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PÄÄTOIMITTAJAN KYNÄSTÄ … 
 
OMAKOHTAINEN KOKEMUS 

 

Tänäkin kesänä tein jakelun keskeytyksen, loma-

matkan ajaksi, kuten useina vuosina ennenkin. 

Mutta kaikki ei mennyt kuin Strömsössä. 

  Kuten tiedetään, niin postit toimitetaan asia-

miespostiin keskeytyksen päätyttyä. Kävin useita 

kertoja kysymässä postejani, mutta eipä löytynyt. 

Ei ole muuten vieläkään löytynyt. Varmuudella 

tiedän, että pari aikakausilehteä ja muutama kirje 

on hävinnyt. Olen jo saanut kaksi huomautuslas-

kua maksamattomista laskuista. 

  Otin heti yhteyttä Postin asiakaspalveluun. Yllä-

tyin, ei tarvinnut kuin pari minuuttia odottaa en-

nen kuin vastattiin. Palvelu oli tosi ystävällistä ja 

luvattiin selvittää asiaa. Sainkin seuraavana päi-

vänä sähköpostin, jossa todettiin, ” Ei nyt ala kuu-

lumaan mitään sen tarkempaa selitystä tuolta 

alueesi jakelusta, että miksi ei ole keskeytys toimi-

nut mutta lähetätkö tilinumeron, jolle voidaan 

palauttaa rahat palvelusta” 

  Nyt on kulunut kuukausi siitä, kun rahat luvattiin 

palauttaa. Tähän päivään mennessä niitä ei ole 

tillillä näkynyt. Laitoin myös 21.8.2017 uuden säh-

köpostin, jossa ilmoitin, että koska lähetykseni 

ovat hävinneet, niin kaikki maksumuistutuksista 

tulevat kulut haluan myös Postin korvaavan mi-

nulle. Ei ole vielä minkäänlaista vastausta tullut. 

  Kysyin myös postinjakajalta, joka meille jakaa 

postia, olisiko hänellä tietoa, missä postini ovat? 

   Kertoi, että ei ollut edes tietoinen jakelunkes-

keytyksestä. Syy ei ole jakajan, sillä hän itse ei la-

jittele posteja. Koko työvuoro on pelkkää autoja-

kelua. 

  Työkaverini, joka on tehnyt osoitteenmuutoksen 

kesäosoitteeseen, kertoi, että se ei toimi. Toisi-

naan kirjeitä jaetaan varsinaiseen osoitteeseen. 

  Muistan hyvin ajan, jolloin LAATU oli tärkeä 

meille postilaisille, nyt tuntuu siltä, että laadulla 

ei ole mitään merkitystä, kunhan vai prosentit 

ovat kohdallaan. ajattelevat johtajat. 

   

 

Itse olen ensi vuoden puolella siirtymässä Posti-

Senioreihin, joten koska en enää jatkossa ole mu-

kana päivän polttavissa aiheissa, niin etsimme 

päätoimittajaa Merkilliset lehdelle.  

  Ilmoitus toisaalla lehdessä. Voin sanoa, että leh-

den toimittaminen on mielenkiintoista ja aikaa 

vievää puuhaa. 

  Lisätietoja asiasta saat vaikkapa minulta, osas-

ton puheenjohtajalta tai sihteeriltä. 

 

LÄMMINTÄ SYKSYÄ!  

 

JARMO NIEMI 
PÄÄTOIMITTAJA 
PUH. 0400 523 551 
jarmo.niemi@posti.com 
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SYKSY SAAPUU PAINAJAISINEEN 

 

Nuo kuuluisat Juicen kappaleen sanat tulevat 

mieleeni, kun ajattelenkin sitä, mitä työnanta-

jamme taas on keksinyt ”ilahduttaakseen” meitä 

postinjakajia ja muita prosessiin osallisia. 

Jakelupäiväuudistus, postilaki, työehtosopimus-

neuvottelut ja noiden yhteissumma on todennä-

köisesti YT-neuvottelut. 

  Ei, minulla ei ole tietenkään mitään totuutta siitä 

tuleeko Yt-ilmoitus vai ei, mutta ns. mututuntu-

makin riittää kertomaan, että näillä EI mennä. 

 

Ainahan voisi kirjoittaa ruusuisesta tulevaisuu-

desta, missä työnantaja tarjoilee palkankorotuk-

sia ja lisää työvoimaa, pienentää työkokonaisuuk-

sia ja jakajat jaksaisivat iltaisin muutakin kuin olla 

jalat kohti kattoa, silmät puoliummessa ”salkka-

reita” katsoen, vaan ei voi kirjoittaa, kun olen sen 

verran realisti. Joku voisi tietysti sanoa, että pes-

simisti ei pety. 

Mennyt kesä ei sään puolesta, monenkaan osalta, 

täyttänyt toiveita lämmöstä, auringosta, siis niistä 

terassikeleistä, mutta ei täällä Varsinais-Suo-

messa sadekaan pilannut lomia.  

Kesälomat alkavat olla pidetty ja syyslomaa jo 

odotellaan kovasti, tuntuu ainakin siltä, että on 

tullut taas painettua töitä oikein olan takaa. Tiis-

tain uudet työjärjestelyt ovat omalta osaltani ai-

nakin olleet raskaita jaloille ja hartioille, sekä sil-

mille. Työssäjaksamisen kannalta ei pitäisi olla 

koko työvuoroa lajittelua eikä pelkkää jakelua. 

 

 Taukojen merkitys jaksamisessa on nyt, jos kos-

kaan arvossaan ja niitä tulee pitää usein ns. mik-

rotaukoina ja tietenkin oikeanlaisen ravinnon 

merkitys jaksamiseen korostuu. 

  Mikäli Malisen märkä päiväuni toteutuu, tiis-

taista tulee noin 5 tunnin mittaisia ja ne loput 

tunnit siirtyvät tietysti muille päiville, kuka jak-

saa?   

Toivottavasti syksyn työehtosopimusneuvottelut 

sujuisivat rakentavassa hengessä, olisihan se toi-

vottavaa, että työnantaja ymmärtäisi pitää kiinni 

hyvästä ja ammattitaitoisesta henkilöstöstä, 

mutta ei hinnalla millä hyvänsä, emme ole alen-

nusmyynnissä.  

 

Sopimusshoppailu ei ole rakentavaa henkilöstö-

politiikkaa. Postin ajaminen alennustilaan kertoo 

myös hallituksen selkeästä oikeistolaisesta lin-

jasta, missä henkilöstö on vain kuluerä. Eräs polii-

tikko kerran lausui osuvasti, että ”nahkurin orsilla 

tavataan”, mutta voisihan niitä kutsua myös bar-

rikadeiksikin. Luulen, että aika alkaa kohta olla 

kypsä. 

 

Osaston toimikunta teki keväällä päätöksen, että 

kesän teatterintarjontaa tuettaisiin vain lastente-

atterin osalta ja se oli hyvä päätös, kaikki jotka 

lippuja halusivat, niitä saivat. Ensivuosi varmaan-

kin mennään samoilla linjoilla.  

Kesäretki Tampereelle ja samaan kyytiin Petankki 

ouppen, oli sitä jokaiselle jotakin ohjelmaa. Syys-

kuussa on sitten tulossa Postikkakisa, ei kuiten-

kaan perheen pienimmille, ja kyllä muutakin mu-

kavaa varmaan keksitään.  

Tuetaan toisiamme arjen kiireenkin keskellä ja 

ajatellaan lämpöisiä ajatuksia, ollaan kohteliaita, 

toivotetaan hyvää huomenta ja päivän päätteeksi 

käden heilautus näkemisen toivossa. 

 

TOVERILLISIN TERVEISIN 

ULLA TASKINEN 

PUHEENJOHTAJA 

PUH. 044 506 0160  

ulkataskinen@gmail.com 
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PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN KYNÄSTÄ…  

PÄÄLUOTTAMUSMIESVAALIT 

 
Kesäkuussa postivaalina toteutetun pääluotta-

musmiesvaalin tuloksen mukaisesti aloitin 

1.7.2017 Lounais-Suomen tuotantoalueen jakelun 

ja käsittelyn pääluottamusmiehenä, varalle valit-

tiin Kimmo Lehtinen.  

  Äänestysvilkkaus jäi melko vaatimattomaksi, 

tästä huolimatta esitän kiitokseni sekä kaikille ää-

nioikeuttaan käyttäneille, että myös sille yllättä-

vän runsaslukuiselle joukolle joka viimeisen reilun 

vuoden aikana esittivät tukensa ja kannustuk-

sensa oman ehdokkuuteni puolesta. Luottoa löy-

tyi ja velvoitteenani on tietysti toimia sen mukai-

sesti, ISO KIITOS siis kaikille!!  

  Tätä kirjoitettaessa vietän itse kesälomaa ja työ-

maalle palaan 21.8. Nähtäväksi jää miten kasaan-

tuneita töitä päästään purkamaan, sillä syksyllä 

vastaan tulee isoina asioina mm. jakelupäiväuu-

distuksen todellinen vaikutus, uuden työehtoso-

pimuksen kohtalo, sekä omaa aluettani erityisesti 

koskettava luottamusmiesorganisaation uudel-

leen järjestely. 

 

PAIKALLINEN EDUNVALVONTA 

Neuvottelut edunvalvontaorganisaation suhteen 

ovat laahanneet paikoillaan jo kolmatta vuotta. 

  Toimikausien venyessä luottamusmiehiä on 

eronnut tehtävistään ja lähtenyt kokonaan ta-

losta pois, mikä hankaloittaa paikallisella tasolla 

henkilöstön asioiden tehokasta hoitamista. Pai-

kallisen luottamusmiehen puuttuessa asiat ohja-

taan pääluottamusmiehelle, ja töiden kasaantu-

essa niitä on pakko priorisoida.  

Henkilöstön kannalta tilanne on ikävä, kenenkään 

ei pitäisi joutua odottamaan itselle tärkeiden asi-

oiden käsittelyä, ja juuri tämän vuoksi olisikin eh-

dottoman tärkeää saada paikallinen luottamus-

miesverkosto ajan tasalle. Ryhdyn asian suhteen 

töihin heti lomalta palattuani, mutta ratkaisut 

saattavat edelleen venyä, mikäli TES-neuvotteli-

joiden tarkoitus on sitoa edunvalvontaorganisaa-

tiouudistus työehtosopimukseen.  

  Tällä välin kehotan kaikkia kiinnostuneita ja ute-

liaisuutta edunvalvontatehtäviä kohtaan tuntevia 

ottamaan yhteyttä itseeni, tai keskustelemaan 

muiden edunvalvojien kanssa tehtävien tuomista 

velvollisuuksista ja mahdollisuuksista, ilman sitou-

tumisvelvoitteita luonnollisesti.  

 Puhelinnumero ja email löytyvät artikkelin lo-

pusta, lisäksi nykyajan malliin kontaktin saa myös 

facebookin, Pääluottamusmies – Tommi Tienpää 

–sivun kautta.  

 

JAKELUPÄIVÄUUDISTUS JA TES 

Tiistain kevennetty jakelupäivä ehdittiin ottaa 

käyttöön juuri ennen lomaani. Ensimmäinen tiis-

tai vaikutti todella hiljaiselta, mutta syksyn tullen 

näemme miten volyymit todellisuudessa jakautu-

vat eri päiville. Osassa toimipaikoista käyttöön on 

otettu nk. pono-solu-lajittelu, ja työnantaja mit-

taa uuden systeemin suoritteiden eroa vanhaan 

kahdessa alueen toimipisteessä. 

  Nykyinen työehtosopimus päättyy lokakuun vii-

meinen päivä. Neuvottelut uudesta sopimuksesta 

ovat käynnissä ja saadaan toivon mukaan maaliin 

ennen marraskuuta. PAU ja työnantaja tiedotta-

vat sopimusneuvottelujen etenemisestä, mikäli 

tulosta ei saada ennen vanhan TES:n umpeutu-

mista, siihen asti jatketaan samaan malliin ja toi-

votaan lämmintä syksyä kolean kesä jälkeen! 

 
PIDETÄÄN YHTEYTTÄ. 

 
TOMMI TIENPÄÄ 

PÄÄLUOTTAMUSMIES 

PUH. 050 572 8759 

tommi.tienpaa@posti.com 

mailto:tommi.tienpaa@posti.com
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TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALSTA 

 
Muutokset moukaroivat monella eri tavalla 
meitä postilaisia tällä hetkellä. Kesän aikana ta-
pahtui niin sanottu ”työehtosopimusshoppaus”, 
Postin varhaisjakelut siirtyivät Posti Palvelut Oy: 
hyn ja samalla kertaheitolla TEAM:in työnanta-
jalle edullisemman työehtosopimuksen alle. 
  Toinen iso mullistus on jakelupäiväuudistus JPU, 
joka on viemässä postinjakelun viidestä päivästä 
neljään, sillä tiistaisin jaetaan vain murto-osa pos-
teista.  
  Kolmas iso muutos on uuden Postilain läpimeno 
eduskunnassa, minkä vaikutukset tulevat vielä 
varmasti näkymään postialalla. Väheksyä ei sovi 
myöskään hallituksen uusinta päätöstä yhtiöittää 
VR uudella tavalla. Kuljetusliitot ja mm. PAU syyt-
tivät jo hallitusta yltiöyhtiöittämisestä ja ovat tätä 
kirjoitettaessa ilmoittaneet valmistelevansa tuki-
toimia veturimiesten 14.8 alkaneelle mielenil-
maukselle. 
 
PAUn korkein päättävä liittokokous kokoontui 7. 
– 9.6.2017 Vantaalla. Liittokokouksessa laadit-
tiin liiton tavoiteohjelma vuosille 2018 – 2021.  
  Työsuojelun näkökulmasta tavoiteohjelmassa on 
sisällä erilaisia tärkeitä arvoja: vaikuttamista po-
liittisiin päättäjiin ja yleiseen mielipiteeseen sekä 
osallistumista työ- ja sosiaalilainsäädännön kolmi-
kantaiseen valmisteluun SAK:n kautta ja myötä-
vaikutuksella. Työhyvinvoinnin näkökulmasta ih-
minen pitäisi enemmän nähdä kokonaisuutena.  
  Hektisessä työelämässä psykososiaalisten kuor-
mitustekijöiden vaarojen arviointi tulee olemaan 
yhä isommassa roolissa jatkossa. Myös jonkinlai-
nen ikäohjelma nähtiin tärkeänä arvona laatia 
alalle. Työterveyshuollon roolin merkitys ja er-
gonomian kehittäminen ovat tärkeitä asiakoko-
naisuuksia.   
  Toiveiden tynnyrissä kolisivat monenlaiset 
muutkin yksittäiset asiat tälläkin kertaa; työsuoje-
luasiamiehen ajankäyttö- ja palkkio, jakeluauton 
penkit, tukisukat, jalkineet suojavaatetukseksi, 
nastakengät suojavaatteisiin, hieronnan saami-
nen alalle, varhaisjakajien oikeudet, vuosilomalla 
sairastumisen ehdot säilytettävä nykyisellä ta-
solla, ikäkausitarkastusten tihentäminen ja monet 
muut asiat… 

 
Jakelupäiväuudistus (JPU) otettiin vaiheittain ke-
sän aikana käyttöön. Viiden päivän Postien jaka-
minen neljälle päivälle tuntui minusta jo ajatuk-
sena erittäin hankalalta toteuttaa. Viimeisten 
vuosien aikana on Postin työpaikkojen työntekijä-
resursseja jo karsittu niin paljon, että pahimmil-
laan posteja on jäänyt jakamatta laajoilla alueilla. 
  Nähtäväksi jää miten JPU:n toteutuminen tulee 
onnistumaan? Ellei esityön toteuttamiseen pys-
tytä luomaan konkreettisia toimia tulee JPU:n ai-
noa hyöty olemaan se, että perusjakelussa teh-
dään neljänä päivänä todella pitkää päivää. 
  Ajokäyttäytyminen ja liikenneturvallisuus ovat 
olleet turvallisuushavainnoissa ja näkyvästi esillä. 
  Toukokuun turvavartissa käsiteltiin vaaran paik-
kojen kartoittamista ja poistamista. Pohjanmaalla 
käytiin vaaranpaikat jälleen kerran läpi ja lähes 
tuhat vaaranpaikkaa kartoitettiin ja poistettiin.  
  Työsuojeluasiamiesten osalta kenttä elää koko 
ajan. Inger Varjonen Lailasta siirtyi kesän aikana 
pois Postista uusiin tehtäviin ja hänen tilalleen 
tuli Mira Matikka. Aiemmin kesällä tuli ehdokas-
asettelun kautta Raision jakelun uudeksi työsuo-
jeluasiamieheksi valituksi Pirjo Ruokonen. 
  Työsuojelun toinen varavaltuutettu Tommi Tien-
pää tuli valittua alueen pääluottamusmieheksi ja 
näin työsuojelun varavaltuutettuna jatkaa kauden 
loppuun yksin Henrik Husar. 

 
Alkuvuoden osalta on saatu hallitsemattomia yli-
työmääriä Postissa minun alueellani jonkin verran 
suitsittua kuriin pahimmasta. Parannusta enti-
seen on se, että niitä nyt myös seurataan työn-
johdon ja työsuojelun kanssa yhteistoiminnassa.      
  Aiheeseen liittyen on sovittu loppuvuoteen seu-
rantapalavereita pidettävän. Työaikatietojen tar-
kasteleminen yhdessä työnantajan kanssa yhteis-
toiminnassa ei ole todellakaan ollut mikään läpi-
huutojuttu… 
 
TURVALLISTA TYÖPÄIVÄÄ! 
 
TYÖSUOJELUVALTUUTETTU 
MARKO KOIVUMÄKI 
PUH. 040 768 2256 
marko.koivumaki@posti.com   
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LIEDON LAJITTELUKESKUKSEN PALSTA 
 

Liittokokous, PAUn 

viidestoista liittokokous 

pidettiin Vantaalla 7.-

9.kesäkuuta hotelli Cu-

muluksessa. Kokouk-

sessa oli yhteensä vajaa 

200 edustajaa koko 

maasta ja eri ammatti-

kunnista. Lähtökohtana 

on yksi edustaja alkavaa 100 maksavaa jäsentä 

kohti. 

  Varsinais-Suomen osaston jä-

senmäärä on pudonnut eri syistä 

sen veran, että tällä kertaa 

saimme seitsemän edustajaa ko-

koukseen. Omalta kohdin tämä 

oli kolmas ja viimeinen liittoko-

kous, edellyttäen, että jostain 

syystä ei tule ylimääräräistä liit-

tokokousta. 

  Jokaisella kerralla mukana ollessani ovat ”turku-

laiset” erottuneet joukosta yhtenäisin paidoin. 

  Tällä kertaa asunamme olivat jääkiekkopaidat, 

jokaisella tietysti oma nimi ja osallistumisnumero 

selkämyksessä! 

  Liiton puheenjohtajaksi valittiin jälleen yksi-

mielisesti Heidi Nieminen, eikä kokouksessa 

muutoinkaan oltu kovin erimielisiä. Yhdestä-

kään esityksestä ei äänestetty, muutoksia kyllä-

kin esityksiin tehtiin. 

  Suurimmat keskustelut käytiin mahdollisesta 

liittofuusiosta ja postilain todennäköisestä läpi-

menosta, joka sitten ikävä kyllä myöhemmin 

toteutuikin. Tuntuu, että arvoisat kansanedusta-

jat eivät ajattele ollenkaan omilla aivoillaan, vaan 

menevät sokeasti ryhmäkurin päätösten mukaan. 

  Moni äänestys kaipaisi todellista asiaharkintaa, 

eikä pelkkää puoluekurin noudattamista. 

 

LOMAILUA 

 

Liittokokouksen jälkeinen aika olikin sitten odote-

tun kesäloman odottamista. Kovin ihmeellisiä 

suunnitelmia ei etukäteen ollut, poikkeuksena 

mökkiviikko Kemiön Sandössä, TuPLun lomapai-

kassa. Jos ei odota luksusta ja pitää luonnon rau-

hasta, voin lämpimästi suositella paikkaa muille-

kin. Lisäksi osaston jäsenet saavat vielä pienen 

alennuksen. 

  Toinen mielipuuhani on skootteriretket, joita 

teen mielelläni pienessä ryhmässä. Alkukesästä 

ajelut jäivät vähiin, lähinnä huonojen ilmojen ta-

kia. Myöhemmin kesällä ilmat kuitenkin hiukan 

paranivat ja jokunen lenkki tuli tehtyä. 

  Teuron tekniikkapäivät 

Tammelassa pidettiin heinä-

kuussa. Siellä oli näytillä 

vanhaa ajoneuvokalustoa ja 

maamoottoreita. Erikoisuu-

tena toisen maailmansodan-

aikainen Spitfiren v12 moot-

tori, jota myös käytettiin 

aika-ajoin. Se kävi litralla ke-

rosiinia noin minuutin ajan! Konemöhkäle oli va-

kiokone myös Hurricane hävittäjässä sekä joissain 

panssarivaunussa. 

  Toinen mielenkiintoinen retki oli Mustialan kar-

tanoon, myös heinäkuussa, jossa pidettiin Italia-

laisen ajoneu-

vomuotoilun 

taidenäyttely 

ties monen-

nenko kerran. 

Eli siis autoja 

ja moottori-

pyöriä oli näy-

tillä ”pikku-

fiiusta” Ferrariin ja Vespasta Moto-Guzziin. 

  Muutoinkin koen kesäloma-ajan ”akkujenla-

tausajaksi”, vaikkei välttämättä tekisi yhtään mi-

tään. Mielenkiitoista syksyä odotellen ja jaksa-

mista toivottaen. 

 

HANNU LUUKKA 

LUOTTAMUSMIES 

LIEDON LAJITTELUKESKUS 

PUH. 040 706 1457 

hannu.luukka@posti.fi 

mailto:hannu.luukka@posti.fi
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VÄSYTTÄÄKÖ? 

Eikö paikat kestä? Onko henkisen pääoman likvi-
diteetti pakkasen puolella eli hajoaako jo pää? 
  
Vuosilomat on laillisesti lusittu ja paluu arkeen on 
jo monella takana ja harvalla vasta edessä. Paljon 
on viime aikoina tapahtunut ja tulee tapahtu-
maan. Muutaman viime vuoden aikana perusja-
kelussa on tapahtunut liuta muutoksia, viimeisim-
pänä jakelupäiväuudistus ja sitä ennen ”zippailu”. 
  Asioita viedään eteenpäin ilman konkreetista 
näyttöä ja perustellaan mitä ihmeellisimmillä ar-
gumenteilla ilman näyttöä.  
  On hyvä, että pyörä pyörii ja asioita kehitetään, 
mutta millä tai keiden kustannuksella. Työn fyysi-
syys on hyvin lyhyen ajan sisällä lisääntynyt to-
della paljon, jopa siinä suhteessa, että pitäisi olla 
huippu kestävyysurheilijan kunto, ilman palautta-
via harjoittelutaukoja.    
 
Pitää muistaa että, on myös muuta elämää. Ajoit-
tain on hankalaa sovittaa työ- ja siviilielämä yh-
teen. Jos ongelmia toisessa, niin se heijastuu toi-
seen. Se on kuin saluunan ovi. Pitää yrittää tasa-
painoilla molempien välillä.  
 
Jos ne henkisen tai fyysisen puolen pelimerkit 
ovat loppumassa, niin yritä ottaa asia ajoissa 
esiin, että siihen voidaan löytää ratkaisu.   
  Tai jos huomaat että, työkaverillasi ei ole kaikki 
kunnossa. Joillakin on iso kynnys tunnustaa, että 
on "ongelmia". Apua voi pyytää lähimmäiseltäsi, 
työtoverilta, lähiesimieheltäsi tai työterveydestä.  
 
Tätä varten meillä on työehtosopimus ja liuta la-
keja turvaamassa työntekijän oikeuksia. 
 
Tässä muutama asia pohdittavaksi.  
 
HYVÄÄ SYKSYN ALKUA JA JAKSAMISIA ITSE KUL-
LEKIN. 
 
 
SAMULI SUONIEMI 
LUOTTAMUSMIES 

 

 

 

TYÖHYVINVOINTISÄÄTIÖ JÄRJESTÄÄ 

Lounais-Suomen alueellinen liikuntapäivä 
14.10.2017 Holiday Club Caribia, Turku 
 
Tapahtuma on tarkoitettu Lounais-Suomen alu-
een työssä olevalle henkilöstölle postinumeroalu-
eelta 20-32. Päivän aikana on mahdollisuus valita 
erilaisia liikunta-aktiviteettejä, nauttia kylpylästä 
sekä osallistua luennolle. Ilmoittautuminen ta-
pahtumaan päättyy viimeistään 27.9.2017. 
 
Paikka: Holiday Club Caribia, Kongressikuja 1, 
20540 Turku  
Aika: kello 09.30 – 15.00  
Ilmoittautuminen tapahtuu kello 09.30–10.00 vä-
lisenä aikana kylpylän vastaanotossa.  
Kello 10.00–12.00 liikunnallista ohjelmaa on valit-
tavissa seuraavasti:  
 
Superpark omatoimisesti. Puistossa löytyvät 
trampoliinit ja foam-altaat, scoottialueet, Air 
Track -ilmavolttiradat, jalkapalloflipperi, lätkä-
tutka, pesis-, polkuautorata-, kiipeily- ja liukumä-
kialueet sekä monet muut aktiviteetit  

Kuntosali omatoimisesti  

Kylpylän käyttö omatoimisesti  
 
Kello 10.00–11.00 ohjattu jumppa, max. 25 hlöä  

Kello 11.00–12.00 ohjattu niska-hartiajumppa, 
max. 25 hlöä  
Kello 12.00–13.30 ruokailu buffetista  
Kello 13.30–15.00 luento auditoriossa, näyttelijä 
Jaana Saarinen  
”Kyllä Kusti polkea jaksaa, mutta kuinka siitä tulisi 
vielä parempaa, niin itselle kuin postillekin?”  
 
Mukaan tarvitset uikkarit ja/tai jumppavarusteet 
sekä pyyhkeet.  
Tilaisuus päättyy kello 15.00 ja bussikuljetukset 
lähtevät noin kello 15.15 kotimatkalle.  

Lisätietoja tapahtumasta työsuojeluvaltuutettu; 

MARKO KOIVUMÄKI puh. 040 768 2256 tai 

marko.koivumaki@posti.com 
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OSA 39 POSTILAIN UUDISTUS POSTILAISEN TYÖSUOJELUIHMISEN SILMIN 

Eduskunta äänesti postilain uudistuksen voi-

maan äänin 97 – 79. Perustelut uudelle posti-

laille ammennettiin mm. laskevista postimää-

ristä, digitalisaation lisääntymisestä ja tarpeella 

teettää työtä kustannustehokkaasti. Postilain 

perusteluissa näkyy porvarihallituksen lempiai-

heet; julkisen sektorin kulujen karsiminen ja 

yrittäjyyden edistämisen lisääminen. Posti on 

todennut uudistuksen sisällön olevan oikean-

suuntainen. Liikenne- ja viestintäministeri Anne 

Bernerin mielestään uusi tilanne kätkee sisäl-

leen mahdollisuuksia enemmän kuin uhkakuvia. 

 

Toisessa vaakakupissa liittomme piti eduskunnan 

päätöstä uudeksi postilaiksi vastuuttomana ja jär-

jettömänä. PAUn mukaan uusi postilaki tarkoittaa 

käytännössä sitä, että postinkulku hidastuu ja tu-

hansien työntekijöiden työpaikka vaarantuu sekä 

se on myös EU:n postidirektiivin vastainen.  

 

Toimiva postilaki korvattiin lainsäädännöllä, joka 

hidastaa postinjakelua merkittävästi, asettaa kan-

salaiset eriarvoiseen asemaan ja aiheuttaa tuhan-

sia työttömiä.  

 

Jakelutaustaisena työsuojeluvaltuutettuna läh-

din miettimään työsuojelun, työturvallisuuden 

ja työhyvinvoinnin näkökulmasta uutta postila-

kia.  

 

Työn keskittäminen harvemmille jakelupäiville tu-

lee näkymään laukun painon lisääntymisenä, sillä 

jaettavat lähetykset tulee kerääntymään harvem-

mille päiville. Myös esityö tulee keskittymään. 

  Yleispalvelutuote on taannut kaiken muunkin 

postin ja lehtien kulkunopeuden. Kun runkotuote 

ajetaan alas, myös muiden lähetysten kulku hi-

dastuu. Viimeisten vuosien aikana resurssiongel-

mat ovat rassanneet postilaisia. Ylitöitä on synty-

nyt valtavia määriä, kun työntekijöitä ei ole ollut 

tarpeeksi työn määrään nähden ja myös jakelu-

jäämiä on syntynyt. Nyt jää nähtäväksi miten uu-

det tehostamistoimet tulevat vaikuttamaan? 

Lakiin sisältyvä kerrostalojen lokerikkojakelu on 

yksi kysymys. Postin mukaan kerrostalojen loke-

rikkojakelu lisää työturvallisuutta, koska por-

raskävelyä jää pois. Toinen totuus asiassa on se, 

että porraskävelyiden poistuminen lisää muuta 

jakelua reitteihin. Yhdistettynä esityön tehosta-

misen kanssa saattaa tulla tilalle työn yksipuolis-

tumista ja reittien koon kasvattamista entises-

tään. Myös paineet lisätä auto- tai pyöräreiteille 

isompia jakelukokonaisuuksia tulevat lisäämään 

työturvallisuusriskejä jakelutyössä. Jakajien kes-

kittymiskyky tulee olemaan koetuksella, kun jake-

lua ja esityötä eriytetään toisistaan entistä enem-

män. Tietenkin voi olla, että mahdollisen työn 

osa-aikaistamisen myötä pitkät reitit eivät tule 

konkretisoitumaan, mutta se onkin sitten aivan 

toinen juttu. 

 

Kilpailuttamisen pakko haja-asutusalueilla luo 

epävarmuutta työntekijöille. Postille säädetään 

velvoite jakelureittien pakkokilpailutukseen niillä 

alueilla, joilla ei ole sanomalehtien varhaisjakelu-

verkkoa. Postinjakajien kannalta ajatus on han-

kala, sillä se tarkoittaa huolta ja epävarmuutta 

toimeentulosta ja epäselviä työkokonaisuuksia.  

 

Laissa on myös osoitetietojen luovutukseen liit-

tyvä turvallisuusriski. Kuka tahansa, joka haluaa 

Postin osoiterekisterin käyttöön, saa sen jatkossa 

hyvin helposti. Myös niiden 84 000 suomalaisen 

osoitteet, jotka syystä tai toisesta ovat halunneet 

kieltää osoitetietojensa luovuttamisen. Heidän 

joukossaan on esimerkiksi poliiseja, turvallisuusvi-

ranomaisia, sosiaalityöntekijöitä jne. 

 

Yhtenä asiakokonaisuutena valtuutettuna näen 

sen tosiasian, että jatkuva muutospaine sekä epä-

varmuus työpaikasta, toimeentulosta eivät voi 

olla vaikuttamatta työntekijöiden henkiseen puo-

leen, työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Uuden Pos-

tilain perusteluissa ei ole tähän puoleen kiinni-

tetty lainkaan huomiota. Tietenkin on ymmärret-

tävää isossa kuvassa, että liberalisointitalkoissa  
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työpaikat eivät välttämättä häviä alalta ihan ko-

konaan pois, mutta kuka tai mikä yritys niitä mis-

säkin alueella tekee, on sitten toinen asia. Kilpailu 

tulee alalla lisääntymään ja myös alihankinnan li-

sääntyminen luo omat haasteensa. Toki Posti tu-

lee pärjäämään kilpailussa jatkossakin siinä missä 

muutkin yritykset, mutta joillakin alueilla voi pak-

kokilpailutuksen myötä jäädä myös Musta Pekka 

kouraan…? 

 

Mielestäni uudessa Postilaissa on sisällä samoja 
elementtejä kuin VR:n yhtiöittämisessä. Työnte-
kijöiden ja asiakkaiden kustannuksella toteute-
taan ideologisia tavoitteita. Onko käynnissä kan-
salaisomaisuuden uudelleenjako? Oliko postilain 
uudistus todellakin pakko toteuttaa näillä Posti-
määrillä vuoden 2017 Suomessa…? 
 
 
AURINKOISTA JA TURVALLISIA SYKSYÄ! 
 
 
TYÖSUOJELUVALTUUTETTU 
MARKO KOIVUMÄKI 
PUH. 040 768 2256 
marko.koivumaki@posti.com   
 

 

 

 HYVINVOIVASSA TYÖYHTEISÖSSÄ 
 

- ollaan avoimia ja luotetaan 
- innostetaan ja kannustetaan 
- puhalletaan yhteen hiileen 
- annetaan myönteistä palautetta 
- pidetään työmäärä aisoissa 
- uskalletaan puhua ongelmista 
- säilytetään toimintakyky muutostilan-

teissa 
 

Lisätietoa ja vinkkejä löytyy Työterveyslaitoksen 
sivuilla. 
 
www.ttl.fi/työyhteisö 

 

 

ETSIMME MERKILLISET  
LEHDELLE PÄÄTOIMITTAJAA 
 
Olet kantaaottava, faktoissa pysyvä, innokas, 
innostava, ja tunnet pystyväsi kokoamaan leh-
den.  
 
Päätoimittaja: 

 

- on lehden vastaava toimittaja 

- vastaa lehden sisällöstä 

- vastaa lehden taittamisesta 

- vastaa lain määräämästä vastuusta 

Päätoimittajan tulee, 
 

- olla PAUn Varsinais-Suomen osaston 

jäsen 

- olla ammattiyhdistyshenkinen 

- olla talkoohenkinen 

- olla yhteistyökykyinen 

- sitoutua tehtävään 

- hallita riittävät ATK-taidot 

Mikäli kiinnostuit, ota rohkeasti yhteyttä: 
 
Ulla Taskinen, osaston puheenjohtaja 
ulkataskinen@gmail.com 
PUH. 044 506 0160 
Marko Koivumäki, osaston sihteeri 
marko.koivumaki@posti.com 
PUH. 040 768 2256 
Jarmo Niemi, päätoimittaja 
jarmo.niemi@posti.com 
PUH. 0400 523 551 
 
 

 
 

 
 

https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/
mailto:ulkataskinen@gmail.com
mailto:marko.koivumaki@posti.com
mailto:jarmo.niemi@posti.com
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”LEHDISTÄ SAKSITTUA” 

Posti nostaa kotimaan ja ulkomaan kirjeiden 

postimaksua lokakuun alussa. 

2.10. lähtien enintään 50 gramman kotimaan kor-

tin ja kirjeen hinta on 1,40 euroa (nykyisin 1,30 

euroa). 

Enintään 20 gramman ulkomaan kortin ja kirjeen 

hinta nousee Priority-luokassa 1,40 eurosta 1,50 

euroon. 

Myös kotimaahan ja ulkomaille lähetettävien pa-

kettien lähetyshinnat nousevat, jos lähetyksen os-

taa Postin myymälästä. 

Lähde: Aamuposti 1.9.2017 

 

Verotuspäätösten postitus on alkanut ja ne saa-

puvat koteihin viimeistään lokakuun lopussa, 

kertoo Verohallinto. 

Uusi verotuspäätös postitetaan niille, jotka ovat 

korjanneet keväällä saamaansa esitäytettyä ve-

roilmoitusta tai jos Verohallinto on saanut vero-

tukseen vaikuttavia tietoja muualta, esimerkiksi 

työnantajalta. 

Uudet verotuspäätökset lähetetään satunnai-

sessa järjestyksessä. Kyseisiä tietoja ei ole saata-

vana sähköisesti vaan ainoastaan paperitulos-

teena. 

Jos kevään veroilmoituksen tiedoissa ei ollut kor-

jattavaa, esitäytetyn veroilmoituksen mukana 

aiemmin tullut verotuspäätös jää voimaan. Täl-

löin uutta verotuspäätöstä ei lähetetä enää syk-

syllä.  
Lähde: Helsingin Uutiset 29.8.2017 

 

Maailmanlaajuinen harrastus 

Postcrossing syntyi portugalilaisen Paulo Ma-

galhãesin ideasta vuonna 2005. Hän perusti netti-

sivun, jonka avulla postikorttien lähettämisestä 

kiinnostuneet voisivat löytää toisensa. 

  Postcrossing-yhteisöön kuuluu yli 688 000 jä-

sentä 211 eri maasta. He ovat lähettäneet yh-

teensä yli 42 miljoonaa postikorttia. 

  Suomessa on väkilukuun suhteutettuna eniten 

postcrossingin harrastajia maailmassa. 

Yli 20 000 suomalaista on lähettänyt yli 2,8 mil-

joonaa postikorttia. 

Suomen postcrossingyhdistys ry perustettiin 

vuonna 2015. 

https://www.postcrossingyhdistys.fi, 

https://www.postcrossing.com/ 
Lähde: Helsingin Uutiset 27.8.2017 
 

"Tahalliset unohtajat" pahentavat ilmiötä: Lähes 

300 000 pakettia jää noutamatta Postista. 

Pakettilähetysten määrä on huimassa kasvussa ja 

samalla kasvaa noutamatta jäävien pakettien 

määrä. 

  Viime vuonna Postin kautta liikkui noin 34 mil-

joonaa pakettia. Noutamatta niistä jäi selvästi alle 

prosentin verran, mutta määrä on silti merkit-

tävä.  

  Verkkokauppojen räjähdysmäinen kasvu on 

nostanut pakettilähetysten suosiota merkittä-

västi.  

  Viime vuoden pakettilähetysten kokonaismäärää 

kasvoi noin miljoonalla paketilla edellisen vuoden 

tuloksesta.  

  Verkkokauppojen asiakkaat antavat usein myös 

sähköiset yhteystiedot pakettien lähettäjälle, ja 

se helpottaa myös Postin työtä. Tällöin asiakas 

saa usein saapumisilmoituksen kätevästi teksti-

viestillä heti tuotteen hyllytyksen jälkeen.  

  Jos tuotteen tilaajan puhelinnumeroa ei ole pa-

ketin lähettäjällä, niin Posti lähettää saapumisil-

moituksen paperilla. Pienehkö ilmoituslipuke voi 

eksyä helposti esimerkiksi päiväpostin sekaan ja 

sitä kautta paperinkeräykseen, Kati Nevalainen 

sanoo.  

  Joskus kuitenkin saapumisilmoitus voi kadota 

tai jäädä saamatta. Silloin myös paketti jää usein 

hakematta, vaikka sen haluaisikin noutaa.  

  Pakettia säilytetään vain tietyn aikaa ja jos sitä ei 

määräajassa hae, palautuu paketti lähettäjälle. 

Postin pakettiautomaatissa lähetys säilyy seitse-

män vuorokautta.  

Lähde: Helsingin Uutiset 24.8.2017 

https://www.postcrossingyhdistys.fi/
https://www.postcrossing.com/
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V-S osaston darts tikkakilpailu 

järjestetään pe 29.09.2017 klo18.00 

 

 

Osoitteessa: Galaxie Center 

  Eerikinkatu 30, Turku 
 

Ilmoittautumiset samassa paikassa alkaa 17:30 
Kolme parasta palkitaan yksilö- ja joukkuekisassa 

 
Järj. PAUn Varsinais-Suomen Osasto ry 

 

http://jamdarts.sporttisaitti.com/
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POSTIPOJAT BUDAPESTISSA 

En tiennyt mihin se johti, kun ensi kertaa vierailin 

Unkarissa v.1983. Pertti Siika järjesti koripallope-

limatkan Unkariin. Tuplu ja paikallinen Szegedi 

Postas Sportkör pelasivat ystävyysottelun Szege-

dissä. Tulos julistettiin salaiseksi turkulaisten 

pyynnöstä. Otimme opiksi tasoerosta ja myöhem-

min meillä oli mukana maajoukkuetason vahvis-

tuksia ja muutaman kerran jopa voitimmekin un-

karilaiset.  

 

Huhtikuussa päätimme tehdä vihoviimeisen yh-

teisen Unkarin matkan Pertin ja Matin kanssa, 

Matti otti vielä vaimonsa Päivin mukaan mat-

kalle. Itselleni tämä oli kolmastoista kerta, kun 

vierailin Unkarissa, muillekin matka oli ainakin jo 

kymmenes kerta. Matkaan kuului itsestään sel-

vyytenä ystävien tapaamisia niin Budapestissa 

kuin Szegedissäkin. Budapestissa on tullut käytyä 

niin usein, että pakolliset turistikohteet jäivät nyt 

vähemmälle. Kauppahallissa sentään kävimme 

hankkimassa pakolliset paprikatahnat. Olympia-

puistossa kävimme katsomassa Unkarin kaikkia 

kultamitalisteja ja heitähän riittää. Heidän ni-

mensä on kaiverrettu kivipaaseihin. Kävimme 

myös katsomassa Ferenc Puskasin hautaa. Hänet 

on haudattu erään kirkon katakombeihin monen 

muun suuruuden kera. Katakombit eivät ole auki 

yleisölle, mutta Matin neuvottelutaidon ansiosta 

eräs kirkon vahtimestari tuli erikseen näyttämään 

meille hautaa. Kiersimme kellarissa ainakin sadan 

metrin matkan haudalle, erikoinen upea koke-

mus. Puskas on unkarilaisille sama kuin Paavo 

Nurmi meille ja he arvostavat sitä, kun ulkomaa-

laisetkin ovat kiinnostuneet Puskasin muistosta. 

Kävimme Budapestin korkeimmalla paikalla, 

jonne pääsi vain hiihtohissillä. Sinne ei turistit 

yleensä löydä, mutta ystävämme Miklos vei mei-

dät sinne uudenkarhealla Audillaan. Kävimme 

myös pitkiä keskusteluja Mikloksen ja hänen vai-

monsa Katin kanssa kahtena iltana illallisella.  

 

 

Vaikka politiikasta ei saanut puhua, niin parin ys-

tävyysmaljan jälkeen keskustelu kääntyi yhteis-

kunnallisiin asioihin. Vaikka edustammekin poliit-

tisesti eri suuntia, olimme samaa mieltä päämi-

nisteri Orbanista, hän ei ole kenenkään meidän 

suosikki. 

MAAILMAN KAUNEIMMASSA RAVINTOLASSA 

Turismin asiantuntijat ovat valinneet Budapestin 

restaurant New Yorkin maailman kauneimmaksi 

ravintolaksi. Käynti siellä oli itsestäänselvyys 

meille. Vaikka ruoka maksaakin tuplasti sen, mitä 

Budapestin muissa ravintoloissa, on käynti siellä 

kokemisen arvoinen. Kolmemiehinen orkesteri 

soitti operettisävelmiä upeasti sisustetussa palat-

simaisessa ravintolassa.  

  Matkan toinen pääkohde Szeged ja pääosa un-

karilaisista ystävistämme odotti tapaamistamme 

siellä. Unkarissa julkinen liikenne, myös junalii-

kenne on ilmainen EU-eläkeläisille, joten juna-

matka Szegediin oli ilmainen minulle ja Pertille. 

Tällä kertaa ei ollut punaista mattoa ja orkesteria 

vastaanottamassa meitä, niin kuin oli v. 1983 ensi 

vierailullamme. Miklos paikallinen lääkäri näytti 

meille Szegedin keskustaa ja antoi poliittisen ti-

lannekatsauksen paikan päällä. Hänen näkemyk-

sensä oli kovasti erilainen kuin toisen Mikloksen. 

Hän oli selvästi Orbanin kannattaja. Hän kritisoi 

kovasti Szegedin pormestarin toimia, joka on so-

sialisti ja hän oli myös sitä mieltä, että Unkarin 

asioista kirjoitetaan valheita Soroksen omista-

mien liberaalivasemmistolaisten lehtien toimesta. 

Illalla meidät oli kutsuttu kirurgi Laszlon kesämö-

kille, joka sijaitsee muutaman kymmenen km 

päässä Serbian rajalta. Kävimme taas keskusteluja 

Unkarin nykymenosta ja keskustelu kääntyi pako-

laiskysymykseen, joka on kuuma peruna heille. 

Laszlon vaimo kertoi. miten kymmenien tuhan-

sien pakolaisten aalto vyöryi heidänkin tonttinsa 

läpi, kun pakolaiset vaelsivat jalan Budabestiin. 
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He eivät noudattaneet mitään hyviä tapoja, vaan 

sotkivat paikat mennessään. Totesinkin, että mei-

dän suomalaisten on helpompi olla humanisteja, 

kun suuret pakolaisongelmat ovat muutaman tu-

hannen km päässä.  Ylenpalttisesta tarjoilusta vai 

raskaasta maalaisilmasta johtuen, olimme aika 

juhlatuulella, kun palasimme takaisin Szegediin. 

Rautatieasemalla tapasimme vielä muutamia 

muita ystäviämme, jotka olivat päivällä töissä ei-

vätkä ehtineet mökille meitä tapaamaan. Olo oli 

haikea jättäessämme jäähyväisiä, näimme ehkä 

ystävämme viimeistä kertaa, mene ja tiedä. 

 

Mikä meni pieleen demokratiakehityksessä? 

Vuonna 1989 Unkari vapautui kommunismin 

ikeestä, koitti humalluttava vapaus. Unkari liittyi 

Natoon vuonna 1999 ja EU:hun 2004. Alkuvai-

keuksien, itäkaupan romahduksen jälkeen maan 

talous elpyi, ulkomaisia investointeja tuli maahan 

erityisesti EU:n liittymisen jälkeen, mutta v. 2008 

talouskriisin jälkeen maa ajautui taantumaan, Fi-

desz-puolue sai 2/3 enemmistön parlamentissä v. 

2010 ja se voi säätää uuden perustuslain, jonka se 

tekikin v. 2011. Unkarin vaalijärjestelmässä 40 % 

äänimäärällä voi saada 2/3 määräenemmistön 

parlamenttiin. Uusi perustuslaki voidaan säätää 

välittömästi, eikä niin kuin meillä on, että tarvi-

taan kahden peräkkäisen eduskunnan äänestys-

tulos. Kansa saa meillä sanoa mielipiteensä vaali-

uurnilla, ennen kuin uusi perustuslaki voi tulla 

voimaan.  Unkarin oppositiopuolueet ovat keske-

nään riitaisia eivätkä pysty tekemään yhteistyötä, 

siellä on myös äärioikeistolainen Jobbik-puolue, 

joka saa avoimesti toimia, marssia uniformuis-

saan, tehdä väkivaltatekoja ja yllyttää avoimeen 

väkivaltaan erityisesti romaneja vastaan.  

Fidezs sai vaalivoiton, ostamalla köyhän kansan 

äänet. Unkarissa lämmitys ja ruuanlaitto hoide-

taan pääasiassa kaasulla. Kaasun hinta on ratkai-

sevan tärkeä tavallisen kansalaisen elintasolle.  

 

 

Vähän ennen vaaleja valtiollinen kaasunjakeluyri-

tys laski reippaasti kaasun hintaa, pääministeri 

Viktor Orbanin vaatimuksesta. Näin saatiin kansa 

Fidezs-puoluetta äänestämään. Valtiollinen TV-

kanava on Orbanin poliittisessa kontrollisissa. Or-

ban on rakennuttanut massiivia urheilulaitoksia 

Budapestiin, vaikka maan talous on kuralla ja vii-

meinen hänen suunnitelmansa on muuttaa virka-

asuntonsa kuninkaanlinnaan Budavuorelle, onhan 

hän maan epävirallinen kuningas. 

Hotellimme Budapestissa Hotel President oli 

USA:n lähetystön vieressä. Lähetystön edessä oli 

massiiviset turvajärjestelyt ja alaslaskettavat 

ajoesteet. Valitettavasti väkivallan pelko on tätä 

päivää kaikkialla maailmassa. Matkailu avartaa ja 

erityisesti kun saa keskustella tavallisten ihmisten 

kanssa, saa kuulla toisenlaisesta totuudesta, mitä 

viralliset tahot kertovat. Unkariin ja Szegediin on 

tehty paljon virallisia ystävyyskaupunkivierailuja 

Turun kaupungin ja Suomen Unkari-seuran puit-

teissa, mutta näistä matkoista tuskin on virinnyt 

aitoja ystävyyssuhteita, niin kuin Pertti Siikan alul-

lepanemasta meidän ryhmämme ja Szegediläis-

ten ihmisten kesken. 

HANNU SEPPINEN 

 

Ravintola New York                  Kuva: Hannu Seppinen 
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POSTISENIORIT, POSTISENIORIT, POSTISENIORIT, POSTISENIORIT,
 
SURUA, YHTEISELOA JA KULTTUURIA 
 
Toukokuun 18. päivä starttasi bussi kohti Kasnäsiä 
ja sieltä matka jatkui charteraluksella Örön saa-
reen. Bussin ratissa istui Simo Nukki ja aluksen 
ratissa Daniel Wilson. Matkalaisia oli 50 ja po-
rukka oli tyytyväinen Örön matkaan. Matkan jär-
jestelyt hoiti hienosti Heinosen Artsi. 
 
Ja sitten jysähti, varapuheenjohtaja Simo Nukki 
oli nukkunut ikuiseen uneen 9.6. Hautajaiset pi-
dettiin 8.7. jossa oli kaksi Posti-Seniorien edusta-
jaa. Posti-Seniorit menettivät hyvän ystävän ja 
luotettavan kuljettajan. 
 
Heinäkuun alussa seniorit lähtivät Valkeakoskelle 
teatterimatkalle. Kyseessä oli Badding-Paratiisi 
näytelmä, joka kertoi Rauli "Badding” Somerjoen 
elämästä. Matka oli onnistunut, kiitokset Kirstille 
ja Tertulle. 
 
Elokuun ensimmäisenä päivänä vietettiin Papin-
saaressa perinteistä PAUn Varsinais-Suomen 
osaston ja Turun Posti-Seniorien yhteispiknikiä. 
Isot kiitokset Ullalle, Leenalle, Jormalle ym. onnis-
tuneesta tapahtumasta, sääkin suosi jälleen ker-
ran. Yllättävintä oli se, että osallistujien määrä jäi 
alle 50. No, ei määrä ratkaise, vaan laatu! Ensi 
vuonna taas nähdään. 
 
Elokuun 11 päivä lähdettiin Kotka-Hamina-Porvoo 
retkelle, josta tulikin oikein ”kulttuuripläjäys-
matka”. Sää oli kaunis, tullessamme Kotkaan. 
Lounas nautittiin Keisarinsatamassa, joka sijaitsi 
hienolla paikalla.  
  Matkalaiset (50) oli intoa täynnä, kun siirryttiin 
merikeskus Vellamoon. Itse rakennus on massiivi-
nen ja sisältä löytyi mitä vain koskien merenkul-
kua. Sitten majoitukseen, Kotkan Seurahuoneelle. 
Tämän jälkeen oli kiertoajelu, oppaana Varpu 
Salo. Illalla piti ex-kansanedustaja Antero Kekko-
nen erinomaisen luennon Kotkan historiasta. 
  Ruokailun jälkeen lähti osa ryhmästä Antero 
Kekkosen opastuksella "syntiseen" merimieska-
pakka, Kairoon. Salin seinät kertovat paljon vuo-
sien saatoista, Kotkan ruusukin on ollut paikalla. 

 
 
 
 

Seuraavana päivänä suuntasimme Haminaan, 
jossa oppaana toimi eläkkeellä oleva postimies 
Jyvä (Jukka Hyvönen) Tunnin kävelykierros ja 
kahvit päälle värikkäällä torilla. Ja matkaan, pika-
käynti Porvoon vanhassa kaupungissa, sieltä Hai-
kon kartanoon. Ennen lounasta hieno esittely Hai-
kon kartanon historiasta, alustaja tuli kartanon 
puolesta. Romanov-salissa nautittu lounas oli 
hyvä, varsinkin lohikeitto. Illansuussa Turkuun ja 
”kulttuuripläjäys” oli paketissa. Bussikuljettaja 
Lasse Kiviniitty ja matkanjohtaja (allekirjoittanut) 
hymyilivät tyytyväisinä, matka oli jälleen kerran 
mennyt hyvin. 
 
Kesä on ollut tapahtumia täynnä ja syksyllä jatke-
taan 21.9. kuukausikokous, 9.10. Viking Graces 
risteily Soilin johdolla ja 25.11. Tampereelle Viu-
lunsoittaja katolla musikaali kiinnostaa! 
 
SYYSKUUSSA NÄHDÄÄN! 
 
 
PERTTI SIIKA 
 
 

 
 
Matkalaiset Örössä 
 
Kuva: Reino Intovuori 
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Kuvassa tikkakisan palkittuja sekä osastomme puheenjohtaja Ulla Taskinen             Kuva: Henrik Husar 

 
Posti-Seniorit Haikon kartanon portailla    
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KANSIKUVAKILPAILU: 
 
Viime numerossa julkaisemamme kan-
sikuvakilpailu on ratkennut. Kiitoksia 
kaikille osallistujille. 
 
Kolme eniten ääniä saaneet kansikuvat 
ovat: 
 
Voittaja: 
 

 
 
Vastaajien kesken arvotut palkinnot 
menivät seuraaville henkilöille: 
 
Jarmo Tuominen 
Vesa Toropainen  
Jouko Koskelainen 
 
Palkinnot ovat jo toimitettu voittajille. 
 

     MERKILLISET 

PAUN VARSINAIS-SUOMEN OSASTON 

TIEDOTUSLEHTI 

www.varsinais-suomi.pau.fi 

 
 

 
 
 
Jaettu toinen sija: 
 

 
 
Jaettu toinen sija: 
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TIESITKÖ, ETTÄ…
 
Tiesitkö, että kokoaikaisella työntekijällä, joka on 
ollut Posti Groupin henkilöstörahaston jäsen, ra-
haston perustamisesta (25.2.2005) alkaen, eikä 
ole nostanut kertaakaan rahasto-osuuttaan, niin 
rahasto-osuuden määrä on tällä hetkellä 1746,66 
euroa. 
 
Tiesitkö, että henkilöstörahastomme sijoitusten 
tuotto tilikaudella (1.6.2016- 31.5.2017) oli 7,49 
prosenttia.  
 
Tiesitkö, että henkilörahastoja on vuoden 2016 
lopussa yhteensä 91. 
 
Tiesitkö, että Posti- ja logistiikka-alan unionin uu-
deksi työympäristöasiantuntijaksi on valittu Ida 
Nummelin 1.9.2017 alkaen. 
 
Tiesitkö, että liittomme on käynyt työehtosopi-
musneuvotteluja kesäkuusta alkaen. Nykyinen so-
pimus päättyy 31.10.2017.  
 
Tiesitkö, että työhyvinvointisäätiö järjestää Vie-
rumäellä 30.9 - 1.10.2017 Sisäliikuntafestivaalin, 
josta osallistujat saavat piristystä ja intoa liikun-
taan. Viikonlopun aikana päästään tutustumaan 
useisiin eri liikuntamuotoihin ja -lajeihin. Mukaan 
mahtuu myös paljon iloista yhdessäoloa ja haus-
kaa illanviettoa. Tapahtuma on avoin kaikille 
Posti-konsernin työssä olevalle henkilöstölle. Ti-
laisuus on valtakunnallinen ja ilmoittautumisen 
yhteydessä peritään osallistumismaksu. Ilmoit-
tautuminen päättyy 17.9.2017 
  Lisätietoja: www.tyohyvinvointisaatio.fi 
 
Tiesitkö, että Postiin ollaan palkkaamassa työnte-
kijöitä eri puolella Suomea. Lähde: Monster.fi  
  Ulkopuolisen työvoiman käyttö vähenee ainakin 
jakelussa, vai väheneekö? 
 
Tiesitkö, että ensi vuonna (2018) on pitkä joulu-
vapaa, sillä jouluaatto sattuu maanantaiksi, siis 
viisi päivää vapaata. 
 
Tiesitkö, että ylitöiden enimmäismäärä vuodessa 
on 250 tuntia/työntekijä. 
 

 
Tiesitkö, että osastomme jäsen työsuojeluvaltuu-

tettu Marko Koivumäki valittiin liittomme työym-

päristövaliokunnan puheenjohtajaksi vuosille 

2017-2021. 

Tiesitkö, että Uudenmaankatu 19 (Turku 70)   ja-

kelun tilat ovat uuden omistajan toimesta irtisa-

nottu ja työyksikkö palaa toistaiseksi takaisin Voi-

makadulle, mistä se pari vuotta sitten lähti. 

Tiesitkö, että Turku 32 jakelun tiloissa on sisäil-

maongelma epäily ja asian selvittämiseksi on ryh-

dytty toimenpiteisiin. 

Tiesitkö, että liitollamme on melko kattava mat-

kustajavakuutus, jonka piiriin kuuluvat myös mat-

kalla mukana olevat jäsenen alle 20 vuotiaat lap-

set. 

Tiesitkö, että PAUn jäsenilleen ottamassa vapaa-

ajan tapaturmavakuutuksessa ei ole omavastuuta 

lainkaan. Tapaturman hoitokulukorvaus on enin-

tään 2 939, 00 euroa ja pysyvän haitan korvaus 

on 30 083, 00 euroa. 

Tiesitkö, että PAUn talvipäivät järjestetään 17. – 
18.2.2017 Porin Yyterissä. 
 
Tiesitkö, että ensi vuonna Turussakin ajetaan ci-
typyörillä. 
 
Tiesitkö, että Hangosta Utsjoelle on 1157 kilo-
metriä. 
 
Tiesitkö, että perinteinen Lounais-Suomen posti-
laisten ”Postipurjehdus” järjestetään ensi vuonna 
2-3.11.2018. paikat on jo varattu. 
 
Tiesitkö, että seuraava virallinen liputuspäivä on 
itsenäisyyspäivänä, joulukuun kuudes. 
Suomi 100 vuotta. 

 
 
JARMO NIEMI 
sekä 
toimituskunta 

http://www.tyohyvinvointisaatio.fi/
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VITSIT…. VITSIT…. VITSIT…. VITSIT…. VITSIT…. VITSIT…. VITSIT…. VITSIT….  VITSIT….
 

Tamperelainen postimies totesi, että pienestä 

palkasta on se ilo, ettei siitä tule isoa riitaa vai-

mon kanssa. 

 

 

Postin aluepäällikkö piti esitelmää henkilöstöl-

leen. Puolivälissä hän sanoi: - Tämä saattaa kuu-

lostaa teistä kovin yksinkertaiselta, mutta odotta-

kaapas, kun minä sen teille selitän. 

 

 

Poliisi oli varma siitä, että postimies Virtanen har-

joitti salametsästystä. Saadakseen asialle todis-

teet, hän päätti eräänä talviaamuna mennä väijy-

mään Virtasen talon ulkopuolelle. Kun Virtanen 

sitten lähtisi metsällä, poliisi seuraisi häntä. 

  Poliisi valitsi hyvän piilopaikan, josta hän näki 

Virtasen talolle, mutta häntä ei voinut nähdä Vir-

tasen talosta. Poliisi värjötteli piilossaan aamuhä-

märissä muutaman tunnin ennen auringonnou-

sua. Sitten Virtasen talon ovi aukeni ja ovelta kuu-

lui huuto. -Poliisi on hyvä ja tulee sisälle lämmit-

telemään. Kahvikin on jo keitettynä.  

  Poliisi kömpi kylmästä jäykkänä ja itselleen vihai-

sena tupaan. Hän kysyi Virtaselta: - Miten ih-

meessä näit minut? – En minä sinua nähnytkään. 

Minulla on vaan aina aamuisi tapana varmuuden 

vuoksi huutaa samalla tavalla ennen kuin lähden 

metsälle. 

 

 

Postin esimies oli hoidettavana sairaalassa. Iso 

joukko työkavereita tuli häntä katsomaan. He ky-

selivät hänen vointia ja tiedustelivat, millaista 

henkilökuntaa sairaalassa on. Esimies selittä-

mään. – Mukavaa on, ja se on hyvä säärohveetta 

tuo ylilääkäri. Eilen se sanoi minun vuoteeni vie-

ressä osastonhoitajalle, että tämä mies se ei näe 

huomista auringonnousua. Ja niin kuin näette, ul-

kona on satanut losottanut puoliyöstä lähtien. 

 

 

 

 

Tuotantopäällikön vaimo luki naistenlehdestä kii-

nalaista horoskooppia ja totesi miehelleen: - Aja-

tella, jos sinä olisit syntynyt kaksi päivää myö-

hemmin, niin sinä olisit ystävällinen, humoristi-

nen ja antelias. 

 

 

Sähkökatkos Tampereen keskustassa oli trau-

maattinen: - Sadat tamperelaiset joutuivat seiso-

maan tuntikausia rullaportaissa. 

 

 

Kaksi tamperelaista postimiestä oli saanut tehtä-

väkseen maalata postikeskuksen lipputangon. He 

miettivät kuinka paljon maalia siihen menisi. 

Koska lipputangon korkeus ei ollut heille täysin 

selvillä, he kysyivät ohi kulkeneelta turkulaiselta, 

voisiko hän kertoa kuinka korkea lipputanko on. 

  Turkulainen katseli lipputankoa, avasi siitä alim-

man mutterin, laski lipputangon alas, mittasi sen, 

nosti paikalleen ja sanoi: - Pojat, se on seitsemän 

ja puoli metriä. 

  Postimiehet vilkaisivat toisiaan ja totesivat, että 

onpa nuo turkulaiset omituisia. Me kysyimme lip-

putangon korkeutta ja hän mittasi sen pituuden. 

 

 

Virtanen pääsi töihin Tampereen postin jakeluun. 

– Mitkäs työajat täällä on? – Joustavat, vastasi 

esimies. – Voit tulla koska tahansa ennen kuuta ja 

lähteä milloin vain kahden jälkeen. 

 

 

Kaksi tamperelaista esimiestä oli hakemassa jou-

lukuusta metsästä. Katselivat ympärilleen ja pu-

distelivat lunta puista. Mikään puu ei näyttänyt 

heistä oikein hyvältä. Lopulta monen tunnin han-

gessa tarpomisen jälkeen toinen miehistä puus-

kahti: - Seuraava kyllä otetaan, oli kynttilöitä tai 

ei. 
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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. 050 572 8759 tai 
tommi.tiepaa@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 
050 572 8759 
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:tommi.tiepaa@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 JOULUKUUSSA 2017 

SIIHEN TARKOITETUT JUTUT ON TOIMITETTAVA 25.11.2017 
MENNESSÄ 

 

TOIMITUKSEN OSOITE: 
MERKILLISET-LEHTI 

Paun Varsinais-Suomen osasto 
PL 100 

20251 TURKU 

 
 
 

Toimitus toivottaa kaikille Merkilliset- lehden 
lukijoille aurinkoista ja lämmintä syksyä! 


