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PÄÄTOIMITTAJAN KYNÄSTÄ … 
 
POSTI OTSIKOISSA 

 

Päivittäin tai ainakin viikoittain Posti on tiedotus-

välineiden otsikoissa ja yleensä aina negatiivi-

sessa valossa ja usein syytetään työntekijöitä. 

  Kuten tapauksissa joissa joku muu jakeluyhtiö on 

jakanut osoitteellisen kirjeen väärin. Postinsaajat 

eivät voi tietää kuka kirjeen on jakanut, sillä kir-

jeessä on vain pienellä lyhenne jakelun suoritta-

jasta. Täällä Varsinais-Suomessa se on LSTJ. Kuka 

voi tietää, että jakelun on suorittanut Lounais-

Suomen tietojakelu varhaisjakelunsa yhteydessä 

ja kuka edes huomaa lyhennettä.  

  Ikävää on se, että nämä virheet menevät Postin 

työntekijöiden syyksi ja kirjeitä palautetaan Pos-

tiin. Muutamiin lähetyksiin on kirjoitettu jopa 

epäasiallisia kommentteja, kuten ”Ei asu tässä 

osoitteessa, etkö sinä saa….. postinjakaja tiedä”, 

tai muuta vastaavaa. 

  Joku aika sitten saimme lukea kuinka Helsingissä 

Munkkiniemessä osa postinsaajista ei ollut saanut 

postejaan pariin viikkoon. Aluksi Postin johto 

kiisti väitteen, mutta kun asiakaspalautteiden 

määrä vain kasvoi kasvamistaan, niin lopulta 

asiaa alettiin tarkemmin tutkia ja Postilta tuli 

nöyrä anteeksipyyntö, että näin oli päässyt käy-

mään.  

  Helsingissä Pikku- Huopalahdesta löytyi roskako-

rista lehtiä ja kirjeitä. Olikohan tässä tapauksessa 

kyseessä ns. ulkopuolisen työvoiman käyttö? 

  Mielenkiintoista olisi tietää, että onko kyseinen 

työntekijä perehdytetty postin jakelutehtäviin.  

  Espoossa tapahtunutta; ”Postiautonkuljettaja 

ajoi takaluukku auki Espoossa – puhui puheli-

meen ja söi munkkia”. Lehden lukijan ottama va-

lokuva paljasti heti, että kyseessä oli Postin ali-

hankkija, sillä vaikka auton sivuilla oli Postin lo-

got, niin takaosassa näkyi selvästi alihankkijan 

nimi, mutta tämäkin tapaus meni Postin ”piik-

kiin”. 

 

 

Väitän, että Postin oma henkilöstö on huomatta-

vasti sitoutuneempaa työhönsä kuin ulkopuolinen 

työvoima, oli kyseessä sitten vuokratyöntekijä tai 

alihankkija.  

   

Olemme järjestäneet kilpailun Ilkka Heilän piirtä-

mistä kansikuvista sivuilla 13-14. Ota osaa ja olet 

mukana palkintojen arvonnassa. 

 

AURINKOISTA KESÄÄ JA VÄHEMMÄN LUNTA! 

 

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

Kun katsoo ulos ikkunasta, ei voi kun ihmetellä tä-

män kevään myöhäistä tulemista, linnut eivät 

tiedä tulisiko Suomeen ja kukat eivät tiedä pitäi-

sikö kukkia vai ei? No POSTI tietää möhlijäkkö vai 

ei, siis möhlii. 

 

  Syli-zippiä otetaan käyttöön ja ei oteta. Poruk-

kaa irtisanotaan tuotannon tukitoimista ja lisäksi 

ulkoistetaan Filippiineille koodausta. Pahin onkin 

sitten tulossa, eli jakelupäiväuudistus, mistä on-

kin jo ennakoidusti annettu YT-menettelyn mu-

kainen ilmoitus henkilöstölle. 

 

Taatusti, yhtä taatusti kun ensilumi, ensi kesänä 

ei hyvä heilu Postin työntekijöille, olivatpa he 

töissä jakelussa tai lajittelukeskuksissa. Jakelun 

harventaminen kolmipäiväiseksi tullee vaikutta-

maan ennen kaikkea yötyön tekemiseen lajittelu-

keskuksissa eli sen väheneminen on tosiasia ja se 

johtaa ns. domino-ilmiöön, toisesta päästä, kun 

heilauttaa, niin toinenkin pää kaatuu.  

 

Ennustaminen tulevasta ei liene vaikeaa, kun ot-

taa huomioon millaisia möhläyksiä on tehty uu-

distusten läpivienneissä, henkilöstöä ei ole kuun-

neltu, ei edes esimiesten asiantuntemuksia uudis-

tusten aikatauluttamisissa. Ei voi kuin ihmetellä. 

 

Aina sanotaan, että ajattele positiivisesti, hyvät 

ajatukset vievät eteenpäin. Juu kyllä se on totta, 

minunkin työyhteisössä on eräs henkilö, joka sa-

noo aina silloin tällöin syli-zipistä, että ”On tämä 

hyvä systeemi”. Hän ajattelee positiivisesti. Tiedä 

sitten onko hän tosissaan? 

 
Kesää kohti mennään ja PAUn liittokokousta 7-9. 

päivänä kesäkuuta. Meidän osastoamme edustaa 

7 hengen iskukykyinen porukka. Tiedossa on suu-

ria päätöksiä ja monia henkilövalintoja, niin liiton 

hallitukseen kuin liittovaltuustoon. 

 

Liittokokouksen valiokuntien jäsenistä liittohalli-

tus tekee esityksen liittokokoukselle, nähtäväksi 

jää kuinka monta jäsentä osastomme saa eri va-

liokuntiin. Valiokuntia on viisi, joissa kaikissa kak-

sitoista edustajaa, sekä muutama asiantuntijajä-

sen.  

 

Liittokokouksen yksi tärkeä päätös tulee olemaan 

sääntömuutos, mikä mahdollistaa liittofuusion. 

  Sääntömuutosesitys pitää sisällään, sen että voi-

daan järjestää ylimääräinen liittokokous, jossa lii-

ton purkamisesta voidaan päättää. Nykyisten 

sääntöjen mukaan päätös pitää tehdä varsinai-

sessa liittokokouksessa. 

  Mahdollinen fuusiokumppani ei siis ole vielä tie-

dossa. 

   Kuluneen vuoden aikana on valtuuston kokouk-

sissa käynyt kolmen eri liiton edustajat kerto-

massa omastaan ja miten meidän porukka sopisi 

heidän sakkiinsa, kuitenkin valtuutettujen näke-

mykset poikkeavat toisistaan siinä määrin, että 

tehtävä tulee olemaan vähintäänkin haastava, 

etten sanoisi vaikea. 

 

On siis myös mahdollista, että PAU pysyy vielä 

jonkin aikaa itsenäisenä, silloin tarvitaan kaikkien 

tuki ja yhteisrintama, puolustaessamme oikeu-

denmukaisia ja tasa-arvoisia työoloja sekä koh-

tuullista toimeentuloa. 

 

Kesä on edessä ja kaikilla lomasuunnitelmat mie-

lessä. Itse aion olla lomalla kesäkuun puolesta vä-

listä heinäkuun puoleen väliin, jos esimies sen 

suinkin myöntää. Lomalistojen pitää olla kaikkien 

nähtävillä viimeistään toukokuun alussa. 

 

HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE! 
 

ULLA TASKINEN 

PUHEENJOHTAJA   
PUH. 044 506 0160  
ulkataskinen@gmail.com 

mailto:ulkataskinen@gmail.com
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PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN KYNÄSTÄ…  

 
 

KEVÄT TULEE 
 

Vappu tuli ja meni. Harvinaisesti vapunaaton aa-
muna oli lunta maassa enemmän kuin jouluaat-
tona. 
 Kaipa se kesäkin joskus saapuu. Kevään aikana 
on epäilyistäni huolimatta jakeluun palkattu uusia 
työntekijöitä. On myös kokoaikaistettu aikaisem-
min vastentahtoisesti osa-aikaistettuja työnteki-
jöitä. 
  Ikävä kyllä nämä toimet eivät ole olleet riittäviä 
jakelun ongelmien poistamiseksi. Jakelun ongel-
mat ovat pienentyneet, mutta eivät vielä poistu-
neet.  
  Henkilöstöä on tällä hetkellä suunnilleen oikea 
määrä suhteessa jaettavan postin määrään, työn-
antajan mielestä, mutta jokainen osoitteeton 
mainos aiheuttaa työajan ylityksiä.  
  Siis lisää jakelureittejä ja jakajia. 
 
JAKELUPÄIVÄUUDISTUS 
 
Lisää hämmennystä jakeluun tuo jakelupäiväuu-

distus, josta käytetään tässä lyhenteiden luva-

tussa yhteisössä lyhennystä JPU. 

 Taitanee kuitenkin tarkoittaa: Jaetaan Pian Uu-

delleen. 

  Uudistuksen myötä on aloitettu YT-neuvottelut. 

Tarkoitus on paikallisesti sopia toteutuksesta niin, 

ettei vakituisen henkilöstön työsuhteisiin tule 

muutoksia irtisanomisien muodossa. Aika näyt-

tää, saadaanko paikallinen sopimus aikaiseksi. 

 

 

 

ZIPPIÄ VAI JOTAIN MUUTA 

 

Aikaisemmin niin jääräpäisesti kiinnipidetystä 

työntekomallista syli-zipistä voi nykyisin luopua, 

mikäli pystytään asiallisesti perustelemaan tuon 

menetelmän sopimattomuus toimipaikkaan. 

 

PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN JA VARAPÄÄLUOTTA-

MUSMIEHEN VAALIT 

 

Ehdokasasettelu on tätä kirjoittaessani menossa 

ja toivottavasti pääsemme äänestämään uudesta 

pääluottamusmiehestä ja hänen varamiehestään. 

  Vaalissa valittavan pääluottamusmiehen toimi-

kauden pituus on epäselvä, sillä jo yli kaksi vuotta 

käydyissä neuvotteluissa ei ole ratkaisua edunval-

vontaorganisaatioon löydetty. Uuden pääluotta-

musmiehen toimikausi alkaa kesän aikana. 

  Toivottavasti kaikki äänioikeutetut käyttävät oi-

keuttaan äänestää. 

 

KIITOS KAIKILLE 

Kiitän kaikkia jäseniämme menneiden vuosien yh-

teistyöstä ja toivotan jokaiselle ja kaikille yhdessä 

ja erikseen onnea ja menestystä tulevaisuudessa. 

 

 

LÄMMINTÄ JA AURINKOISTA KESÄÄ. 

 

 

MAURI ILJIN 

PÄÄLUOTTAMUSMIES 

PUH. 040 723 2505 

mauri.iljin@posti.com 
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TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALSTA 

Olen kovasti miettinyt miksi Posti työnantaja ha-
luaa resursoida alakanttiin työpaikkojen työnte-
kijämääriä? Onko mitään järkeä maksaa ylityö-
korvauksia ihan järjettömistä määristä ylitöitä? 
Yrityksen imagollekin lienee vahingollista, että 
Posteja on jäänyt jakamatta kokonaan liian 
pienten henkilöstöresurssien takin?  
  Lähtökohtaisesti jo liian suuriksi suunnitellut 
työkokonaisuudet ovat lisäksi otollista maaperää 
jaksamis- sekä työilmapiiriongelmille. Henkilöstö-
politiikan näkökulmasta koen arveluttavana sen 
tosiasian, että Postissa on monessa työyksikössä 
jo pitemmän aikaa aliresursoitu perusresurssia ja 
sitten on vajetta paikkaamaan otettu vuokratyö-
voimaa. Jotkut niitä ylitöitä jopa haluavat tehdä, 
koska niistä tienaa rahaa. Ylityön tekeminen pe-
rustuu työaikalain mukaan aina vapaaehtoisuu-
teen. Laki velvoittaa työnantajaa ryhtymään toi-
menpiteisiin, että jatkuva ylityötä ei saa syntyä. 
Työaikalaissa on ylityön enimmäisrajat, 250 h/ka-
lenterivuosi tai 138 h/4 kuukauden ajanjaksona, 
joita ei saa ylittää. 
  Viimeisten vuosien aikana on tapahtunut liian 
monta riman alitusta tämän aiheen parissa… 
  Nähtäväksi jää miten hyvin jakelun asioiden kun-
toon laittaminen onnistuu tämän aiheen parissa…  
 
Spekulointi Postilain uudistumisen suunnasta al-
kaa olla koko ajan ajankohtaisempi asia. Poliitti-
sesti näyttäisi olevan näkemyseroja päättäjäta-
hosta riippuen Postilain peruskysymyksistä.  
  Onko Postin päätehtävä tuottaa omistajalleen 
valtiolle osinkoja vai onko sen päätehtävä tuottaa 
kansalaisille palveluja? Jakelupäivien lukumäärä 
viikossa jatkossa? Osoiterekisterin avaaminen 
maksutta kaikille? Pakkokilpailuttaminen? Kerros-
talojen lokerikkojakelu? 
 
Kevään katupöly voi aiheuttaa nuhaa ja allergia-
oireiden pahentumista.  
  Katupöly voi aiheuttaa terveellekin ihmiselle är-
sytysoireita, kuten flunssaa ja silmien kutinaa. Al-
lergikon ja astmaatikon oireet voivat pahentua. 
  Katupölyongelmat ovat pahimmillaan kuivalla 
säällä, kun tuuli ja liikennevirrat nostavat kaduille 
kertyneen pölyn ilmaan. Katupöly ei ole pelkäs-
tään isojen kaupunkien ongelma, vaan korkeita 

hiukkaspitoisuuksia voi olla pienissäkin keskuk-
sissa ja taajamissa. Katupöly huonontaa ilmanlaa-
tua erityisesti sitten, kun lumi on sulanut kaduilta 
ja sää on tuulinen ja aurinkoinen. Katupöly koos-
tuu hienoksi jauhautuneesta asfaltista ja hiekasta. 
  Se sisältää myös nokihiukkasia sekä autojen ren-
kaista ja moottorista irtoavaa materiaalia sekä 
maaperän mikrobeja. Pölyssä on myös baktee-
reja, homeita ja pakokaasujen yhdisteitä. Kevät-
kaudella seassa on myös siitepölyä. Altistumista 
voi vähentää muun muassa välttämällä liikku-
mista pahimmilla ongelma-alueilla pölyaikaan. 
  Vilkkaat kadut pölyävät eniten. 
 
28.4.2017 vietetään 22. kerran maailmanlaajui-
sesti kansainvälistä työturvallisuuspäivää, jota 
Kansainvälinen työjärjestö ILO koordinoi. 
  Tehdäänkö työpaikallasi turvallisuushavaintoja? 
Selvitetäänkö henkilöstön työkykyä ja työhyvin-
vointia? Toimitteko yhteistyössä työterveyshuol-
tonne ja vakuutusyhtiöidenne kanssa? Kuinka tie-
toa käytetään turvallisuuden parantamiseen? 
  Työturvallisuuskeskus järjestää samana päivänä 
viisi alueellista seminaaria yhteistyössä aluehallin-
tovirastojen työsuojelun vastuualueiden kanssa. 
  Myös Nolla tapaturmaa -foorumi on mukana ja 
sen jäsentyöpaikkoja on esillä seminaareissa. Kai-
kissa seminaareissa on sama teema, Tiedosta tur-
vaa. Tilaisuuksissa käsitellään asiantuntijoiden ja 
työpaikkaesimerkkien avulla sitä, miten työpai-
koilla kerättävää tietoa kannattaa hyödyntää. 
  Maksuton aamupäiväseminaari järjestetään vii-
dellä paikkakunnalla, joista yksi on Naantali. 
 
Sylizip alkaa olla vallitseva lajittelumuoto jake-
lun työpaikoilla.  
  Mielipiteet hajoavat puolesta ja vastaan leirei-
hin, mutta ellei menetelmän hidastavaa vaiku-
tusta tekemisaikaan lasketa alkaa puolesta äänet 
olla työntekijöiden keskuudessa enemmistönä…? 

 
TURVALLISTA KESÄÄ! 
 

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

VUOSIKOKOUS 

Varsinais-Suomen osaston 

vuosikokous pidettiin tällä 

kertaa 11. maaliskuuta eri 

paikassa kuin ennen. Ra-

vintola Mauno oli valikoitu-

nut kokouspaikaksi tällä 

kertaa. Olivatkohan ihmi-

set menneet harhaan, vai 

missä lienee syy siihen, että kokouksessa oli muis-

tini mukaan vain 27 osanottajaa. En ainakaan itse 

muista, että näin alhaista osallistumisprosenttia 

olisi koskaan ennen ollut.  

  Nolointa tilanteessa mielestäni oli se, että ensin 

ennakkoilmoittautuu ja sitten jättää peruutta-

matta tulemisensa. Pitkästä aikaa toimikuntakin 

valittiin ilman äänestystä, mikä on aika poikkeuk-

sellista sekin. 

  Itse toimin eläkeläisten ja muiden kutsuvierai-

den vetäjänä, missä sain kuulla päivittelyjä Postin 

nykytoiminnasta. Täytyy myöntää, että olin mo-

nessa kohtaa samaa mieltä. Mihin on maailma ja 

varsinkin oma Postimme menossa? 

 

TERVEYSTIETOA 

 

On ilmennyt epätietoisuutta siitä, kun työntekijä 

on käynyt poliklinikalla hoidossa, niin pitääkö po-

liklinikkamaksu maksaa itse. Selvennyksenä tähän 

seuraavaa: Maksu maksetaan ensin itse, minkä 

jälkeen kuitti maksusta toimitetaan esimiehelle. 

Työnantaja maksaa summan takaisin, tosin pie-

nellä viiveellä. 

  Kertauksena mainittakoon, että työterveyspuhe-

limen aukioloaika on laajentunut arkisin klo 04-20 

ja su 4-22. Myös kohtuuttomat jonotusajat lan-

goilla korvataan. Työterveyshoitajan saa varata 

netin kautta nykyään. 

 

LIEDON ORGANISAATIOUUDISTUS 

 

Liedon lajittelukeskuksessa tapahtui organisaa-

tiomuutos, johon kytkettynä olivat myös pääkau- 

 

punkiseudulta Pasila ja Vantaan logistiikkakeskus. 

  Arkisin sanakääntein sanottuna, Liedon osalta 

yksi neljästä palveluesimiehestä sai potkut. Asia 

julkistettiin viikolla 15 henkilöstölle pienen pant-

tauksen jälkeen. Tämä tiesi sitä, että ennen julkis-

tamista kaikenlaiset huhut lähtivät liikkeelle. Yh-

teistoimintaneuvottelujen lopputuloksena irtisa-

nottiin henkilö, jolla on noin 35 vuotta takanaan 

Postin palveluksessa ja mm. lukuisa erikoisosaa-

misen kirjo hallussaan. VAK-kouluttajana, vas-

taanottopisteen ja turvallisuusasioiden osaajana 

talo menetti valtavan määrän osaamista. Luotta-

musmiehenä kysyessäni perusteita, niitä ei tie-

tenkään kerrottu. 

  Tarkastellessani seuraavaa jaksoa, puuttuu lop-

puviikkojen yövuoroista esimies. Toivottavasti ti-

lanne ei ole pysyvä, kuuluuhan vastuu työvuo-

roista esimiehen tehtäviin. On sijaisena kuka hy-

vänsä, on hyvä pitää huolta asianmukaisesta kor-

vauksesta. Täytyy myös muistaa, että sijaiselle 

kuuluvat myös esimiestehtävän oikeudet ja vel-

vollisuudet, ei pelkästään työpaikalla oleminen. 

  Herää väistämättä kysymys, onko esimiesre-

surssi Liedossa sittenkään riittävä? 

 

KESÄ 

 

Kesä tulla jolkottaa, jos ei ennemmin niin sitten 

myöhemmin, vaikka tämä ei kirjoitushetkellä siltä 

tunnukaan. 

  Käyttäkää ihmeessä hyväksenne osaston kesä-

paikkaa Mäntyniemeä (isännöitsijä Jorma Touko-

niemi puh. 050 303 5559) ja osaston tukemaa ke-

säpaikkaa Kemiön Sandössä (isännöitsijä Harri 

Jaatinen puh. 040 557 6360). 

 

Lämpimiä ilmoja ja skootterikelejä odotellessa 

 

HANNU LUUKKA 

LUOTTAMUSMIES 

LIEDON LAJITTELUKESKUS 

PUH. 040 706 1457 

hannu.luukka@posti.fi 

mailto:hannu.luukka@posti.fi
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ILLUUSIO VIHREÄSTÄ POSTISTA 
 
Kaiken muun toilailun ohessa Posti on lanseeran-

nut jakeluun työohjeen, jonka mukaan osoitesel-

vitettävät lähetykset on suljettava edelleenlähe-

tyskuoriin, ja tarrat tulostetaan, vaikka yksin kap-

palein. Kuorien ja tarra-arkkien tuhlailun perus-

teeksi riittää koneellisen kirjelajittelun toimivuu-

den takaaminen, ympäristöarvoista viis.  

  Omaa mieltäni lämmittää toki henkilöstön pyö-

ristäminen Postin harjoittamasta luonnonvarojen 

haaskauksesta, siinä missä johdolle merkitsee 

vain raha, yrityksen valveutuneempi osa, eli tuo-

tannon henkilöstö, on huolestunut luonnonvaro-

jen tuhlailusta.  

  Pisteet 6 – 0 henkilöstölle. 

Osoiteselvitettävien ohjehan ei tietysti poikkea 

mitenkään yrityksen normaalista ympäristöpolitii-

kasta missä kirjelähetyksiä raijataan koko maasta 

pääkaupunkiseudulle lajiteltavaksi, ja kuskataan 

puolityhjillä rekoilla takaisin alkuperäiseen lähtö-

paikkaansa. Höpinät hiilineutraalista Postista kals-

kahtavat 4,5 vuotta luonnonvara- ja ympäristö-

alaa opiskelleen korvaan lähinnä huonolta vitsiltä, 

totuus on että ”hiilineutralius” on ostettu päästö-

kaupalla, eikä yksikään sertifikaatti nollaa ilmas-

topäästöjä. Yrityksen johdon ympäristöstrategia 

vaikuttaakin olevan jonkinlainen money talks ja 

bullshit walks. 

 

POSTIN RUSKEA BRÄNDI? 

 
Nimien ja logojen vaihto, kun on tuttua ja tunne-

tusti halpaa puuhaa, niin miksei kehitettäisi Posti 

tai mikä lie Itella Green-huijauksen tilalle totuu-

denmukaisempaa brändiä: Postin Ruskea. 

  Ruskea kuvastaa vihreiden ympäristöarvojen 

polkemisen ohella hienosti myös yrityksen henki-

löstöpolitiikkaa, logoksi vielä vaikkapa pääsiäis-

pöydistä tutun herkun höyryävä läjä, Postin Rus-

kea, voit tuntea sen tuoksun... 

  Ja kun katsotaan vitsin taakse, komiikka muut-

tuu tragediaksi: yli 300 000 neliökilometriä, hen-

kilökuntaa lähes 20 000 ja satoja toimipisteitä,  

 

 
kaikesta vastaa yksi kehitys- ja ympäristöpäällikkö 

Helsingissä. Ainoa tietämäni erikseen nimetty ym-

päristövastaava löytyy sekin pääkaupunkiseu-

dulta, muuten nykyaikaan jo monen lainkin 

kautta kuuluvat ympäristöasiat on kaadettu täys-

työllistettyjen paikallisten esimiesten niskaan, 

Skype koulutuksella tietenkin.  

  Ei hyvältä kuullosta. Työskennellessäni Turun 

kaupungin ympäristönsuojelutoimessa oli ilo huo-

mata miten jo yli 30 hengen yrityksillä oli kaikilla 

omat ympäristövastaavansa, ja useimmat vieläpä 

koulutettuja tai hyvin asioihin perehtyneitä.  

  Ympäristövastuullisuus on monelle yritykselle 

sekä ylpeyden aihe, että hyvää mainosta. Postin 

puuhastelu ympäristöasioissa ei kuitenkaan täytä 

kriteerejä, joita moderni ja oikeasti ympäristövas-

tuullinen yritys itselleen asettaa.  

  Onneksi henkilöstön asenne on sentään raikas 

tuulahdus Postin ummehtuneessa ”vihreässä” 

brändissä, yrityksen sopisikin tässä asiassa hävetä 

ja ottaa mallia henkilökunnasta, joka tuntuu ym-

märtävän vastuunsa ympäristöstä työnantajaa 

paremmin. 

 

Muistetaan siis me fiksut ja vastuuntuntoiset 

työntekijät muutostenkin keskellä huolehtia ym-

päristöstä ainakin kotioloissa, jossa järjettömät 

työohjeet eivät ole este, ja vietetään kaikki sa-

malla erittäin mukava stressitön kesäloma! 

 

TOMMI TIENPÄÄ 

ALUELUOTTAMUSMIES, TYÖSUOJELUN 2. VARA-

VALTUUTETTU 

PUH.  050 572 8759 

tommi.tienpaa@posti.com 

 

 
 

mailto:tommi.tienpaa@posti.com
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KIRJOITTAJAVIERAS, JAKELUN VALTAKUNNALLINEN PÄÄLUOTTA-

MUSMIES KARI LEMPINEN 

 
YHTEISKUNNAN KEHITYS 
 
Yhteiskuntaamme muotoillaan parhaillaan uudel-
leen. Isot rakenteelliset muutokset ovat käyn-
nissä. Digitalisaatio haastaa meidät kuulemma ky-
seenalaistamaan olemassa olevat toimintatavat. 
Ne luodaan uudelleen sekä entistä toimivammiksi 
ja joustavammiksi. Suomi on jo nyt yksi maailman 
kärkimaista julkisissa sähköisissä palveluissa ja 
myös huippua digiosaamisessa. Asiantuntijoiden 
mukaan tärkeintä on huolehtia asiakkaan olemi-
sesta palvelukehityksen keskiössä ja näin muotoi-
lisimme yhteiskuntaamme aidosti meitä varten. 
  Myllerryksen jyllätessä jokainen meistä ei näytä 
pysyvän siinä kyydissä iästä tai elämän tilanteesta 
johtuen. Armottomat markkinavoimat ovat viime 
vuosina ottaneet ihmiskunnan riepoteltavakseen 
ja siirtyneet hyvän palvelijan roolista tylyksi isän-
näksi. 
 

POSTIN MUUTOS 

 
Postin rajua muutosta on avittanut sähköisten 
palveluiden esiinmarssi ja samalla manuaalisten 
postilähetysten väheneminen. Kustannustehok-
kuuden toimet olemme saaneet kokea nahois-
samme. Kaikesta huolimatta Posti porskuttaa kui-
tenkin kannattavana esimerkkinä osavuosikat-
saus. Tämän vuoden liikevaihdon euroissa enna-
koidaan edelleen kasvavan viime vuodesta. 
 
Kilpailu on lisääntynyt postinjakelussa viime ke-
sänä voimaan tulleen postilain myötä. Postin li-
säksi postia jakaa 13 kilpailijaa. Tämä on heittänyt 
synkän varjon päällemme. Lain toinen osio on esi-
tyksenä karu, kun lähetysten kulkunopeutta hi-
dastettaisiin ja jakelupäiviä vähennettäisiin taaja-
massa sekä hajalla, olisi pakkokilpailutus edessä. 
  Miten taataan kansalaisten yhdenvertaisuus, sa-
nanvapaus sekä tiedonsaanti tulevaisuudessa?  
 
 
 

 
 
Posti haluaa suunnitelmillaan varmistaa laaduk- 
kaiden ja kustannustehokkaiden postipalveluiden  
saatavuuden jatkossa. Yleisiä toiminnan kehittä-
mistoimia tänä vuonna ovat mm. työmenetel-
mien ja toimintamallien yhtenäistäminen, ICT:n 
yksinkertaistaminen ja hyödyntäminen, hankin-
nan säästöt, uusien liiketoiminta-alueiden sekä 
tuotteiden ja palveluiden kehittäminen. Samoin 
automaatiota/digiä hyödynnetään sekä kehite-
tään (esim. Platon/PoMo). Postilain vaikutusta ar-
vioidaan jakelun toimintaan ja jakelupäiväuudis-
tusta testataan. Henkilöstömäärä on mukana tar-
kastelussa, valitettavasti. 
 

TYÖNTEKIJÄT VOIMAVARANA  

 

Tulevat suuret muutokset vaativat hyvää yhteis-
työtä. Kaikin keinoin on ylläpidettävä työkykyi-
syyttä. Miten suhtaudutaan työkyvyttömyysuhan 
alaisiin sekä ikääntyviin työntekijöihin?  
 
Työterveyshuollon rooli on tässä tärkeää. Työteh-
tävien muuttuessa on huolehdittava perehdyttä-
misestä ja opastamisesta. Työn johtamiseen pitää 
satsata entistä enemmän. Muutoksen hallintaan 
ja toimivaa työyhteisöä on huollettava. Jokainen 
on yritettävä pitää mukana. Ergonomiaa ja työky-
vyn varmistamisen malleja on kunnioitettava.  
 

 

HYVÄÄ KEVÄTTÄ JA KESÄÄ! 

 

KARI LEMPINEN 

VALTAKUNNALLINEN JAKELUN PÄÄLUOTTA-
MUSMIES 
PUH. 0400 800 657 
kari.lempinen@posti.com 
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HARMAA TYÖ JA KIKY 
 
Kilpailukykysopimus on työmarkkinoiden keskus-
järjestöjen välinen sopimus, jonka tavoitteena on 
parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailuky-
kyä, lisätä talouskasvua ja luoda uusia työpaik-
koja. Kyseinen sopimus sitoo juridisesti sen osa-
puolena olevia keskusjärjestöjä. Lisäksi se sitoo 
niitä työnantaja- ja työntekijäliittoja, jotka ovat il-
moittaneet sitoutuvansa noudattamaan sopimuk-
sen määräyksiä. 
 
Sopimuksen osapuolet asettivat sopimuksen syn-
tymisen edellytykseksi, että sillä korvataan halli-
tuksen valmistelemat ns. ”pakkolait” ja lisäleik-
kaukset.  
  Osapuolien tulisi edistää ja lisätä paikallista sopi-
mista. Se on kylläkin jäänyt pimentoon ja takalau-
taa on koputeltu. 
 
Kokoaikaisen työntekijän työaikaa pidennetään 24 
tuntia vuodessa, kuitenkaan ansiotasoa muutta-
matta. Neljässä kuukaudessa kahdeksan tuntia. 
  Keskimäärin päivää kohden se on n. 6 minuuttia. 
Mutta on työntekijöitä, jotka aloittavat työt jo en-
nen suunnitellun työajan alkua. Nämä minuutit 
eivät näy missään. Ei työntekijälle ansiona, loma-
korvauksena, saati tulevaisuuden eläkkeenä, VE-
ROKARHUSTA puhumattakaan. Ja näitä minuut-
teja kertyy joillekin valtavasti. Ja sitten kuitenkin 
”napistaan” kiky- tunneista.  Ja nyt käyttöönotettu 
myöhästymisestä rankaisu. Se on oikein, ettei te-
kemättömästä työstä makseta, mutta ennen 
suunnitellun työajan alkua tehdystä työstä ei 
makseta tai siis huomioida työajanseurantajärjes-
telmässä.  
  Yksinkertainen ratkaisu tähän olisi työn alkamis-
ajassa pieni joustovara. Ja kyllähän tehdystä 
työstä palkka täytyy saada.   
 
Vastuullisen työnantajan näkökulmasta se on har-
millista. Tarvittavan työvoiman suunniteltu resur-
sointi vääristyy, koska todenmukaista tietoa ei ole.  
 
 
 
 

 
 
 

 

Minuuteista vouhkataan ja harmaaseen työhön ei 
puututa. Ylitöitä kertyy ja kertyisi enemmän, jos 
todellinen (säännöllinen työaika + ylityö + harmaa 
työ) toteuma otettaisiin huomioon. 
 
Siinä vain pintaraapaisu mihin harmaa työ vaikut-
taa. Työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät syk-
syllä ja perinteisesti tämän jälkeen yhteistoiminta-
lain mukaiset neuvottelut työvoiman vähentämi-
sestä.  
  Mitä enempi harmaata työtä tehdään, niin sitä 
suurempi vähentämistarve on työnantajalla.  
  Mieti itse, keskustele ja puutu näkyvään harmaa-
seen työntekoon. Se on kaikkien etu.  
 

Samuli Suoniemi  
 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_ 
 

MIKÄ ELÄKKEISSÄ MUUTTUI? 
 

Vanhuusseläkkeen alaikäraja nousee asteittain 65 
vuoteen. 
Jokaiselle ikäluokalle määritellään alin vanhuus-
eläkkeen ikä ja tavoite-eläkeikä, joka on myö-
hempi, jos työskentelee tavoite-eläkeikään 
saakka, eläkkeen saa täysimääräisenä, ilman elin-
aikakertoimen tekemää vähennystä. 
Eläkettä alkaa karttua kaikille 17- vuotiaasta al-
kaen (aiemmin 23- vuotiaasta) 
Eläkettä karttuu kaikille 1,5% vuodessa koko pal-
kasta 
Lykkäyskorotus (0,4%/kk) palkitsee työssä jatka-
mista alimman vanhuuseläkeiän jälkeen. vuoden 
lykkäys tuo karttuneeseen eläkkeeseen lisää 4,8%. 
Samalla uudesta työstä karttuu 1,5%. 
Eläkekertymä lasketaan koko palkasta. 
Osa-aikaeläke poistui, tilalla osittainen varhen-
nettu vanhuuseläke. 
Uusi eläkelaji, työuraeläke tuli voimaan. 
 

Lähde ja lisätietoja: www.elakeuudistus.fi 
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HAE SINÄKIN LIITON LOMATUKEA! 

Tiesitkö, että PAUn jäsenenä voit hakea liiton lomatukea? Lomatukea myönnetään myös talvikuukausina. 

Tuki myönnetään vähintään kahden yön majoituskustannuksiin, jolloin tuki on 40 € / yö / hlö. Maksimituki 

on 200 €, joka edellyttää viiden yön majoittumista. Lomatuki voidaan myöntää myös puolisolle. Puolisolle 

myönnettävä lomatuki ei edellytä PAUn jäsenyyttä. 

  

Tuki 6–16-vuotiaille on puolet aikuisen tuesta. Mikäli tätä nuoremmilta peritään majoituksesta maksu, 

tuetaan sitä saman periaatteen mukaan. 

  

Lomatuki haetaan ja hyväksytään PAUn toimistosta. Lomatukihakemuksen löydät PAUn  

verkkosivuilta osoitteesta www.pau.fi (lomaedut -> liiton lomatuki). Lomatukea suositellaan   

haettavaksi kaksi kuukautta ennen loman alkamista. 

  

Lomatuen jakamisessa huomioidaan seuraavia asioita: 

 

 Ensimmäistä kertaa hakevat ovat etusijalla. Hotelli Heimarin käyttämistä suositaan. 

 Sosiaaliset asiat, mm. huoltosuhde huomioidaan. 

 Enemmistö tuesta myönnetään työssäkäyville jäsenille, mutta myös eläkeläisillä on mahdollisuus saada 

   lomatukea. 

 Tuen myöntämisen väli on vähintään 24 kk samalle perheelle. 

 Tukea myönnetään myös yksin asuville. 

 Tukea myönnetään vain Suomeen suuntautuviin lomamatkoihin. 

 

 

Esimerkki: Voit valita Suomen lomakohteista esimerkiksi haluamasi kylpylän, jonne  

voit viedä perheesi jopa viideksi päiväksi ja saada siihen PAUlta tukea hotelliin  

toimitettavan maksusitoumuksen muodossa. Lomatuki viiden vuorokauden lomalle  

sinulle ja puolisollesi olisi yhteensä 400 € (molemmille 200 €), 6-16-vuotiaat  

lapsenne saisivat kukin 100 €. Yhteensä perheelle siis huomattava hinnanalennus  

yhteiselle lomalle! 

 

Eikä sinun tarvitse olla perheellinen saadaksesi tukea, voit hakea 200 euron tuen myös  

yksin matkustavana. 

 

Päätös lomatuen myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti. 

 

Lisätietoja PAUn toimistolla antaa jäsenpalvelusihteeri Vuokko Malinen, 

puh: 040 821 5832, vuokko.malinen@pau.fi 

 

 

MUKAVAA LOMAA!
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ALHON JA MALISEN AIKAA
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Kansikuvia Ilkka Heilä. 
 
ÄÄNESTÄ MIELESTÄSI PARASTA KANSIKUVAA. 
KAIKKIEN VASTAAJIEN KESKEN ARVOTAAN 
KOLME YLLÄTYSPALKINTOA. 
 
Vastaukset kesäkuun loppuun mennessä kirjeitse 
tai postikortilla osoitteella: PAUn V-S osasto, 
Kansikuva, PL 100, 20251 Turku, tai sähköisesti: 
pauvsosasto@gmail.com 
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  POSTISENIORIT, POSTISENIORIT, POSTISENIORIT, POSTISENIORIT,  

TO 16.3.2017 Pidettiin vuosikokous Hansasalissa klo 14.00 alkaen 
- klo 13.00 aloitettiin ruokailulla, meitä oli 65 ruokailijaa, jota Turun Postiseniorit tuki 
- klo 14.00 aloitettiin vuosikokous, yli 70 osanottajaa, vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin 

Aatos Vihersalo 
- puheenjohtajaksi ja risteilyvastaavaksi valittiin Soili Seppä,  
- johtokunnan jäseniksi valittiin:  

Heinonen Arto facebook- ja valokuvavastaava,  
Intovuori Reino jäsenkirjuri, taloudenhoitaja, teatteri- ja valokuvavastaava 
Kujanen Pekka,  
Nukki Simo varapuheenjohtaja ja matkavastaava (bussi) 
Rumpunen Erja tiedotusvastaava  
Savolainen Kirsti teatterivastaava  
Seppä Terttu teatterivastaava, merkkipäivät ja adressit (muistamiset)  
Siika Pertti kokous- ja alustajavastaava, sekä teatteri- ja matkavastaava  
Virtanen Tuula sihteeri 
 

TO 20.4.2017 pidettiin kuukausikokous Hansasalissa, klo 14.00 
- Alustaja: Leo Lindstedt, eläkkeellä oleva yhteiskunnallisten aineiden opettaja, oli Kiljavalla 25v.  
- Aiheena: Ihmisen moraalisen ajattelun kehitys:  

Lawrence Kohlberg 1927 - 1987 on kirjoittanut ja tutkinut ihmisen moraalikehityksen vaiheita,  
netistä voi tutkia tarkemmin hänen ajatuksiaan ja tutkimuksiaan.   
Kohlbergin mukaan moraalinen kehitys tapahtuu kolmella tasolla, joissa kussakin on kaksi vaihetta.  
Moraalikäsitykset muovautuvat kasvatuksen, kokemusten, kehittymisen ja iän myötä.  
Laki ja moraali eivät aina kohtaa toisiaan, moraalisesti oikein, vaikka laki ei sitä aina hyväksyisikään.  
Moraalikäsitykset ovat erilaisia eri maissa, kulttuureissa ja uskonnollisissa yhteisöissä.   
Sosiaalinen, kulttuurinen ja uskonnollinen ympäristö, sekä historia ja perinteet muokkaavat 
moraalikäsityksiä.  
Mikä on oikein ja mikä väärin, mistä palkitaan ja rangaistaan, vaikuttavat myös moraalikäsityksiin.   

 
TO 18.5.2017 Örön matka, kuukausikokouksen tilalla, ilmoittautumisia otetaan vielä, muutama paikka 
vapaana.  

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

- ilmoittautumiset Reino Intovuori 040 7083283 tai turun.postiseniorit@gmail.com  
- Maksut Danske pankin tilille: FI55 8000 2105 2093 98  

 
KE 7.6.2017 Viking Amorella, aamulähtö, esiintyy Eija Kantola, lisätietoa Soili Seppä 0400 466753 
 
TO 6.7.2017 Valkeakosken kesäteatteriin, menemme katsomaan klo 14.00 Badding - Paratiisi – 
musiikkinäytelmää 

- Lähdöt: klo 11.30 Turun postikeskus ja klo 11.45 Ortodoksisen kirkon vierestä kauppatorilta 
- matkan hinta 45€, ei jäsenet 55€, maksut 15.6.2017 mennessä, tilille FI55 8000 2105 2093 98 
- sitovat ilmoittautumiset 15.6.2017 mennessä Terttu Sepälle, puh. 050 3077 148  
- teatterin jälkeen ruokailu ravintola Musta kissa, sen jälkeen lähdemme kotimatkalle. 

 

mailto:turun.postiseniorit@gmail.com
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  POSTISENIORIT, POSTISENIORIT, POSTISENIORIT, POSTISENIORIT,  

PE – LA 11 – 12.8.2017 Kotka – Hamina – Porvoo (osanottolista täynnä, vain varapaikkoja)  
- Lähdöt: klo 7.30 Turun postikeskus ja klo 7.45. Turun kauppatorilta, bussikuskina toimii Simo Nukki  
- Hinta: 110€ jäsenille ja muille 135€, sisältää bussimatkat, ruokailut ja majoituksen.  
- maksut Turun Posti – Seniorien Danske pankin tilille: FI55 8000 2105 2093 98  

 
 TO 21.9.2017 Kuukausikokous klo 14.00 Hansasalissa. 
 
MA 9.10.2017 Viking Grace – risteily: lähtö klo 20.55, paluu 10.10.klo 19.50, ilmoittautumiset Soili Seppä 
puh. 0400 466753 
  
 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 puh. 050 5562272 
- ilmoittautumisia otetaan vastaan vasta torstaina 21.9.2017 alkaen kuukausikokouksessa Hansasalissa 

 
TO 7.12.2017 pikkujoulut Hansasalissa, klo 18.00 alkaen, ruokaa, ohjelmaa ja orkesteri soittaa tanssimusiikkia  

- tarkempi ohjelma, hinnat, mainokset, ilmoittautumiset, ym. asiat, selviävät vasta syksyllä.  
 
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    
       
                          Kuvassa: Pertti Siika ja Leo Lindstedt                Kuva: Reino Intovuori

  

http://www.ttt-teatteri.fi/
mailto:turun.postiseniorit@gmail.com
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OSA 38 TILAPÄINEN TYÖ POSTISSA 
 

Jos työntekijä ei ole sairauden tai tapaturman 

vuoksi täysin työkyvytön, hänelle saattaa olla 

mahdollista osoittaa jotakin muuta työsopimuk-

sen mukaista työtä, ns. tilapäistä työtä.   

Tilapäinen työ perustuu aina vapaehtoisuuteen 

ja se keskustellaan ja sovitaan työntekijän ja 

työterveyslääkärin välillä. Sen pitää olla tarkoi-

tuksenmukaista ja työn tulee olla työsopimuksen 

mukaista tai siihen rinnastettavaa työtä.  Työnte-

kijä voi myös työskennellä väliaikaisesti erikseen 

sovitussa muussa tehtävässä tai saada koulu-

tusta.  Työntekijän työkyvyttömyyttä koskevassa 

lääkärintodistuksessa on kuvattava ne mahdolli-

set rajoitukset, jotka sairaus tai vamma työn teke-

miselle aiheuttavat. Tilapäinen työ ei saa haitata 

vamman tai sairauden paranemista.   

  Ennen tilapäisen työn aloittamista on varattava 

työntekijälle mahdollisuus keskusteluun työter-

veyslääkärin kanssa. Tilapäisen työn teettämisen 

tulee perustua työpaikalla yhteistoimintamenet-

telyssä käsiteltyihin menettelytapasääntöihin. 

 

Tilapäisiä työjärjestelyjä käytetään pääsääntöi-

sestI lyhytaikaisissa tuki- ja liikuntaelin vai-

voissa. Tilapäiset työjärjestelyt eivät sulje pois 

Työkyvyn varmistamisen mallin mukaisia työjär-

jestelyitä. Tilapäinen työ tarkoittaa työsopimuk-

sen mukaista tai siihen rinnastettavaa työtä  

  Työntekijä voi myös työskennellä väliaikaisesti 

erikseen sovitussa muussa tehtävässä tai saada 

koulutusta. Työterveyslääkäri suosittaa tilapäistä 

työtä. Tilapäinen työjärjestely voi olla kestoltaan 

korkeintaan 2x2 viikkoa ja onnistuneen tilapäisen 

työjärjestelyn jälkeen työntekijä palaa omaan 

työhönsä. Tilapäistä työtä ei käytetä vuosilomalla 

sairastuessa. Työpaikalla muiden työntekijöiden 

työolot tai työehdot eivät saa heiketä. Tilapäisellä 

työllä ei saa olla työntekijän palkkaan alentavaa 

vaikutusta.  

  Työterveyslääkäri suosittaa tilapäistä työtä ja 

kirjoittaa suosituksen tilapäisestä työstä Postin lo-

makkeelle ”suositus tilapäiseen työjärjestelyyn”. 

Täytetty lomake annetaan työntekijälle. 

   

 
Työntekijä toimittaa suosituksen esimiehelle ja 

joka vastaa mahdollisen työjärjestelyn toteutta-

misesta. Työterveyslääkäri soittaa seuraavana 

päivänä ja kysyy työjärjestelyn onnistumisesta ja 

sopii jatkosta työntekijän kanssa. Mikäli työjärjes-

tely on tarve keskeyttää, työntekijä keskustelee 

esimiehen ja lääkärin kanssa.  

  Esimerkkejä tilapäisestä työstä:   

- tekee vain sisä- tai esitöitä 
- osa-aikatyö/kevennetty reitti 
- tehtävien vaihtaminen toimipaikan sisällä 
- japi-liuskojen päivittäminen, i-palvelut 
- alasottojen tarkistus/päivitys  
- vanhojen osoitteenmuutosten karsimi-

nen kansioista  
- uusien työvuorojen opettelua 
- auttaminen hankalilla reiteillä 
- reittien avittaminen 
- työturvallisuuskävelyt ym. 
- pakettilajittelusta lehti- tai kirjelajitteluun 
- osoitteettomien niputus 
- toimipaikan ”siistimistä 
- työhöntuloaika voi olla jokin muu!! 
- autojen viennit esim. pesuun, huoltoon 

  

 
Työntekijä voi myös työskennellä väliaikaisesti 

erikseen sovitussa muussa tehtävässä tai saada 

koulutusta. Jos työntekijä sairastuu muuhun sai-

rauteen tilapäisen työjärjestelyn aikana? Tilapäi-

nen työjärjestely ei vaikuta palkkaan? 

  Omasta mielestäni tilapäinen työjärjestely on 

silloin ihan hyvä juttu, jos työntekijä itse sel-

laista haluaa. Tämä voi tulla kysymykseen esim. 

silloin jos on ollut pitkään poissa työkyvyttömänä 

ja haluaa jo tehdä jotain, vaikka ei ole ihan 100 % 

kunnossa.  

Mikäli kysymyksessä on vain työresurssin hyö-

dyntämisen maksimointi, niin vaakakupissa voi 

olla pahimmillaan koko kuntoutumisprosessin 

vaarantuminen. 

TYÖSUOJELUVALTUUTETTU 
MARKO KOIVUMÄKI 
PUH. 040 768 2256 
marko.koivumaki@posti.com 
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TIESITKÖ, ETTÄ…
 
Tiesitkö, että liittomme seuraavat talvipäivät jär-
jestetään Porissa, kylpylähotelli Yyterissä 16–
18.2.2018. Laita jo nyt kalenteriisi ja lähde mu-
kaan. 
 
Tiesitkö, että liittomme omistamassa Hotelli Hei-

marissa on 1.4.2017 alkaen yrittäjänä Jaana 

Orava, joka tiiminsä kanssa pitää huolen, että sinä 

viihdyt ja nautit herkullisesta ruuasta, juomia 

unohtamatta. Tule käymään paikalla ja totea itse-

kin, että paikka on muuttunut entisestään. Kaik-

kea uutta on tehty ja uudistukset jatkuvat mm. 

täysimittainen frisbeerata on tulossa. 

Tiesitkö, että ”naapurille” palkkaa lisää 6,5%.  

Ruotsissa tehtiin kolmivuotinen työehtosopimus, 

joka nostaa palkkoja 6,5% prosenttia, eli reilu 

kaksi prosenttia vuodessa. Lisäksi sopimus sisäl-

tää matalapalkkaerän. Korotus hyödyttää alle 

24000 kruunua (n. 2515 euroa) ansaitsevia, eten-

kin naisvaltaisia aloja. Sopisiko tämä meille suo-

meenkin? 

 

Tiesitkö, että Mäntyniemen kesäkauden avajaiset 

järjestetään 27.5.2017 alkaen klo 12.00. Tule tu-

tustumaan osastomme lomanviettopaikkaan. 

Avajaisissa kakkukahvit tarjolla. 

 

Tiesitkö, että postia jakaa tällä hetkellä Postin li-

säksi 13 muuta jakeluyhtiötä. 

 

Tiesitkö, että uuteen polkuun on tähän mennessä 

lähtenyt 1850 postilaista. Uusi polku on ollut käy-

tössä 1.1.2014 alkaen. 

 

Tiesitkö, että Posti on palkannut yli 2000 kesä-

työntekijää ja hyvä on tietää myös, mikäli työnte-

kijä suorittaa työjohdon määräyksestä oman 

työnsä ohella uuden tai uudelleen koulutettavan 

työntekijän perehdyttämistä, hänelle maksetaan 

perehdyttämiseen käytetyiltä tunneilta perehdyt-

tämislisänä 5 % henkilökohtaisesta tuntipalkasta. 

 

 

 

Tiesitkö, että 7-9.6.2017 pidettävä liittokokous 

on järjestyksessä liittomme kahdeskymmenesvii-

des. 

 

Tiesitkö, että Varsinais-Suomen käräjäoikeuden 

laamanni on nimittänyt 24.4.2017 ammattiosas-

tomme jäsenen Matti Vikströmin herastuoma-

riksi. 

 

Tiesitkö, että seuraava Lounais- Suomen posti-

laisten purjehdus (postipurjehdus) järjestetään 

ensi vuonna 2-3.11.2018 Viking Linellä. 

 

Tiesitkö, että tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, mil-

loin Postilakia käsitellään eduskunnassa ja milloin 

se tulisi voimaan. Alustava suunnitelmahan oli, 

että laki olisi voimassa 1.6.2017.  

 

Tiesitkö, että Ilta-Sanomat selvitti eri ammattien 

arvostusta verkkokyselyllä. Arvostetuin ammatti 

oli poliisi kaikista 457 ammatista. Turvallisuus ja 

hoiva-ala ammattilaiset valloittivat kärkisijat. 

  Sijalla 93 postinkantajat nykyisin postinjakajat, 

sijalla 101 lakimiehet, sijalla 351 henkilöstöjohta-

jat. 

  Ketkäköhän ovat yrityksen voimavarat? Henki-

löstö? 

Lähde: Ilta-Sanomat 12.5.2017 

 

Tiesitkö, että aggressiivisimmat hyttyset ovat 

taiga- metsä ja korpihyttynen. Taigahyttynen on 

yleisin Lapissa. 

 

Tiesitkö, että Suomen pisin joki on Kemijoki n. 

500 kilometriä. Suurin järvi on Saimaa lähes 1400 

neliökilometriä ja Suomen toiseksi korkein kohta 

on Ridnitsohkka 1317 metriä.  

 
JARMO NIEMI 
sekä 
toimituskunta 
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VITSIT…. VITSIT…. VITSIT…. VITSIT…. VITSIT…. VITSIT…. VITSIT…. VITSIT….  VITSIT….
 

Mitä tamperelainen Postin tuotantopäällikkö te-

kee hammaslääkärissä.  – Teettää viisaudenham-

paita. 

 

 

Tamperelainen aluepäällikkö käveli baariin ja ti-

lasi drymartinin toisensa perään, joka kerta pois-

taen oliivit ja laittaen ne purkkiin. Kun purkki oli 

täynnä oliiveja ja kaikki juomat juotu, hän alkoi 

lähteä. Silloin muuan asiakas kysäisi: - Anteeksi, 

mutta mistä oikein on kyse? – Ei mistään kum-

mallisesta, vastasi aluepäällikkö. – Vaimo lähetti 

minut hakemaan purkillisen oliiveja. 

 

 

Tamperelainen postimies tulee melkoisessa mais-

tissa pubiin ja pyytää oluen. – Mene pois, olet lii-

kaa juovuksissa, sanoo tarjoilija. Puolen tunnin 

kuluttua mies saapuu uudelleen. – Usko nyt, olet 

niin juovuksissa, että sinun on paras mennä ko-

tiin, ärähtää tarjoilija. Taas puolen tunnin kulut-

tua postimies kompuroi sisään. – Mikset pysy 

poissa, kun minä käsken? tarjoilija jo huutaa. – En 

minä olishi ushkonut, että shinä omishtat Tampe-

reen jokaishen pubin, postimies ihmettelee. 

 

 

Tampereen postinjakelussa kahvitauolla juteltiin 

niitä näitä vapun jälkeen, mitä kullekin kuuluu. 

  Postimies Virtanen ilmoitti pöytäkunnalle eron-

neensa metsästysseurasta ja liittyneensä keilailu-

seuraan. – Älä nyt! Miksi hirvenmetsästyksen lo-

petit, kysyi työkaveri. – Keilajoukkueessa on pal-

jon lyhyemmät kaatoryyppyjen välit. 

 

 

Postimies Virtanen pohti kesällä 32 asteen hel-

teellä, mikä olisi paras keino vilvotella? 

  Lopulta ratkaisu löytyi, töiden jälkeen Vanhaan 

Postiin ja otan kahdeksan olutta. Kun saavun ko-

tiin, on varmasti kylmä vastaanotto odottamassa.  

 

 

 

Keikkapulan vuoksi tamperelainen basisti oli men-

nyt postiin töihin. Hänen tehtävänsä oli löydä kir-

jeisiin postileimoja. – Eikö se ole vähän yksitoik-

koista? kyselivät bändin pojat. – Ei todellakaan, 

monipuolisempaa kuin meidän ohjelmisto, vastasi 

basisti. – Päivämäärähän vaihtuu päivittäin. 

 

 

Tamperelainen postimies toi morsianehdok-

kaansa ensi kertaa kotiin näytille. Kun vierailu oli 

ohi ja Jani saattoi tyttöystävänsä bussipysäkille, 

tyttö totesi. – Huh, huh! Puhuuko sinun äitisi aina 

noin paljon? – Kyllä, kun äiti illalla laittaa teko-

hampaansa lasiin, kestää ainakin puoli tuntia en-

nen kuin ne hiljenevät. 
 

 

Tamperelainen esimies joutui sairaalaan, Sairaan-

hoitaja kysyi: - Onko sinulla pyjama? – Ei, lääkäri 

sanoi, että se on umpisuoli. 

 

 

Tarjoilija! huusi odottamaan pitkästynyt tampere-

lainen esimies ravintolan tarjoilijalle. – Oletteko 

kokonaan unohtaneet minut? Olen ainakin kym-

menen kertaa tilannut lankkupihvin ja valkosipuli-

perunat. – En suinkaan, mutta niin monen annok-

sen valmistaminen kestää hieman kauemmin. 

 

 

Tampereen yliopiston lopputentissä kysyttiin. 

”Mikä ei kuulu joukkoon: Jupiter, Mars, Merku-

rius, Tampere.”  

  Oikea vastaus: ”Jupiter, vain siellä on nykytie-

teen mukaan edes jonkinlaiset mahdollisuudet 

löytää älyllistä elämää.” 

 

 

Miksi tamperelainen tuotantopäällikkö päätti ste-

rilisoida itsensä?   Hän ei enää halunnut lapsen-

lapsia. 
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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 SYYSKUUSSA 2017 

SIIHEN TARKOITETUT JUTUT ON TOIMITETTAVA 25.8.2017 
MENNESSÄ 

 

TOIMITUKSEN OSOITE: 
MERKILLISET-LEHTI 

Paun Varsinais-Suomen osasto 
PL 100 

20251 TURKU 

 
 
 

Toimitus toivottaa kaikille Merkilliset- lehden 
lukijoille aurinkoista kesää ja rentouttavaa lomaa! 


