavat.

Postimuseo on mukana PAUn 
Talvipäivillä Vantaan Flamingossa 
16.-17.3.2019.

teksti mika kukkola
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f you want to relax, dissociate 
yourself from the noise and 
surround yourself with posi-
tive, uplifting sounds. Reading 

relaxes your mind and diverts your 
thoughts from stressful issues to 
something beautiful. 

Exercise, yoga, meditation in your 
living room, take a walk around with 
pets. A cool breeze and a long walk 
will refresh your mind. Play games 
with family or friends. All these can 
help you drop all of the stress and 
negativity of the day.

The more tired you are the more 
difficult it can be to get to sleep. 
Figuring out how to relax after work 
is essential, so that you can fall 
asleep faster and be ready to tackle 
the day when you wake up the next 
morning.

A good meal will also replenish your 
calories and fresh fruit will help too.

text emmanuel john

Emmanuel John, postal worker in 
Helsinki 39 Konala.

sTAYiNG ACTive 
AFTER WORK

iour work life and fam-
ily life need to be bal-
anced to be productive. 
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lelipä kerran keisareita, jotka pitivät niin hirveästi 
uusista koneista, että käyttivät kaikki rahansa 
hienoihin koneisiin. Heitä eivät kiinnostaneet 
postityöntekijät eivätkä he välittäneet käydä 
jakelutoimipaikoissa muun vuoksi kuin näyttääk-

seen Power Pointtia. Heillä oli päivän joka työvaiheelle 
eri leimaukset ja samoin kuin kuninkaasta voidaan kertoa, 
että hän on nyt valtioneuvostossa, niin täällä toistui lause: 
”Keisarit ovat leimauslaitteilla”.

Heidän suuressa valtakunnassaan tapahtui paljon haus-
kaa. Sinne saapui joka päivä paljon vieraita, ja niinpä ker-
ran tuli kaksi veijaria. He selittivät olevansa mestareita ja 
väittivät pystyvänsä saamaan koneet mitä tehokkaimpaan 
käyttöön. Eivät vain koneen ominaisuudet tulisi olemaan 
poikkeuksellisen ihania, vaan koneiden tuotoksissakin 
olisi sellainen kumma ominaisuus, että niitä eivät ensin-
kään näkisi ihmiset, jotka olivat joko virkaansa kykene-
mättömiä tai luvattoman tyhmiä.

”Siinä vasta tuotantoa”, ajattelivat keisarit. ”Sitä käyttä-
mällä saisimme siis selville, ketkä valtakunnassa ovat 
kykenemättömiä virkoihinsa. Voimme erottaa ahkerat ali-
suoriutujista. Sitä tuotantoa tehtäköön heti meille!” Ja he 
antoivat etukäteen mestareille runsaasti rahaa, jotta he 
pääsisivät alkamaan työnsä.

Ja he piirsivätkin heti koukeroisia käppyröitä ja olivat teke-
vinään työtä, vaikkei heillä ollut käsittelyssään ainoatakaan 
postilähetystä. Mutta silti he vaativat hienointa teippiä ja 
uusimpia zippilautoja ja ahkeroivat yömyöhään asti.

”Tekisipä mielemme yhtä kaikki tietää, kuinka pitkälle 
heidän työnsä jo on ennättänyt”, ajattelivat keisarit, mutta 
totta puhuen heitä hiukan huoletti ajatus, että tyhmät tai 
kehnosti virkaansa sopivat eivät tuloksia nähneet. Tietysti 
he siitä olivat varmoja, ettei heidän itsensä vuoksi tarvin-
nut pelätä; mutta sittenkin he mieluummin ensin olisivat 
lähettäneet jotkut toiset ottamaan asiasta selkoa. Koko 

valtakunta tunsi tuotannon taikavoiman, ja kaikki olisivat 
kiihkeästi halunneet nähdä, kuinka laiska tai tyhmä hänen 
toverinsa oli. ”Lähetetäänpä vanhat kelpo ministerit mes-
tareiden luokse”, keisarit tuumivat. ”He tajuavat parhaiten, 
miten tuotanto toimii, ovathan he viisaita eivätkä ketkään 
sovi virkoihinsa parhaimmin kuin he.”

Ja vanhat, kiltit ministerit menivät saliin, jossa mestarit 
istuivat ahertamassa tyhjien koneidensa ääressä.

”Herra varjelkoon”, pelästyivät ministerit ja aukoilivat 
silmiään, ”emmehän me näe mitään!” Mutta tämänkös he 
olisivat sanoneet ääneen.

Mestarit kehottivat heitä astumaan lähemmäs ja kysyivät, 
eikö lähetysten jakelujärjestys heistäkin ollut huikea ja 
uskomattoman täsmällinen. He viittilöivät tyhjiin laati-
koihin, ja ministeriparat aukoilivat yhä silmiään. Mutta 
mahdotontahan heidän oli nähdä, koska laatikoissa ei 
ollut yhtään mitään. ”Voi jumalamme”, he tuskailivat itsek-
seen. ”Olisimmeko me niin tyhmiä! Sitä emme ole kos-
kaan aavistaneetkaan, älköönkö sitä kukaan saako tietää. 
Emmekö muka kelpaisi virkoihimme? Mahdotonta meidän 
on tunnustaa, ettemme näe tätä tuotantoa.”

”No, te ette sano mitään”, uteli toinen mestareista. ”Niin, 
niin, sehän on loistavaa, mitä parhainta”, änkyttivät vanhat 
ministerit ja pinnistivät katsellakseen sankalasiensa läpi. 
”Tämä määrä, tämä laatu! Lupaamme kertoa keisareille, 
että näkemämme miellytti meitä aivan erikoisesti.”

”Sepä meidän on hauska kuulla”, ihastelivat mestarit. Ja he 
luettelivat eri lattiateippien harvinaisia värejä. Ja vanhat 
ministerit kuuntelivat oikein tarkkaavaisina osatakseen 
toistaa saman palattuaan keisareiden luokse – niin kuin 
he sitten osasivatkin.

Pian taas keisarit lähettivät toiset taitavat virkamiehet 
katsomaan, miten tuotanto edistyi ja ovatko läpäisyluvut 

e

VAHTI-
KOIRA

KeisAreiDeN uuDeT AATTeeT



SEURAA mEITÄ
FACEBOOKISSA
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parantuneet. Heidän kävi kuten ministereidenkin: he kat-
selivat katselemistaan, mutta koska muuta ei ollut kuin 
tyhjät laatikot, eivät hekään voineet mitään nähdä.

”Eikö olekin upeaa tuotantoa”, ihastelivat mestarit yhteen 
ääneen näytellen ja selittäen huikeaa jakelujärjestystä, 
jota ei ollut olemassakaan.

”Tyhmiä emme ole”, ajattelivat virkamiehet, ”hyviin vir-
koihimmeko siis olisimme kykenemättömiä? Hassua ker-
rakseen! Mutta ei auta antaa sen näkyä.” Ja he ylistivät 
mestareille MSM-nippuja, joita eivät nähneet, ja vakuut-
tivat iloitsevansa J-kirjeistä ja niiden virheettömästä 
jakelujärjestyksestä. ”Onpa tosiaankin mitä laadukkainta 
tuotantoa”, he kertoivat keisareille.

”Kaikki valtakunnassa puhuivat jo tuosta upeasta tuotan-
nosta. Niinpä keisaritkin jo halusivat päästä itse näke-
mään sitä valmistusvaiheessa. Suuri saattue maan hie-
noimpia henkilöitä mukanaan, heidän joukossaan myös 
vanhemmat taitavat virkamiehet, jotka jo aikaisemmin 
olivat käyneet mestareita katsomassa, he astelivat mes-
tareiden luokse. Nämä touhusivat minkä jaksoivat, mutta 
ilman ainoatakaan postilähetystä.

”Suurenmoista! Magnifique!” huudahtelivat kilvan taitavat 
virkamiehet. ”Suvaitkaa, teidän majesteettinne katsella 
noita teippejäkin, niiden värejä.” Ja he viittilöivät tyhjiin 
laatikoihin siinä uskossa, että muut varmaan näkivät pos-
tilähetyksiä. 

”Mitä kummaa”, ajattelivat keisarit, ”emmehän me näe 
mitään. Tämäpä kauheata, olemmeko tyhmiä vai laiskoja! 
Emmekö kelpaa keisareiksi? Hirvittävämpää ei meille olisi 
voinut tapahtua.”

”Annamme tälle Certifikaatin”. Ja he nyökkäilivät tyytyväi-
sinä ja tarkastelivat tyhjiä laatikoita. Eivätkä he voineet 
sanoa, etteivät nähneet kerrassaan mitään. Koko heidän 

saattueensa kurkki ja kurkisteli, mutta kukaan ei nähnyt 
enempää kuin toisetkaan. Kuitenkin jokainen vakuutti 
kuten keisarit edellä: ”Oi, se on hyvin vakuuttavaa!” Ja 
he kehottivat keisareita kertoman tästä uudesta, mul-
listavasta tuotannosta pian järjestettävässä suuressa 
juhlakulkueessa. ”Suurenmoista, loistavaa jakojärjestystä”, 
tarttui ylistys virkamiehestä toiseen, ja kaikki olivat syväs-
ti tyytyväisiä näkemäänsä. Keisarit myönsivät mestareille 
kiitospalkkiot laadun parantamisesta ja sisäläpäisyn hui-
keasta tehostamisesta.

Juhlapäivän edellisen yön mestarit istuivat työssään. 
Ihmiset saattoivat nähdä, miten he hiki päässä joudutti-
vat ihmekoneitaan saamaan postilähetykset jakelujärjes-
tykseen. He olivat säätävinään nappuloita, he siirtelivät 
tyhjiä laatikoita ja huudahtivat lopuksi: ”No, vihdoin ovat 
lähetykset jakelujärjestyksessä!”

Keisarit saapuivat loistavimpien hoviherrojensa saattami-
na mestareiden luokse, ja nämä nostivat kätensä koholle 
kuin muka jotain kannatellen ja sanoivat: ”Kas tässä on 
J-laatikko, tässä Postinen, tässä MSM-kimppu”, ja niin 
edespäin. ”Jakajien laukku on kevyt kuin hämähäkin seitti. 
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Luulisi melkein, ettei ole mitään jaettavaa, mutta siinäpä 
reseptin erinomaisuus juuri piileekin.”

”Tosiaankin”, säestivät hoviherrat, mutta eivät he mitään 
nähneet, koska mitään nähtävää ei ollut olemassakaan.
”Suvaitsisiko teidän keisarilliset majesteettinne nyt kaik-
kein armollisimmin asettua työntekoon”, ehdottivat mes-
tarit, ”niin panemme yllenne uudet Ergo-laukut, näin, tässä 
suuren peilin edessä.”

Keisarit heittivät läppärilaukkunsa ja mestarit ojensivat 
heille kullekin uuden uutukaisen Ergo-laukun, joka oli 
muka täynnänsä MSM-, Postinen-, Premium- ja J-nippuja. 
Keisarit kääntyilivät ja pyörähtelivät peilin edessä.

”Mainiota, miten ne sopivat, miten ne ovat käytännölli-
siä”, huudahdeltiin joka puolelta. ”Mikä kuosi! Mitkä värit! 
Kerrassaan verraton laukku!”

”Kyburzit, joilla kuljette juhlakulkueessa, odottavat ulko-
na”, kuulutti juhlamenojen yliohjaaja.

”Jaha, olemmekin valmiina”, sanoivat keisarit. ”Eivätkö 
Ergo-laukut mukaudukin yllemme hyvin?” Ja he käännäh-
tivät vielä kerran peilin edessä, jotta olisi uskottu heidän 
tyystin tarkastelevan erinomaisuuttaan.

Kamariherrat, joiden piti viedä kimput, haparoivat käsin 
lattiaa kuin tarttuakseen kimppuihin. He kulkivat kuin 
kimppuja kantaen, sillä kenenkään ei pitänyt huomata, 
että he eivät edes nähneet kimppuja.

Ja niin keisarit ajelivat juhlakulkueessa ihanilla 
Kyburzeillaan. Kaikki, jotka olivat kadulla ja ikkunoissa, 
ihastelivat: ”Taivas, miten tyylikkäitä keisarit ovat! Miten 
hienosti oranssi liekki palaa!” Kukaan ei halunnut ilmaista, 
ettei hän nähnyt mitään, sillä sehän olisi paljastanut hänet 
joko virkaansa kykenemättömäksi tai peräti alisuorittajak-
si. Mitkään keisareiden saavutukset eivät olleet saavutta-
neet näin suurta huomiota.

”Mutta enhän mä ole saanut Aku Ankkaa ainakaan kol-
meen viikkoon.” tokaisi silloin pieni lapsi.

”Herran tähden, kuule, mitä tuo viaton puhuu!”, virkkoi isä. 
Ja lapsen sanat levisivät kuiskauksena kansalaisesta kan-
salaiseen. ”Aku Ankkaa ei ole jaettu oikein, niin sanoi tuolla 
pieni lapsi. Ei ole tullut koko lehteä!” ”Onko se mennyt 
jopa väärään postilaatikkoon?”, huusivat lopulta kaikki. Ja 
se hirvitti postityöntekijöitä, sillä heistä he olivat oikeassa. 
Mutta keisarit ajattelivat: ”Ei meidän auta, juhlakulkue on 
vietävä loppuun.” Niinpä he ryhdistäytyivät vielä ylvääm-
miksi, ja ministerit astelivat kantaen MSM-nippuja, joita ei 
ensinkään ollut.”

Kirjoittaja on postityöntekijä, joka romahti lukiessaan 
pienokaisilleen H. C. Andersenin satua Keisarin uudet 
vaatteet. Kirjoittaja on muuttanut useita kohtia Otavan 
kustantamasta Suomen lasten satuaarteet-kirjasta lainaa-
mastaan tekstistä.
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JÄSEnKYSELYYn
JA voiTA KAKsi LeFFALiPPuA

ilmaise vastauksesi/mielipiteesi alla oleviin kysymyksiin. kaikkien tammikuun loppuun mennessä vastanneiden kesken 
arvotaan viisi kahden leffalipun pakettia.

1. Tiedätkö, mitä seuraavista on Paun Talvipäivillä 2019? ympyröi oikeat vaihtoehdot.

• kylpyläosasto K–18
• kansanedustajapaneeli
• kilpailut sählyssä, keilailussa ja biljardissa
• Rolling Stones
• Vantaan kaupunginjohtaja
• nastaa väkeä

2. miten Postin voittopalkkiota tulisi käyttää? ympyröi vastauksesi.

• Henkilökohtaisena kiitospalkkiona.
• Osuutena jokaiselle työntekijälle kuuluvassa henkilöstörahastossa.
• Jokin muu tapa, mikä? _______________________________________

3. mitä haluaisit lukea Preivarista?

4. mitä toiveita ja odotuksia sinulla on osaston toiminnasta?

5. mitä alueellisia tapahtumia toivoisit Postin työhyvinvointisäätiön järjestävän alueellamme?

Voit antaa vastauksesi nimettömänä tai nimelläsi. Nimellä annetut vastaukset osallistuvat arvontaan.
Toimita vastauksesi, arvontaan osallistuaksesi myös yhteystietosi, postitse tai sähköpostilla tammikuun loppuun
mennessä Preivarin toimitukseen, jonka osoitteet löydät tämän lehden sivulta kolme.
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Lähetä tummennettuihin ruutuihin muodostuvat neljä ratkaisusanaa otsikolla ”kuvaristikon ratkaisu”, nimesi ja 
osoitteesi 31.1.2019 mennessä Preivarin toimitukseen. Vastauksen voit lähettää postitse tai sähköpostilla. Preivarin 

osoitteet löydät tämän lehden sivulta kolme. Oikein vastanneiden kesken arvotaan kahden leffalipun paketti.
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