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1. YLEISTÄ 

Vuotta 2016 sävyttivät maan hallituksen uhkailut pakkolaeista ja loppujen lopuksi 

hallituksen painostuksella tehtiin kilpailukyky-sopimus. Kiky-sopimukseen sisältyi hallituksen 

vaatima 24 tunnin vuosityöajan lisäys. Työnantaja ei suostunut sopimaan asiasta paikallisesti 

ja Kiky-sopimukseen kuuluva niin sanottu takalauta eli kahdeksan tuntia neljän kuukauden 

jaksoissa otettiin käyttöön. 

Posti käynnisti jakelua koskevat yhteistoimintaneuvottelut helmikuussa. Koko maan 

vähennystarpeeksi ilmoitettiin aluksi enintään 860 vakituisessa työsuhteessa olevaa 

työntekijää. Lopulta irtisanottiin 181 ja 198 osa-aikaistettiin. 

Pääkaupunkiseutualueen (PKS) jakelussa ei irtisanottu ketään, mutta Vantaalla osa-

aikaistettiin muutamia. Osa-aikaisia on myöhemmin palautettu kokoaikaisiksi. Vapaaehtoisia 

Postin Uusi polku -tukiohjelmaan hakeutuneita oli enemmän, mitä työnantaja halusi päästää 

lähtemään. 

Pääluottamusmiehet pitivät vähennystarpeita etupainotteisina ja ylimitoitettuina, mutta 

työnantaja sivuutti edunvalvojien esittämät perustelut. Pääluottamusmiehet jättivät 

erimielisyyden YT-menettelystä.   

Vähennysten seurauksena PKS-alueella henkilöstöresurssi putosi liian alhaiseksi, jolloin 

jakamattomien talouksien määrä kasvoi. Työnantaja yritti vuoden mittaan paikata omia 

virheellisiä ratkaisujaan vuokratyövoiman käytöllä.  

Loppuvuodesta jakelun laatutaso romahti. Jakamatta jääneiden talouksien määrä, 

haittakorvaukset ja vuokratyövoiman käyttö olivat kestämättömällä tasolla. Viestintävirasto 

määräsikin vihdoin syksyllä 100 000 euron uhkasakon Postille jakelun laadun 

kohentamiseksi. 

Helmikuussa aloitettujen YT-neuvottelujen yhteydessä työnantaja ilmoitti perustavansa 

suuremmille paikkakunnille niin sanotun henkilöstöpoolin. Poolin tarkoituksena oli 

joustavoittaa henkilöstön liikkuvuutta. Pääluottamusmiehet vastustivat poolia, kokien sen 

järjettömäksi PKS-alueella. YT:n päätyttyä työnantaja nimesi henkilöstön pooliin, mutta 

toiminta ei käynnistynyt. 

Tampere-talolla 6.–8. kesäkuuta 2016 pidetty SAK:n edustajakokous jäi järjestön viimeiseksi. 

Jatkossa edustajakokouksen korvaa kaksi kertaa vuodessa kokoontuva edustajisto. Paikalla 

PAU:n edustajina osastostamme olivat Satu Ollikainen ja Juha Jaatinen. 

Vuoden aikana työnantaja toi palveluvalikoimaansa uusia palveluja. Ne herättivät laajaa ja 

humorististakin julkista keskustelua. Kotiaterioiden lämmityspalvelu lopahti PKS-alueella 

kohta aloituksen jälkeen, eivätkä ruohonleikkuu- ja haravointipalvelutkaan mitään 

menestyksiä olleet. 

Kesäkuussa käytiin valtakunnallinen YT-neuvottelu jakelun niin sanotusta syli-zip -

lajittelumenetelmästä. Lähes vastaavanlainen menetelmä oli käytössä jo ennen 2000-luvun 

alkua.  
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YT-neuvotteluissa keskusteltiin, että uusvanha menetelmä otettaisiin alueilla käyttöön 

vähitellen, jotta löydettäisiin menetelmän kompastuskivet. Puheet eivät auttaneet ja syli-zip 

käynnistettiin loppusyksystä lähes jokaisessa toimipaikassa yhtä aikaa. 

Uusi menetelmä, liian suuret reitit, liian pieni henkilöstöresurssi ja vuokatyövoiman käyttö 

yhdessä olivat suorastaan rampauttaa postinkulun joulun aikana. Jakamattoman postin 

määrä kasvoi. Tiedotusvälineissä Postin toheloinnista kirjoitettiin runsaasti. Median 

aiheuttama paine ja viestintäviraston asettama uhkasakko pakottivat Postin johdon 

aloittamaan korjaavat toimenpiteet jakelussa.  

Henkilöstöä palkattiin toimipaikkoihin epätyypillisillä työsuhteilla runsaasti. Tehokkaaksi 

toimintaa ei kuitenkaan voinut kutsua. Työnantaja ryhtyi kartoittamaan, mistä ongelmat 

johtuvat.  

Ensiksi käytiin läpi alihankintalistat. PKS-alueella ei omaa alihankintaa ole juurikaan ollut, 

mutta se on lisääntymässä. Ilmeni muutaman paikan alihankinta, joista ei oltu käyty 

neuvotteluja ja uusi aluepäällikkö Eikka Urpilainen käskytti alaisiaan laittamaan asian 

kuntoon. 

Osasto pyrki mahdollisuuksiensa mukaan vaikuttamaan valmisteilla olevaan postilakiin. 

Perustettiin kahden hengen postilakityöryhmä, johon kuuluivat tiedottaja Aki Korhonen ja 

osaston jäsen Ari Komulainen.  

Työryhmä oli keväällä kahteen otteeseen yhteydessä eduskunnan liikenne- ja 

viestintävaliokunnan jokaiseen seitsemääntoista jäseneen kirjeitse, jonka lisäksi valiokunnan 

puheenjohtaja Ari Jalonen (ps.) tavattiin henkilökohtaisesti 7.6.2016. 

Syyskuussa työryhmän aikeena oli järjestää jäsentilaisuus liittyen postilakiin, mutta 

kutsutuista kansanedustajista yksikään ei lupautunut paikalle.  

PAU:n Etelä-Suomen aluejärjestö onnistui järjestämään vastaavanlaisen tilaisuuden ja 

paikalle saapuivat hallituspuolueista kokoomuksen ja keskustan edustajat, ei kuitenkaan 

perussuomalaisten. Oppositiosta edustettuina olivat vasemmistoliitto, sosiaalidemokraatit 

ja kristillisdemokraatit. Osastostamme paikalla oli lähes 40 jäsentä. 

Osasto jalkautui eri puolille pääkaupunkiseutua jakamaan ”antakaa postin kulkea”-kampanjan 

postikortteja. Osasto maksoi postimaksun liki 700 korttiin, jotka lähetettiin kansanedustajille. 

Yleisesti kortteja lähetettiin kansanedustajille tuhansia kappaleita. 
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2. KOULUTUS- JA KOKOUSTOIMINTA 

Osaston vuosikokous pidettiin 19.3.2016 Hotelli Arthurissa Kaisaniemessä. Äänioikeutettuja 

jäseniä paikalle saapui 120. Kokouksessa käytiin läpi liiton ja osastojen sääntöjen määräämät 

asiat ja tehtiin päätös erottaa lakkorikkureita ammattiosaston ja liiton jäsenyydestä.  

Osaston puheenjohtaja Ari Komulainen ilmoitti, että hän ei jatka puheenjohtajatehtävässä. 

Vuosikokous aloitettiin ilman puheenjohtajaehdokasta. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 

Satu Ollikainen, muita ehdokkaita ei ollut. 

Kokouksen kutsuvieraina olivat PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen, PAU:n 

asiantuntijaosastosta Oili Karvo, PAU:n Etelä-Suomen aluejärjestöstä Jarmo Tuominen, 

PAU:n Pasilan osastosta Jari Pellikka, Posti-Telen eläkeläisistä Onni Karesalmi ja Pekka 

Korhonen sekä SAK:n pääkaupunkiseudun paikallisjärjestöstä Simo Utriainen.  

Heidi Nieminen piti ajankohtaiskatsauksen. Hannu Sjöman palkittiin kokouksessa SAK:n 

kultaisella ansiomerkillä pitkäaikaisesta työstä ammattiyhdistystoiminnassa. 

Päätettiin valita toimikuntaan kahdeksan varsinaista ja neljä varajäsentä. Ehdokkaita oli 

neljätoista, joten suoritettiin vaali. Vaalin tulos ja äänimäärät (suluissa) olivat seuraavat: 

Varsinaiset jäsenet: Riitta Pesonen (78), Aki Korhonen (64), Jarmo Pakkanen (47), Hannu 

Sjöman (46), Teemu Neuvonen (36), Tuula Kari (30), Sari Kolehmainen (30), Pertti 

Pohjanvuori (30). 

Varajäsenet: Timo Väisänen (29), Ilona Tolonen (26), Soile Järvelä (24) ja Ville Asikainen (22). 

Ääniä saivat myös Jere Mäkinen (21) ja Petri Tähtinen (18). 

Osaston toimikunnan järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Pertti 

Pohjanvuori, sihteeriksi Riitta Pesonen, varasihteeriksi Soile Järvelä, taloudenhoitajaksi Ilona 

Tolonen, Preivarin päätoimittajaksi Aki Korhonen ja tositetarkastajiksi Tuula Kari ja Jarmo 

Pakkanen.  Vuoden 2016 aikana vastuita jaettiin laajemmin toimikunnalle, kun osaston 

työntekijä Juha Jaatinen siirtyi PAU:n koulutussuunnittelijaksi. Tiedottajaksi ja vapaa-ajan 

vastaavaksi valittiin Aki Korhonen ja jäsenkirjuriksi Sari Kolehmainen. 

Toimikunta on kokoontunut 16 kertaa vuonna 2016. 

Osasto järjesti jäsenkokouksen 10.5. Paikalla oli 24 äänioikeutettua jäsentä. Asetettiin 

ehdokas liittohallituksen jäseneksi toimintakauden loppuun, Juha Jaatisen siirryttyä PAU:n 

työntekijäksi. Ehdolla olivat Asmo Juvanoja, jakelun alueellinen pääluottamusmies Espoo-

Vantaa-Kauniainen ja Riitta Pesonen, postityöntekijä 00940 Helsinki.  

Koska ehdolla oli useampi kuin yksi, suoritettiin vaali. Vaalin tulos (suluissa äänimäärä): 

Asmo Juvanoja (14), Riitta Pesonen (10).  

Kokouksessa valittiin myös jakelualueen Espoo-Vantaa-Kauniainen 

varapääluottamusmieheksi Teemu Neuvonen edeltävän varapääluottamusmiehen Seppo 

Airaksisen tultua valituksi pääkaupunkiseudun jakelun alueelliseksi työsuojeluvaltuutetuksi. 
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Postilakiuudistusta koskeva jäsenkokous pidettiin 25.10. Paikalle saapui 31 jäsentä. 

Osaston edunvalvojille järjestettiin koulutuspäivä vuokratyöstä 1.10. Koulutukseen osallistui 

luottamusmiehiä, varaluottamusmiehiä ja työsuojeluasiamiehiä yhteensä 31 henkilöä. 

PAU:n talvipäivät järjestettiin 6.-7.2. Hämeenlinnassa. Osasto tuki osallistujia kustantamalla 

matkat tapahtumapaikalle. 

Toimikunnan jäsenet osallistuivat Etelä-Suomen aluejärjestön kevät- ja syysvuosikokouksiin. 

Espoon luottamusmiehet tapasivat vuoden aikana muutaman kerran työhuonekunnan 

kokouksissa. Kokoukset olivat avoimia myös Vantaan luottamusmiehille, mutta 

ymmärrettävästi pitkien matkojen takia heidän osallistumisensa oli varsin vähäistä.  

Toimipaikkojen edunvalvojat ovat vaihtelevasti osallistuneet PAU:n järjestämiin 

koulutuksiin. Jäsenet ovat voineet osallistua liiton järjestämille viikonloppukursseille.  

Päätoimisilla edunvalvojilla on omia edunvalvojapäiviä kaksi kertaa vuodessa. Osaston 

puheenjohtaja kävi ay-kirjanpitokurssin Kiljavalla ja osallistui työttömyyskassan hallinnot ja 

vastuut -koulutukseen marraskuussa. 
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3. OSASTON EDUSTAJAT YHTEISTYÖELIMISSÄ 

 

Posti- ja logistiikka-alan Unionissa: 

 PAU:n hallituksen jäsen: Juha Jaatinen, 1.8.2016 alkaen Asmo Juvanoja 

 PAU:n liittovaltuuston puheenjohtaja: Satu Ollikainen 

 PAU:n liittovaltuuston jäsen: Riitta Pesonen 

 Perusjakelun ammattivaliokunnan puheenjohtaja: Satu Ollikainen 

 Järjestövaliokunnan jäsen: Juha Jaatinen 

 Posti- ja logistiikka-alan työttömyyskassan puheenjohtaja: Juha Jaatinen 1.8.2016 

asti, 14.12.2016 alkaen Satu Ollikainen 

 Työttömyyskassan hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja: Satu Ollikainen 14.12 asti 

 Työttömyyskassan hallituksen varajäsen: Riitta Pesonen 

 Menetelmäkehityksestä vastaava valtakunnallinen varapääluottamusmies: Satu 

Ollikainen 

 Etelä-Suomen aluejärjestön toimikunnan jäsen: Seppo Airaksinen 

Muualla ammattiyhdistysliikkeessä ja Postissa: 

 SAK:n valtuuston jäsen: Juha Jaatinen 

 SAK:n valtuuston varajäsen: Satu Ollikainen 

 SAK:n PK-seudun ammatillisen paikallisjärjestön hallituksen varsinaiset jäsenet: Jukka 

Virtanen, Hannu Sjöman ja Maija Pulkkinen.  

 SAK:n Uudenmaan aluetoimikunnan jäsen: Hannu Sjöman 

 Postin henkilöstörahaston valtuuston jäsen: Satu Ollikainen 

 Postin valtakunnallinen yhteistoimintaneuvottelukunta: Satu Ollikainen 
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4. VUODEN 2016 TALOUS 

Jäsenmaksupalautukset liitolta ovat vähentyneet edellisestä vuodesta noin 5000 euroa, 

mutta osaston taloudellinen tilanne on silti hyvä. Pieniriskiset sijoitukset ovat tuottaneet 

kohtalaisesti ja säästötoimenpiteet ovat auttaneet talouden tasapainottamisessa. 

Osastossa oli palkattu työntekijä Juha Jaatinen. Jaatisen työpanoksesta 40 % vuokrattiin 

Posti- ja logistiikka-alan unionille PAU:lle. Sopimus vuokrauksesta päättyi 30.6.2016.  

Jaatinen siirtyi Posti- ja logistiikka-alan Unioniin töihin 1.8.2016 eikä osastoon palkattu uutta 

työntekijää. Työtehtävät jaettiin toimikunnan kesken ja toimikunnan jäsenille alettiin 

maksaa pientä kokouspalkkiota sekä palkkiota vaativammista tehtävistä.  

Säästötoimenpiteistä suurimmat olivat palkkakustannusten päättyminen elokuussa ja 

kopiokoneen kalliin leasing-sopimuksen irtisanominen. 

Osastolle hankittiin nykytarpeita vastaava kannettava tietokone ohjelmistoineen.  

Juhlavuoden kunniaksi vuosikokoukseen panostettiin enemmän ja kulut nousivat hieman yli 

6000 euroon. Jäsenistölle suunnattujen tilaisuuksien, retki Suomenlinnaan ja perinteinen 

lasten nukketeatteri, kustannukset olivat noin 2500 euroa.   

Preivari-lehden toimittaminen on ollut yksittäisistä menoeristä suurin vuositasolla. 

Toimikunnan mielestä se on kuitenkin jäsenistölle tärkeä. Kaikki eivät pysty osallistumaan 

osaston järjestämiin tilaisuuksiin, joten lehti on osaston ainoa etu, joka tavoittaa jokaisen 

jäsenen. 

Osaston toiminnan pyörittämisen kustannukset on saatu pidettyä hyvin kurissa ja tilille on 

kertynyt rahaa. On päätetty lisätä 30 000 euroa sijoitustoimintaan. 

Osaston kokonaisjäsenmäärä vuoden lopussa oli 1972, josta eläkeläisiä 718. Jäsenistä naisia 

oli 805 ja miehiä 1167. Vuoden aikana jäsenmäärä väheni noin 40 maksavalla jäsenellä. 
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5. LUOTTAMUSMIESTOIMINTA 

Helsingissä siirrettiin 00330 Munkkiniemen jakelun lähtöpiste Pasilan postikeskuksen 

palloiluhalliin esityön osalta. Munkkiniemeen perustettiin niin kutsuttu kylmälähtöpiste. 

SOL:n vuokratyövoima ja yhteistekijät jakavat postit osa-aikaisesti. 

Vantaalla yhdistettiin 01350 Hiekkaharjun toimipaikka 01300 Tikkurilan toimipaikkaan.  

Espoossa Matinkylän 02230 toimipaikka siirrettiin Kivenlahden teollisuusalueelle. 

Matinkylään ja Hiekkaharjuun perustettiin jakelun lähtöpisteet. Kilon uusi terminaali 

valmistui vuoden vaihteessa ja sinne muuttavista toimipaikoista käytiin monta neuvottelua. 

Työnantajan vastusteluista huolimatta kiinteistön tarkasti erityistyösuojeluvaltuutettu Juha 

Jyrkinen pääluottamusmiehen pyynnöstä. 

Työantaja on yrittänyt parantaa omaa tiedotustaan ja aloitti Skype-palaverien pitämisen 

ajankohtaisista asioista. Palavereissa on kerrottu pääsääntöisesti uusista toiminnoista. 

Myös PAU aloitti säännöllisten Skype-palavereiden pitämisen päätoimisille edunvalvojille. 

Näissä käsiteltiin ajankohtaisia asioita. Jakelun YT:n aikana jokaisen neuvottelun jälkeen 

pidettiin PAU:n järjestämä Skype. 

Alueellisia yhteistoimintaneuvotteluja käytiin neljä kertaa vuoden aikana.  

Työantaja aloitti muutamassa toimipaikassa Helsingissä alisuoriutumiskeskusteluja. 

Pääluottamusmies oli jokaisessa tiedossa olleessa keskustelussa mukana. Kävi hyvin selväksi, 

että keskusteluihin ei ollut todellisia perusteita. Lopputulema jokaisen keskustelun 

seurannan jälkeen oli, etteivät ne aiheuta toimenpiteitä.  

Alisuorittamisella uhkailua ei ole enää esiintynyt Espoossa aluehallintoviranomaisten käytyä 

paikalla tutkimassa muun muassa psykososiaalista kuormitusta. Psykososiaalisilla 

kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen 

toimivuuteen liittyviä tekijöitä. Ne voivat aiheuttaa työntekijälle haitallista kuormitusta, 

josta esimerkkinä työajan riittämättömyys. 

Toukokuussa käytiin kesäreititys-YT: t ja vähennettiin reittejä, jotka tuttuun tapaan eivät 

palautuneet syksyllä. Lähetysmäärä alueellamme ei vähentynyt valtakunnallisten lukujen 

mukaisesti ja lisäksi PKS-alueella on paljon rakennustuotantoa kuten Kalasatama, Jätkäsaari, 

Kivistö ja Suurpelto. Myös radanvarsirakentaminen on kasvussa. 

Lokakuussa tuli uusi aluepäällikkö Eikka Urpilainen PKS-alueen ulkopuolelta Jukka 

Sauramäen tilalle.  

Marraskuussa Helsinki 10 siirrettiin Helsingin postikeskuksen palloiluhalliin Pasilaan. YT-

menettelyssä pääluottamusmies totesi, että omat tilat tulisi löytää keskustasta. Nyt jakajat 

kuljetetaan taksilla Töölöön, josta he lähtevät jakamaan reittejä. Kuljettavat matkat 

kasvoivat oleellisesti.  

Helsinki 10 yö lajittelu eli Linnake palasi muuton yhteydessä takaisin jakelun alaisuuteen, 

sen oltua usean vuoden postikeskuksen alaisuudessa. 
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PKS-alueella on ollut hyvin vähäinen tarve tehdä erimielisyyksiä aiempina vuosina, mutta 

kuluneen vuoden aikana niiden määrä Helsingissä on kasvanut. Espoossa ja Vantaalla riita-

asiat ovat ratkenneet pääsääntöisesti ilman erimielisyyspöytäkirjoja. 

Muutaman esimiehen jäljiltä tasoitusjaksoissa oli ongelmia erityisesti loppukesän 

tasoittumisessa. Nämä saatiin sovittua paikallisesti ja ylimenneet tunnit laitettiin maksuun 

50 %:lla korotettuna. 

Suurimpia erimielisyyden aiheita oli vaativa erityistehtävä- eli niin sanottu superhessu-

moduuli. Asia on riitautettu ja laitettu eteenpäin. 
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6. TYÖSUOJELUTOIMINTA 

Työsuojeluvaltuutetun vaalit käynnistettiin tammikuussa. Työnantajalle tuli kiire käynnistää 

vaalit, koska laki vaatii niiden käymistä vähintään kolmen vuoden välein ja aikaraja 

edellisistä vaaleista oli ylittymässä. 

Vaalit käytiin postiäänestyksellä helmikuussa. Ehdokkaina työsuojeluvaltuutetuksi olivat Ari 

Komulainen ja Seppo Airaksinen. Seppo Airaksinen Vantaalta valittiin kahdentoista (12) 

äänen enemmistöllä työsuojeluvaltuutetuksi koko PKS-alueelle. Varatyösuojeluvaltuutetun 

paikoista käytiin sopuvaalit ja 1. varaksi valittiin Mika Kukkola Vantaalta ja 2. varaksi Riitta 

Pesonen Helsingistä.  

Valtuutetun vaalin jälkeen käynnistettiin työsuojeluasiamiesvaalit toimipaikoissa. 

Työsuojeluasiamiehiä valittiin koko alueella 27 kpl.  Kahteentoista toimipaikkaan ei saatu 

asiamiestä, koska ehdokkaita kyseiseen tehtävään ei ollut. 

Maaliskuussa henkilöstö ohjeistettiin jakamaan lähetykset kahdesta nipusta laukkua 

käyttäen. Toimipaikkoihin tilattiin ergolaukuiksi nimetyt jakelulaukut jokaiselle työntekijälle.  

Laukkujen käyttö koettiin hankalaksi ja se aiheutti monelle henkilölle ongelmia erityisesti 

niska-hartiaseudulla. Vasta tämän jälkeen ergolaukun tutkimukset jakelutyössä aloitettiin 

työtehoseuran toimesta.  

Postintaipaleelle rakennettiin testirata, jossa oli erilaisia postinjättöpisteitä ja jossa 

käytettiin erilaisia jakelutapoja. Tutkimukseen osallistui alueeltamme viisi henkilöä. 

Tutkimuksen kohteena olevat henkilöt kiersivät työpäivän verran testirataa niin ergolaukulla 

jakaen kuin ilman laukkua. 

Testitulosten mukaan oli mahdotonta jakaa testilähetyksiä ilman laukkua. Ergolaukku ei 

myöskään ollut käytettävyydeltään kaikilla jakelutavoilla paras mahdollinen.  

Uusia työvälineitä oli kokeilussa 

alueellamme ja kokeilut jatkuvat myös 

seuraavana vuonna. Kokeilussa on ollut 

sähköavusteisia isompia jakelukärryjä ja 

erilaisia mopotyyppisiä kulkuvälineitä.  

Alueella saatiin päätökseen 

liukastumisiin ja kaatumisiin liittyvä 

tutkimus, jonka teki opinnäytetyönä 

Helsingin yliopiston opiskelija. 

Päätökseen saatiin myös 

jalankulkuprojekti, jossa tutkittiin 

yhdessä Ilmatieteenlaitoksen, 

Työterveyslaitoksen ja Sievin 

jalkinetehtaan kanssa liukkauden ja 

jalkineitten vaikutusta tapaturmiin.  
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Lakisääteisiä työpaikkaselvityksiä tehtiin muutamia. Loppusyksyksi suunnitellut 

työpaikkaselvitykset jouduttiin siirtämään vuoden 2017 puolelle syli-zip-menetelmän 

käyttöönoton takia. Verkostoneuvotteluja käytiin säännöllisesti pitkin vuotta.  Siivouksen 

taso on puhuttanut paljon ja työsuojeluvaltuutettu kävi muutamissa paikoissa L&T:n 

työnjohdon kanssa siivouslaadun tarkastuskierroksilla. 

Postin Työhyvinvointisäätiö järjesti kulttuuritapahtuman Tampereella, sisäliikuntafestivaalin 

Vierumäellä ja pääkaupunkiseudulla työskenteleville tapahtuman Vantaan Flamingossa. 

 

7. VIESTINTÄ 

 
Tiedottajan tehtäväkuvaksi sovittiin osaston verkkosivujen ja Facebook-profiilin 

päivittäminen, paperisen Sataseiska- ja muiden tiedotteiden tekeminen.  

 

Vuoden aikana lähetettiin jakelutoimipaikkoihin kuusi Sataseiska -tiedotetta ja muutamia 

muita tiedotteita. Julkisuuteen lähetettiin syyskuussa postinjakelun heikkoa tilaa koskeva 

kannanotto, joka sai valtakunnallistakin näkyvyyttä eri tiedotusvälineissä.   

 

Osaston Preivari-lehteä toimitettiin vuoden aikana vain kaksi numeroa talouden 

tasapainottamisen takia.   

 

8.  VAPAA-AJAN TOIMINTA 

 
Jäsenistölle järjestettiin 3.9. opastettu retki Suomenlinnaan. Jäsenistöllä oli mahdollisuus 

osallistua ennakkovarauksella opastetulle retkelle 10 euron omavastuuhintaan.  

Vaihtoehtoina olivat joko linnoituskierros tai tykit ja tunnelit-kierros. Molemmilla kierroksilla 

kuultiin linnoituksen vaiherikkaasta historiasta ja nykypäivästä. Ohjelmaan sisältyi myös 

pääsy Ehrensvärd-museoon. Tapahtumien päätteeksi osasto tarjosi parille kymmenelle 

osallistujalle suomenlinnalaisessa ravintolassa maittavan keittolounaan.  

 

Lasten pikkujouluteatteri järjestettiin nukketeatteri Sammossa Helsingin keskustassa. 

Tapahtuma oli jäsenille ilmainen. Lapsille jaettiin näytöksen päätyttyä jouluiset herkkunyytit. 

Innokkaita teatterinystäviä saapui paikalle nelisenkymmentä.  
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TOIMINTASUUNNITELMA 2017 
 

PAU:n XXV liittokokous järjestetään 6.-9.6.2017 Vantaalla. Kokouksessa valitaan liiton 

puheenjohtaja sekä liiton hallinto seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Aloitteita liittokokoukselle 

voi tehdä jokainen. Toimikunnan jokainen jäsen haastetaan tekemään vähintään yksi aloite.  

Osaston toiminnan vakiinnuttaminen on vuoden teemana. Uusien asioiden ja erityisesti 

tekemisen oppiminen vie oman aikansa. Osastolla ei ole enää palkattua työntekijää, joten 

työtehtävien jakoa toimikunnan sisällä tarkastellaan.  

Odotettavissa on tänä vuonna pääluottamusmiesten vaalien järjestäminen ja sen jälkeen 

toimipaikkakohtaiset luottamusmiesvaalit. 

OSASTON KOKOUKSET 

Osaston vuosikokous järjestetään maaliskuun 25. päivä Hotelli Arthurissa Helsingin 

Kaisaniemessä. Liiton ajankohtaiskatsauksen pitää liiton puheenjohtaja Heidi Nieminen. 

Kokouksessa valitaan osaston puheenjohtaja ja toimikunta sekä liittokokousedustajat.  

Jäsen- ja edunvalvontakokouksia järjestetään tarpeen mukaan. Liittokokousedustajille 

järjestetään oma koulutustilaisuus ennen liittokokousta. Toimikunnan ja osaston jäseniä 

osallistuu aluejärjestön kokouksiin sekä paikallisjärjestön kokouksiin. 

Mikäli uuteen toimikuntaan ei edelleenkään tule yhtään jäsentä Vantaalta, toimikunta 

jatkaa vantaalaisten edunvalvojien kutsumista toimikunnan kokouksiin.  

Kaikilla jäsenillä on mahdollista päästä tutustumaan toimikunnan työskentelyyn. 

TIEDOTUSTOIMINTA 

Tänä vuonna osasto toimittaa kaksi Preivari -lehteä. Toimintakertomus ja 

toimintasuunnitelma tehdään ensimmäistä kertaa omana erillisenä vihkosena. Preivarin 

päätoimittaja vaihtuu huhtikuun jälkeen nykyisen päätoimittajan siirtyessä pois osaston 

toiminnasta. Halukkaat päätoimittajaehdokkaat voivat ottaa yhteyttä osaston 

puheenjohtajaan. 

Paperisia tiedotteita lähetetään tarpeen mukaan. Verkkosivut ja osaston omat Facebook-

profiilit jatkavat myös aktiivista tiedottamista. Päätoimiset käyttävät hyväksi havaittua 

tekstiviestiä kiireellisessä ja tärkeässä viestinnässä. 

Osasto toimii linkkinä liiton tiedottamisessa ja käy aktiivista keskustelua liiton kanssa 

työelämään ja työehtoihin liittyvissä kysymyksissä. 

Päätoimiset edunvalvojat järjestävät erillisiä tiedotustilaisuuksia työpaikoilla. Espoon 

kausikokouksia jatketaan. 
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TALOUS 

Taloudellinen toimintavuosi 2017 aloitetaan uudelta pohjalta. Toimintaa ei voida verrata 

kokonaisuudessaan edelliseen vuoteen, koska toiminnassa tapahtui suuria muutoksia 2016. 

Talouden näkökulmasta poistui isoja työnantajan velvoitteita ja toimikunta luopui mm. 

puhelimesta ja leasing kopiokoneesta. Kirjanpito siirretään tilitoimistosta omaksi toimeksi 

2017. Budjetissa on myös otettu huomioon jäsenmaksupalautteen osalta jäsenmäärän 

väheneminen.  

KOULUTUSTOIMINTA 

Edunvalvojia ohjataan PAU:n, TSL:n ja PAU:n Etelä-Suomen aluejärjestön koulutuksiin. 

Osasto järjestää tarpeen mukaan omaa koulutusta edunvalvojille. Päätoimiset edunvalvojat 

kouluttautuvat omilla koulutuspäivillään keväällä ja syksyllä. Helsingissä järjestetään 

edunvalvojien oma alueellinen koulutuspäivä syksyllä.  

VAPAA-AJAN TOIMINTA 

PAU:n talvipäivät järjestetään tänä vuonna 10.–12.2. Nilsiässä, Tahkolla. Vuoden 2017 

talvipäiville osallistuvia tuetaan korvaamalla matkakustannuksia enintään 50 euroa 

henkilöltä.   

Osasto pohtii uusia tapoja järjestää jäsenille vapaa-ajan tilaisuuksia. Lasten 

pikkujouluteatterista on päätetty luopua vähäisen osallistujamäärän ja korkean hinnan 

takia. Tilalle etsitään toisenlaista tapahtumaa.  

 

TOIMIKUNTA 
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TALOUSARVIOESITYS 2017 

 
 

OPINTO - JA KOULUTUSTOIMINTA 
 

 Kulut €  
 

JÄSENTILAISUUDET 
 

 Työryhmät, työpaikkakäynnit, kampanjat                                                                 

 Muu vapaa - ajan toiminta € 
 

TIEDOTUSTOIMINTA 
  

 Kulut (painatus ym. materiaalit) € 
 

JÄRJESTÖTOIMINTA/YLEISTOIMINTA 
 

 Palkat ja palkkiot € 

 Henkilösivukulut (sotu, vero, vakuutukset) 300 € 
 

 Kansainvälinen toiminta € 

  

 Vuokrat ja vastikkeet € 
  

 Matkakorvaukset ja päivärahat   € 
 

 Kokous - ja neuvottelukulut € 
 

 Toimistokulut € 
 

  Jäsenmaksukulut (HAP, aluejärjestö),  

 kannatusilmoitukset ja lahjoitukset, € 
 

 Avustukset jäsenille (kalenterit, työväenlehtisetelit) € 
 

 Järjestötoiminnan muut kulut (onnittelu-, edustus- ja muut kulut)     € 
 

     Pankkikulut                       €       

 

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ € 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

VARAINHANKINTA 
  

 Jäsenmaksutuotot  € 
  

 Sijoitustoiminta    € 

 

 Omavastuut                                                                                                               €

     

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ   € 
  


