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PÄÄTOIMITTAJAN KYNÄSTÄ … 
 
PAIKALLINEN SOPIMINEN 
 

Paikallinen sopiminen on tämän päivän muotisana. 

Työnantajat haluaisivat sopia paikallisesti lähes kai-

kista asioista, ainakin niitä, joilla työntekijän työsuh-

teen ehtoja heikennetään. Sama pyrkimys on myös 

Postilla. 

  Työntekijöiden” kurjistaminen” on saanut uusia piir-

teitä. Viimeisimpänä esille noussut myöhästymisestä 

palkan pidättäminen, mikäli myöhästyt minuutinkin, 

niin palkkaasi ollaan heti leikkaamassa, minuutin myö-

hästyminen maksaa sinulle noin 20 senttiä.  

  En missään tapauksessa hyväksy myöhästymisiä, en 

ainakaan tapamyöhästyjiä. Mutta kenen pitäisi myö-

hästymisiin puuttua? 

Time- järjestelmä, ihme ja kumma, taipui heti tähän 

uudistukseen, mutta ei esimerkiksi siihen, että kilpailu-

kykysopimuksen mukainen työajanpidennys olisi to-

teutettu lisäämällä päivittäiseen työaikaan kuusi mi-

nuuttia. 

 

ERIMIELISYYDET 

 
Paikallinen sopiminen erimielisyysasioissa on viime ai-

koina ollut tosi ongelmallista, johtuen työnantajan 

asenteesta. Paikallisesti alueilla erimielisyyksistä ei 

juurikaan ole pystytty sopimaan, ei myöskään pää-

konttoritasolla, vaan ratkaisuja pitää hakea eri oikeus-

asteista. 

  Liittomme on voittanut pääsääntöisesti kaikki työtuo-

mioistuimeen tai käräjäoikeuteen viedyt erimielisyy-

det. Työnantaja on tietenkin valittanut asioista seuraa-

vaan oikeusasteeseen, huonolla menestyksellä. Työ-

tuomioistuimen päätös on aina lopullinen. Reitti leh-

dessä oli parista tapauksesta tarkempaa selvitystä 

viime numerossa ja jatkoa seuraa. 

  Tälläkin hetkellä on useita erimielisyyksiä odotta-

massa käsittelyä eri oikeusasteissa. 

  Viime vuonna lähes viisikymmentä erimielisyyttä 

meni liittojen väliseen neuvotteluun ja siitä eri oikeus-

asteisiin. Mitä tämä kertoo työnantajan halusta sopia 

asioista? 

  Tällä viikolla yhteistoiminta-asiamies on pyytänyt po-

liisia tutkimaan yhteistoimintalain rikkomusta Postissa, 

koskien ulkopuolisen työnvoiman käyttöön liittyvistä 

yt-lain rikkomuksista. Työnantajilla on lukuisa määrä 

lakimiehiä, kaikki tietäviä, meillä pääluottamusmiehiä 

ja liiton tuki. 

VOICE 

 
Paras työpaikka 2020 on ollut Postin johdon haave jo 

jonkin aikaa ja haaveeksi se jää näillä nykyisillä toi-

milla. Viime vuoden Voice- palaute ei kylläkään tue ta-

voitetta. Pääsääntöisesti kaikilla osa-alueilla oli tapah-

tunut selvää laskua. 

  Missä vika? Ei ainakaan työntekijöissä, olisikohan Pos-

tin henkilöstöpolitiikassa. Johtajat ajattelevat vain 

omia tulevia bonuksia, ei sitä, miten työntekijät olisi-

vat tärkein voimavara yhtiössä.  

  Nyt olisi viimein todellisen yhteistyön aika ja meitä 

työntekijöitä kuunneltaisiin tasavertaisina kumppa-

neina. 

 

MUISTA ÄÄNESTÄÄ KUNNALLISVAALEISSA!!! 

 

 
JARMO NIEMI 
PÄÄTOIMITTAJA 
PUH. 0400 523 551 
jarmo.niemi@posti.com 
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PUHEENJOHTAJILTA.. 

Kiitos luottamuksesta valitessanne minut PAUn 

Varsinais-Suomen osaston puheenjohtajaksi, en-

simmäisenä naisena osaston historiassa.  

  Olen tullut Postille töihin vuonna 1997, kun var-

haisjakelu siirtyi Tietojakelusta Postille. Tein työtä 

yhteisjakaja nimikkeellä, kunnes varhaisjakelu siir-

tyi lokakuussa 2014 TS-yhtymän jakeluyhtiöön. 

  Syntyisin olen Kuopiosta, mutta olen viihtynyt 

Turussa jo 22 vuotta. AY-toiminnassa olen ollut jo 

70 -luvulta lähtien, kotoa saamani esimerkin 

myötä. Työelämään siirtyessäni, olen aina toimi-

nut yhteisten asioiden puolesta ja kokenut sen 

erittäin mielenkiintoiseksi. Luottamusmies- ja työ-

suojeluasiamiestehtävissä olen toiminut vuosia, 

PAUn liittovaltuustossa olen toiminut menneen 

kauden, joka päättyy kesäkuussa pidettävään liit-

tokokoukseen. Edunvalvonta ylipäätään on asia, 

jonka eteen tulee jatkossakin panostaa, yhdessä 

luottamushenkilöiden ja liiton toimihenkilöiden 

ponnistuksin. 

 

  Vanha, mutta hyvä sanonta, EI SAA JÄÄDÄ TU-

LEEN MAKAAMAAN, pätee tänä päivänä parem-

min kuin koskaan, työnantajan näkemykset eivät 

tunnu kohtaavan työntekijöiden arkea. Periksi ei 

anneta, viedään asioita eteenpäin. Osaston toi-

minta on tärkeä osa kokonaisuutta, kun liitto neu-

vottelee työehdoista. 

 

Toimintaan olisikin hyvä saada uusia ja vanhoja 

toimijoita, naisia ja miehiä, jotta syntyisi erilaisia 

näkökantoja ja ideoita, mutta kuitenkin eteenpäin 

vieviä. Kukaan ei voi toimia yksin, aina tarvitaan 

kavereita, pätee kaikissa elämän osa-alueissa, 

kotona ja töissä. Kaikkea ei tarvitse itse osata, 

mutta intoa kyllä tarvitaan. Tule mukaan toimin-

taan. 

  Ole yhteydessä toimikunnan jäseniin ja tietenkin 

työpaikkasi luottamusmieheen, he ovat kaikki 

edunvalvojia, jotka vievät asioita eteenpäin. 

 

Minut tavoitat parhaiten sähköisesti tai puheli-

mitse, joten ota rohkeasti yhteyttä, kun joku asia 

sinua askarruttaa.   

 

ULLA TASKINEN 
PUHEENJOHTAJA  
PUH. 044 506 0160  
ulkataskinen@gmail.com 
 
 
 

 
 

 
 
MUUTOSTEN AIKA 
 
On tullut aika yhden työuran loppua pikkuhiljaa 

Postin palveluksessa.  

  Tulevana kesänä jään pois työelämästä ja ru-

pean viettämään eläkeläisen kiireisiä päiviä. 

 

Menneet vuodet ammattiosaston ja toimikunnan 

jäsenenä, puhumattakaan viimeisistä vuosista 

osaston puheenjohtajana, ovat antaneet hyvän 

näköalapaikan ammattiosaston kehitykseen.  

 

Yksin tätä työtä ei kukaan pysty tekemään ja ha-

luan kiittää kaikkia osaston jäseniä, toimikunnan 

jäseniä, liittoa ja muita yhteistyökumppaneita, joi-

den kanssa yhteistyö on ollut hedelmällistä. 

 

Osaston puheenjohtajana olen joutunut tekemään 

sellaisiakin päätöksiä ja esityksiä, jotka ei aina ole 

miellyttänyt kaikkia ihmisiä. Kuitenkin ammatti-

osaston yhtenäisyys vaatii meiltä kaikilta roh-

keutta ja selkärankaa seistä yhteisen asian ta-

kana. 

 
 
AMMATTIOSASTON TULEVAISUUS 

 

Kesäkuussa pidettävä PAUn liittokokous tullee te-

kemään joitakin päätöksiä liiton ja sitä kautta am-

mattiosastojen tulevaisuuteen liittyen.  

 

Uskon kuitenkin ammattiosaston tulevaisuuteen 

vahvana paikallisena toimijana ja toivotankin 

osaston vuosikokouksessa valittavalle uudelle toi-

mikunnalle onnea ja menestystä yhteisten asioi-

den hoidossa. 

 

  Uudelle puheenjohtajalle Ulla Taskiselle, joka 

on osastomme historian ensimmäinen naispuoli-

nen puheenjohtaja, haluan toivottaa onnea ja me-

nestystä uusissa haasteissa. 

 

AURINKOISTA KEVÄTTÄ KAIKILLE! 

 

 

MAURI ILJIN 

EX-PUHEENJOHTAJA 

PUH. 040 723 2505 

mauri.iljin@posti.com  

mailto:ulkataskinen@gmail.com
mailto:mauri.iljin@posti.com
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PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN PALSTA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TALVIPÄIVÄT TAHKOLLA 
 
Perinteiset PAUn talvipäivät vietettiin helmi-
kuussa Nilsiän Tahkolla.  Asiapitoisessa oh-
jelmassa kansanedustajista koostuva paneeli 
vastaili Heidi Niemisen kysymyksiin välillä 
tunteiden ottaessa vallan. Ainoastaan kepu-
lainen Postin hallintoneuvoston puheenjoh-
taja tuntui olevan sitä mieltä, että postilakiesi-
tys on sellaisenaan hyväksyttävissä. 
  Päivillä puhumassa ollut jakelujohtaja Ju-
hani Vuola kävi omassa puheenvuorossaan 
läpi postinjakelun ongelmia. Kaikkiaan hän lu-
pasi jakeluun uusia työvuoroja 170 kappaletta 
ja niistä 55 pääkaupunkiseudulle. Saapa 
nähdä koska tuo lupaus toteutuu kokonaisuu-
dessaan. 
  
PAIKALLISESTI 
 
Turussa ja ympäristökunnissa on vuoden-
vaihteen jälkeen käyty jakelun pahimpia on-
gelmapaikkkoja läpi ja niihin on saatu ai-
kaiseksi parannuksia henkilöstövajeen kor-
jaamiseksi. Tuloksia parempaan suuntaan on 
jo näkyvissä. 
 
Valtiovallan vaatimus paikallisen sopimisen 
laajentamiseksi ei ainakaan meidän alueella 
saanut suurta suosiota. 
   
Kiky- sopimuksen määräämä työajan lisäys-
tapa olisi pitänyt sopia paikallisesti mutta, 
tällä alueella työnantajan edustajat olivat vas-
tentahtoisia sopimaan yhtään mitään. He kat-

soivat paremmaksi turvautua siihen kuului-
saan Helsingin herrojen päätökseen ja ohjeis-
tukseen.  
Nyt mennään siten kuin työnantaja haluaa to-
teuttaa tuon työajan lisäyksen. 
  Tähän asti TIME järjestelmä ei ole taipunut 
mihinkään muutokseen, mutta nyt kaiken pi-
täisi sujua kuin vettä vaan. 
 

MYÖHÄSTYMISTÄ JA LEIMAUSTA 

 

Viimeisimpänä hölmöilynä Postin johto on 

ampunut itseään polveen kuvitelleessaan 

Postin talouden pelastuvan, kun ruvetaan ot-

tamaan mahdollisen töistä myöhästyvän duu-

narin palkasta pois ne muutamat minuutit, 

jotka joku mahdollisesti myöhästyy.  

  Ehkäpä olisi ollut viisaampaa puuttua niihin 

ylitöihin, joita tulee, kun siirryttiin sylizippiin ja 

tehtiin vääriä päätöksiä toimintatavoista. 

  Järjestelmäkuri ei toimi kaikkialla ja kootut ti-

lastot, joista valitaan parhaat, tilanteeseen so-

pivat, näyttävät mitä missäkin. 

  Toinen, säännöllisin väliajoin esiin ponnah-

tava asia on tuo työajan alkuun liittyvä lei-

maaminen. Vakiintuneen käytännön ja TES:n 

tulkinnan mukaan työvaatteiden vaihto työ-

ajan alkaessa tehdään työajalla. 

  PAUn 22.6.2011 tekemän TES-täsmän 

mukaan tämä tulkinta on oikea ja edelleen 

voimassa. Siltä kohdalta ei työehtosopi-

musta ole muutettu miksikään. 

  Nyt työnantajan tekemä linjaus on aino-

astaan työnantajan tekemä ja sitä ei ole 

missään sovittu. 

 Tällä tavalla toimimalla haave parhaasta työ-

paikasta vuonna 2020 liukuu aina vaan kau-

emmaksi. 
 

Mukavaa kevättä kuitenkin kaikille luki-

joille! 
 

MAURI ILJIN 

PÄÄLUOTTAMUSMIES 

PUH. 040 723 2505 

mauri.iljin@posti.com  

mailto:mauri.iljin@posti.com
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TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALSTA

Aloitan samoilla sanoilla tämän palstan, kun 
viimeksi lopetin: Keskusteluun postilain uu-
distamisesta voisi sanoa, että ahneuden, kus-
tannustehokkuuden ja työhyvinvoinnin suo-
dattaminen samaan koriin vaatisi nyt viisautta 
sellaisilta ihmisiltä, joilla on päätösvaltaa ja 
kokonaisnäkemystä.   
  Postialasta kun on kysymys, niin pitäisi olla 
vielä oikeanlaista poliittista tahtoakin. Tämä la-
kispekulointi on nyt vielä ajankohtaisempi asia 
kuin muutama kuukausi sitten. 
  Iltarukouksessani ajattelin, että kun kerran 
Bernerin tieverkkouudistus ja monet muut 
”metkut” menivät kiville omaa mahdottomuut-
taan, niin voisiko myös postilain uudistus… 
 
Tätä kirjoitettaessa Voice kyselyn tulokset ovat 
valmistuneet. Vastaukset eivät ole olleet Postia ja 
etenkään johtoa imartelevia. Parin vuoden YT- 
kierre ja jatkuva tietoinen aliresursointi näkyvät tu-
loksissa. Työnantaja on käynnistänyt korjaavia toi-
menpiteitä pahimpiin ongelmapaikkoihin. Aika tu-
lee näyttämään, saadaanko työilmapiiriä noste-
tuksi korjaavilla toimenpiteillä ja kuinka kauan ko. 
korjaustoimet ylipäätään kestävät. Seuraavat kuri-
mukset ovat jo odottamassa uuden postilain muo-
dossa. Millainen ko. laista sitten muotoutuukaan, 
tulee näyttämään kulissit seuraaville postialan 
ponnistuksille. Mikäli rouva Bernerin ajatushauto-
mon pahimmat idut varttuvat täysikasvuisiksi pe-
runoiksi ei taida olla ainakaan Postissa enää ke-
nelläkään kivaa – ainakaan työntekijällä. 
 
Kerrostalon lokerikkojakelua työnantajamme on 
perustellut mm. työturvallisuuden lisäämisen nä-
kökulmasta. Toinen totuus asiassa on tuo rationa-
lisointipuoli – mitä ei ole vielä haluttu niin hirveästi 
korostaa. Skeptikko kun olen, niin oletukseni on, 
että tuo jälkimmäinen se vasta juhlat meille tuo… 
 
Työsuojeluvaltuutetun pitämiä työsuojeluasia-
miesten ja esimiesten yhteinen Skypejä on pidetty 
meidän alueella tätä kirjoitettaessa jo neljä kertaa.  
Jakelupäällikkö kutsuu kokouksen koolle aina 
kunkin kuukauden 3. viikon perjantaina klo 8 al-
kaen. Noin 15 minuutin mittaisessa luuri-kokouk-
sessa käsitellään aina jokin ajankohtainen työsuo-
jeluasia. Esimiehet varmistavat työsuojeluasiamie-
hen mahdollisuuden osallistua kokoukseen ja 
niissä toimipaikoissa, joissa ei ole työsuojelu-
asiamiestä esimies hoitaa palaveriin jonkun muun 
työntekijän. Tähän mennessä Skypet ovat käsitel-
leet yhteistoimintaa, sylizippiä ja työhyvinvointiasi-
oita. 
 

Työnantaja päätti siirtää Mynämäen jakelun koko-
naisuudessaan Raisioon tehtäväksi ja lopettaa 
Mynämäen kylmälähtötoimipaikan. Tätä päätöstä 
edeltäneenä aikana Mynämäen jakajat saivat ko-
kea monenlaista: Pieni dynaaminen työyksikkö oli 
muutettu jakelun kylmälähtöpaikaksi, esityö oli 
erotettu jakelusta ja välillä paljon ja välillä vielä 
enemmän myöhässä ollutta postiautoa odotettiin 
pihalla saapuvaksi mittaamattomia aikoja päivit-
täin. Sitten, kun auto sitten posteineen saapui, al-
koi pihatyöskentely, joka kesti kaikkea 20 – 50 mi-
nuutin välillä. Mynämäellä kuuleman mukaan pai-
kalliset kävivät, jollei nyt aivan nauramassa, niin 
ainakin hymyilemässä Postin tehostetuille toimille. 
  Myöhennettyä klo 10 – 18 aikavälillä tapahtuvaa 
pelkkää autojakelua ei hirveästi kiitelty postinjaka-
jien eikä kuuleman mukaan myöskään asiakkai-
den keskuudessa. Melkeinpä voisi sanoa, että 
Kuorma -tutkimuksen viisauksia ei oltu kovinkaan 
laajasti huomioitu ko. työvuoroja rakennellessa. 
  Pihatyöskentelystä työterveyshuoltokaan ei löy-
tänyt kovastikaan kehumista.  
Etenkin ergonomiapuolessa oli paljonkin sano-
mista. Tätä kirjoitettaessa mynämäkeläiset ovat 
uudessa tilanteessa ja liittyneet mukaan Raision 
työyhteisöön. Siirtymämatkaa Raisiosta Mynämä-
elle on toki kosolti, mutta elementtejä suorittaa ko. 
työ inhimillisemmällä tavalla on huomattavasti 
enemmän.  
 
Sylizip jatkaa etenemistään jakelun työpaikoille.  
Toteutuksia löytyy työpaikoilta lukemattomia mää-
riä – hyviä ja vähemmän hyviä. Työterveyshuoltoa 
on kiinnitetty työterveyshuollon toimintasuunnitel-
mapalavereissa jakelutoimipaikkoihin karsimaan 
karmeimpia ergonomian rikkakasveja pois. Työn-
antajamme on tullut sen verran järkiinsä sylizipin 
etenemisen kanssa, että menetelmää ei oteta 
käyttöön ihan joka paikkaan, minne se ei sovi. Isot 
keskustat, pitkät kadut ja esim. yritysalueet kan-
nattaa edelleen tehdä abc -menetelmällä. Hyvä 
asia on myös se, että aikatauluihin on laitettu 
malttia mukaan.  
 
Olin mukana PAUn talvipäivillä kuuntelemassa ja-
kelujohtaja Juhani Vuolaa. Puheenvuorossaan 
Vuola toi esille, että työnantajalla on halua laittaa 
Postin työpaikkojen asiat kuntoon ja valmiutta 
myös tehdä korjausliikkeitä. Aika näyttää ja teot 
tulevat puhumaan puolestaan…  

 
TYÖSUOJELUVALTUUTETTU 
MARKO KOIVUMÄKI 
PUH. 040 768 2256 
marko.koivumaki@posti.com  

mailto:marko.koivumaki@posti.com
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LIEDON LAJITTELUKESKUKSEN PALSTA 
 

TALVIPÄIVÄT 

 

Kerran vuodessa pidettävät 

ammattiliiton eli PAUn 

talvipäivät pidettiin 

tänä vuonna Nilsiän 

Tahkovuoressa vii-

konloppuna 10–12.2. 

Luntakin oli sen ver-

ran, että voitiin puhua 

talvipäivistä. Tämä 

mahdollisti mm. hiihto-

kilpailut, joiden tuloksista 

tarkemmin Reitti-lehdessä. 

Bussi lähti Turusta perjantaina klo 15.00 mu-

kanaan vähän yli kymmenen osanottajaa. 

  Matka suuntautui alkuvaiheessa ikään kuin 

väärään suuntaan, eli kohti Raumaa, Poria ja 

Kankaanpäätä, mistä kyytiimme tuli lisää mat-

kustajia. 

  Näin selkäinvalidina en voinut kuin kauhis-

tella jo etukäteen matkan pituutta ja sen ai-

heuttamaa rasitusta, ja olin oikeassa. Kun lo-

pulta, juuri ennen valomerkkiä saavuimme 

perille, oli ”kroppani” aika kypsä bussissa is-

tumisesta. 

  

Lauantaina aamiaisen jälkeen alkoi kokousta-

minen. PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen 

esitti tilannekatsauksen nykytilanteesta ja 

aika huonolta näyttää, jos postilakiehdotus 

pysyy nykyisellään. 

  Keskustelupaneelit ovat usein kuivia ja yksi-

toikkoisia, mutta vuoropuhelu tulevasta posti-

laista oli mielenkiintoinen. Tilaisuuteen oli kut-

suttu kuuden eri puolueen savolaisia kansan-

edustajia, joista kaksi jopa Postin hallintoneu-

voston jäseniä. Myös keskustan kansanedus-

taja, ja Postin hallintoneuvoston puheenjoh-

taja Markku Rossi oli saatu paikalle. Panee-

lin juontajana toimiva Nieminen osasi panna 

kansanedustajat tiukoille postilakiehdotuksen 

yksityiskohdista. 

  Kuten arvata saattoi, porvarihallituspuoluei-

den edustajat vetivät tietysti yksityistämislin-

jaa, opposition taas vastustaessa esitystä. 

Kysyttäessä lain yksityiskohdista, esimerkiksi 

osoiterekisterin luovuttamisesta puoli-il-

maiseksi muille postiyrittäjille, paljasti päättä-

jien tietämättömyyden. Jopa Rossi tuntui me-

nevän hämilleen, juontaja Heidi Niemisen tie-

täessä asiasta häntä paremmin. Moni edus-

taja oli toki sitä mieltä, että mm. tähän koh-

taan lakiluonnosta pitää saada muutos. 

  Kun eduskunta todennäköisesti keväällä asi-

asta äänestää, täytyy vain toivoa, että ryhmä-

kuria ei vaadita ja jokainen edustaja voi ää-

nestää oman mielipiteensä mukaan. 

 

KIKY 

 

Huolimatta siitä, että kikyn tuomat työajan li-

säykset on jo aloitettu, asiasta kysytään edel-

leen lähes päivittäin. Asiasta on kyllä kerrottu 

työpaikkainfossa ja vuoropalavereissa. 

  Ikävä kyllä meillä Liedossa ei päästy saman-

laiseen sopimukseen kuin Tampereella. Lie-

dossa sen sijaan lisätunnit on ripoteltu tosi 

sekavasti, jokaiselle työntekijälle vähän eri ta-

valla. 

  Kokoaikaisella kiky-tunteja pitää olla huhti-

kuun loppuun mennessä 8 tuntia käytetty, 

eikä niitä saa siirtää. Jokainen joutuu myös 

itse huolehtimaan kiky-tuntien saldostaan. 

  Toki kysyä voi aina esimieheltä ja pitääkin, 

minne kiky- tunnit on sijoitettu tässä työvuoro-

luettelossa. Sairaustapauksissa pidennyksen 

katsotaan tehdyksi työvuoroluettelon mukai-

sesti. Haittatyölisät maksetaan. Osa-aikaisen 

työajanpidennys toteutetaan suhteessa työ-

sopimuksessa olevaan työaikaan. 

Kertaus on opintojen äiti! 

 

AURINKOISTA KEVÄTTÄ JA JAKSAMISTA 

TYÖSSÄ! 

 

  

HANNU LUUKKA 

LUOTTAMUSMIES 

LIEDON LAJITTELUKESKUS 

PUH. 040 706 1457 

hannu.luukka@posti.com 

mailto:hannu.luukka@posti.com
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PAUN VARSINAIS-SUOMEN OSASTON TOIMIHENKILÖT VUONNA 2017 
 

 

TOIMIKUNTA VUONNA 2017: 
 

Puheenjohtaja 
Ulla Taskinen 
puh. 044 506 0160 
ulkataskinen@gmail.com  
 
Varapuheenjohtaja 
Henrik Husar 
puh. 040 555 1010 
henrik.husar@posti.com 
 
Sihteeri 
Marko Koivumäki 
puh. 040 768 2256 
marko.koivumaki@posti.com  
 
Taloudenhoitaja,  
Tommi Tienpää 
puh. 050 572 8759 
tommi.tienpaa@posti.com 
 
Tiedotussihteeri/ 2.varajäsen 
Pekka Iitti 
puh. 040 772 3272 
piittistara@gmail.com 
 
Valokuva-arkiston ja leikekirjan hoitaja 
Silve Ahanen 
puh. 045 129 2388 
silve.ahanen@gmail.com 
 
Opintosihteeri 
Samuli Suoniemi 
puh. 040 748 6288 
samulisuoniemi@gmail.com 
  
Tasa-arvovastaava 
Christa Luoto 
puh. 040 828 8938 
christa.luoto@elisanet.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Jäsen 
Kimmo Lehtinen 
puh.050 573 6222 
kimmo.lehtinen@posti.com 

   
  Jäsen 
  Tommi Raitanen 
   puh. 040 547 7153 
   raitanentommi365@gmail.com 
 
   Jäsen 
   Ari Millner 
   puh. 040 563 4811 

ari.millner@gmail.com 
      

Kotisivut ja Facebook 
Tom Tammerhag 
puh. 045 328 1565 

   tom.tammerhag@suomi24.fi 
 

1. varajäsen 
Mika Ylänen 
puh. 045 650 9270 
mika.ylanen@posti.com 
 

 
 

 

OSASTON MUUT 
TOIMIHENKILÖT: 

 
 
 
 
Kesäkoti Mäntyniemen isäntä  
Jorma Toukoniemi 
puh. 050 303 5559 
jormatou@gmail.com 
 
 
 

 
 

PAUn Varsinais-Suomen osasto ry. 
PL 100 

20251 Turku 
www.varsinais-suomi.pau.fi 

pauvsosasto@gmail.com 

Kesäkoti Mäntyniemi 
Posteljooninkuja 7 

20900 Turku 
 

Isäntä: Jorma Toukoniemi 050 3035559 
 

mailto:henrik.husar@posti.com
mailto:marko.koivumaki@posti
mailto:tommi.tienpaa@posti.com
mailto:piittistara@gmail.com
mailto:silve.ahanen@gmail.com
mailto:kimmo.lehtinen@posti.com
mailto:raitanentommi365@gmail.com
mailto:tom.tammerhag@suomi24.fi
mailto:mika.ylanen@posti.com
mailto:jormatou@gmail.com
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VALEPOSTINJAKAJIA YÖSSÄ 
 

Viime kuukausina jakajien kärsivällisyys on ollut 
kovalla koetuksella. Zippien, zäppien, lomankier-
tojen ja muiden ihanuuksien lisäksi porraskäytäviä 
kansoittaa toinen toistaan tympeämmän näköistä 
ukkoa ja akkaa mouruamassa väärin jaetuista 
posteista. 
  Ei niin, että kukaan varsinaisesti väärää postia 
olisi saanut, mutta kun ”naapurit” käyvät öisin pu-
dottelemassa kirjeitä luukuista. Selvä merkkihän 
tuo, postia on jaettu väärin, ja tunnolliset naapurit 
käyttävät yön tuntinsa jakajien jälkien korjaami-
seen, mihin maailma onkaan oikein mennyt?! 
  Lounais-Suomen tietojakelusta kertominenkaan 
ei tahdo suurelle osalle asiakkaista mennä jake-
luun, vika on joka tapauksessa postinjakajan, se-
hän se postia on aina kuljettanut eikä mikään Tu-
run Sanomien jakaja, tyhmempikin tuon nyt tietää!  
  Tosin eipä homma ihan kaikille jakajillekaan ole 
toistaiseksi auennut, sillä LSTJ:n kirjeitä käännel-
lään toisinaan Postin osoitteenmuutoksina... 
  Jakajien stressiä asiakkaiden lisääntyvä nalkutus 
tuskin helpottaa, eikä työnantajaakaan vaikuta on-
gelma kiinnostavan, vaikka työturvallisuuslain mu-
kaan terveyttä vaarantavaan henkiseen kuormi-
tukseen pitäisi puuttua. Jäämme odottelemaan 
jatkoa... 
 
Lomankiertoa ja paikallista sopimista 
 
Lomatoivelistat ilmestyivät hiljattain sosiaalitiloihin, 
ja uutuutena jakelussa käyttöön on otettu posti-
keskuksista tuttu lomankierto. Työnantajalla on oi-
keus määritellä vuosiloman ajankohta, ja kierrättä-
mällä vuosittain lomakuukausia kaikki saavat 
mahdollisuuden suunnitella menonsa vaikka vuo-
den etukäteen. Kierrolla ”parhaat” lomakuukaudet 
eivät myöskään jää voimakkaiden persoonien yk-
sinoikeudeksi, joten työnantajalla on siis pointtinsa 
lomankierrossa.  
  Määritellyt lomajaksot ovat kuitenkin herättäneet 
hämmennystä, vaihtoehtoja on kaksi tai kolme 
riippuen lomaoikeuden pituudesta. Vuosilomalain 
mukaan "Työnantajan on mahdollisuuksien mu-
kaan otettava huomioon työntekijöiden esitykset ja 
noudatettava tasapuolisuutta lomien sijoittami-
sessa”. Työntekijöiden joukosta on kuitenkin alka-
nut kuulua huolestuttavaa viestiä; esimiehet eivät 
neuvottele lomasta, vaan tarjoavat joko/tai-mallia 
kahden etukäteen määritellyn ajankohdan välillä. 
  Mikäli poikkeavasta loma-ajankohdasta sopimi-
nen esim. syyskuulle tuntuu mahdottomalta, otta-
kaa asia esille oman luottamusmiehen kanssa. 
Työnantajan kannalta helpoin aika rekrytoida sijai-
nen on koulujen kesäloma-aika, mutta vuosiloma-
lain 

 

 

 
mukaista perustetta muuna ajankohtana pidettä-
vän vapaan kieltämiseksi niiltä harvoilta, jotka lo-
mansa touko- tai syyskuuhun haluavat, on vaikea 
keksiä.  
  Lomista sopiminen on juuri sitä kuuluisaa paikal-
lista sopimista parhaimmillaan ja helpoimmillaan. 
  Mikäli näin yksinkertaista ja henkilöstölle tärkeää 
hommaa ei saada toimimaan, työnantajankaan ei 
kannata odottaa joustoa edunvalvonnan puolelta 
työehtosopimuksen rikkomuksista, kuten jatku-
vasti hieman myöhässä toimitetuista työvuoroluet-
teloista ja vastaavista tötöilyistä. 
 
Yhteistoiminnan sietämätön keveys 
 
Hallituksen kärkihankkeista paikallisen sopimisen 
lisääminen liittyy voimakkaasti lakiin yhteistoimin-
nasta yrityksissä. Postissakin yhteistoimintaa on 
herätelty esimiesten ja luottamusmiesten osalta 
koulutuksella syksystä lähtien. Yhteistoiminnan 
parantaminen olisikin suotavaa, sillä Voice-kysely-
jen perusteella tilanne ei ole ihan hanskassa. 
  Yhteistoiminnasta mieleen hiipii ajatus, että eikö 
tällaista olisi voinut koittaa aiemminkin, esimer-
kiksi uusia toimintamalleja ja työohjeita suunnitel-
taessa? Varsinainen tuotantotyö kun ei useinkaan 
tapahdu lämpimässä, valaistulla ja turvallisella 
koeradalla välillä kahvia siemaillen, mukavia jutus-
tellen ja yläfemmoja heitellen.  
  Ei varsinkaan jakelussa, jossa ”radalla” saa tuta 
silmiin hakkaavat jäätihkut, lumen ja pakkasen, pi-
meät porraskäytävät, tyytymättömät asiakkaat, rik-
kinäiset postiluukut, koiran pökäleet sekä muut 
auvot. 
  Aidosti olosuhteet ja tuotantotyöt tuntevan henki-
löstön edustajan mukaan ottaminen tuotekehitte-
lyyn/suunnitteluun kuulostaa varmasti epähygiee-
niseltä, mutta jo parinkympin kuukausittaisella mo-
dulilla duunarillakin olisi mahdollisuus hankkia 
puhdas paita ja saippuaa työn tuoksujen peittä-
miseksi. 
  Olisiko tällainen yhteistoiminta joskus mahdol-
lista Postissakin? 
 
 
 
KAIKESTA HUOLIMATTA AURINKOISTA KE-
VÄTTÄ PAUN JÄSENILLE! 
 
 
TOMMI TIENPÄÄ 
ALUELUOTTAMUSMIES, TYÖSUOJELUN TOI-
NEN VARAVALTUUTETTU 
PUH. 050 572 8759 
tommi.tienpaa@posti.com 
 

mailto:tommi.tienpaa@posti.com


MERKILLISET 
_______________________________________________________________________________________ 

9 

 

PAU Lounais-Suomen Aluejärjestö                                                                                                    
järjestää perinteinen …                                                                                               

 

 

 

                                ”Laiva on lastattu n. 300:lla postilaisella” 

                             12.5. – 13.5.2017   

Upealla M/S Viking Grace laivalla 

Lähtö pe klo 20:55                                                                  

Paluu la klo 19:50 

 
 

Heti laivan lähdettyä kokoonnumme laivan auditorioon,                                                             

tervetuliaismaljan, kutsuvieraiden esittelyn ym. merkeissä. 

Lauantaina totuttuun tapaan auditoriossa on seminaari, jonka paneelissa  

on sekä PAUn edustajana Jussi Saariketo ja paikallisia edunvalvojia.                                                                                                  

Tarkemman matkaohjelman saat terminaalissa lippujen lunastuksen yhteydessä. 

Hinnat/hlö   Seaside Four   Inside Four   Inside Piccolo   Premium 2h/hytti      SD2                                              

4 hlöä/hytti    74€/hlö              69€/hlö                    -                         -                     parivuode,        

3 hlöä/hytti    81€/hlö              74€/hlö                    -                         -                        ikkuna 

2 hlöä/hytti    94€/hlö              84€/hl                     -                    145€/hlö                101€/hlö                                          

1 hlö/hytti   135€/hlö            115€/hlö               94€/hlö                   -                       148€/hlö   

Matkan hinta sisältää: hyttipaikan, tervetuliaismaljan, meri-                                                                                  

aamiaisen, buffet-ruokailun juomineen ja palaverit.  

Arpajaiset perinteiseen tapaan 

Osaston tuki 10€/jäsen vähennetään Sinulle lähetettävässä laskussa. 

Ilmoittautumiset hyttitoivomuksineen ja syntymäaikoineen 

1.4.2017 mennessä   

Mauri Iljin      mauri.iljin@posti.com puh. 040 723 25
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PAUN TALVIPÄIVÄT 11-12.2.2017 
 
Nilsiän Tahkovuorella, sinne mekin läksimme, per-

jantai iltapäivällä 10.2. Kiersimme hakemassa sa-

maan linjuriin toverit Raumalta, Porista ja Kan-

kaanpäästä. Tiedossa oli matkan pituus, mutta hy-

vässä seurassa aika kuluisi mukavasti, onhan sit-

ten tilaisuus luoda ja ylläpitää ystävyyssuhteita. 

  Perille saavuttiin ajan jo vaihtuessa lauantain 

puolelle, majoittautuminen tilaviin ja ajan mukai-

siin hotellihuoneisiin ja sitten yhdet ”yömyssyt” pu-

heensorinan täyttämässä aulabaarissa, niin kyllä 

uni tulikin pikaisesti. Aamupalaa nautittiin, tuttuja 

jututettiin ja halailtiin, kunnes siirryttiin asiaohjel-

mien pariin kokoustilaan. 

   Järjestävän toimikunnan tervetulotoivotuksen 

jälkeen liiton puheenjohtaja Heidi Nieminen alusti 

tulevaa paneelikeskustelu/kyselytuntia, jonka 

osallistujiksi oli saatu mukaan alueen kansan-

edustajia, aiheeksi oli tietenkin valikoitunut uusi 

POSTILAKI ehdotus. Tämäkin keskustelutilaisuus 

osoitti sen, ettei päättäjillä tunnu olevan käsitystä, 

mistä he joutuvat päättämään, elleivät myös he, 

joita asiat koskettavat ole aktiivisia ja antavat tie-

tämystään käsittelyssä olevaan asiaan. Poliitikko-

jen paheeksi tunnettu seikka, että vastataan ym-

päripyöreästi ja nyt kun kyseessä olivat vielä Sa-

volaiset kansanedustajat, vastaukset olisivat voi-

neet olla niin että vastuu olisi kuulijalla, mutta 

Heidi osasi kyllä jämäkästi pitää huolen, että he 

joutuivat vastaamaan joka kysymykseen, sanalli-

sesti tai kyllä ei vastauksin. Toivottavasti nämä 

päättäjät kuuntelivat ja ottivat saamansa tiedon to-

sissaan, onhan kyse postilaisten tulevaisuudesta, 

mekin olemme äänestäjiä. 

  Toisena päivän virallisissa ohjelmissa olikin Pos-

tin jakelujohtajan, Juhani Vuolan selvitys Postin 

jakelun strategioista ja siitä missä mennään ja mi-

hin mennään, mitä asioita seurataan (oli hienoja 

dioja sekä pylpyröitä), sekä mitä niistä voi päätellä 

ja oppia missä menty vikaan, mitä korjataan ja mi-

ten korjataan, jonkinlaisia korjauksia olisikin jo 

tehty ja resursseja lisätty. Yhteistoimintaa luotta-

musmiesten kanssa kuulemma parannetaan ja li-

sätään, yhteyttä esimiehiin parannetaan ja heidän 

koulutukseensa panostetaan. Toivossa on hyvä 

elää, sanoi pässi, kun päätä leikattiin. 

  Ammattiryhmät kokoontuivat omissa ryhmissään 

ja keskustelivat päivän polttavista asioista ja 

mieltä askarruttavista tapahtumista. 

 

 

 

 

 

 
 

Päivän aikana tapahtui myös hiihtoladuilla ja sisä-

hallissa mm. savolaisten olumppialaisten tiimoilta, 

kuulemma oli ollut lystiä. Iltaohjelmassa oli tieten-

kin maittava buffet-päivällinen ja palkintojen jakoa 

sekä iloista yhdessä oloa saman henkisten PAU-

laisten kanssa. 

  Sunnuntain aamiaisen jälkeen oli vuorossa ajan-

kohtaiset-asiat osio, äänessä Heidi Nieminen ja 

Esko Hietaniemi.  

  Kotiinlähdön ajaksi oli ohjelmaan kirjattu klo 

12.00 ja olimmekin ajoissa linja-autolla, mutta ys-

tävämme porilaiset olivat lähdössä vasta klo 

13.00, elävät eri aikavyöhykkeellä, mutta eivät 

ensi vuonna, sillä Pori järjestää 16-18.02.2018 

PAUn talvipäivät Porin Yyterissä. Matkaan kuiten-

kin päästiin ja rento jutustelu jatkui hyvässä seu-

rassa. Perille Turkuun päästiin turvallisesti myö-

hään illalla. Iso KIITOS kaikille matkaseuralaisille 

ja varsinkin Kari Aholle, joka jaksoi taas olla kus-

kina. 

 

MÄNTYNIEMEN TALVIPÄIVÄT 
 

Ei mikään voita iloisien lasten hymyjä ja nauravia 

ääniä talven lumisilla keleillä. Saimme nimittäin 

viettää aurinkoista talvipäivää 25.2.2017 pitkästä 

aikaa lumen ja pienen pakkasen piristämässä ke-

lissä. 

  Makoisat makkarat, makea mehu, kuuma kahvi, 

herkullinen hernerokka ja muhevat Markon plätyt, 

kyllä maistuivatkin kaikille mukana olleille, isoille 

ja pienille postilaisille. 

  Poniajelu tuntui olevan tänäkin talvena lapsien 

suosikki. mutta kyllä perinteinen luontopolku ja sii-

hen liittyvä kuva-arvaus piti pintansa, kaikenlainen 

luonnon keskellä tapahtuva lumessa taapertami-

nen sopii nuorille ja vanhoillekin jaloille. 

  Luontokuva-arvaus oli tänä vuonna ehkä liiankin 

helppo, sillä kaikki tiesivät oikeat vastaukset ja 

palkinto arvonta meni ihan arpapeliksi, palkintoja 

jaeltiinkin niin kauan kuin niitä riitti ja kaikki lapset 

saivat vielä Ville Viikinki -avainperän ja suklaapa-

tukan kotiin viemisiksi. Kotiin lähdöstä ei kaikkien 

osalta tahtonut tulla mitään, kun palkinnoksi saa-

dut liukurit piti tietysti testata, että olisiko niistä 

jopa suurempiinkin mäkiin. 

  Kaikilla tuntui olevan mukavaa, tule sinäkin mu-

kaan ensi vuonna. 
 

ULLA TASKINEN 
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”Plätynpaistaja” Marko Koivumäki työn touhussa. 

 

Lasten riemua Mäntyniemen talvipäivillä                              Kuvat: Henrik Husar 
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MÄNTYNIEMEEN KESÄKSI 2017 

 
Isäntänä toimii JORMA TOUKONIEMI puh. 050 303 5559. jormatou@gmail.com 

Tervetulleita ovat ensisijaisesti kaikki jäsenet, joten täyttäkää hakemus ja antakaa Postin 
tuoda se meille. Lisätietoja; Jorma Toukoniemi.  

 
Kirjalliset vuokrahakemukset toimitettava pikaisesti ja kuitenkin viimeistään la 15.4.2017 

mennessä osoitteella: 
 

PAUn Varsinais-Suomen osasto 
PL 100, 20251 TURKU 

 

Kuukausivuokrat 2017 toukokuu kesä- ja elokuu      heinäkuu        syyskuu 
 
Pikkumökit 1-4 80 €      140 €          160 €               55 € 
Rantamökki  80 €       160 €          170 €               55 € 
Lomamajat 7-10 80 €      105 €          130 €               55 € 

 

Vuokralaisilta veloitetaan mittarin osoittaman kulutuksen mukainen sähkö. 
 

Hirsimökit 1-2 80 €/viikko, mökki 3 ja pohjatalo 120 €/viikko, 60 € viikonloppu, 35 €/vrk 
viikkovuokraan sisältyy sähkö, viikkomökit vuokrataan varausjärjestyksessä 

 
Venepaikat: 70 € / vuosi isot veneet, 55 € / vuosi pienet veneet ja 35 € / vuosi soutuvene, 

jos ei ole vuokrattu mökkiä. 
 

Saunamaksu sisältyy vuokraan. Sauna on lämpimänä kesä-, heinä- ja elokuussa tiistaista 
lauantaihin naisille klo 17 – 19 ja miehille klo 19:30 – 21:30. 

Mahdollisuus myös perhesaunaan saunapäivinä, josta veloitus erikseen á 5 € /tunti. 
Osaston jäsenryhmille ilmaiset tilaussaunat touko- ja syyskuussa. 

Tilaussauna ja sali osaston jäsenille 50 €/kerta, ulkopuolisille 100 €. 
 

 

LEIKKAA TÄSTÄ 

______________________________________________________________________ 
VUOKRAHAKEMUS MÄNTYNIEMI 2017 
 

NIMI:_________________________________________________________________ 
 
OSOITE:______________________________________________________________ 
 
PUHELIN:_____________________________________________________________ 
 
VAIHTOEHTO 1:________________________________________________________ 
 
MUUT VAIHTOEHDOT: __________________________________________________ 
 
VUOKRAKUUKAUSI: ___________________________________________________ 
 
KESÄLOMAKUUKAUSI: _________________________________________________ 
 
LASTEN LUKUMÄÄRÄ: ______________ 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://papunet.net/tietoa/fileadmin/kuvat/kuvatyokalu/paivitykset/paivitys_28_10_2008/piirroskuva/annakaisa_ojanen/sakset1_vari.jpg&imgrefurl=http://papunet.net/tietoa/materiaalit/kuvapankki/koulu-ja-harrastukset/tekstiilityo-ja-askartelu.html?p%3D1&usg=__6uz3INAMb-jbmeKpBoV0uZIWomg=&h=362&w=500&sz=70&hl=fi&start=42&zoom=1&tbnid=MG7p6Xnv6JpJ8M:&tbnh=94&tbnw=130&ei=GS5XT7PVJ4zO4QS0ya2fDw&prev=/search?q%3Dsakset%26start%3D21%26um%3D1%26hl%3Dfi%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:fi%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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TURUN POSTI- JA LENNÄTIN URHEILIJAT TARJOAA: 

NÄE JA KOE MERELLINEN SEURASALMI. VUOKRAA MÖKKI KESÄLLÄ VIIKOKSI 

TAI TULE KEVÄÄLLÄ / SYKSYLLÄ VIIKONLOPUKSI TAI EHKÄPÄ PIDEMMÄKSIKIN 

AIKAA TAI TULE ASUNTOVAUNULLA /-AUTOLLA.

TuPLU:n kesäkoti SEURASALMI avaa ovensa 

kesäkaudeksi niin lomailijoille kuin viikonlopun 

viettäjille  

 
saunarakennus 

  

Seurasalmi on TuPLU:n - ja yhteistyö 

kumppaneiden esim. PAU Varsinais-Suomen 

osaston jäsenten käytössä oleva kesäkoti Kemiön 

Santasaaressa luonnonkauniilla paikalla. Siellä on 

neljä viihtyisää lomamajaa, sekä mahtava alue 

kaiken kokoisille asuntovaunuille.  

Mökkejä vuokrataan kesäkuukausina viikon 

pituisina jaksoina ja muina aikoina sopimuksen 

mukaan, myös viikonlopuiksi. 

Alueella on myös sähköistetty matkailuvaunualue, 

jolla voi pistäytyä päiväseltään, olla viikonlopun tai 

hankkia vaunupaikan, vaikka koko kesäkaudeksi. 

Jokainen Seurasalmen vuokrattava mökki on 

varusteltu perusjutuilla: kaikki ovat kalustettuja, 

varustettu vuodevaattein (omat lakanat ja 

tyynyliinat), mökistä löytyy myös jääkaappi sekä 

keitto - ja ruokailuvälineet. 

Kaikissa mökeissä on oma televisio.  
 

 
kuvassa hirsimaja 

 

Vuokralaisten käyttöön on varattu 4 kpl soutuve-

neitä, niillä voit tutustua mereltä käsin saaristoon 

Kemiössä on puhtaat merivedet ja runsaat 

kalasaaliit, jotka vain odottavat saalistajia paikalle. 

 

Alueen Wc- tilat on nykyaikaistettu. (EKO) 

 
uuden wc-rakennuksen maalaustalkoot 

 

Alueella on myös sauna oleskelutiloineen, joka on 

yhteiskäytössä. Sauna lämpiää päivittäin. 

Saunan lauteille voit nauttia pehmeistä löylyistä ja 

voit pulahtaa mereen saunan laiturilta. 

 

Rantaa on myös ruopattu. 

Jos kiinnostuit asiasta, ota rohkeasti yhteyttä: 

isännöitsijään Harri Jaatiseen puh.040 

5576360 tai sähköpostitse: 

harri.jaatinen@pp2.inet.fi 

 

PAUn Varsinais-Suomen osaston jäsenenä sinulla 

on mahdollisuus saada *PAUn V-S osaston tukea 

mökkimajoituksen viikkohinnasta n. 25%. 

Seurasalmen vuokrat ja maksut vuonna 2017 

TUPLUN jäsenille 

Majat: Honka, Hirsi 90 € / viikko 50 € / viikonloppu 

*PAUN V-S OSASTON JÄSENELLE 

VIIKKOHINTA 70 € 

Majat: Kuusi, Ruska 110 € / viikko 60 €/ 

viikonloppu 

*PAUN V-S OSASTON JÄSENELLE 

VIIKKOHINTA 85 € 

 

Matkailuvaunut 20 € / viikko 10 € / viikonloppu 

Matkailuvaunut 140 € toukokuu-syyskuu 
 

 

Merellinen Seurasalmi on paikka, jossa 

viihdyt ja koet mahtavan loman…!.   

mailto:harri.jaatinen@pp2.inet.fi
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TURUN POSTI - JA LENNÄTIN 
URHEILIJAT RY. 
liikuttaja jo vuodesta 1948 
 
 
Turun Posti- ja Lennätin Urheilijat ry:n 
JOHTOKUNTA VUONNA 2017 
 
Puheenjohtaja: 
Kimmo Lehto p. 040 520 4895 
kimmo.lehto@posti.com 
 
Varapuheenjohtaja ja tiedotussihteeri 
Timo Toivanen p. 040 520 4893  
timo.toivanen@posti.com 
 
Sihteeri 
Jaana Hultin p. 040 356 6387 
jaana.hultin@posti.com 
 
Taloudenhoitaja, jäsenkirjuri 
Hannu Seppinen p.040 703 1244 
hannuseppinen@gmail.com 
 
jäsenet: 
Harri Jaatinen     040 557 6360 
Kai Lehto 
Jorma Sorsakivi 050 535 5882 
 
 
TURUN POSTI- JA LENNÄTIN URHEILIJAT  
 
Jäsenmaksu; Vuodelle 2017 
  
on edelleen vanhoille jäsenille 8 €.  
 
UUSIEN  SEURAAN LIITTYVIEN JÄSENTEN 
JÄSENMAKSU ON 10 €  
 
Vuoden 2017 jäsenmaksun voit maksaa: 
Johtokunnan jäsenille tai suoraan pankkisiirtona. 
 
TUPLU: n tilille FI14800012-79345152   
muista laittaa viitenumeroksi: 20093. 
 
 
Jäsenasioissa ota yhteys jäsenkirjuri Hannu 
Seppiseen, puh.  040 703 1244 
 
Ilmoita hänelle myös osoitteenmuutoksesi, 
mieluimmin sähköpostilla:  
hannuseppinen@gmail.com 

 

 

 
Hyvä TuPLU:lainen tai yhteistyökumppa-
niemme jäsen  
 
Jos tunnet kiinnostusta jotakin liikuntamuotoa tai 
vapaa-ajan viettoa kohtaan, jossa on luonnon 
rauhaa, mielen virkistävää, mökkeilyä, 
marjastusta ja kalastusta. Ota yhteyttä 
johtokunnan jäseniin tai seuran puheenjohtajaan  
Kimmo Lehtoon puh. 040 520 4895  
tai sähköpostitse: kimmo.lehto@posti.com 
  
Kuntoliikuntatapahtumat pyrimme järjestämään 
niin, että jäsenistöllä olisi mahdollisuus osallistua 
erilaisiin tapahtumiin. Seuraa työpaikkasi 
ilmoitustaulua tai yhteissähköpostia. 
 
Ohessa Seurasalmen vuokrahakemus, jonka 
voit leikata tai kopioida ja lähettää kirje-
kuoressa Harri Jaatisen osoitteeseen hake-
mukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. 

SEURASALMEN  VUOKRAHAKEMUS
   

 
PALAUTUSOSOITE:  
Seurasalmi, Harri Jaatinen,  
Vuorelantie 3 A 21 
20720 TURKU 
(mökkejä voi vuokrata 01.05.2017-31.10.2017 välisen ajan) 

PALAUTA KAAVAKE MAHDOLLISIMMAN PIAN. 
 
NIMI____________________________________ 
 
OSOITE_________________________________ 
 
TOIMIPAIKKA____________________________ 
 
PUHELIN NUMERO_______________________ 
 
SÄHKÖPOSTI____________________________ 
 
RASTITA SEURAAVA, JOS OLET PAUN 
VARSINAIS -SUOMEN OSASTON JÄSEN JA 
HALUAT OSASTON TUEN VIIKKOVUOKRAAN 
 
Olen PAUn V-S osaston jäsen ja haluan viikko- 
vuokraan tuen 
 
HALUTTU AIKA __________   JA MAJA _______ 
 
VAIHTOEHTO 1.__________  JA MAJA________ 
 
VAIHTOEHTO 2.__________ JA MAJA ________ 

 

mailto:kimmo.lehto@posti.com
mailto:timo.toivanen@posti.com
mailto:jaana.hultin@posti.com
mailto:hannuseppinen@gmail.com
mailto:hannuseppinen@gmail.com
mailto:kimmo.lehto@posti.com
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://papunet.net/tietoa/fileadmin/kuvat/kuvatyokalu/paivitykset/paivitys_28_10_2008/piirroskuva/annakaisa_ojanen/sakset1_vari.jpg&imgrefurl=http://papunet.net/tietoa/materiaalit/kuvapankki/koulu-ja-harrastukset/tekstiilityo-ja-askartelu.html?p%3D1&usg=__6uz3INAMb-jbmeKpBoV0uZIWomg=&h=362&w=500&sz=70&hl=fi&start=42&zoom=1&tbnid=MG7p6Xnv6JpJ8M:&tbnh=94&tbnw=130&ei=GS5XT7PVJ4zO4QS0ya2fDw&prev=/search?q%3Dsakset%26start%3D21%26um%3D1%26hl%3Dfi%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:fi%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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TURUN POSTI – JA LENNÄTIN URHEILIJAT ry 

tekee jälleen mahdolliseksi kulttuuri nautinnon PIIKKIÖN 

         Sipilänmäen kesäteatterissa, jossa kesällä 2017 näytelmä 

RIKKAAN RAKKAUS 

Sydämellinen komedia- 
                  Käsikirjoitus: Markku Pölönen 

         Dramaturgia ja ohjaus: Elina Haavisto 
 

Keskiviikko 21.6.2017 klo 19.00 
 

paikka, jossa on katettu katsomo 
    Yhteislaulua: Sipilänmäen tapaan puoli tuntia ennen näytösten alkua 18:30 

Lipun hinta: TuPLUn kautta 16 euroa (liput ovelta 18€) 
väliajan puffetti/Lions Ladyt: Kahvi ja pulla tai vast. omakustannushintaan 4€ 

Rikkaan Rakkaus – sydämellinen komedia 
 

Kaarlo Koponen on konnut ympärilleen tilaa ja tavaraa sekä ostettua valtaa eli 

ostettuja ihmisiä. Silti varakkuuden listoilla kolmaskin sija tuntuu tappiolta ja ajan 

rajallisuus askarruttaa ikämiestä. Kohtalon oikusta oman kopolandiansa valtias joutuu 

suvannosta pyörteeseen ja sellaisiin rakkauden pihteihin, 

joiden otteessa mammonan mahti himmenee. 

Markku Pölönen tuo areenalle vahvoja persoonia, elämän karikatyyrejä ja rehevää 

puheenpartta. Mustavalkoisia kuvakulmia ja vauhdikasta otetta riittää, 

tasaisempaa harmautta vain taustaksi. 

Olenko minä se sama, joka tässä äsken jo oli, kysytään näytelmässä ja sen lauseen voisi 

kytkeä likimain jokaiseen roolihahmoon ennen kuin loppuratkaisuihin päästään? 

Sipilänmäen kesäteatteri tarjoaa jälleen ilopillereitä, 

jotka keventävät elämää! 

 
LIPPUJA SAA LUNASTAA TuPLUn JOHTOKUNNAN JÄSENILTÄ   a´ 16 euroa / kpl 

lisätiedot seuran sihteeriltä Jaana Hultinilta p. 040 356 6387 

Huom. Liput ovelta 18 €.
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Osa 37 Onko tavoite kerrostalo-
jen lokerikkojakelusta raakaa ra-
tionalisointia vai aitoa huolta työ-
turvallisuudesta? 
 

Posti ajaa tulevaan postilain uudistukseen keven-
nyksiä prosessiinsa, jotka helpottaisivat yleispal-
velua hoitavan Postin toimintaa postimäärien ta-
saisesti vähentyessä. Kerrostalojen lokerikkoja-
kelu olisi yksi ratkaisu. Nykyisen lain mukaan ker-
rostaloissa kirjelähetykset on kannettava huoneis-
tokohtaisiin postiluukkuihin. Muualla Euroopassa 
toki on käytössä ala-auloissa sijaitsevia lokerik-
koja. 
 
Posti perustelee kerrostalojen lokerikkojake-
luun siirtymistä työturvallisuusnäkökulmalla. 
 
"Lokerikkojakelulla kevennettäisiin postinjakajien 
työtaakkaa ja parannettaisiin Postin mukaan työ-
turvallisuutta. Erityisesti hissittömissä porraskäytä-
vissä jakelutyöhön liittyy kohonnut tapaturmariski 
ja ne ovat Postin selvityksen mukaan merkittävin 
ylikuormittumisen riskitekijä altistaen työntekijät 
mm. nivelrikolle ja kulumille".  
  Edellä mainittu työturvallisuusnäkökulma kuulos-
taa ensi kuulemalta ja asiaa mitenkään pitem-
mälle ajattelematta aika hyvältäkin, sillä porras-
käytävässä juokseminen on riskitekijä kuormituk-
sen lisääntymisen näkökulmasta. Portaissa vaanii 
myös ihan todellinen tapaturmariski ja vielä lisäksi 
lämpötilan vaihtelut asettavat oman ongelmaviite-
kehyksensä; sisällä hikoillaan ja ulkona tulee 
kylmä. 
 
Toisaalta, kun peilaan omiin kokemuksiin postinja-
kajana, alkaa hirvittämään ajatus kerrostalojen ko-
konaisvaltaisesta lokerikkojakelusta. Itse koin pit-
killä lokerikkoriveillä työskentelyn siellä missä niitä 
oli puuduttavimpana vaiheena jakelutyössä. Mitta-
järjestelmäaikana laitettiin reitteihin aina siivu li-
sää, kun normia tarkastettiin. Nyt, jos portaissa 
liikkumisaika otetaan reiteiltä täysimääräisesti pois 
ja päälle siirretään vastaava aika lokerikkojakelua, 
on kysymyksessä ensisijaisesti rationalisointitoi-
menpide. Portaissa toki sattuu ja tapahtuu, mutta 
tässä vaihtokaupassa vaakakupissa on sitten toi-
sella puolella työn yksipuolistuminen.  
 
Kilometritehdas tulee kutsumaan monia pos-
tinjakajia, kun portaissa ei enää kuljeta.  
  Äärimmäisyyteen kun mennään, tulee toteu-
tuessaan alalta häviämään kerrostalojen por-
rasjakelun katoamisen myötä vähintään 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
satoja, ellei peräti enemmän työpaikkoja. Asi-
akkaisiin nähden kysymyksessä on selvä pal-
velutason heikennys. 
 
Oletettavaa on, että lokerikkojakelu ei tule lyö-
mään itseään läpi joka paikassa. Taloyhtiöt saavat 
itse päättää ainakin alkuvaiheessa ottavatko he 
lokerikot käyttöön vai ei. Tulevaisuudessa, jos asi-
aan liittyy hinnoittelua jakeluoperaattorin toimesta, 
saattaa todellinen mahdollisuus päättää asiasta 
olla lähinnä teoreettinen. Uusiin taloihin lähtökoh-
taisesti tulee sitten jo alakertaan lokerikot. 
  Hyvä kysymys on se, että onko tämä lokerikkoja-
keluun siirtyminen ylipäätään pakko toteuttaa?  
 
Kaikenlainen työn yksipuolistuminen lisää 
kuormittumiseen liittyviä ongelmia.  
 
Työn monipuolisuus ja vaihtelu tasaavat kuormi-
tusta niin liikuntaelin kuin hengitys- ja verenkier-
toelimistön puolellakin. Jakeluvaiheen osuuden 
kasvaminen on ollut jo tässä vaiheessa kuormittu-
mista lisäävä elementti. Kaupunkialueilla, kun siir-
rytään laajamittaisesti kerrostalojen lokerikkojake-
luun, tulee se aiheuttamaan suuria muutoksia 
työnkuviin. 
  Esityö tulee entisestään erkanemaan jakelu-
työstä ja sitä myötä myös laatu tulee heikkene-
mään, kun jakajat eivät itse enää ole lajitelleet ja-
kamiaan postilähetyksiä.  
  Jakelun luonne tulee muuttumaan sellaiseksi, 
että autoa joudutaan lastaamaan useita kertoja 
reitin aikana, koska yksi reitti kuljettaa valtavan 
määrän yksittäisiä taloja porrasjakelun jäätyä pois. 
  Ergonomian näkökulmasta työn muuttaminen tuo 
uusia haasteita. Joitakin kuormittavia liikkeitä jää 
vähemmälle, mutta joitakin uusia tulee vastaavasti 
tilalle – työfysioterapeuttien osaamista tarvitaan 
tässäkin asiassa… 
 
 
 
TURVALLISTA KEVÄTTÄ KAIKILLE! 
 

  

TYÖSUOJELUVALTUUTTU 
MARKO KOIVUMÄKI 
PUH. 040 768 2256 
marko.koivumaki@posti.com  

mailto:marko.koivumaki@posti.com
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POSTI–SENIORIT, POSTI–SENIORIT, POSTI-SENIORIT, POSTI-SENIORIT 
 

Vuosi on lähtenyt hyvin käyntiin, kaksi 
kuukausikokousta jo pidetty, molemmat 
Hansasalissa. Kokouksissa on käynyt 
runsaasti eläkeläisiä, toisinaan yli 50 jäsentä.  
 
TO 19.1.2017 Pidimme kuukausikokouksen 
Hansasalissa klo 14.00. 
  Alustajana oli PAUn työehtoasiantuntija 
Jussi Saariketo, aiheena: Uusi postilaki. 
Alustuksessaan hän kertoi uuden postilain 
vaikutuksista Postin tulevaisuuteen. Laki 
annettu 26.1.2017 ja se tulee voimaan 
1.6.2017, kilpailutus pakollista, tulee aiheutta-
maan irtisanomisia. Postilain uudistus tulee 
vähentämään tuhansia työpaikkoja ja 
harventaa postinjakelua 3 päiväiseksi 
taajamissa. Yksityiset yrittäjät tulevat 
markkinoille, heille luodaan paremmat 
kilpailumahdollisuudet. Kirjeposti on 
avautumassa lopullisesti kilpailulle, 
yleispalveluvelvoite on vaarassa. 
  Suunnitelmissa on myös postin jakelu 
kerrostaloissa alakerran lokerikkoihin, lisää 
työttömiä. 
  PAUn mielestä eduskunnan ei pitäisi 
missään nimessä hyväksyä hallituksen 
esitystä. 
 
TO 16.2.2017 Pidimme kuukausikokouksen 
Hansasalissa klo 14.00 Alustajana oli 
Varsinais–Suomen muistiyhdistyksestä 
fysioterapeutti Elina Rannikko. 

 
 
Kuvassa: Fysioterapeutti Elina Rannikko 
Kuva: Arto Heinonen 
 

Muistiyhdistyksellä on 700 jäsentä, jäsen- 
maksu on 20€ vuodessa ja työntekijöitä on 
16.  
  Muistisairaus kehittyy iän myötä, 85 -
vuotiaista joka kolmannella on muistisairautta 
(35 %) 
Tammikoti päivähoitopaikka, muistineu-
vontaa, liiku ja muista – projekti 2015 – 2017.  
  Muisti muuttuu iän myötä: nimimuisti 
heikkenee, asiat tulevat mieleen viiveellä, 
mieleen painaminen ja keskittyminen 
heikkenevät sekä palautus käy työläämmäksi, 
asiat eivät kiinnosta. 
  Lähimuisti heikkenee ensiksi, vanhat tiedot 
ja taidot säilyvät pitempään, muistisairaudet 
johtuvat viinasta, lääkkeistä, stressistä, 
univajeesta, sairauksista, masennuksesta, 
jne.  
  Muistisairautta voi ehkäistä liikunnalla, 
terveillä elämäntavoilla, aivojumpalla 
(esimerkiksi ristisanoilla)  
  Älyllinen toiminta perustuu muistiin, 
tunnistamme ihmiset ja ymmärrämme 
maailmaa 

 
TO 20.4.2017 Kuukausikokous Hansasalissa, 
klo 14.00 

 
TO 18.5.2017 Örön matka, 
kuukausikokouksen tilalla, ilmoittautumisia 
otetaan vasta jo nyt  

- lähdöt: klo 7.45 Turun 
postikeskuksesta ja klo 8.00 
kauppatorilta, matkan hinta 65€/jäsen, 
80€/ei jäsen  

- ilmoittautumiset Reino Intovuori  
puh. 040 708 3283 tai 
turun.postiseniorit@gmail.com  

- Maksut Danske pankin tilille: 
FI55 8000 2105 2093 98 tai käteisenä 
vuosi- tai 20.4. pidettävässä 
kuukausikokouksessa  

 
 
Kesäkuussa ei ole ohjelmaa: jokainen keksii 
omaa ohjelmaa, suosittelen ulkoilua ja 
liikuntaa luonnon helmassa. 
 
 
 

mailto:turun.postiseniorit@gmail.com
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POSTI–SENIORIT 
 

TO 6.7.2017 Valkeakosken kesäteatteriin, 
menemme katsomaan Paratiisi – näytelmää 

- Lähdöt: klo 10.00 Turun postikeskus 
ja klo 10.15 Ortodoksisen kirkon 
vierestä kauppatorilta 

- matkan hinta: päätetään myöhemmin, 
maksut 15.6.2017 mennessä, tilille 
FI55 8000 2105 2093 98. sitovat 
ilmoittautumiset 15.6.2017 mennessä 
Terttu Sepälle, puh. 050 3077 148 

 
Elokuussa vierailemme perinteisesti 
Hirvensalon Papinsaaressa  
PAUn Varsinais–Suomen osaston 
kutsumana, kutsu tulee myöhemmin postitse.  
 
PE – LA 10 – 11.8.2017 Kotkan matka: Läh-
töajat, hinnat ja ilmoittautumiset myöhemmin. 
 
TO 21.9.2017 Kuukausikokous klo 14.00 
Hansasalissa. 
  
TO 19.10.2017 Kuukausikokous klo 14.00 
Hansasalissa. 

 

 
Marraskuussa ei ole kuukausikokousta, 
koska järjestämme teatterimatkan.   
 
LA 25.11.2017 Teatterimatka Tampereen 
työväen teatteriin: Viulunsoittaja katolla - 
musikaali 
Lisätietoa näytelmästä www.ttt-teatteri.fi ja 
matkanjohtajalta Pertti Siika 050 556 2272. 
Ilmoittautumisia otetaan vastaan vasta 
syksyllä 
 
Joulukuussa pikkujoulut Hansasalissa, klo 
18.00 alkaen, ruokaa, ohjelmaa ja orkesteri 
soittaa tanssimusiikkia.  
 
Turun postisenioreilla on oma FACEBOOK – 
sivu. Sivua päivittää Arto Heinonen 
johtokunnastamme, tervetuloa ryhmään. 
Sähköpostiosoitteemme on 
turun.postiseniorit@gmail.com sinne voi 
ilmoittautua retkiin, ym. ja antaa palautetta  
 
Tervetuloa mukaan kaikkiin tapahtumiin! 
 

REINO INTOVUORI 
 

 

http://www.ttt-teatteri.fi/
mailto:turun.postiseniorit@gmail.com
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KOULUTUSTA KEVÄÄLLÄ 2017 

PAUn oma koulutus 

Esimiesten työehtoviikonloppu Lahti, Hotelli Cumulus 

22.-23. huhtikuuta 

Kurssin tarkoituksena on syventää esimiestehtävissä 

toimivien omiin työehtoihin vaikuttavien määräysten 

tuntemista sekä työehtosopimuksissa että 

työlainsäädännössä, sekä tarjota foorumi 

kohderyhmään kuuluvien omalle pohdinnalle 

ajankohtaisissa yhteisissä asioissa. Kurssille otetaan 

esimiestehtävissä toimivia PAUn jäseniä. 

Kurssinvetäjänä toimii liiton lakimies Iikka Avela. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä 31. maaliskuuta 

www.pau.fi 

Osastojen sihteerien koulutuspäivä Hakaniemi –sali, 

Helsinki 29. huhtikuuta 

Yksipäiväisenä pidettävä tilaisuus on suunnattu 

ammattiosastojen sihteereille ja toimikunnan jäsenille. 

Kurssilla käydään läpi kokoustekniikkaa, 

kokousasiakirjoja ja toiminnan suunnittelua. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä 7. huhtikuuta 

www.pau.fi  

PAUn sopimuskoulutus 

Edunvalvonnan- ja yhteistoiminnan kurssi, Hotelli 

Heimari, Mikkeli 8.-12.toukokuuta 

Kurssi on PAUn edunvalvojien peruskurssi. Se on 

tarkoitettu luottamusmies- ja työsuojelutehtävissä 

sekä yhteistoimintaelimissä toimiville. Kurssille voivat 

osallistua myös ammattiosastojen puheenjohtajat.  

Kurssilla käsitellään ihmisen toimintaa ryhmän 

jäsenenä, luottamus- ja työsuojelutehtävissä 

toimimista työpaikalla, yhteistoimintamenettelyä ja 

ongelmien ratkaisua sekä edunvalvontaan liittyviä 

keskeisiä säädöksiä. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä 18.huhtikuuta 

www.pau.fi 

Työsuojelun peruskurssi, Hotelli Heimari, Mikkeli 8.-

12.toukokuuta 

Kurssi on tarkoitettu työsuojeluvaltuutetuille ja -

asiamiehille sekä muille työsuojelun 

yhteistoimintatehtävissä toimiville. Kurssilla 

selvitetään työsuojeluhenkilöstön tehtäviä, 

lainsäädäntöä, työsuojelun yhteistoimintaa ja 

hyvinvoinnin vaikutusta tuottavuuteen. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä 18. huhtikuuta 

www.pau.fi 

Työehtojen peruskurssi, Hotelli Heimari, Mikkeli 15.-

19. toukokuuta 

Kurssi on tarkoitettu viestinvälitys- ja logistiikka-alan 

työehtosopimuksen piirissä työskenteleville 

luottamusmiehille, osastojen puheenjohtajille ja 

työsuojelutehtävissä toimiville. Kurssilla selvitetään 

tämän työehtosopimuksen sisältöä, paikallista 

sopimista sekä yhteistoimintalakia ja -sopimuksia 

Postissa.   

Viimeinen ilmoittautumispäivä 21. huhtikuuta 

www.pau.fi  

Työoikeuden kurssi, Hotelli Heimari, Mikkeli 15.-19. 

toukokuuta 

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, 

työsuojeluedustajille ja osastojen puheenjohtajille. 

Kurssilla käsitellään työoikeuden periaatteita, 

työsopimuslakia, työsuhteen ehtojen muuttamista, 

työsuhteen päättämistä sekä muita työelämän 

keskeisiä säädöksiä. Kurssille hakijalta edellytetään 

Työehtojen peruskurssin suorittamista aiemmin tai ei-

postilaisilta vastaavasti hyvää perehtyneisyyttä omaan 

työehtosopimukseen 

Viimeinen ilmoittautumispäivä 21. huhtikuuta 

www.pau.fi  

Muu PAUn tukema koulutus 

Neuvottelutaidon kurssi 8.-12. toukokuuta Kiljavan 

opisto, Nurmijärvi 

Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille ja 

työsuojeluvaltuutetuille, jotka ovat käyneet ja tulevat 

käymään neuvotteluja ja keskusteluja. Kurssi soveltuu 

myös muille aiheesta kiinnostuneille. 

Kurssi tavoitteena on antaa osanottajille valmiuksia 

erityisesti työyhteisössä käytäviin neuvottelu- ja 

keskustelutilanteisiin valmistautumiseen. 

Viimeinen hakupäivä 7. huhtikuuta 

http://www.pau.fi/
http://www.pau.fi/
http://www.pau.fi/
http://www.pau.fi/
http://www.pau.fi/
http://www.pau.fi/
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TIESITKÖ, ETTÄ…
 
Tiesitkö, että 40 minuutin jonotus terveyspuheli-
meen maksaa sinulle yli 6,50 euroa.  
 
Tiesitkö, että oma työterveyspuhelinpalvelu pal-
velutaso on viime aikoina ollut poikkeuksellisen 
heikkoa, joten aukioloaikoja on laajennettu, uu-
det soittoajat maanantaista lauantaihin 4.00- 
20.00 ja sunnuntaisin 4.00- 22.00. 
 
Tiesitkö, että Mehiläisen verkkoajanvarauksen 
(www.mehilainen.fi) kautta on jatkossa mahdol-
lista varata aika suoraan työterveyshoitajan vas-
taanotolle. 
 
Tiesitkö, että mikäli jonotusaika on ollut yli 10 
minuuttia oma työterveyspuhelimeen ja työnte-
kijä on soittanut omakustanteisesti, hän voi ottaa 
yhteyttä sähköpostitse tiina.heino@mehilainen.fi 
tai postitse Mehiläinen Oy, asiakaspalvelukeskus 
Turku, Kauppiaskatu 8, 20100 Turku, kompensaa-
tion saamiseksi odotusajan puhelinkuluista. 
  Yhteydenotoissa tarvitaan työntekijän nimi, pu-
helinnumero, josta hän on soittanut, soiton ajan- 
kohta, päivämäärä, sekä tilinumero, johon kor-
vaus maksetaan. Kompensaatio on voimassa pu-
heluihin ajalla 1.1.2017- 31.5.2017. Oletko jonot-
tanut? Jos niin ota yhteyttä Mehiläiseen. 
 
Tiesitkö, että tutustuminen TuPLUn kesävietto-

paikkaan Seurasalmeen Kemiön Sandössä järjes-

tetään 27.05.2017 ko. päivänä Seurasalmessa 

pieni muotoista ulkoilua, talkoilua, saunomista, 

ruokailu ym. 

  Yhteiskuljetus Uhrilähteenkadulta Turusta (enti-

nen Turun postikeskus parkkipaikka) 

27.05.2017 klo 10:00 ja paluu samaan paikkaan n. 

klo 18:00 

  TuPLU tarjoaa matkat yhteiskuljetuksessa, ruo-

kailun sekä kahvit. 

  Tiedustelut ja ilmoittautumiset  

Harri Jaatinen puh. 040 557 6360 tai Timo Toiva-

nen puh 040 520 4893 

TERVETULOA TUTUSTUMAAN MERELLISEEN 

SEURASALMEN PAIKKAAN, samalla voit ky-

sellä vapaita viikkoja ko. paikkaan. 

 

 

Tiesitkö, että kylmä uinti mahdollisuus Ruissalon 

Saarronniemessä jatkuu vielä maaliskuu – huhti-

kuussa 2017. Tiistai ja torstai 15:00-19:00    

Lauantai ja sunnuntai 12:00-17:00 

Saunamaksu 5€/ kerta. 

 

Tiesitkö, että kesäkuussa pidettävään liittoko-

koukseen on 17 ammattiosastoa tehnyt 116 liitto-

kokousesitystä.  
 

Tiesitkö, että kunnallisvaalit järjestetään huhti-
kuussa. Ennakkoon voit äänestää kotimaassa 
29.3-4.4.2017 ja varsinainen vaalipäivä on sun-
nuntaina 9.4.2017.  
Käy sinäkin vaaliuurnilla antamassa oma äänesi. 
 
Tiesitkö, että Matti Vikström on ehdolla Turun 
kaupunginvaltuustoon… 

 

WANTED 416 $ 
 

 
 

STILL ALIVE! 

TURKU SDP 
(MAKSETTU ILMOITUS) 

http://www.mehilainen.fi/
mailto:tiina.heino@mehilainen.fi
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VITSIT…. VITSIT…. VITSIT…. VITSIT…. VITSIT…. VITSIT…. VITSIT…. VITSIT….  VITSIT….
 

Aluepäällikkö Latokumpu oli lääkärinvastaan-

otolla ja lääkäri totesi: - Nyt on sitten edessä leik-

kaus. – Ei tule kuuloonkaan aluepäällikkö karjaisi. 

Mieluummin vaikka kuolen. – Eipä nyt hermos-

tuta, lääkäri sanoi. – Leikkaus ei sulje pois sitä-

kään mahdollisuutta. 

 

 

Tamperelainen postimies oli ahkera käymään ka-

pakassa, Vanhassa Postissa. Sieltä palatessaan 

hän koitti aina keksiä uusia tarinoita iltapäivän ja 

illan menoista. Eräänä iltana hän alkoi taas seli-

tellä myöhäistä töistä paluutaan. Silloin vaimo to-

tesi. – Kaksi teitä on samanlaista Aamulehti ja 

sinä. Molemmat tulette myöhässä ja valehtelette 

sen, kun kerkiätte. 

 

 

Uusi tuotantopäällikkö oli ensimmäistä kertaa 

menossa työpaikan ruokalaan syömään. Hän seu-

rasi, miten hänen edellään jonossa olevat tilasivat 

keittiöapulaiselta ruokaa tähän tapaan: - Jansso-

nin kiusaus… – Lindströmin pihvi… Tuli sitten tuo-

tantopäällikön vuoro. Hän tilasi: Kulmasen herne-

keitto… 

 

 

Tamperelainen pääluottamusmies oli päättä-

mässä neuvotteluja työnantajan kanssa, kun  

tämä nousi pöydästä, löi salkkunsa kiinni ja totesi: 

En ole elämässäni tavannut suurempaa huiputta-

jaa kuin te! – Työsuhdepäällikkö nousi ylös, katsoi 

hölmön näköisenä ja sanoi: - Niin, et ole vielä ta-

vannut henkilöstöjohtajaamme. 

 

 
Mitä yhteistä on diplomi-insinöörillä ja vatupas-

silla? – Kumpikin huomaan virheen, mutta ei osaa 

itse korjata sitä. 

 

 

 

 

Tamperelainen tuotantopäällikkö oli lähdössä 

eläkkeelle ja järjesti läksiäiset. Lahjaksi hän oli toi-

vonut vain lyhyitä mietelauseita yhteisistä het-

kistä Postissa. Hän saikin joukon ylistäviä sanan-

parsia, mutta lajittelujohtajalta ei tahtonut tulla 

mitään. Tuotantopäällikkö pyysi, sano edes kolme 

sanaa lähtöni kunniaksi, jolloin lajittelujohtaja 

avasi suunsa. – Paras uutinen ikinä. 

 

 

Tamperelaiset esimiehet olivat pyöräretkellä. Yht-

äkkiä toinen pysähtyi ja päästi takarenkaasta il-

mat pois. – Mitä ihmettä, miksi teit noin? – Satula 

oli liian korkealla. 

 

 

Miksi Pieksämäki sai kaupunkioikeudet? -  Ettei 

Tampere olisi enää Suomen tylsin kaupunki. 

 

 

Tamperelainen aluejohtaja vieraili elämänsä en-

simmäistä kertaa kansallismuseossa, jossa opas 

esitteli hänelle historiallisia esineitä. – Tässä on 

kirves, joka on 3000 vuotta vanha. – Tuo on kyllä 

puppua. Nythän eletään vuotta 2017. 

 

 

Tamperelainen postimies pääsi kesäkuussa eläk-

keelle, hän nosti ensimmäisen eläkkeensä ja 

marssi viinakauppaan. Aamulla hän makasi Tam-

melan torilla. Poliisi tuli katsomaan miestä. Poliisi 

töni ja kysyi: - Mitäs sitä on nautittu? Tuore elä-

keläinen avasi silmänsä ja vastasi iloisesti: - Elä-

kettä. Kansaneläkkeen perusosan. 

 

 
Miksi tamperelaiset Postin esimiehet menevät 

elokuvissa aina etupenkkiin? -He haluavat nähdä 

elokuvan ensimmäisinä. 
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MUUTOSILMOITUS, lähetä kirjeitse osoitteella             
Paun Varsinais-Suomen osasto ry.  
PL 100, 20251 Turku. 
 
Käytä tätä jäsenilmoitusta, kun jäsentiedoissasi tapahtuu 
muutoksia tai elämäntilanteesi muuttuu, näin jäsenyyteesi ei 
tule katkosta (pitkä sairausloma, hoitovapaa, opiskelu tai muu 
vastaava)  
Muistathan ilmoittaa muutokset myös Posti- ja logistiikka-
alan unioniin, muutokset voit tehdä PAUn kotisivuilla.  
 
 

_______________________________________ 
Sukunimi (myös entinen)       
 
_______________________________________ 
Etunimet (kutsumanimi alleviivattuna)         
            
________________________________________ 
Lähiosoite    
 
________________________________________ 
Postinumero         
Postitoimipaikka 
________________________________________ 
Puhelin   
    
________________________________________ 
Sähköpostiosoite 
(  ) Palkaton sairausloma  
    
(  ) Kuntoutustuki   
 

(  ) Hoitovapaa / kotihoidontuki 
    
(  ) Äitiys-, isyys- tai vanhempainloma 
  
(  ) Palkaton vapaa / oma loma 
    

(  ) Asevelvollisuus / siviilipalvelu  
 

(  ) Työtön / Kelan maksamat etuudet 
  
(  ) Muu syy (täytä kohta lisätietoja) 
  
 
Ajalla 
_______________/________________________ 
 
Lisätietoja: _______________________________ 
 

________________________________________ 
 
________________________________________ 
päiväys      allekirjoitus 

       
Osoitteenmuutosasian voit hoitaa myös 
puhelimitse tai sähköpostitse. 
Tavoitat meidät numerosta puh. 040 723 2505 tai 
mauri.iljin@posti.com  

 

HUOM! TULEVA ELÄKELÄINEN. 
 
ELÄKKEELLE VUODEN 2017 AIKANA SIIR-
TYVÄ, mikäli jatkossakin haluat Merkilliset – 
lehden, niin sinun pitää tilata se.  
”Jokaista lehteä ei tarvitse tilata erikseen, 
riittää, kun tilaat lehden kerran”. 
 
Lehtitilauksen voit hoitaa alapuolella olevalla 
tilauskaavakkeella, puhelimitse numerossa 
040 723 2505, 
sähköpostitse pauvsosasto@gmail.com tai 
verkossa www.varsinais-suomi.pau.fi 

 

  LEIKKAA TÄSTÄ 

 
 
Eläkkeelle siirtyvä, mikäli vielä jatkossakin haluat 
Merkilliset lehden, niin palauta tämä kaavake 
osoitteella; 
PAUn Varsinais-Suomen osasto 
PL 100 
20251 Turku 
 
  
LÄHETTÄKÄÄ MINULLE JATKOSSAKIN 
MERKILLISET – LEHTI  
   
   
    
 
 
 
________________________________________
nimi 
 

 
________________________________________ 
osoite 
 
 
________________________________________ 
 
postinumero ja postitoimipaikka 
 
 

 

     MERKILLISET 
PAUN VARSINAIS-SUOMEN OSASTON 

TIEDOTUSLEHTI 

www.varsinais-suomi.pau.fi 

mailto:mauri.iljin@posti.com
mailto:pauvsosasto@gmail.com
http://www.varsinais-suomi.pau.fi/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://papunet.net/tietoa/fileadmin/kuvat/kuvatyokalu/paivitykset/paivitys_28_10_2008/piirroskuva/annakaisa_ojanen/sakset1_vari.jpg&imgrefurl=http://papunet.net/tietoa/materiaalit/kuvapankki/koulu-ja-harrastukset/tekstiilityo-ja-askartelu.html?p%3D1&usg=__6uz3INAMb-jbmeKpBoV0uZIWomg=&h=362&w=500&sz=70&hl=fi&start=42&zoom=1&tbnid=MG7p6Xnv6JpJ8M:&tbnh=94&tbnw=130&ei=GS5XT7PVJ4zO4QS0ya2fDw&prev=/search?q%3Dsakset%26start%3D21%26um%3D1%26hl%3Dfi%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:fi%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


 

 

 

  SEURAAVA MERKILLISET-LEHTI ILMESTYY TOUKOKUUSSA 2017 

SIIHEN TARKOITETUT JUTUT ON TOIMITETTAVA 29.4.2017 
MENNESSÄ 

 

TOIMITUKSEN OSOITE: 
MERKILLISET-LEHTI 

Paun Varsinais-Suomen osasto 
PL 100 

20251 TURKU 

 
 
 

Toimitus toivottaa kaikille Merkilliset- lehden 
lukijoille aurinkoista kevättä! 


