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PÄÄKIRJOITUS
Niin vain vuosi vierähti edellisestä Preivarista, ennen kuin
saatiin uusi numero tehtyä. Tässä välissä osasto on julkaissut
Jouluinen Preivari 2020- vihkon, joka postitettiin jäsenille kotiin.
Tässä lehdessä kirjoitetaan enemmän markoista ja penneistä
kuin euroista. Päädyin olemaan itselleni armollinen sanonnan
”joka ei tunne menneisyyttä, ei voi ymmärtää nykyaikaakaan”
turvin. Oikeasti ajattelen lukijakunnan odottavan tietoa tästä
hetkestä ja lupauksia tulevaisuudesta. Ikävä kyllä positiivisia
tulevaisuuskuvia ei tällä hetkellä oikein ole annettavissa.
Tämän lehden sivulla 28 Reitti- lehden päätoimittaja Juha Pöyry
kertoo osaston lehden tarkoituksesta lehden perustamisen ajalta. ”Lehden tarkoituksena on toimia tiedonvälittäjänä sekä myös
mielipiteiden ilmaisukanavana.” Mielipideosion toteuttamisen
jatkuva epäonnistuminen jurppii kaikista eniten.
Korona on oiva selitys tähän vajaatoimintaan ja näin kävikin
suunnittelemani artikkelin tekemisessä jakelunlähtöpisteistä.
Totta on myös se, että lehteen ei tule oikeastaan lainkaan vinkkejä juttujen aiheista, kirjoittajista tai kuvittajista. Näitä vinkkejä
ja ehdotuksia suurella innolla otettaisiin vastaan.
Mielipiteiden lausumisessa muualla kuin sosiaalisessa mediassa on tultu kovin aroiksi. Kävipä tässä Preivarinkin kohdalla
siten, että kuulin työnantajan edustajan ottaneen yhteyttä erääseen kirjoittajaamme. En pitänyt kuulemastani.
Katson, että kaikki lehteemme päätyvät kirjoitukset, varsinkin mielipidekirjoitukset, ovat päätoimittajan siipien suojissa.
Yhteyttä olisi mielestäni pitänyt, ainakin ensin, ottaa päätoimittajaan. Jatkossa kirjoituksia tullaan, kirjoittajan niin halutessa,
julkaisemaan nimettöminä.
Vuokratyön käyttö Postissa on yleinen puheenaihe jäsenistön
keskuudessa. Suosittelen lukemaan uusimmasta Reitti- lehdestä liiton puheenjohtajan kirjoituksen aiheesta. Kirjoitus antaa
edes vähän toivoa siitä, että tuo suuri epäoikeudenmukaisuus,
vuokratyöntekijöiden halpuuttaminen, sittenkin olisi vikatikki
työnantajien toimissa. Selvästikin ammattiyhdistysliike pureutuu asiaan ja syvälle. Tämä ottaa aikansa eikä tässä hetkessä
vielä helpota juuri lainkaan.
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1.

VUOSIKOKOUKSET 2020 JA 2021
Koronasta huolimatta osasto on pitänyt yhdistyslain määrittelemät kokoukset ja toimittanut niihin liittyvät
tehtävät luovin ratkaisuin.

Vuoden 2019 toimintakertomus ja 2020 toimintasuunnitelma julkaistiin viime kesän Preivarissa. Toimintakertomus
2020 ja -suunnitelma 2021 lähetettiin kaikille työpaikoille erillisenä vihkona.
Vuosikokous 2020 pidettiin viivästyneesti 12.9.2020
Kuljetusliittojen Hakaniemi-salissa. Paikalla oli 36 äänioikeutettua jäsentä.
Myös vuosikokous 2021 pidettiin Hakaniemi-salissa, mutta
lisätwistiä saatiin niin kutsutusta hybridi-mallista. Osa jäse-
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nistä osallistui Teams-yhteydellä, osa oli Hakaniemi-salissa
ja osa osaston toimistolla yhteisellä Teams-yhteydellä.
Äänioikeutettuja jäseniä kokoukseen osallistui 23.

Osallistu kilpailuun lähettämällä kuva 31.8.2021 mennessä sähköpostiin pau.helsinginosasto@gmail.com.

Kokouksen kannanoton voit lukea tästä lehdestä sivulta
19. Laajasta medialle levittämisestä huolimatta ei ole
huomattu, että mikään lehti olisi kannanottoa julkaissut.
Syitä voimme vain arvailla, mutta toki kaikilla aloilla on
nyt ollut ahdinkoa. Lisäksi usea lehtikustantamo on mukana jakelubisneksessä Postin kilpailijoilla. Oletettavasti
lehdissä mieluusti julkaistaisiin pelkkää Postin haukkumista yrityksenä. Kurjuuden syyt ovat moninaiset ja
osasto päätyi postittamaan kannanoton jokaiselle kansanedustajalle kirjeenä.

PALA POSTIHISTORIAA Osaston toimistotila on myyty Rakennusliitolle ja tila
on tarkoitus saada tyhjennettyä tämän
kesän aikana. Kaikki säilytettävät dokumentit toimitetaan Työväen Arkistoon,
jonne osa on jo toimitettukin.

3.

Jatkossa osasto vuokraa liiton toimitiloista huoneen omiin
tarpeisiinsa. Osaston posti- ja käyntiosoite tulee muuttumaan syksyn aikana.

Molemmissa kokouksissa osaston puheenjohtajaksi valittiin Satu Ollikainen. Kokouksessa 2021 valittu osaston
toimikunta, (suluissa järjestäytymiskokouksessa valikoitunut tehtävä); varsinaiset Ivovaara Rasmus (sihteeri),
Pakkanen Jarmo (varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja),
Pohjanvuori Pertti (tositteiden tarkastaja), Rajala Juhani,
Viitaniemi Jaana (tositteiden tarkastaja) ja Väisänen Timo
(jäsenvastaava) sekä vapaaehtoisesti varajäseninä ja arvotussa järjestyksessä 1. Sievilä Riitta (tiedottaja ja varasihteeri), 2. Matilainen Olli ja 3. Heinävaara Tuomo.

Keväällä osasto ilmoitti Facebook-sivullaan, että jäsenet
voivat hakea tavaroita ja kalusteita itselleen. Näin saatiin
huomattava osa tavaroista kiertoon eikä niitä tarvitse
lähteä kuljettamaan mihinkään.

2021 kokouksessa valittiin myös osaston liittokokousedustajat: Airaksinen Seppo, Ivovaara Rasmus, Lappalainen
Jaana, Lundström Linda, Matilainen Olli, Pakkanen Jarmo,
Pohjanvuori Pertti, Rajala Juhani, Sievilä Riitta, Viitaniemi
Jaana ja Väisänen Timo. Varaedustajat: Kari Tuula, Mäkinen
Jere ja Neuvonen Teemu.

Toimita postiosoitteesi sähköpostiin pau.helsinginosasto@gmail.com, ilmoita samalla kumman kirjan haluat
vai haluatko molemmat. Osasto postittaa lukemista niin
kauan kuin tavaraa riittää.

Kuvassa näkyviä kirjoja ”Viesti menee perille” ja ”Tarinoita
postivaunulaisista” on jäänyt jäsenistölle jakamatta, joten
nyt sinulla on mahdollisuus saada pala historiaa Helsingin
osastosta vuosilta 1945 - 2005 ja postivaunulaisista vuosilta 1862 - 1995.

Liittokokous avattiin 2.6.2021 ja siirrettiin pidettäväksi
11. – 13.8.2021. Kuvassa avaukseen paikan päällä osallistuneet osastomme edustajat Linda, Pertti ja Jarmo.

2.

KUVAKILPAILU Pitkän perinteen
mukaisesti osasto lähettää syntymäpäivätervehdyksen tasavuosikymmeniä täyttäville jäsenilleen alkaen 50.
juhlapäivästä.

Toimikunta valitsee lähetetyistä kuvista kolme voittajakuvaa, joista osasto palkitsee lähettäjän 50 euron
S-ketjun lahjakortilla. Osasto pidättää oikeuden valittujen kuvien käyttämiseen.

piirros Jasmin Lehto

Kuvassa olevat viimeksi tilatut onnittelukortit alkavat
loppua, joten osasto järjestää kilpailun uusien korttien
kuvista. Kuva voi olla myös piirros.
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Muinoin käytetty työlupakortti lakon ulkopuolelle rajattujen töiden tekemiseen.

MENNEISYYS, NYKYISYYS,
TULEVAISUUS
PUHEENJOHTAJALTA

T

ämän lehden ilmestyessä voi sanoa uuden aikakauden alkaneen osaston toiminnassa.

Omaa tuttua tilaa Siltasaarenkadulla ei enää ole.
Syksyllä 2020 pidetty osaston vuosikokous teki yksimielisen päätöksen, että tila myydään Rakennusliitolle. Tila oli
osastolla 25 vuotta omassa käytössä.
Nykyään osaston toiminta ei ole ollut enää niin aktiivista,
mitä se oli erityisesti 70- ja 80- luvuilla. Erilaiset ammattiosastojen ylläpitämät kerhotoiminnat ovat hiipuneet
vuosien saatossa. Ammattimaisesti ohjatut lajikeskeiset
seurat ovat tulleet tilalle, eikä näin ollen ammattiyhdistyliikkeen ylläpitämiä kerhoja enää tarvita. Tämä on yksi
syy, miksi omalle tilalle ei ole nykypäivänä samanlaista
tarvetta kuin aiemmin.

Osaston historian arkistoiminen
Vuonna 2019 osaston arkistoa alettiin selvittämään sillä
silmällä, että omasta tilasta tultaisiin luopumaan jossain
vaiheessa. Pöytäkirjat osaston perustamisvuodesta 1906
lähtien aina vuoteen 1999 vietiin Työväen Arkistoon.
Vuoteen 1960 asti pöytäkirjat ovat siististi käsin kaunokirjoituksella tehty ja nidottu kirjoiksi. Tämän jälkeen
pöytäkirjat alkavat olla koneella kirjoitettuja.
Lisäksi Työväen Arkistoon on viety kirjanpidon tilikirjat
vuodesta 1972 vuoteen 1999, Hepomies-lehdet sen julkaisuajalta 1981 – 2014. Saapuneet ja lähteneet kirjeet,
erilaisten kerhojen, jaostojen, työhuonekuntien ja vastaavien materiaalit 1900- luvulta on myös toimitettu arkistoon.
Kesän jälkeen keskitytään 2000- luvun materiaalin arkistoon viemiseen. Osastosta löytyy vielä laatikkokaupalla
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valokuvia, cd-levyjä ja materiaaleja, joita täytyy tarkastella ja miettiä, mitä niistä on syytä säilyttää.
Valokuvia voidaan säilyttää, mikäli
niihin löytyy tunnistetiedot, muutoin
niillä ei tee juuri mitään.
Muisteluja ja kierrätystä
Osaston materiaalia läpikäydessä ja
irtainta tyhjentäessä, vastaan on tullut kaikenlaista mielenkiintoista ja
muistoja herättävää, joista voisi kirjoittaa paljonkin.
Syksyn 2019 lakon ja lakkopäivärahahakemusten käsittelyn jälkeen
arkistointi jatkui. Oli jotenkin koomista, kun kaikkea sitä paperia läpi käydessä koko ajan osui käsiin vuoden
1955 postilakkoon liittyviä lakkopäiväkirjoja, lakkovahtien hihanauhoja
ja työlupakortteja lakon ulkopuolelle
rajattujen töiden tekemiseen.
Osastolla on ollut myös kummilapsia. Heille kirjoitettuja ja heidän kirjoittamiaan kirjeitä löytyy osastosta.
Mietityttää mahtaisiko kyseisiä lapsia löytyä ja voisiko heidän kuulumisiaan kysellä. Sosiaalisesta mediasta
voisi olla apua.
Kalustoa ja muuta irtainta tarjottiin jäsenille osaston Facebookissa.
Suurin osa tavaroista saatiin kierrätettyä, jonkin verran vietiin Sorttiasemalle. Kalusteet olivat lähinnä
Postista aikoinaan saatuja puisia
lajitteluhyllyjä, jotka ovat toimineet
arkistohyllyinä. Nämä herättävät aina
muisteluja entisistä hyvistä ajoista.

kokoustaa tarpeen tullen. Vanhimmat
muistoesineet ja esimerkiksi taulut
muuttavat osaston mukana.
Lähitulevaisuudessa
Vuosikokouksessa 2020 kysyimme kokoukseen osallistujilta, mitä
vapaa-ajan toimintaa he odottavat
osastolta. Vastauksia kyselyyn tuli
yhteensä 33 ja vastaajat pystyivät
esittämään useita eri vaihtoehtoja.
Eniten, 15 kpl, haluttiin illallista tai
illanviettoa, 14 halusi osaston järjestävän jotain kulttuuriin liittyvää ja
13 ehdotti, että osasto järjestäisi jonkun matkan. Talvipäivien majoitusta
toivottiin 10 vastauksessa. Lisäksi
esitettiin tavaralahjaa, Linnanmäkiranneketta ja jäsenkoulutusta.
Toimikunta tulee näitä ajatuksia käyttämään ohjenuorana suunnitellessaan
tulevia tapahtumia. Toimikunnan 8.6.
pidetyn kokouksen perusteella voidaan jo kertoa, että lauantaille 21.8.
on suunnitteilla retki Porvooseen.
Mitään varmistunutta kerrottavaa ei
tässä kohtaa vielä ole, mutta pistä
päivä kalenteriin, osasto tiedottaa
lähempänä ajankohtaa.

Osasto on
vuokrannut
toimistohuoneen
liiton tiloista.

Toivottavasti korona hellittää nopeasti ja pääsemme palaamaan niin
sanotusti normaaliin arkeen ja voimme alkaa jälleen järjestää jäsenistölle erilaisia asioita niin työelämään
kuin vapaa-aikaankin liittyen.
Tähän on hyvä päättää muistelot ja
tulevaisuuden pohdinta, on aika miettiä
kesää, aurinkoa ja lepoa. Nautinnollista
kesää ja lomaa jokaiselle.

Vaikka tänä päivänä postityö ei ehkä
tässä kohdin synnytä positiivisia
ajatuksia, ajan kuluessa tilanne voi
muuttua. Aika kultaa muistot ja voi
olla, että 30 vuoden päästä ajatellaan
tätä aikaa entisinä hyvinä aikoina.
Nyt osasto on vuokrannut toimistohuoneen liiton tiloista, siellä voidaan myös

SATU OLLIKAINEN
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KORONA-AIKAA

TYÖSUOJELUSSA
TYÖSUOJELUVALTUUTETULTA
Kuluva vuosi on taas mennyt koronarajoitusten puitteissa.

R

iskienarvioinnit oli tarkoitus tehdä joka toimipaikkaan ennen kesää, mutta maaliskuussa asetettu uusi täyskielto liikkumisen suhteen toimipaikoissa siirsi tekemättömät arvioinnit tulevaan
syksyyn ja talveen.
Runsasluminen talvi
Pitkästä aikaa alueella oli oikea talvi, ja vieläpä pitkä
sellainen, joka toi haasteensa postinjakeluun. Välillä lunta
tuli todella reippaasti. On meillä vaan hienoa henkilökuntaa, kun jakelut saatiin pääsääntöisesti hoidettua säässä
kuin säässä. Pahimpina lumimyrskypäivinä osassa toimipaikoista esimies teki päätöksen siirtää jakeluun lähtöä
myöhäisemmäksi tai jopa seuraavaan päivään, mikä olikin
järkevää, jos kelit olivat mahdottomat.
Valitettavasti talvi näkyi tapaturmien määrissä.
Liukastumisia ja kaatumisia sattui paljon helmi- ja maaliskuussa, lisäksi muutama vakavampi tapaturma, joissa
tuli luunmurtumia.
Tapaturmia seurataan Postissa myös valtakunnan tasolla
ja pääkaupunkiseudun osalta useasti tuli selvittää, miksi
kaupunkialueella on haastavampaa selvitä jäisillä ja lumi-
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silla kaduilla kuin muunlaisilla alueilla Suomessa.
Fiksattu työ
Nyt tilanne on toki olennaisesti parantunut. Tätä kirjoittaessa esimerkiksi Espoossa edellinen poissaoloa aiheuttanut tapaturma on sattunut helmikuussa. Osaltaan selitys
on se, että Espoossa on aktiivisesti tarjottu niin kutsuttua
fiksattua työtä.
Jos työtapaturma olisi aiheuttanut vaikka 1-3 päivän sairauspoissaolon, niin työntekijälle on tarjottu toisenlaista
työtä kyseisiksi päiviksi, esimerkiksi sisätyötä kokopäiväisesti.
Fiksattuun työhön suostuminen on vapaaehtoista ja suostumuksen tämän käyttöön antaa työterveyslääkäri, mutta
työyhteisön ja monesti myös työntekijän kannalta tämä
on hyvä vaihtoehto 1-3 päivän sairauspoissaoloihin.
Uusi varatyösuojeluvaltuutettu
Alueella käytiin työsuojelun varavaltuutettujen vaalit
keväällä, kun 1. vara Petra Peltomäki siirtyi muihin työtehtäviin Postissa eikä 2. varavaltuutettu ollut valmis

ottamaan vastaan varsinaisen sijaistamista.

tä ”kartalle” paikkojen erilaisista
tilanteista.

Vain yksi ehdokas ilmoitti halukkuutensa mainittuihin tehtäviin, joten
sopuvaalilla työsuojelun 1. varavaltuutetuksi valittiin Sari Kolehmainen,
postityöntekijä Espoon keskuksesta.
Sari toimii tällä hetkellä Espoon keskuksen ja Kivenlahden jakelutoimipaikkojen työsuojeluasiamiehenä.
Onnea Sarille valinnasta!

Koronan aikanakin toimipaikkoja on
yhdistetty ja esityötä siirretty hurjalla
tahdilla. Alkuhankaluuksien jälkeen
olen työsuojeluvaltuutettuna saanut
käydä katsomassa, ihan kutsuttuna,
jakelunlähtöpisteiden uusia tiloja,
ennen kuin työt niissä ovat alkaneet.
Tämä on tärkeää, koska aina on noussut esiin vielä jotain, mitä pystytään
muuttamaan ennen muutosta.

Sarin perehdyttäminen tehtävään
alkaa juhannusviikolla ja työsuojeluvaltuutetun ensimmäinen sijaistaminen on viikoilla 27-31 ajalla 5.7. – 8.8.
Sarin työpuhelimen numero on 050
5908191 ja sähköpostiosoite sari.
kolehmainen@posti.com

Turvallista ja lämmintä
kesää kaikille!

Valtakunnan tasolla
tuli selvittää, miksi
kaupungissa on
haastavampaa
selvitä jäisillä
kaduilla kuin
muilla alueilla.

Seppo Airaksinen
piirros Tuomo Heinävaara

Jakelunlähtöpisteet lisääntyvät
Kun joskus päästään näistä liikkumisrajoituksista, tarkoitus on käydä
kaikissa alueen työpaikoissa ja pääs-
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Koneinsinööri John Stenberg ja puolisonsa Pauline Stenberg o.s. Siliverstov 1867 (kuva: Museovirasto / Historian kuvakokoelma)
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MIKSI HAKANIEMEN LYHYT
SILTA ON PITKÄSILTA –

M

oni nykypäivän helsinkiläinen
saattaa ihmetellä, miksi
Hakaniemessä
on
Pitkäsilta, vaikka se on varsin lyhyt.
Eikä ole tavatonta, että Siltasaarta
ei tunneta, vaikka olemassa on
Siltasaarenkatukin. Pitkänsillan korvasta Siltasaarenkadulta lähtee John
Stenbergin ranta, mutta millainen
mahtoi olla nimikkokadun saanut
mies? Vastaukset löytyvät, kun palataan ajassa taaksepäin.
Hiirisaarista Siltasaariksi
Helsinki perustettiin vuonna 1550
Ruotsin kuningas Kustaa Vaasan käskystä Vantaanjoen suulle. Suomen
kenraalikuvernöörin, kreivi Pietari
Brahen määräyksestä kaupunki kuitenkin siirrettiin 1640 Vironniemeen
nykyiselle paikalleen Senaatintorin
tienoille. Siltasaarta ei nimistössä
ollut, vaan Brahen aikana oli vielä
kaksi itsenäistä saarta, Musholmen
ja Rottaholma – eli Iso Hiirisaari ja
Pieni Hiirisaari.
Kaupungin siirtämisen jälkeen haluttiin rakentaa suorempi tie uudesta
keskustasta idän suuntaan, jottei tar-

vitsisi enää kiertää Töölönlahtea ja
silloista Kluuvinlahtea. Uusi Itäinen
Viertotie rakennettiin vuonna 1651
kyseisien saarien kautta. Matka
Sipoon suuntaan lyheni kolmella
virstalla, joka vastaa lähes samaa
matkaa kilometreinä.

JA KUKA OLI
SILTASAARELAINEN
JOHN STENBERG?

Kruununhaasta Musholmenin eteläpuolelle rakennettiin pidempi
ja pohjoispäähän lyhyempi silta.
Siltojen valmistuttua niitä alettiin
kutsua nimillä Pitkäsilta ja Pikkusilta.
Samalla vakiintuivat nimet Iso
Siltasaari ja Pikku Siltasaari.
Jälkimmäinen oli hyvin pieni saari
isomman varjossa.
Siltasaarien pohjoispuolisella mantereella sijaitsi Hakaniemi. Nimi
juontuu paikalla olleesta haasta
eli karjan laidunalueesta. Vastaavia
nimiä on myös muualla Helsingissä,
kuten Kruununhaka ja Hakasalmi.
Rakennusmaata tarvitaan kaupungin
teollistuessa ja kasvaessa
1800-luvun loppupuolella havahduttiin siihen, että kapeat sillat olivat
ahtaita pääkaupunkiin suuntatuville
huoltokuljetuksille. Helsingin asu-
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kasluku ylitti 30 000. Siltasaareen
haluttiin uusi tori, joka helpottaisi
kaupankäyntiä ja vähentäisi hevosliikennettä keskustaan. Pitkänsillan
kautta saattoi kulkea vilkkaimpina
päivinä lähes 2000 hevosmiestä
tavarakärryineen – muun muassa
Kauppatorille.
Samoihin aikoihin Helsinki alkoi
voimakkaasti teollistua ja työläisille
tarvittiin asuntoja. Sörnäisten sata-

liian pieni. Hän ryhtyi edistämään
osaltaan matalan Hakaniemenlahden
täyttöä. Kovin tarjosi kivimursketta
ajaville hevosmiehille tupakkaa ja
pientä rahallista lisäpalkkiota, jotta
he tyhjentäisivät kuormiaan myös
Pikku Siltasaaren rantaan. ”Då och
då nån liten extra slant”, kuten hän
asian ilmaisi.
Kovin
onnistui
aikeissaan.
Täyttömaalle hän rakennutti muun

on nykyään Kallion kaupunginosassa Siltasaaren osa-alueella sijaitseva
määrittelemätön alue. Hakaniemeksi
käsitetäänkin yleisesti lähinnä torin
ympäristö.
Torikauppa alkaa Hakaniemessä
Hakaniemen tori aloitti toimintansa
täyttömaalla joulun alla 1897. Tori
perustettiin ”kaikenlaista kaupankäyntiä varten”. Myynnissä oli heinää
ja viljaa eläimille, erilaisia maataloustuotteita, metsäriistaa, halkoja,
saaveja, koreja ja jopa huonekaluja.
Myöhemmin torille löysivät myös
kangaskauppiaat, jotka myivät tekstiilejä kodin sisustukseen ja vuodevaatteiksi, tuonnempana myyntiin tuli myös erilaisia asusteita.
Venäjältä tulleet tataarit toivat oman
värikkyytensä torimyyjien sankkaan
joukkoon. Tori muistutti 1900-luvun
alussa ajoittain etelämaalaista kauppabasaaria kojuineen, joita oli toista
sataa. Kauppahalli valmistui 1912.

John Stenbergin konepaja Siltasaaressa 1900-luvun alussa. Etualalla iso höyryvene. (kuva:
Suomen Merimuseo / Merimuseon kuvakokoelma)

makin oli käynyt ahtaaksi ja tarvitsi lisämaata. Kallioon ryhdyttiin
rakentamaan asuntoja työväestölle
ja sataman laajennustyöt alkoivat.
Hakaniemenlahti täytetään

muassa kauppa- ja ravintolarakennuksen, saunan ja puutarhan.
Kaupunginisät määräsivät Kovinin
maanlaajennusaikeille aika pian tiukat rajat, koska saarella vietettiin
huonoa elämää.

Satamatyömaan ruoppausmassat
päätettiin kuljettaa kaupunginvaltuuston päätöksellä Itäisen Viertotien
ja Hakaniemen huvila-alueen väliin
matalaan
Hakaniemenlahteen.
Lahden täytteeksi saatiin myös kivimursketta Kallion rakennustyömailta.
Pikku Siltasaareen oli asettunut vuokralle venäläinen liikemies Aleksei
Kovin, jonka liiketoimille saari oli

Täytön myötä Hakaniemestä niemenä ja Siltasaarista tuli osa mannerta.
Pienempi silloista purettiin tarpeettomana 1891, koska se oli jäänyt täydellisesti kuivalle maalle. Nykyäänkin
käytössä oleva graniittinen Pitkäsilta
valmistui 1912. Neljä edeltävää siltaa olivat puurakenteisia.
Hakaniemi on jäänyt elämään torin ja
metroaseman nimissä. Virallisesti se
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Pitkänsillan eteläpuolisissa kaupunginosissa riitti ostovoimaa jos jonkinlaisille tarvikkeille. Porvarilliset
hienostorouvat eivät kovin herkästi
tulleet itse toriostoksille työläiskaupunginosaan, mutta lähettivät palveluskuntansa Hakaniemen torille
tekemään ostoksia. Suurin suosio oli
tuoreilla maalaistuotteilla.
Siltasaaren suuret teollisuusyrittäjät
Siltasaarella on ollut suuri merkitys
Helsingin teollistumisessa. Saarella
on ollut jos jonkinmoista teollisuutta. Ensimmäinen tunnettu yritys
Siltasaaressa oli Porvoosta tulleen
liikemiehen Carl Gustav Langéenin
perustama portteri-, siideri- ja olutetikkatehdas. Se aloitti toimintansa 1832. Myöhemmin hän perusti Siltasaareen kynttilä-, saippua- ja
suopatehtaan. Tulitikkutehdasta
unohtamatta. ”Työtätekevän luokan

jäsenille” hän avasi sauna- ja kylpylaitoksen.
Siltasaaren merkittävimpiä teollisuusyrityksiä oli Euroopan suurimpiin kuulunut Georg Rieksin tapettitehdas, jonka tuotteet menivät kuin
kuumille kiville Suomessa ja muualla
Venäjällä. Vuonna 1880 tuotanto oli
2,8 miljoonaa rullaa. Myöhemmin
tehdas joutui muuttamaan Pietarin
liepeille lähemmäs päämarkkinaaluettaan, koska emä-Venäjä oli asettanut Suomen suuriruhtinaskunnalle
tullimaksurajan.
Suomen parhaat teoreettiset ja käytännölliset taidot
Kolmas siltasaarelainen teollisuusmies oli ristimänimeltään Johan
Didrik Stenberg, joka 16-vuotiaana
lähti Saksaan opiskelemaan koneinsinööriksi. Hänen kauppiasisänsä
vastusti Saksaan lähtemistä, koska
itse vieroksui teknisiä asioita. Poika
tunsi silti kykynsä, lähti ja otti käyttöön etunimen John. Opiskelujen
päätyttyä Johnin sanottiin olevan
ylivoimaisesti Suomen parhailla teoreettisilla ja käytännöllisillä taidoilla
varustettu 20-vuotias vuonna 1861.
Valmistuttuaan hän teki alansa töitä
lähinnä Viipurissa ja Varkaudessa,
mutta palasi takaisin Helsinkiin
isänsä konepajayrityksen teknilliseksi johtajaksi 1871. John oli suostutellut isänsä Johanin ostamaan von
Julineilta Hakaniemen konepajan.
Poika oli saavuttanut mainetta ja
kunniaa alallaan eikä se ollut jäänyt
isältä huomaamatta. Mukaan yritykseen tulivat myös Johnin veljet ja se
sai nimekseen Ab J. D. Stenberg &
söner. Nimikirjaimet tarkoittavat isää,
Johan Daniel Stenbergiä.
Konepaja valmisti höyrykoneita ja
-kattiloita ja kehäsahakoneistoja ja
teki erilaisia valutöitä. Yritys menestyi hyvin, mutta vuonna 1876 John

Stenberg lähti johtajan paikalta.
Yhteistyö lujatahtoisen isän kanssa
osoittautui hankalaksi, eikä veljienkään Oscar ja Axel kanssa oikein
sujunut. Lähdön syynä oli myös
alkanut laskusuhdanne ja orastavat
terveyshuolet. John haaveili omasta
konepajasta, mutta perusti koneiden
maahantuontiliikkeen.
Uusi konepaja aloittaa
Sydänvaivoista huolimatta John
Stenbergin haave omasta konepajayrityksestä toteutui. Yritykselle löytyikin yllättäen paikka aivan isän
yrityksen lähistöltä. Stenberg osti
tontin rakennuksineen samasta paikasta, jossa hänen nimikkokatunsa
nyt on. Hinta oli 65 000 markkaa,
joka vastaa kutakuinkin 275 000
euroa nykyrahassa.
Konepajatuotteiden kysyntä oli
vähäistä eikä uutta tuotantoa kannattanut heti aloittaa. Sen sijaan
Stenberg korjautti samaisella tontilla Pitkänsillan korvassa sijainneen kauppaneuvos Gaddin huvilan.
Omien suunnitelmien ja piirustusten
mukaan talosta purettiin lähes kaikki
vanha ja se rakennettiin käytännössä
uudelleen.
Rakennuksen alakerran tilat oli
varattu aloittavalle yritykselle, yläkerran tilat oli tarkoitettu Stenbergin
perheelle. Taloon tehtiin siihen
aikaan harvinainen vesijohto. Niinpä
yksi yläkerran kymmenestä huoneesta sisustettiin kasvihuoneeksi, jonka
keskellä solisi suihkulähde. Huoneen
lattia pinnoitettiin Englannista tuotetuilla pienillä mosaiikkilaatoilla.

Porvarilliset hienostorouvat eivät
kovin herkästi
tulleet itse toriostoksille työläiskaupunginosaan.

Talossa vietettiin vilkasta seuraelämää. Ruotsalaisen teatterin näyttelijöistä monet olivat Stenbergin perhetuttuja. Isäntä itse saattoi viihdyttää vieraitaan jopa virtuoosimaisella
flyygelinsoitollaan. Soittaminen kun
oli hänelle tuttua jo lapsuudesta.
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resti innoissaan, kun pääsewät hengittämästä terweydelle
wahingollista lampun sawua.”
Venemoottoreiden sarjatuotanto alkaa
Molempien konepajojen tuotantoon kuuluivat myös pienet vesialukset, mutta pääasiassa pajat kuitenkin asensivat muiden valmistamiin aluksiin omia moottoreitaan.
Nylands Jaktklubbenin jäsen John Stenberg rakensi itselleen kaksirunkoisen veneen, katamaraanin, mutta se ei
herättänyt aikalaisissa muuta kuin lievää huvittuneisuutta.
Vuonna 1896 J.D. Stenbergin konepajalla valmistettiin
tiettävästi Suomen ensimmäinen moottorivene, vaikkakin
veneen moottori oli oletettavasti tuotu ulkomailta. Omien
moottoreiden sarjatuotanto alkoi 1902. Stenbergien
konepajoilta lähtöisin olevia aluksia, kuten hinaajia, on
edelleen yksityiskäytössä Suomen sisävesillä.
Tehtaan siisteys hämmästyttää ja tuotteiden laadukkuus
ratkaisee

Huvila oli ulkoväritykseltään valkoinen, joten aika pian
helsinkiläiset alkoivatkin kutsua sitä valkeaksi huvilaksi.
Talosta tuli torneineen Siltasaaren maamerkki.

Uusi, John Stenbergs Maskinfabriks Aktiebolag, oli edistyksellinen yritys. Saksasta oli esimerkiksi hankittu ajanmukaisia metallintyöstökoneita. Kaksisylinterinen ja
6-hevosvoimainen höyrykone tuotti 25 koneelle käyttövoimaa. Ihmetyksen aihe oli, että samalla energialla
lämmitettiin lisäksi koko tehdas ja kuivatettiin yläkerrassa
olleet hiekkaiset valumuotit. Halkoja kului vain 1/5 syltä
eli noin 0,8 kuutiometriä päivässä.

Sähkövalot syttyvät
Metallituotteiden kysyntä elpyi ja marraskuussa 1882
uusi konepajatoiminta pääsi alkamaan. Paja alkoi valmistaa höyrykoneita, höyrypannuja, venttiilejä ja voimansiirtokojeita. Myöhemmin myös dynamoja sekä erilaisia
muita sähkövalaistukseen tarvittavia laitteita.
Pian tehtaaseen asennettiin sähkövalaistus, joka oli koko
Suomen ensimmäisiä. Stenberg halusi valaista sähkövalolla tehtaan pimeimmätkin nurkat. Sähkövalot sai myös
kotihuvila, josta tuli ensimmäinen täydellisesti valaistu
yksityishuvila Suomessa.
Isä Johan Daniel Stenbergin tehtaaseen tuli myös sähkövalo. Hän ei ollut sitä enää näkemässä, koska oli kuollut
1880, mutta hänen leskensä ja lapsensa jatkoivat tehtaan
toimintaa vuoteen 1906.
Uusi Suometar-lehti uutisoi sähköistyksestä 5.2.1889:
”Stenbergin ja poikain Konepajassa on ruwettu näinä
päiwinä käyttämään sähkövaloa. Työmiehet ovat siitä suu-
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Tehdastilat olivat siistit, puhtaat ja valoisat. Työtilojen
seinät oli vuorattu alaosiltaan tammijäljitelmäpaneelilla
ja katot maalattu taivaansinisellä maalilla. Yläkerrassa
sijaitsi ruokasali, jossa luettiin sanoma- ja aikakauslehtiä.
Kerran viikossa tehtaassa tehtiin perusteellinen suursiivous. Vierailijat ihmettelivät toistuvasti tehtaan siisteyttä,
valoisuutta ja raitista ilmaa.
Tehtaan idea ei ollut kilpailla hinnalla, vaan ainoastaan
työn laadulla ja ”sievyydellä”, josta se olikin kuuluisa.
Tiedettiin, että ”jotakuta koneenosaa tilattaessa, olkoon
se mikä tahansa, ei tarvitse ilmoittaa muuta kuin mitta,
ja voi olla vakuutettuna, että sen ilman sovittelua saapi
paikalleen kiinnittää, mikä vanhempaa mittaustapaa käyttäen on erinomaiseksi onnenpotkaukseksi luettava.”
Kova isku
John Didrik Stenbergin kohtaloksi koituivat häntä pitkään
vaivanneet sydänvaivat. Jo ennen konepajatoiminnan
aloittamista lääkäri oli maininnut hänelle, että jos mies

aikoo moisen yrityksen perustaa, ensitöikseen teettäköön
tehtaassaan itselleen ruumisarkun.
Tammikuun 30. päivä 1886, kun hän oli juuri saanut
huvilansa sähkövalot kytkettyä ja tarkistettuaan, että ne
palavat sekä ulkona että sisällä, hänen vointinsa äkisti
huononi. Stenberg kuoli sydänkohtaukseen kotonaan vain
45-vuotiaana.
Tämä oli kova isku nuorelle yritykselle, mutta toiminta
jatkui. Vetovastuun otti alkuun Johnin veli Oscar. Wärtsilä
havitteli yritystä pitkään, mutta vasta 1975 sai ostettua
Oy John Stenberg Ab:n ja sulautti sen itseensä viisi vuotta
myöhemmin.
Valkean huvilan paikalle valmistui korkea toimisto- ja
teollisuusrakennus 1938. Se on ainoa vielä jäljellä oleva

rakennus Stenbergin ajoilta ja oli vuoteen 2018 Wärtsilän
pääkonttori. Nyt tämän vastikään nykyaikaistetun yritysrakennuksen katolla teksti John S muistuttaa aikalaisiamme
siltasaarelaisesta teollisuusyrittäjästä ja Suomen konepajateollisuuden alkuajoista.
Lähteet: Siltasaariseura ry: Siltasaari – ennen ja nyt
(Kirjapaino Oy West Point, Rauma, 1993). Kansalliskirjasto:
Uusi Suometar 5.2.1889, Helsingin kuvalehti 26.09.1913,
Teollisuuslehti 29.10.1932. Kansallisbiografia: Hoffman, Kai:
Stenberg. 23.3.2007 Jorma Rautapää: www.sailsandsea.fi/
helsingin-veneveistamoita-ja-tel/stenbergin-konepajat.
teksti Aki Korhonen
kuvat Kansalliskirjasto, finna.fi-palvelusta
sekä Riitta Sievilä (v.2021)

Pitkänsillan rakennustyöt 1911. Etualalla höyrypumppu koneenkäyttäjineen ja oikealla käsikäyttöinen vinssi. Taustalla oikealla Stenbergin
huvila ja Oy John Stenberg Ab:n konepaja. Takana keskellä rakenteilla oleva Kallion kirkko (arkkitehti Lars Sonck, 1912). Mustaa savua päästävä
savupiippu on Helsingin Raitiotie- ja Omnibus Osakeyhtiön vuosina 1900-1914 toiminnassa ollut raitioteille sähköä syöttäneen voimalaitoksen
piippu. (kuva: Tuntematon / Helsingin kaupunginmuseo)
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PAIKALLINEN SOPIMUS

EI OLE LUPAUS TULEVAISUUDESTA,
JOSSA MIKÄÄN EI ENÄÄ MUUTU.

“

Suostuttiin 9.5 tunnin työpäiviin ja silti työnantaja alkoi
lomauttamaan.” Silti työnantaja osa-aikaistaa uudelleen,
silti sisätyötä keskitetään ja mitä
muuta vielä tuleekaan tapahtumaan.
Pääkaupunkiseudun kolme eri
aluetta
9.5 tunnin sopimus tehtiin juuri silloin meneillään olevaan neuvottelutilanteeseen. Nyt sopimus on työntekijäpuolen toimesta irtisanottu siten,
että sopimus päättyy 15.9.2021.
Tässä välissä PKS-alue räjäytettiin
kolmeen osaan ja työntekijät näillä
kolmella eri alueella ovat hyvin erilaisissa tilanteissa.

HKI POK keskusta-alueella lähdettiin
kaiken sisätyön POKkiin siirtämisen
rinnalla etsimään yhteistekemistä
jakelun ja lajittelun yhdistelmillä. Jo
maaliskuussa 2021 alueella tehtiin
uusi paikallinen sopimus työpäivän
pituudesta siten, että työntekijällä
voi teettää 9 tuntia pidempiä työpäiviä työntekijän suostumuksella.
Työyhdistelmät eivät ole edenneet
edunvalvonnan toivomalla tavalla,
mutta asia on koko ajan keskusteluissa ja työnantajan oletetaan ymmärtävän, että pelkkä jakelutyö kokoaikaisena ei ole kestävällä pohjalla. Myös
työntekijöiden, jotka ovat pelkässä
lajittelutyössä Postikeskuksessa, tulee
ymmärtää, että yhdistelmätehtäviä on
alettava löytymään.
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HKI POK länsi-alueella otettiin suuri
askel kohti uutta jakelun rytmitystä.
Syksyllä Espoossa aloitetaan jakamisen vuoropäivämalli, jonka yksi tarkoitus on turvata jakeluhenkilöstölle
enemmän kokoaikatyötä. Näissäkin
keskusteluissa edunvalvonnan on
toistuvasti pitänyt painottaa yhdistelmätehtäviä. Hyvin helposti työnantaja on koko ajan tekemässä ratkaisuja, joissa yksi työntekijäryhmä
tekee pelkkää lajittelua ja toinen
ryhmä pelkkää jakelua. Työnantaja
lipsahtaa ajatteluun, jolla työt ovat
helposti järjestettävissä. Tämä ei kuitenkaan ole hyvä ratkaisu kaikkien
työntekijöiden kannalta.
Vuoropäivämallissa työntekijämäärän tarve vähenee, mutta kokoaika-

Vasemmalla: Mellunmäen autokuski Jari Kotola otti pääluottamusmiehen mukaan
nostalgiselle kimppukeikalle tämän ”entiselle reitille” Jakomäkeen ja Suurmetsään.
Oikealla: Kontulan jakelutoimipaikan tyhjennetty puoli.
työn puolustaminen matalapalkkaalalla on edunvalvonnassa katsottu
tärkeimmäksi tehtäväksi, vaikka irtisanomisilta ei olla vältytty. Syksyn
tullessa olemme kaikki suuren arvoituksen edessä. Miten vuoropäivämalli
lähtee kulkemaan ja mitä odottamattomia ongelmia siinä kohtaamme.
Nyt näyttäisi siltä, että vuoropäivämallissa tarvetta yli 9 tunnin työpäiville ei välttämättä edes ole.
HKI POK itä-alue ei ole sekään
suurilta
muutoksilta
välttynyt.
Viimeisimpinä keskittämisinä ovat
olleet Vantaanportin esitöiden siirtäminen Tikkurilaan ja Kontulan sisätöiden siirtäminen Herttoniemeen. Sekä
Vantaanportin että Kontulan jakelutoimipaikkojen tilalle on perustettu kaksi
jakelunlähtöpistettä kumpaankin.

Alueella ei ole mitään muuta työntekijöiden tilannetta helpottavaa kuin
se, mikä koskee koko pääkaupunkiseutua ja muutakin Suomea. Ehkä
herääminen mahdolliseen tulevaan
työvoimapulaan on saanut työnantajan järjestämään konsernia malliin,
jossa osa-aikatyöntekijöille pyritään
järjestämään uusia työmahdollisuuksia Postin sisällä esimerkiksi
Transvalin työpaikoissa.
Alue on tilanteessa, jossa työnantajan mukaan postinjakelussa ei ole
työtä tarjolla tiistai- ja perjantaipäiviksi, joten tarve 9 tuntia pidemmille
työpäiville on kova. Edellä kerrotusta
johtuen työnantaja katsoo, että jos
ylipitkiin päiviin ei suostuta, niin taas
on aloitettava yhteistoimintamenettely osa-aikaistamisista.

Postin vision
mukaan muutamien vuosien päästä
Suomessa tulee
olemaan alle
kymmenen
jakelukeskusta.
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Tätä kirjoittaessa työnantaja on kartoittanut työntekijöiden suostuvaisuutta pidempiin päiviin ja ratkaisu uusien
osa-aikaistusten tarpeesta on lehden painoon mentyä
oletettavasti tiedossa.
Joka käänteessä vaanii uusi yt
Itä-aluetta kurittaa tällä hetkellä osaltaan myös sattuma. Pähkinärinteen jakelutoimipaikan tilat on irtisanottu
vuokranantajan toimesta. Tämä aiheutti muutoksia työnantajan suunnitelmien aikatauluissa. Työnantajan reagointi tilanteessa kuvaa erittäin hyvin Postin strategiaa,
suunnitelmaa.
Pähkinärinteen ja Martinlaakson esityöt tullaan siirtämään Postikeskukseen ja jakelutoimipaikkojen tilalle
perustetaan yhteensä kaksi jakelunlähtöpistettä. Tämän
jos minkä pitäisi muodostaa kuvaa kaikille jakelun työntekijöille siitä, että Postin vision, unelman, mukaan muutamien vuosien päästä koko Suomessa tulee olemaan alle
kymmenen jakelukeskusta.

kijät ovat SOLista. He pölähtivät paikalle vain hetkeksi
hakemaan jaettavat postit ja singahtivat reiteillensä.
Jos ajatellaan työyhteisöä ja työpaikkaa, niin varmasti
lähtöpisteissä koetaan turvattomuutta, yksinäisyyttä ja
sidosryhmän puutteesta johtuvaa epätietoisuutta. Ehkä
jopa kokemusta haahuilevasta kummajaisesta, jollaiseksi
edunvalvojakin itsensä tunsi.
Oma aktiivisuus on tärkeää
Mellunmäessä toki kerkesin jokaiselle pikaisesti esittäytymään ja kertomaan muutaman sanan ammattiyhdistystoiminnasta, mutta täytyy sanoa, että vaikeaksi
menee työehtoasioista kertominen, on jo mennyt. Tilanne
todellakin vaatii aktiivisuutta ja asioihin perehtymistä itse
työntekijöiltä ja työyhteisöiltä. Tätä jonkin verran löytyykin, ei ole ainoastaan yhtä tai kahta, jotka lähtöpisteistä
minuun yhteydessä ovat olleet.

Korona sitä ja korona tätä, mutta on se todellakin vaikuttanut edunvalvonnan liikkumiseen ja työntekijöiden
tapaamiseen. Alueellamme lupa työpaikkakäyntiin on
kyllä aina irronnut, kun tarve on vaatinut. Muutoin käynnit
ovat surkealla tasolla.

Alueellamme on jo vuosia ollut käsittämätön tapa palkata
työntekijöitä lyhyisiin määräaikaisiin työsuhteisiin jatkuvalla ketjutuksella. Vuonna 2020 mainittuja sopimuksia
tehtiin noin 7000. Sopimuksista ilmoittaminen ennestään
sovitulla tavalla on takkuillut syksyn Workdayhin siirtymisen jälkeen hyvinkin paljon. Ketjutusten seuraaminen on
käynyt liki mahdottomaksi, osaltaan myös ajan puutteen
vuoksi. On myös työntekijöitä, jotka omasta halustaan
työskentelevät vain määräaikaisesti.

Tarkistamatta faktoja muistelen, että alueemme ensimmäiset kylmälähdöt, joita nykyään jakelunlähtöpisteiksi
kutsukaamme, olivat Korsossa ja Matinkylän Pihatörmässä.
Kummassakaan en ole onnistunut käymään. Espoo ja
Vantaa edunvalvonta-alueena yhdistettiin Helsingin kanssa juuri ennen korona-aikaa.

Työntekijän on hyvä itse olla aktiivinen, jos kokee, että
työsuhde pitäisi muuttaa vakituiseksi. Tällaista reagointia
on oltava jo ennen kuin työtarjoukset loppuvat kokonaan.
Asiasta tulee ensin sanoa paikalliselle luottamusmiehelle
ja hyvin pikaisesti tai jopa suoraankin voi olla yhteydessä
pääluottamusmieheen.

Varsinainen pommi kesällä 2019 oli Kasarmitorin muuttaminen lähtöpisteeksi ja kohta alkaa olla helpompi luetella
varsinaisia jakelutoimipaikkoja, koska niiden määrä vääjäämättä vähenee.

Kesäaika

Korsostako muutos alkoi

Onnistuin keväällä käymään Kontulan ja Mellunmäen
lähtöpisteissä. Tilanne on todella karu. Kontulan entisen
jakelutoimipaikan tila on puolitettu ja työympäristö tilana
antaa tympeän kuvan.
Mellunmäen, kuten myös monesti Kasarmitorin, lähtöpisteessä tunsin itseni edunvalvojana varsinaiseksi haahuilevaksi kummajaiseksi. Mellunmäessä on enää kaksi Postin
omaa työntekijää, kaksi kokoaikaista autokuskia, joidenka
kanssa jutun juurta tietenkin löytyi. Kaikki muut työnte-
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Liiton toimisto on suljettu ajalla 12.7. – 1.8.
Valtakunnallisten pääluottamusmiesten lomat ja sijaiset
löytyvät liiton nettisivulta.
PKS-alueen pääluottari aloittaa ennen kokemattoman
viiden viikon pituisen kesäloman juhannuksesta ollen
lomalla ajan 28.6. – 1.8. Sijaisena toimii Jaana Viitaniemi,
050 590 6701, jaana.viitaniemi@posti.com.
Mukavaa kesää kaikille!
Riitta Sievilä
piirros Jasmin Lehto

OSA-AIKATYÖ
VIE PALKKAKÖYHYYTEEN
JA VAARANTAA
POSTIPALVELUIDEN LAADUN

PAUn Helsingin Osasto on Posti- ja logistiikka-alan Unionin ammattiosasto, joka edustaa pääasiassa pääkaupunkiseudun
postinjakajia. Osasto piti vuosikokouksensa Helsingissä 20.3.2021 ja julkaisi oheisen kannanoton:

P

ostilakia muutetaan taas, mutta tiedetäänkö mitä
halutaan. Postinjakajien on kovin vaikea ymmärtää, mihin lainsäädännön muutoksilla pyritään.
Vapaan kilpailun vaaliminen tilanteessa, jossa
printtipostin määrä jatkuvasti vähenee, on aiheuttanut
matalapalkka-alalle kiihtyvällä tahdilla pelkästään osaaikatyötä. Usean eri yrityksen postinjakajat kulkevat
peräkanaa samoja reittejä aikana, jolloin ilmastoasioihin
pitäisi suhtautua vakavasti.
Viime vuosina Posti on osa-aikaistanut suuria määriä postityöntekijöitä niin vähille viikkotunneille, että eläminen
työstä saadulla palkalla on käynyt liki mahdottomaksi.
Jakajan työnkuvan huomioiden työviikkoon on melko
hankalaa sovitella toista tai jopa kolmatta ansiotyötä
elämisen turvaamiseksi.
Kilpailun vapauduttua postialalla alkoi kilpailu myös
palkoilla. Syntyi niin sanottua #työehtoshoppailua, jossa
samaa työtä tekevillä saattaa palkan ero olla jopa 30
prosenttia.
Huolimatta siitä, missä yrityksessä pienipalkkaista osaaikatyötä tehdään, on ymmärrettävä, että tehtäviin ei
löydy sitoutunutta henkilöstöä. Ammattitaitoa työssä ei
pääse kertymään eikä sitä työtehtävissä säily. Suuri työntekijöiden vaihtuvuus ja palkka, jolla ei elä, aiheuttavat
alalla väistämättä virheitä ja välinpitämättömyyttä sekä

epäluottamusta koko postitoimintaan.
Keinoja kokoaikatyön säilyttämiseksi löytyisi esimerkiksi
postinjaon vuoropäivämallissa, jossa eri asuinalueille
jaettaisiin postia vuoropäivinä. Kuitenkin lain valmistelun
arviomuistioon on annettu eri toimijoilta lausuntoja siitä,
että jakopäivät tulisi olla kiinteästi sidottuja tiettyihin
viikonpäiviin. Tämä olisi kohtalokasta postityöntekijöille
ja viimeistään määrittäisi sen, että työtä olisi tarjolla vain
muutamana päivänä viikossa vähäisillä viikkotunneilla.
Alalle muodostuisi valtava joukko työssäkäyviä köyhiä,
jotka olisivat pakotettuja hakemaan elantonsa ikävimmillään toimeentulotukena.
Helsingin osasto peräänkuuluttaa päättäjiltä ja alan eri
toimijoilta vastuullisuutta ja ymmärrystä siitä, mitä seurauksia päätöksillä ja työehtoshoppailulla saadaan aikaan.
Syytä on myös kysyä, mitä asiakas - lähettävä ja vastaanottava - haluaa. Halutaanko alati vaihtuvilla resursseilla
hoidettua epävarmaa palvelua, jota tekevät työssäkäyvät
köyhät.
Lisätietoa:
Jarmo Pakkanen, varapuheenjohtaja 040 742 5940 ja
Riitta Sievilä, tiedottaja 044 514 2832
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COVID-19
PANDEMIC
AFFECTS HOLIDAY PLANS

T

he summer holiday season
will be challenging for many
of us due to the COVID-19.

The uncertainty brought by the pandemic is affecting the travelling
plans as one needs to consider the
regulations and entry restrictions of
the country of destination, as well
as take care of vaccination, getting
tested for COVID-19, quarantine, and
so on. One should follow the recommendations of the travel authorities regarding policies at the airport,
flights and country of destination.
Safety comes first, also during holidays. Wearing face mask is still
strongly recommended, as well as
good hand hygiene and safety distances. Stay home when feeling sick
and always cough and sneeze into
a bent elbow or tissue. And most
importantly, get vaccinated as soon
as you can.

tive test result or recovered from
COVID-19. The currently developed
certificate is intended to be issued by
EU countries to European residents
and citizens, however, third countries may also be allowed to issue
compatible certificates in the future.
A technical framework has already
been defined at EU level and the
certificate is expected to launch in
the summer 2021.
Taken all the hassle concerning
travelling during the pandemic,
many people may decide not to
travel abroad at all this summer.
Furthermore, authorities are still not
recommending nonessential travel.
Therefore, this year’s summer holiday should, perhaps, be taken as an
opportunity to enjoy the beautiful
nature and sights in Finland.
text Emmanuel John
drawing Tuomo Heinävaara

To facilitate safe free movement inside the EU, The European commission
has proposed to create a Digital
Green Certificate, that will be issued
to a person who has been vaccinated
against COVID-19, received a nega-
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KULJETUSALAN
TYÖTTÖMYYSKASSA
TYÖTTÖMYYSKASSA VASTAA
ANSIOPÄIVÄRAHAN MAKSAMISESTA JÄSENILLEEN

O

ikeudesta ansiopäivärahaan säädetään työttömyysturvalaissa ja ansiopäivärahaa koskevat kysymykset osoitetaan aina suoraan
Kuljetusalan Työttömyyskassalle.

Työttömyyskassojen ja ammattiliittojen tehtävät on eriytetty siten, että työttömyyskassat vastaavat jäsentensä
ansioturvasta ja vuorottelukorvausasioista ja ammattiliittojen tehtävänä on solmia jäsentensä työehtosopimukset
sekä valvoa sopimusten noudattamista.
Ammattiliitot pyrkivät myös yhteiskunnallisen päätöksenteon kautta vaikuttamaan työntekijöiden elinolojen
parantamiseen. Sen sijaan työttömyyskassan maksamista
etuuksista ammattiliitot eivät vastaa. Yhdessä ammattiliittojen ja työttömyyskassojen tehtävänä on kattavien
palveluiden tuottaminen työikäisille.
Koronan aiheuttama työttömyys aiheutti kassoihin
hakemustulvan
Vuonna 2020 kassoissa alkoi ennennäkemätön hakemusruuhka, kun koronapandemia alkoi näkyä kassojen jäsenten työllisyystilanteessa. Työttömien ja lomautettujen
jäsenten määrä kasvoi maaliskuussa, mutta vasta huhtikuun puolella kuljetusalojen työllisyyden karu tilanne

näkyi kassoissa, kun ensihakemusten määrä nousi yhden
kuukauden aikana yli 3300 uudella hakemuksella.
Vaikka ansiopäivärahan haku nousi eniten juuri
Kuljetusalan Työttömyyskassassa, onnistuimme säilyttämään käsittelyaikamme parhaiden joukossa.
Kuluvan vuoden helmikuussa ensihakemusten määrä oli
jo lähempänä normaalitasoa, mutta kassalle saapui vielä
paljon normaalia enemmän palkan kanssa soviteltavia
hakemuksia ja jatkohakemuksia. Odotettavissa on, että
hakemusmäärissä normaalitasolle päästään vasta sitten,
kun koronapandemian vaikutus erityisesti matkustajaliikenteeseen lakkaa.
Pyrimme siihen, että saisimme käsiteltyä hakemukset
mahdollisimman nopeasti ja rahat maksettua tilille.
Yhtenä keinona on tulevien hakemusruuhkien ennakoiminen. Erityisesti koronapandemian alku osoitti sen onnistuvan parhaiten siten, että kuljetusalan ammattiliitot
tiedottavat kassaa tulevista muutoksista alan työllisyystilanteessa.
Yhteyden ottaminen
Jos sinulla herää kysymyksiä työttömyyskassojen maksamista etuuksista, voit olla yhteydessä työttömyyskassaan
tietoturvallisesti Netta-verkkopalvelun kautta. Netta on
käytettävissä tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella,
kunhan laitteellasi on internetyhteys. Kassan puhelinpalvelu palvelee maanantaista perjantaihin klo 09-12 ja
tiistaisin myös klo 13-15.
teksti Sara Malinen, etuuskäsittelijä ja Annika Skogberg,
palvelu- ja kehitysjohtaja Kuljetusalan Työttömyyskassa
piirros Tuomo Heinävaara
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MESTARIN
MUISTELMIA
OSA YKSI

Muistelmia 45 vuoden
ja viiden kuukauden
ajalta. Useammasta
jakelutoimipaikasta
Postissa.

E

n pitänyt päiväkirjaa tapahtumista, mutta heräsi ajatus,
että voisin kirjoittaa jonkinlaisen työelämäkerran. Asiat
eivät ole kronologisessa järjestyksessä, vaan lähinnä aiheittain. Kerron
esimerkiksi asiakaspalautteista, asiakkaiden arvostuksesta ja työmenetelmistä, jotka vuosikymmenten aikana ovat muuttuneet puuhyllyajoista
muun muassa tietokoneavusteiseen
CAMS-lajitteluun.
Koululaisena kesätöissä
Ensimmäinen työpäiväni Postissa oli
kesäapulaisena perjantaina 1.6.1973
ja toimipaikka oli Tulliposti, joka
sijaitsi Tennispalatsissa Kampissa
Fredrikinkadulla. Tullipostilla oli tilat
toisessa kerroksessa, jonne sisäänkäynti oli Jaakonkadulta. Ensimmäisessä
kerroksessa sijaitsi Anttilan tavaratalo.
Jo samana iltapäivänä minulle kerrottiin, että seuraavana maanantaina on
mentävä Hakaniemeen Hki 53 jakelutoimipaikkaan.
Toimipaikka
sijaitsi
Säästöpankinranta kakkosessa, porttikongista mentiin sisälle toiseen kerrokseen. Sieltä minut sitten ohjattiin
kantoon. Toimipaikassa oli omat lajittelijat ja työt alkoivat 6.30. Piirejä oli
jonkin verran yli 30, ensimmäinen
reittini oli piiri numero 30.
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Oppi-isänä ja mentorina minulle
toimi postimies Juhani Rämänen.
Piiri alkoi Toinen linja kasista ja
käsitti koko Ensi linjan, Helsingin
Kaupunginteatterin, Eläintarhantien
ja Linnunlauluntien puuhuvilat.
Toinen linja 14-16 tontilla oli muun
muassa kasvatusneuvola, vaatturi- ja
maalariammattikoulu, hammasteknikkokoulu ja Pelastusarmeijan suojakoti. Nykyään tontilla on Kuntatalo.
Tuolloin Linnunlauluntie 10:ssä kannettiin postit sisälle toiseen kerrokseen, jossa sijaitsi asuntoja. Monissa
huviloissa oli myös piharakennuksia,
joissa asuttiin.
Iltakannot päättyivät
Vuonna 1973 oli vielä iltakanto,
joka alkoi kello 13.00. Jaettiin IltaSanomaa ja kirjattuja kirjeitä tuli jonkin verran, mutta postia oli kuitenkin
vähemmän kuin aamukannolla.
Olin töissä kesä- ja heinäkuun. Palkkaa
sain 680 markkaa kuukaudessa.
Työpaikalla yksi kantaja keitti kahvit
ja kupillisen sai ostettua 30 pennillä.
Kirjekuoressa oleva palkka piti hakea
ja kuitata Pääpostitalolta.
Keväällä 1974 Hakaniemen esimies
Tauno Laaksonen kirjoitti, että olen tervetullut tulemaan kesäksi taas töihin.
Olin kesätöissä kaksi ja puoli kuukaut-

ta. Vuoden 1974 alussa oli luovuttu
iltakannosta ja piirit olivat sen johdosta
jonkin verran kasvaneet. Piiri numero
30 oli nyt 20 ja siihen oli tullut lisää
Alppikatu 3 eli kaksi porrasta.
Pääsin taas Eläintarhan huviloiden piiriin. Opettajana toimi jälleen Rämänen ja perehdyttämisaika edellisvuoden tapaan oli viikko.
Palkka, joka edelleen oli haettava
Pääpostitalolta, oli noussut jonkin
verran. Muita suurempia muutoksia
ei ollut tapahtunut.
Esimies kutsui kirjeellä töihin
Keväällä 1975 Laaksonen kirjoitti
taas, että olen tervetullut kesätöihin.
Olin töissä koko kesän, mitä koulusta kesälomaa oli eli 1.6. – 16.8.
Pääsin vanhaan tuttuun piiriin ja taas
oli viikko perehdyttämistä Rämäsen
johdolla. Kävimme koko piirin läpi
alusta loppuun yhdessä.

Postinjakajaa arvostettiin paljon, kesäapulaistakin kunnioitettiin. Asiakkaat odottelivat ja
kyselivät kirjeistään. Eräs nainen
Linnunlauluntieltä istui useasti
Kaupunginteatterin takana nurmikolla nauttimassa kosteita eväitään,
huuteli ja toivoi, että toisin hänelle
”rahaa ja rakkautta”. Kerran hänelle
olikin postikortti, jonka vein hänelle
niin kutsutusti käteen. Kesällä 1975
eräs miesasiakas Toisella linjalla
kysyi: ”Saako olla Vodka-paukku?”
Tuntematon herra vaikutti luotettavalta kunnon kansalaiselta, joten
päädyin sanomaan: ”Kiitos.”
Taitolaji
Ensimmäisenä kesänä odottelin
puntteja Pelastusarmeijan suojakodin portailla. Pihalle tuli keltainen
Postin pakettiauto. Nousin ylös ja
”punttikalle” ojensi minulle puntit
sanoen: ”Kymmenen plus näistä.
Niin hyvin tehty.” Punttien tuojaa

nimitettiin punttikalleksi, autokuski
oli erikseen. Esimerkiksi Hki 10:ssä
muutama lajittelija lähti autokuskin
mukaan punttikalleksi.
Tuolloin ei ollut nykyisiä hihnoja,
vaan kimput sidottiin paksulla narulla. Hyvin tehdyistä punteista sain
kuulla vielä viime vuosina Käpylän
toimipaikassa, tällöin naruja ei enää
ollut. Hki 10:ssä eräs lajittelija mainitsi useaan kertaan, että minun
tekemiin puntteihin ei saanut edes
sormia väliin, jotta olisi ollut helpompi niitä nostella ja siirrellä. Hyvin
tehdyistä punteista sain kuulla myös
vuonna 2021 Munkkiniemen toimipaikassa esihenkilöltä, joka siirteli
tekemiäni puntteja.
Taitolaji se oli tuokin, punttien tekeminen.
teksti Tero Koski
kuva Riitta Sievilä

Tero Kosken viimeinen työpäivä ennen eläkkeelle jäämistä Pallohallin toimipaikassa 30.11.2020.
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100 VUOTTA SITTEN
LAKI OPPIVELVOLLISUUDESTA
15.4.1921 Suomen presidentti Kaarlo Juho
Ståhlberg vahvisti oppivelvollisuuslain. Laki
koski kaikkia 7-13 vuotiaita lapsia. Samalla
kansakoulu muutettiin nelivuotisesta kuusivuotiseksi.

K

un oppivelvollisuuslaki astui voimaan 1.8.1921, oli kansakouluja ollut Suomessa yli 60 vuotta. Ensimmäinen kansakoulu
perustettiin Erkylän kartanoon Hausjärvelle 1856. Vuonna
1861 aloitti toimintansa ensimmäinen kunnallinen kansakoulu Janakkalan Hamppulassa. Elimäen Mustilassa aloitti toimintansa
vuonna 1864 ensimmäinen kansakoulu, jossa opetettiin tyttöjä ja poikia
yhtäaikaisesti. Ensimmäisten kansakoulujen perustajina olivat yleensä
kartanonomistajat ja tehtailijat, jotka olivat kaukonäköisiä ja sivistyneitä.
Kansakouluasetus 1866
Vuonna 1866 Suomessa otettiin käyttöön kansakouluasetus. Säädöksiin
perustuva kansakoulu oli nelivuotinen ja se oli tarkoitettu 10-16 vuotiaille lapsille, jotka osasivat luku- ja kirjoitustaidon alkeet. Kansakouluun
olivat tervetulleita sekä tytöt että pojat. Kaupungeissa kansakoulua edeltävän pienten lasten lukuopetus toimi yleensä kansakoulun yhteydessä.
Maaseudulla pienten lasten luku- ja kirjoitusopinnot jäivät entiseen
tapaan kirkon järjestämän kiertokoulun tai kotiopetuksen hoidettaviksi.
Kirkon piti raportoida pienten lasten opetuksesta kouluylihallitukselle
vuodesta 1886 alkaen joka viides vuosi.
Asetuksen mukaan kaupungeille annettiin velvoite perustaa kansakouluja.
Maaseudulla kunta sai päättää, perustetaanko kuntaan kansakoulu vai ei.
Ensimmäiset kansakoulunopettajat valmistuivat 1867 Uno Cygnaeuksen
vuonna 1863 perustamasta opettajaseminaarista. Seminaarista val-
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1921. Lain myötä kirkon järjestämä
alkeisopetus loppui.
Oppivelvollisuuslaki

Espoon vanhin kansakoulurakennus, Lagstad folkskola, valmistui vuonna 1873.
Espoon keskustassa sijaitseva rakennus on nyt kotiseututalo, jossa voi tutustua
Espoon kaupunginmuseon näyttelyyn ”Kansa koulussa”.
mistui sekä nais- että miesopettajia.
Ensimmäiset ruotsinkieliset kansakoulunopettajat valmistuivat 1870luvun lopulla. Kansakoulunopettajan
virka oli ensimmäinen virka, joka
avautui myös naisille.
Vuonna 1869 perustettiin Helsinkiin
senaatin alainen kouluylihallitus,
jonka tehtävä oli ohjata ja tukea kansakoulujen hallintoa. Kansakoulu oli
todellinen parannus varsinkin suomenkieliselle väestölle, joka sai alkaa
opiskelun omalla äidinkielellään.
Monet maaseutukunnat pitivät kirkon järjestämää kiertokoulua edelleen parempana. Nelivuotisen kansakoulun pelättiin tekevän lapsista
laiskoja ja fyysiseen työhön tottumattomia. 20 vuotta asetuksen antamisesta, vuonna 1886, oli vielä 100
maalaiskuntaa, joihin ei ollut perustettu kansakoulua. Vuonna 1901 oli
vielä seitsemän maalaiskuntaa, joista
puuttui kansakoulu.
Kaupungeissa kansakouluja perustettiin ahkerammin. Lapsityövoiman
käyttö väheni ja kasvava teollisuus
tarvitsi entistä enemmän luku- ja kirjoitustaitoisia ihmisiä palvelukseensa.

Piirijakoasetus
Vuoden 1898 piirijakoasetus, jonka
valtiopäivät ja keisari hyväksyivät,
vauhditti kansakoulujen perustamista maaseudulle. Piirijakoasetuksessa
kaikki pitäjät jaettiin koulupiireihin
siten, ettei kenenkään koulumatka muodostuisi yli viiden kilometrin mittaiseksi. Kaikilla halukkailla
oli oikeus päästä kansakouluun.
Oppivelvollisuutta ei ollut, mutta
asetus oli askel kohti yleistä oppivelvollisuutta.
Useassa pitäjässä kansakoulu muodostui kaksiluokkaisesta ala- ja kaksiluokkaisesta yläkansakoulusta.
Syrjäseuduilla, varsinkin Lapissa ja
Raja-Karjalassa eli Laatokan pohjoispuolisessa Karjalassa, ei kansakouluja tarvinnut perustaa täysimittaisina.
Opetus toteutettiin supistettuna kansakouluna tai kiertokouluna.
Varsinaisena oppivelvollisuuslain
isänä voidaan pitää Mikael Soinista.
Hänen iskulauseena oli ”oma kansakoulu jokaiseen kylään”. Soinisen
toimiessa samanaikaisesti kouluhallituksen ylijohtajana ja opetusministerinä, hän sai ajettua läpi pitkäaikaisen tavoitteensa, oppivelvollisuuslain, joka astui voimaan elokuussa
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Lain astuttua voimaan oppivelvollisuus koski 7-13 vuotiaita Suomen
kansalaisten lapsia. Velvollisuudesta
vapautettiin toistaiseksi lapset, joiden koulumatka oli yli viisi kilometriä niissä kunnissa, joiden keskimääräinen asukasluku neliökilometrillä
ei noussut kolmeen. Myös ”tylsämieliset” lapset oli vapautettu oppivelvollisuudesta.
Oppivelvollisuus alkoi syyskuun alussa sinä kalenterivuonna, jolloin lapsi
täytti seitsemän vuotta ja päättyi
kevätlukukauden lopussa sinä vuonna, kun täytti 13 vuotta. Jos kansakoulussa annettava tieto- ja taitomäärä jäi kesken, oli oppivelvollisuusikä
14 vuotta. Velvollisuus saattoi siirtyä vuotta myöhemmäksi, jos lapsen
huoltaja tai kansakoulun johtokunta
katsoi sen olevan lapselle eduksi.
Kansakoulu toimi täydellisenä kansakouluna, jossa oli ala- ja yläkoulu, tai supistettuna kansakouluna.
Täydellisessä kansakoulussa oli kaksiluokkainen alakoulu ja neljäluokkainen yläkoulu eli yhteensä kuusi
luokkaa. Sekä ala- että yläkoulussa
oli oma opettaja. Supistetussa kansakoulussa oli myös kuusi luokkaa,
mutta se toimi yhden yläkansakoulun virkakelpoisen opettajan varassa
siten, että opettaja käytti osan opetusajasta kahden alemman ja osan
neljän ylemmän vuosiluokan opettamiseen. Kansankoulun kahta viimeistä luokkaa kutsuttiin jatkokurssiksi ja
opiskelu niillä luokilla oli vapaampaa. Neljännen luokan jälkeen oli
mahdollisuus pyrkiä oppikouluun,
jos koulumenestys ja taloudellinen
tilanne sen salli.
Oppivelvollisuuslaissa oli tarkat
määräykset opettajien määristä. Jos

yhdessä opetettavien määrä nousi yli 50 yläkansakoulussa ja alakansakoulussa yli 40, kunnan oli päätettävä,
jaetaanko koulupiiri vai lisätäänkö opettajia.
Oppivelvollisuuden täyttämiseksi lapsi oli laitettava kansakouluun, ellei hän saanut opetusta muussa koulussa
tai kotona. Jos lapsen huoltaja laiminlöi velvollisuutensa
käyttää lasta säännöllisesti koulussa tai toimittaa lapselle
vastaavaa opetusta, oli koulun johtokunnan puututtava
asiaan. Jos huoltaja edelleen laiminlöi lapsen oppivelvollisuuden täyttämisen, voitiin hänelle määrätä ensimmäisellä kerralla 200 markan ja toisella 500 markan sakot. Jos
oppivelvollisuuden laiminlyönti jatkui sakoista huolimatta, saattoi tuomioistuin määrätä lapsen lastensuojeluviranomaisten hoitoon otettavaksi. Viranomaisten hoitoon
otettavaksi saattoi tuomioistuin määrätä myös lapsen,
joka vastoin huoltajan tahtoa laiminlöi koulunkäyntinsä
tai käytöksellään häiritsi koulun toimintaa eikä koulun
kurinpitotoimin ollut ojennettavissa.
Siirtymäajan jälkeen

leen kuusivuotisena. Uudet seitsemäs ja kahdeksas luokka
nimitettiin kansalaiskouluksi. Kansalaiskoulu oli tarkoitettu lapsille, jotka eivät menneet oppikouluun neljännen
luokan jälkeen. Lain mukaan oppivelvollisuuden perusmuotona olivat kuusiluokkainen kansakoulu ja kaksiluokkainen kansalaiskoulu. Vuonna 1971 kouluviikko muuttui
kuusipäiväisestä viisipäiväiseksi.
Kansakoulusta peruskouluun
Kansakoululaitos lakkautettiin, kun virallisesti siirryttiin peruskoulujärjestelmään vuosien 1972-1977 aikana.
Siirtyminen aloitettiin Lapin läänistä siten, että viimeisinä siirtyivät pääkaupunkiseudun kunnat Helsinki, Espoo,
Kauniainen ja Vantaa.
Peruskoulu-uudistuksen myötä kansakoulun luokat 1-6
muodostivat peruskoulun ala-asteen ja kansalaiskoulun
luokat 7-8 muodostivat yhdessä oppikoulujen keskikoululuokkien 3-5 kanssa peruskoulun yläasteen eli luokat
7-9. Näin ollen oppivelvollisuus oli yhdeksän vuotta.

Oppivelvollisuuslaissa määrättiin kaupungeille viiden
ja maalaiskunnille 16 vuoden siirtymäaika, jolloin oppivelvollisuus oli oltava käytännössä. Vaikka siirtymäaika
maalaiskunnilla oli peräti 16 vuotta, niin koskaan ei
toteutunut se, että kaikilla lapsilla olisi ollut korkeintaan
viiden kilometrin koulumatka.
Isäni oppivelvollisuus alkoi vuonna 1942 hänen ollessa
seitsemänvuotias. Koulumatka oli noin kahdeksan kilometriä yhteen suuntaan. Isäni äiti ja isäni parhaan kaverin
Reijon äiti tekivät päätöksen, että he eivät lähetä seitsemänvuotiaita poikia pitkälle koulumatkalle. Reijon koulumatka oli 7,5 kilometriä yhteen suuntaan. Pojat aloittivat
koulun kahdeksanvuotiaina 1943.
60- ja 70-luvuilla koulumatkat pitenivät maaseudulla, kun
maaltamuuton seurauksena kansakouluja lakkautettiin.
Epäkohtana oli myös oppikouluun pyrkiminen. Kuinkahan
moni lapsi pahoitti mielensä, kun vanhemmilla ei ollut
varaa laittaa oppikouluun, vaikka opettaja sitä suositteli.
Muita uudistuksia
Vuonna 1943 eduskunta määräsi lain, että jokaiselle kansakoululaiselle on tarjottava ilmainen ateria jokaisena
koulupäivänä. Laissa oli viiden vuoden siirtymäaika eli
vuonna 1948 kaikissa kansakouluissa tarjottiin lapsille
ilmainen ruoka.

Oppivelvollisuus päättyi, kun perusopetuksen oppimäärä
oli suoritettu tai velvollisuuden alkamisesta oli kulunut
10 vuotta.
1.8.2021, eli tasan sata vuotta siitä, kun ensimmäinen oppivelvollisuuslaki astui voimaan, oppivelvollisuus
muuttuu jälleen. Oppivelvollisuus tulee päättymään sinä
vuonna, kun oppilas täyttää 18 vuotta.
Lähteet: Wikipedia, taln.fi/kansakoulun-historia, laki oppivelvollisuudesta 15.4.2021, http://espoonperinneseura.net/
perinnetieto/Vuoden-1866-kansakouluasetus, Arkistojen
portti kansakoulut, Martti Hellströmin blogi, ”Pedagogiikka
ja koulupolittikka, yle.fi Itsenäisen Suomen oppivelvollisuuskoulu.
teksti Mika Kukkola
kuvat Riitta Sievilä

1958 kansakoululakia uudistettiin, kansakoulu säilyi edel-
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OSASTON LEHTI
ILMESTYNYT JO 40 VUOTTA
KUINKA PRINTTILEHDILLE
TULEVAISUUDESSA KÄYKÄÄN
”Osaston tiedotustoiminnassa avataan tämän lehden myötä uusi kanava jäsenistön ja osaston johdon välille. Lehden tarkoituksena on toimia tiedonvälittäjänä sekä myös mielipiteiden ilmaisukanavana. Lehteä tullaan aluksi julkaisemaan kokeilumielessä tämän vuoden ajan. Lehden jakelu käsittää kaikki ne työpaikat, joissa osaston jäseniä työskentelee. Lehden sisältöön voi
jokainen jäsen vaikuttaa lähettämällä juttuja tai vinkkejä osaston toimistoon. Lehteä tullaan julkaisemaan monistetyylisenä
ainakin tämän vuoden ajan”.

N

äin kirjoitettiin Preivarin edeltäjän, Helsingin
osaston ensimmäisen Hepomies-lehden pääkirjoituksessa 12.5.1981. Lehden päätoimittajana
aloitti osaston puheenjohtaja Reijo Valkama ja
lehden ensimmäiseen toimituskuntaan kuului muun muassa sittemmin liittosihteerinä vaikuttanut Arto Sieranta.
Lehteä lähdettiin tekemään aluksi kokeiluluontoisesti ja sille etsittiin
nimikilpailulla heti aluksi uutta nimeä.
Kun parempaa ei keksitty, ilmestyi
lehti Hepomiehenä aina vuoteen
2015 saakka, jolloin nimi muuttui
Preivariksi, nimeksi, jolla se ilmestyy edelleen.
Muutamaa vuotta lukuun ottamatta osaston lehti on ilmestynyt 1–4 kertaa vuodessa 40
vuoden ajan. Varsin komea saa-
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vutus, kun muistetaan, että lehteä on tehty pääosin talkootyönä ja omin voimin. Lehden merkitys on internetin,
sähköpostin, sosiaalisen median ja digitalisaation myötä
toki muuttunut, mutta perustehtävä on varmasti edelleen
sama: tiedon välittäminen, yhteisöllisyyden vahvistaminen, osaston ja liiton toiminnan tunnetuksi tekeminen.
Se, kuinka printtilehdille tulevaisuudessa käy, jää
nähtäväksi. Mutta oli osaston tiedotuskanava mikä hyvänsä, ei
viestinnän merkitys vähene koskaan. Duunareitten
äänen pitää kuulua, jotta
asioihin voidaan vaikuttaa ja
edunvalvontaa edistää.
teksti ja kuva Juha Pöyry, Reittilehden päätoimittaja ja tiedottaja, Hepomies-lehden päätoimittaja 1997–2007

IN MEMORIAM
Erkki Kraft (s. 16.9.1938) menehtyi vaikean sairauden murtamana
30.3.2021 sairaalassa Helsingissä. Erkin tie vei Sysmän postista jo
1950-luvulla Postiin Helsinkiin, josta hän jäi eläkkeelle vuonna 1995.
Kraft tuli tunnetuksi mainiona kirjoittajana ja runoilijana, jonka tekstejä
julkaistiin Reitin lisäksi Postimies-lehdessä. Erityisen suuren panoksen
Kraft antoi Helsingin osaston Hepomies-lehdelle, jonka avustajana hän
toimi yli kaksikymmentä vuotta. Kraft oli myös Helsingin osaston liittokokousedustaja Espoon Dipolissa vuonna 1993.
Kun Postiliiton Postimies-lehti ja Postin Toimihenkilöliiton Postitorvilehti yhdistettiin vuonna 2003, järjestettiin uuden lehden nimestä nimikilpailu. Erkki Kraftin ehdottama nimi Reitti tuli valituksi.
Vuonna 1991 Kraft julkaisi omakustanteen Kirvesvartta veistellessä –
runoja markkinarahvaalle.
Juha Pöyry

Muistohetki
Ripotelkaa tuhkani märkään mättääseen
keinolammen keskelle kartanon puistoon
muistohetki kuin myyrälle
tai varpuselle
kesken leikkien
siellä vietän ikuisuuteni,
talven mittaisen
se riittää tällaiselle
pikkueläimelle.
Erkki Kraft
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SÄRKÄNNIEMEEN,
SÄRKÄNNIEMEEN!

TYÖHYVINVOINTISÄÄTIÖ KUTSUU POSTILAISET PERHEINEEN
TAMPEREEN SÄRKÄNNIEMEN HUVIPUISTOON SUNNUNTAINA 22.8.2021

S

ärkänniemen huvilaitealue on varattu postilaisille kello 9.00 - 12.00.

Tilaisuus on avoin kaikille Posti-konsernin yritysten työntekijöille. Konserniyrityksiä ovat muun muassa
Posti Oy, Postipalvelut Oy ja Transval-yhtiöt. Tarkemman
listauksen ja ilmoittautumislinkin löydät: www.tyohyvinvointisaatio.fi
Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista sekä yrityksesi henkilökortin esittämistä huvipuiston portilla. Perhe
tarkoittaa tässä yhteydessä samassa taloudessa asuvaa
ruokakuntaa sekä mahdollisesti toisaalla asuvia alaikäisiä lapsiasi. Voit ilmoittaa tästä kohderyhmästä enintään 6 osallistujaa ilmoittautumisjärjestelmän kautta.
Mikäli perheesi on suurempi, ole ystävällisesti yhteydessä
Säätiön toimistoon: aila.ventola@tyohyvinvointisaatio.fi.
Tilaisuuden maksimiosallistujamäärää voidaan joutua
rajoittamaan koronatilanteen vuoksi. Tällöinkin osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Särkänniemen
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Covid-19 hygieniaohjeet löydät ilmoittautumislinkistä.
Kotisivuilta löydät myös muun tähän liittyvän ajankohtaisen tiedon.
Yksityispuistotapahtuman ajan klo 9–12 huvilaitealueen huvilaitteet ovat käytössänne vapaasti. Osana
Yksityispuistotapahtumaa voitte henkilökorttianne esittämällä lunastaa 20 euron erityishintaan Särkänniemirannekkeita iltapäiväksi. Särkänniemi-rannekkeet oikeuttavat huvilaitteiden käytön lisäksi sisäänpääsyn muihinkin
Särkänniemen tuolloin aukioleviin kohteisiin (Näsinneulan
näkötorni, Koiramäen eläinpuisto ja Akvaario).
Huomaathan, ettei Säätiö tilaisuuden laajuuden vuoksi
tarjoa kuljetuksia eikä ruokailua. Tietoa Särkänniemen
ruokailu- ja pysäköintimahdollisuuksista löydät
Särkänniemen sivuilta sarkanniemi.fi Pysäköintipaikkoja
on rajoitetusti ja ne ovat maksullisia. Tampereen kaupunkiliikenteen aikataulutiedot löytyvät osoitteesta reittiopas.tampere.fi

POSTELJOONI

PARTANEN

Piirtänyt: Matti Saine.
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Piirros Tuomo Heinävaara

