
LIITY LIITON JÄSENEKSI NYT!       
  

Liity nyt liiton jäseneksi – saat loistavia etuja 
 

Ammattiosastollamme on parhaillaan käynnissä 

jäsenhankintakampanja, jonka tarkoituksena on 

saada alan työntekijät liittymään ammattiliitto 

Posti- ja logistiikka-alan unioniin PAU:iin. 

 

Kampanja on voimassa 18.4.2014 asti, jolloin 

jokainen jäseneksi liittyvä saa erikoisetuna  

2 kpl Finnkinon elokuvalippuja.  
(HUOM! Elokuvalippuetu koskee vain uusia jäseniä, ei 

esimerkiksi kampanja-aikana eronneita ja uudelleen 

jäseniksi liittyviä henkilöitä!) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lisätietoa liitosta löydät: www.pau.fi 

ja ammattiosastosta www.varsinais-suomi.pau.fi 
 

Liittyminen on helppoa. Voit tehdä sen täyttämällä 

jäsenilmoituskaavakkeen (pyydä luottamusmieheltä) 

ja palauttamalla se kaikkine kappaleineen oheisessa 

palautuskuoressa osaston jäsenkirjurillemme! 

Ohjeita kaavaakkeen täyttämiseen saat tarvittaessa 

työpaikkasi luottamusmieheltä. Voit liittyä myös 

jäseneksi www.pau.fi  
 

         YHDESSÄ OLEMME VAHVEMPIA! 

 

Ammattiyhdistysterveisin, 

 

 

Jussi Saariketo, puheenjohtaja 

PAU:n Varsinais-Suomen osasto ry. 

10 Hyvää syytä liittyä liittoon (PAU): 
 
1. Työehtosopimus 
Liitto neuvottelee ja sopii työsuhteen 
minimiehdot 
2. Luottamusmies ja 
työsuojeluvaltuutettu 
Edunvalvojat valvovat sopimusten ja lakien 
noudattamista 
3. Liiton tuki 
Saat neuvoa, tukea ja apua 
4. Oikeusapu 
Liitto myöntää tarvittaessa oikeuapua 
5. Koulutus 
Liitto tarjoaa monipuolista, maksutonta 
koulutusta 
6. Vaikutusmahdollisuuksia 
Ammattiosaston kautta voit osallistua ja 
vaikuttaa  
7. Työttömyysturva 
Ansiosidonnainen päiväraha on tuntuvasti 
parempi kuin perusturva 
8. Vakuutus 
Liiton jäsenillä on matkustaja-ja 
tapaturmavakuutus 
9. Virkistys 
Hotelli Heimari Ristiinassa ja lomakiinteistö 
Luppo Kemijärvellä, runsaasti muita 
lomaetuja 
10. Lehti, kalenteri, alennuksia 
Reitti 10 kertaa vuodessa, alennusta mm. 
bensasta, vakuutuksista ja lehtien 
tilauksista 

PAU:n jäsenmaksu on vuonna 2014 1,59 % 
työnantajan maksamasta 
ennakonpidätyksen alaisesta tulosta. 
Jäsenmaksuun sisältyy myös 
työttömyyskassan jäsenmaksu. Työnantaja 
pidättää jäsenmaksun palkastasi ja tilittää 
sen liitolle. Muista tarkistaa aina 
tilinauhastasi, että työnantaja todella perii 
jäsenmaksusi. 
Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen, 
jonka liitto ilmoittaa automaattisesti 
verottajalle. Liiton osuudesta palautetaan 
osa ammattiosastoille niiden 
edunvalvontatyön ja toiminnan 
rahoittamiseksi. Näin halvalla et saa 
mistään neuvonta-, neuvottelu ja 
juristipalveluja, apua, tietoa, etuja, 
alennuksia sekä oikeus- ja 
työttömyysturvaa yhdessä ja samassa 
paketissa. 

 

 

Paikallinen ammattiosasto tarjoaa mm. seuraavat 

jäsenedut: 
 

- Merkilliset -jäsenlehden kotiin postitettuna neljä 

kertaa vuodessa 

- Vaihtuvia etuja urheilu-, kulttuuri- ja 

virkistystapahtumiin tapahtumiin 

- Uuden työehtosopimuskirjan kotiin postitettuna 

- Upea kesäkoti Mäntyniemi kaikkien jäsenten 

käytössä. Voit vuokrata mökin tai järjestää 

yksityistilaisuuksia, tai tulla vaikkapa saunomaan. 

- Täsmäkoulutuksia jäsenille, vaikutusmahdollisuus 

esim. osaston kokouksissa 

- Vaihtuvia yhteistyökumppaneidemme etuja ja 

tarjouksia mm. risteilytarjouksia 

- Ja paljon muuta... 

 

http://www.pau.fi/
http://www.varsinais-suomi.pau.fi/
http://www.pau.fi/

