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PÄÄTOIMITTAJAN KYNÄSTÄ … 
 

POSTIN STRATEGIAA 

 
Postin päivitettyä strategiaa esiteltiin jokin aika 

sitten ja Me Postilaiset lehdessä oli useamman si-

vun juttu aiheesta. 

  Postin päämääränä on, että vuonna 2020 Posti 

on asiakaslähtöinen sekä kannattava logistiikan ja 

postialan palveluyhtiö. 

  Posti on valinnut neljä päätavoitetta (Must-wins) 

ne ovat menestyminen verkkokaupassa, kirjeen 

pitäminen tärkeänä asiakkaille, Postin palvelu-

kulttuurin uudistaminen sekä digitalisaation hyö-

dyntäminen Postin palvelujen parantajana.  

  Lisää me- henkeä ja uutta palvelukulttuuria. Ta-

voitteena on luoda vahva oranssi Posti- yhteisö, 

joka antaa myönteisen asiakas- ja työntekijäkoke-

muksen, toteaa henkilöstöjohtaja Jaana Jokinen. 

  Nyt, kun olen tutustunut tarkemmin Postin stra-

tegiaan, niin voin kysyä, että onko henkilöstö 

unohdettu?  

  Unohdettu on ainakin muutamia vuosia sitten 

esillä ollut visio: ”Suomen paras työpaikka 

vuonna 2020”. Moni jo silloin epäili tämän tavoit-

teen olevan utopistinen haavekuva, joka ei tule 

toteutumaan, ehkä siksi tämä asia onkin ”lakaistu 

maton alle”, harmi. 

  Oranssi Posti- yhteisö, onkohan tällä, jotain yh-

teyttä jääkiekkojoukkue Hämeenlinnan Palloker-

hon kanssa (HPK), sillä kotiotteluissa pelipaita ja 

pelisukat ovat oranssia?  

 

KIITOS, POSTIN ASIAKASPALVELU 

 
Kiittää pitää aina, kun siihen on aihetta. Viime nu-

merossa kerroin omakohtaisia kokemuksia jake-

lun keskeytyksestä, joka ei toiminut. Edelleen-

kään ei ole niitä parin viikon posteja löytynyt. 

  Asian selvittely kylläkin kesti ehkä hieman pit-

kään, jota kylläkin pahoiteltiin saamassani sähkö-

postissa, mutta lopulta minulle palautettiin jake-

lun keskeytysmaksu sekä sain myös korvauksen 

huomautuslaskuista. 

KIITOS! 

VIIMEINEN KERTA 
 

Tämä on sitten viimeinen Merkilliset- lehti mi-

nulle päätoimittajana. Kuusi vuotta, 24 lehteä, 

päätoimittajana. Olihan tämä lehden tekeminen 

mukavaa. Kuusi vuotta sitten, kun aloitin lehden 

tekemisen, toiveena oli saada julkaisu-/taitto-oh-

jelma, jolla lehden ulkoasua olisi voinut muuttaa. 

  Vieläkään tämä toive ei ole toteutunut, ehkä 

seuraava päätoimittaja sellaisen saa. 

  Kiitos kaikille kirjoittajille, kiitos palautteista, 

mitä vuosien varrella olen saanut.  

  Uuden päätoimittajan yhteystiedot löydät, Tie-

sitkö, että… sivulta. 

 

RAUHALLISTA JOULUN ODOTUSTA KAIKILLE! 

     

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

UUDISTUUKO AY- LIIKE LIIAN HITAASTI? 

Suomen hallitus, tuo oikeistolainen hirvitys, on 

yrittänyt kyykyttää ammattiyhdistysliikettä koko 

olemassa olonsa ajan, siinä kuitenkin osittain epä-

onnistuen. 

Aluksi näytti kuin hallitus olisi kansan etujen puo-

lesta puhuja, olihan siinä mukana työläisten puo-

lue Kokoomus, tavallisen kansan Persut ja maa-

laisten puolue Kepu, kunnes arki saapui ja kävikin 

ilmi, että ISO raha siellä taustalla ”puhui” ja kan-

san ”kyykyttäminen” alkoi. Piti saada Suomi nou-

suun eli omistajille lisää osinkorahaa ja kilpailu 

vapaaksi eli ulkomaisille sijoittajille, niille kasvot-

tomille, kansallisomaisuutemme. Kaikki se hyvin-

vointi ja turvallisuus minkä sotien jälkeiset suku-

polvet olivat rakentaneet yhteiseksi hyväksi, an-

nettaisiin tavallisen kansan ulottumattomiin.  

100-vuotias Suomi on rikkaampi kuin koskaan, 

mutta eriarvoisuus lisääntyy. Palkkaero hyvin tie-

naavien ja pienipalkkaisten välillä vain kasvaa. Mi-

ten tämän on sallittu tapahtuvan? Puuttuuko AY- 

liikkeestä solidaarisuus?  Minne se katosi?  Oliko 

nousukauden kiito liian hurjaa, suuret prosentti-

korotukset palkkoihin, mutta miten kävikään os-

tovoimalle? 

Tuli ajatus, että ammattiyhdistysliike teki itses-

tään tarpeettoman, kun duunarikin pystyi osta-

maan kaupasta pihvilihaa ja uuden hienon televi-

sion, mihin liikettä enää tarvittiinkaan? Unohdet-

tiinko jotain? 

Kaikki eivät voineet nauttia, kaikki eivät olleet sa-

malla viivalla. Eivät voi tehdä sitä tänä päivänä-

kään. Pienipalkkaiset, joihin lasken kuuluvaksi 

postinjakajat ja tietysti toverit ”pokista”, saavat 

aina vähemmän rahaa palkkaansa, kun saadaan 

prosentteja kuin jos korotukset saataisiin euroina, 

tämän me kaikki tiedämme. Miksi ei Ay-liike tätä 

huomioi? Mitä tienaakaan Riku? Mitä tienaakaan 

Ulla? 

Ammattiyhdistys liikkeen on voimistuttava, teh-

tävä yhteistyötä ja uudistuttava tai pikemminkin 

palattava juurilleen.  Jäsenten parhaaksi ja heidän 

ostovoimansa turvaamista ja hyvinvoinnin eteen 

panostamista tulee terävöittää. Herrat kabine-

teissaan eivät korvaansa lotkauta pienipalkkais-

ten ahdingon edessä, vaan se on meidän aivan 

itse taisteltava ja tuotava julki mikä on oikein ja 

mikä väärin. Onko siis oikein, että ”Ulla” saa pal-

kankorotusta n. 37 € ja ”Riku” saa 5900 €? Ei ole, 

eikä sekään ole oikein, että tälle asialle vaan hy-

mistään. 

No joo, eivät nämä asiat valittamalla parane, pu-

rinpahan vaan tuntemuksiani.  

Palatakseni aiheeseen uudistumisesta, herää ky-

symys millä tavoin oma liittomme sitten voisi uu-

distua? Ollemmeko jo liian pieni toimija isossa AY 

kentässä? Kenen kelkkaan pitäisi mennä, jotta 

joukkovoimaa olisi riittävästi? Voisiko tuleva 

kumppani myös uudistua ja näyttää tulevaisuu-

den liitolta? Lähivuodet näyttävät varmaankin 

suunnan ja toivon, että suunta on ylöspäin ja 

eteenpäin. Postin jakelupäiväuudistus kolahtaa 

nimittäin tosi pian meidän nilkkaan. 

Vahva ja yhteistyökykyinen liitto olisi ainakin mi-

nun mielestäni parempi kuin liitto, josta ei löytäisi 

enää itseään. Meilläkin on jotain annettavaa, ei 

tarvitse mennä hattu kourassa almuja anele-

maan. Yksi asia on ainakin varma, se nimittäin, 

että PAUn päättävissä elimissä on tieto ja taito 

huomioida nämä asiat ja päättää jäsenistön hy-

väksi, aina. 

 

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA 

 UUTTA VUOTTA 2018! 
 

ULLA TASKINEN 

PUHEENJOHTAJA 

PUH. 044 506 0160  

ulkataskinen@gmail.com 
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PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN KYNÄSTÄ… 
  

TYÖEHTOSOPIMUS 
 

Uusi työehtosopimus saatiin kuin saatiinkin ai-

kaiseksi suuremmitta kahinoitta. Sopimus on 2-

vuotinen ja pitää sisällään mm. myöhemmin mää-

riteltävät, mutta takautuvasti marraskuusta asti 

maksettavat vientialojen sopimuksiin sidotut pal-

kankorotukset. Toistaiseksi valmistuneet sopi-

mukset viittaavat yhteensä noin 3,2% korotuksiin, 

mistä puolet toteutuu tänä vuonna, ja puolet ensi 

syksynä. Varmasti tulos tiedetään 31.12.2017.  

  Muuta mainittavaa neuvottelutuloksesta ovat 

lähiomaisen käsitteen laajentaminen koskemaan 

myös isovanhempia ja lapsenlapsia, Uusi Polku-

ohjelman jatkuminen, sekä työsuojeluasiamiehen 

kuukausipalkkio. Asiamiesten kannattaa tietysti 

tarkistaa palkkanauhastaan onko palkkio sinne il-

mestynyt ja tarvittaessa pyytää esimiestä ilmoit-

tamaan asiasta palkkoihin.  

  Neuvottelutulos sisältää myös merkittävän lau-

sekkeen, millä pyritään suojaamaan Postin työ-

paikkoja; Posti ei sopimuskauden aikana siirrä 

tuotteita muita työehtosopimuksia soveltaviin ty-

täryhtiöihin, ellei asiasta erikseen sovita. 

 

TYÖN TAUOTUS JA JPU  

 

Jakelupäiväuudistuksen ja lyhennettyjen tiistai-

den osalta hämmennystä on herättänyt työn tau-

otus, korkeintaan puolen tunnin palkallinen ruo-

katauko, kun kuuluu vain kuuden tunnin ylittäviin 

työvuoroihin. Työnantajan ohjeen mukaan lyhy-

emmissä päivissä voi pitää yhden kahvitauon, TES 

13 § ei kuitenkaan määrittele kahvitaukojen mää-

rää, vaan sopimuksen mukaan kahvia tai virvok-

keita voi nauttia työnteon kannalta sopivimpana 

aikana. Pitkistä yli kahdeksan tunnin työvuoroista 

sentään vallitsee hyvä yhteisymmärrys, niihin 

kuuluu yksi kahvitauko lisää.  

  Taukoasiaan joudutaan varmasti yksi, jos toinen-

kin kerta vielä palaamaan, mitään kiinteitä mi-

nuuttimääriä ei kuitenkaan ole haluttu sopia, ai-

nakaan vielä. PoMo- laitteiden myötä työajan 

seuranta saattaa tulevaisuudessa muuttua ja vai-

kuttaa tauko-ohjeisiinkin, mutta toistaiseksi men-

nään kuulemma ”vanhalla mallilla”, mitä se sitten 

kenenkin mielestä tarkoittaa…  

  Jakelupäiväuudistus on muutoinkin herättänyt 

närää, volyymi on vaihdellut, mutta pahimmillaan 

keskiviikot ovat venyneet todella pitkiksi. Uudet 

lay-outit on myös monin paikoin koettu ahtaiksi, 

ja joulun lähestyessä tilaa tarvitaan vielä lisää 

pop-up-noutopisteille. ”Kevennetyt” tiistait on 

sentään laitettu tauolle tammikuun alkuun asti.  

  Miten mahtavat postinsaajat suhtautua jake-

luun, ensin lopetetaan jakelu tiistaisin, palaute-

taan noin kuudeksi viikoksi, ja sitten taas ei jaeta? 

  Onneksi asiakkaiden palautteet kahta kertaa lu-

kuun ottamatta ovat ohjautuneet muualle kuin 

omalle pöydälle… 
 

EDUNVALVONTAORGANISAATIOUUDISTUS 
 

Valtakunnalliset pääluottamusmiehet ja työsuoje-

lun erityisvaltuutetut on jo valittu, ja parhaillaan 

käynnistellään alueellisia PLM-vaaleja, jonka jäl-

keen vuorossa on paikallisten luottamusmiesten 

valinta.  

  Tunnusteluja neuvottelujen käynnistämiseksi 

alueellamme on jo käyty, sekä toivon mukaan 

lehden ilmestyessä niissä myös edetty. Jakelun 

aluejohdon toive on, että vaaleja käytäisiin muun 

valtakunnan kanssa samaan tahtiin. Itse aloittai-

sin mielelläni heti, koska pääluottamusmiesvaa-

leja ei muista alueista poiketen Lounais-Suomessa 

järjestetä. Katsotaan kuinka käy, alkuvuodesta 

joka tapauksessa päästään taas äänestelemään. 

Siihen asti toivotan kaikille rauhallista joulua! 
 

TOMMI TIENPÄÄ 

PÄÄLUOTTAMUSMIES 

PUH. 050 572 8759 

tommi.tienpaa@posti.com 

mailto:tommi.tienpaa@posti.com
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TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALSTA 

Työehtosopimus alalle saatiin tällä kertaa mie-
lestäni yllättävän sopuisalla tavalla ja lopputu-
loskin oli tyydyttävä. Mieltäni lämmitti erityisesti 
se, että sopimuksen kylkiäisenä saatiin vihdoinkin 
työsuojeluasiamiehille palkkio 25€/kk.  
 
Jakelupäiväuudistus (JPU) on nyt sitten otettu vai-
heittain käyttöön kesän ja syksyn aikana alueel-
lani.  Viimeksi kun aiheesta kirjoitin, niin totesin, 
että ellei esityön toteuttamiseen pystytä luomaan 
konkreettisia toimia tulee JPU:n olemaan riskinä, 
että perusjakelussa tehdään neljänä päivänä to-
della pitkää päivää. Nyt on tullut soraääniä siitä, 
että etenkin keskiviikot ovat todella kovia päiviä 
Postissa. Kuukauden viimeisellä viikolla on oltu 
sitten suurien postimäärien kanssa helisemässä. 
Joissakin jakelutoimipaikoissa on myös jouduttu 
jakamaan viikon jakelujäämiä lauantaina. 
  Kevennettyjen tiistaiden hyöty on ollut mieles-
täni se, että on pystytty pitämään kunnon palave-
reita, tsekkaamaan vaaranpaikkoja ym. juttuja 
mihin ei yleensä tunnu vaan aikaa riittävän. Aika 
tulee näyttämään mihin työn rytmitys tulee aset-
tumaan lopulta, mutta varmasti säätöjä matkan 
varrella joudutaan tekemään. Tätä kirjoitettaessa 
ainakin Raisiossa on pidennetty tiistain suunnitel-
tua työaikaa ja ilmeisesti joulukuussa JPU on tau-
olla?  
 
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner jouk-
koineen sai runtattua läpi uuden Postilain. Tätä 
kirjoitettaessa ei ole vielä tullut ulostuloja jakelu-
päivien harventamiseksi Postin taholta ja muu-
tenkin ilmapiiri on ollut vielä odottava.  
  Mitä ilmeisimmin tulee viranomaisille paljon 
päänvaivaa vielä, miten uusi postilaki pakkokilpai-
lutuksineen, osoiterekisterin avaamisineen ja 
uusliberalistisine tavoitteineen ylipäätään tulee 
toteutumaan. 
 
Talvi alkaa olla jo kulman takana ja varustautumi-
nen talviolosuhteisiin pitää olla jo täydessä vauh-
dissa. Autoihin ja pyöriin on vaihdettu talviren-
kaita alle, talvivarusteita on tilattu ja muutenkin 
pitäisi tehdä erilaisia kartoituksia työpaikoissa 
– yhteistoiminnassa vielä. 

Tauko- ja lämmittelypaikat pitää tarkastaa reitti-
tasolla ym. Tarkastuksista, kartoituksista, hankin-
noista ja tilanteista on erittäin tärkeää käydä asiat 
läpi työntekijöiden kanssa. 
 
Liukkaus on viheliäinen vitsaus ulkotyötä teke-
villä. Lämpötilat kun alkavat sahaamaan nollan 
molemmilla puolilla ei voida välttyä liukkailta ke-
leiltä. Suurin osa liukastumistapaturmista sattuu 
muutamana piikkipäivänä talven aikana. Mikäli 
edellä mainitut piikkipäivät pystyttäisiin otta-
maan kiinni ennakoimisen ja käytännön toimenpi-
teiden kautta olisi sillä iso vaikutus meidän tapa-
turmataajuuslukemiin. Liukuesteiden käytöllä ja 
varovaisuudella voitaisiin jo suitsia useita ongel-
mia pois.  
 
AVI on tehnyt minun alueellani työsuojelutarkas-
tuksia lähiaikoina: Uudessakaupungissa 8.11. Pa-
raisilla ja Turku 32:ssa 16.11 sekä tulossa Turku 
52:een 12.12.2017. Ennen AVIN tarkastusta pitää 
varmistaa, että työpaikassa on tehty ajantasainen 
riskin arviointi ja että myös työterveyshuollon te-
kemä työpaikkaselvitys löytyy ajantasaisena. Ris-
kinarviointi ja työpaikkaselvitys parhaimmillaan 
paljastavat puutteita työpaikan olosuhteista ja 
työturvallisuudesta. Työnjohdonkin on helppo 
budjetoida, toteuttaa ja perustella asioita, kun ne 
ovat tulleet ilmi tämän kautta.  
  Olen lähiaikoina ollut rakentelemassa kahta tee-
mapäivää tänne meidän alueelle. Syyskuun alussa 
Lietoon saapuneen turvakontin ympärille tehtiin 
kokonainen työturvallisuusteemapäivä. Lokakuun 
puolessa välissä oli Työhyvinvointisäätiön Tyhy-
päivä Caribiassa. Luennoitsija Jaana Saarinen lä-
hetti terveiset kaikille meille postilaisille;  
 
Voikaa koko jengi hyvin, jaksamista, jaksamista, 
jaksamista ja onhan tämä elämä kuitenkin ihan 
mahdottoman hieno keksintö! 
 
 
TYÖSUOJELUVALTUUTETTU 
MARKO KOIVUMÄKI 
PUH. 040 768 2256 
marko.koivumaki@posti.com   
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LIEDON LAJITTELUKESKUKSEN PALSTA 
 

HTT TAMPEREELLA 

Moni on kysynyt, mitä se 

HTT oikein tarkoittaa? Ly-

hyesti kerrottuna se tar-

koittaa Helsingin seudun, 

Tampereen ja Turun luot-

tamus- ja työsuojeluhenki-

löiden tapaamista kussakin 

paikassa kerran vuodessa. Alkuvaiheessa noin 20 

vuotta sitten mukana olivat myös silloisten posti-

keskusten päälliköt. Jostain syystä tämä tapa on 

jäänyt matkan varrella pois. 

   19.–20.9. kokoonnuttiin taas kerran ja käytiin 

kunkin keskuksen asioita erikseen läpi ja pohdit-

tiin yhteisiä toimenpiteitä. 

   Kokoustamishetkellä tes-sopimusneuvottelut 

olivat vielä kesken, joka aiheutti keskustelua, ku-

ten myös tuleva mahdollinen liittofuusio. 

   Yleensä emme puhu ”piip” eli jakelun asioista, 

mutta sekä perus- että varhaisjakelun tilanne 

huolestutti meitäkin. 

   Tällä kertaa tilaisuus oli erityinen kahdestakin 

syystä. Ensinnäkin olimme saaneet mukaan pe-

rustajajäsenen, valtakunnallisen pääluottamus-

miehen Jarmo Niemen. ”Japihan” on lähiaikoina 

jäämässä eläkkeelle, mitä suuresti ihmettelen, 

koska olemmehan melko saman ikäisiä ja työ-

urammekin ovat suurin piirtein yhtä pitkiä. Silti 

oma eläkeikäni on 65 vuotta. 

   Kokouksen päätteeksi tapahtunut höyrylaivaris-

teily Näsijärvellä, vanhalla paperitehtaan hinaa-

jalla Näsijärvi 2:lla teki päivästä erityisen. 1929 

Varkaudessa rakennettu laiva on muutettu takai-

sin oikeaoppiseksi haloilla toimivaksi höyryhinaa-

jaksi. Nykyään laivaa ylläpitää Tampereen Pursi-

seura. 

 

TES KOMMENTTIA 

Pääasia, eli uusi sopimus kahdeksi vuodeksi on 

saavutettu. Onneksi kaikille epämieluisa ja kallis 

lakkohässäkkä vältettiin. Tulevilla palkankorotuk-

silla ei varmaankaan mässäillä, mutta joka lisä-

sentti otetaan mieluusti vastaan. Näillä näkymin, 

kun Paperiliitto ja kemia ovat päässeet sopimuk-

seen, jos arvata saa, niin korotuksen taso lienee 

kolmen prosentin tietämissä kahdessa vuodessa. 

   Vähäpätöisenä pidetty ja aliarvostettu pesti, eli 

työsuojeluasiamiehenä toimiminen sai vihdoin 

pienen kannustimen, 25 euron kuukausipalkkion. 

Vielä kun saisi ajankäytön asialliselle tasolle. 

   Uusi Polku jatkuu entisin korvaustasoin. Lä-

hiomaisen määritelmää tarkennettiin eli laajen-

nettiin hiukan. 

   Henkilökohtainen toiveeni oli, että kiky-sopi-

muksesta olisi päästy eroon, mutta näin ei ikävä 

kyllä tapahtunut. 

 

PÄÄJOHTAJAN VISIITTI 

Maanantaina 6. marraskuuta oli harvinainen tilai-

suus, kun itse pääjohtaja Malinen tuli kehäkolmo-

sen ulkopuolelle mustalla Audilla, ihan Liedon la-

jittelukeskukseen asti. Mukana kyselytunnilla oli 

myös mm. Yrjö Eskola ja pari muutakin henkilöä. 

   Turvallisuuskävelyn jälkeen oli mahdollisuus 

esittää kysymyksiä. Mahdollisuus annettiin sekä 

luottareille, että työtekijöille, eri tilaisuuksissa 

kylläkin. Luottareiden tilaisuus oli surkean tynkä 

kestoltaan eli n. puolisen tuntia, josta puolet kal-

vosulkeista. Olihan tapahtumaa varten matkus-

tettu Porista ja Salosta asti. 

   Työntekijöiden tilaisuus oli sentään pidempi, 

jossa en itse ollut paikalla. Vuokratyön ongelmista 

oli päästy ainakin kysymään. 

 

JOULU 

Joulu tulee joka vuosi. Jouluapulaisia ei kuu-

lemma tarvita, kun ”sollilaiset” hoitaa hommat. 

Toki harvoille omille osa-aikaisille on luvassa lisä-

tunteja. Ihan niskakarvat nousevat pystyyn! 

 

Rauhaisaa Joulun odotusta kuitenkin… 

 

HANNU LUUKKA, LUOTTAMUSMIES 

LIEDON LAJITTELUKESKUS 

PUH. 040 706 1457 

hannu.luukka@posti.fi 

 

mailto:hannu.luukka@posti.fi
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ENTINEN TALOUDENHOITAJA KAVALSI AMMATTIOSASTON RAHOJA  

– JOUTUU NYT KORVAAMAAN AIHEUTTAMANSA VAHINGON 

 

 

Ammattiosaston entinen taloudenhoitaja on ka-

valtanut huomattavan määrän ammattiosaston 

varoja. Hänet tuomittiin törkeästä kavalluksesta 

ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä suorit-

tamaan kavaltamansa rahat ammattiosastolle 

vahingonkorvauksena.  

 

KUUSI KUUKAUTTA EHDOLLISTA VAN-

KEUTTA 
 

Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsitteli asiaa lo-

kakuun 2017 alussa. Tuomioistuin katsoi, että 

syyte on näytetty toteen eli entinen taloudenhoi-

taja on syyllistynyt törkeään kavallukseen. Ran-

gaistukseksi hänelle tuomittiin ehdollinen kuuden 

kuukauden vankeusrangaistus, jonka koeaika on 

2,5 vuotta. Rangaistuksen määrässä tuomioistuin 

kiinnitti huomiota mm. siihen, että kavallettu 

summa on ollut huomattava, mutta toisaalta tuo-

mittu oli itse edesauttanut asian selvittämistä. 

  Korvaukset tuomittiin ammattiosaston esittä-

mien vaatimusten mukaisesti. Entinen talouden-

hoitaja tuomittiin suorittamaan asianomistajalle 

eli PAUn Varsinais-Suomen osasto ry:lle vahin-

gonkorvauksena 23.895,50 euroa korkolain 4 §:n 

mukaisine viivästyskorkoineen 31.12.2013 lukien 

ja korvaamaan asianomistajan oikeudenkäyntiku-

lut (2029 euroa) korkolain 4 §:n mukaisine viiväs-

tyskorkoineen kuukausi tuomion antamisesta lu-

kien. Tuomio on annettu 16.10.2017 ja se on lain-

voimainen, koska siitä ei valitettu ylempään oi-

keusasteeseen. Rikos tapahtui vuosien 2011 – 

2014 välisenä aikana, pääosin vuoden 2013 ai-

kana. Saatavia on nyt alettu perimään ulosottovi-

ranomaisten kautta. 

 

 

TUNNUSTI ASIAN TOIMIKUNNAN JÄSENELLE 

 

Henkilö kertoi käräjäoikeudessa, että kyse oli alun 

perin ikään kuin luvattomista lainoista. 

  

 

Hän otti kertomansa mukaan osaston retkitililtä 

rahaa pieniä summia perheensä tarpeisiin tarkoi-

tuksenaan maksaa rahat takaisin. Summa kasvoi 

lopulta suuremmaksi ja suuremmaksi. Tapaus tuli 

alun perin ilmi, kun entinen taloudenhoitaja ker-

toi itse asiasta toiselle toimikunnan jäsenelle jou-

lukuussa 2013. Toimikunnan jäsen ilmoitti asiasta 

puheenjohtajalle. Puheenjohtaja teki asiasta vii-

pymättä rikosilmoituksen poliisille, joka käynnisti 

esitutkinnan.   

 

RIKOS OLI TÖRKEÄ 
 

Käräjäoikeus katsoi lokakuussa 2017 teon törke-

äksi rikoksen pitkän tekoajan, tekijän vastuullisen 

aseman ja kavallettujen varojen suuren määrän 

huomioon ottaen.  

  Taloudenhoitaja erotettiin tammikuussa 2014 

välittömästi kaikista ammattiosaston luottamus-

tehtävistä. Hän oli toiminut pitkään yhdistyksen 

toimikunnassa ja taloudenhoitajana vuodesta 

2009. Henkilö menetti samalla myös työpaik-

kansa. Oikeus totesi, ettei työpaikan menettämi-

nen ole kohtuuton, vaan tyypillinen seuraus tä-

män kaltaisista rikoksista. Oikeus katsoi ainoana 

lieventävänä tekijänä sen, että taloudenhoitaja 

oli itse auttanut rikoksen selvittämisessä. 

 

ASIAN KÄSITTELY KESTI PITKÄÄN 

 

Asian käsittely kesti pitkään, koska ensin poliisi 

suoritti esitutkintaa yli kahden vuoden ajan. On-

gelma on ilmeisesti ruuhkautuneessa järjestel-

mässä ja siinä, että mm. tutkinnanjohtaja ja tutki-

jat vaihtuivat matkan varrella. Myös syyttäjällä 

kesti syytteen nostaminen huomattavan pitkään, 

noin 1,5 vuotta. Käräjäoikeus puolestaan ratkaisi 

asian nopeasti vain parissa tunnissa. 

 

Teksti: Jussi Saariketo, 

Osaston puheenjohtaja v. 2010–2015 
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LAKKORIKKUREIDEN KÄYTTÖ VOI TULLA POSTILLE KALLIIKSI 

Turun hovioikeus antoi 17.11. tuomion, jonka mukaan Postilla ei ollut oikeutta poistaa työntekijää 
työpaikaltaan, kun tämä oli noudattanut liiton järjestöpäätöstä lakkorikkureiden perehdyttämiskiellosta. 

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU kävi syksyllä 2015 vaikeat työehtosopimusneuvottelut Postin ja 
Palvelualojen työnantajat Paltan kanssa. Kun oli siirrytty sopimuksettomaan tilaan, Posti palkkasi 
työpaikoille runsaasti SOL Henkilöstöpalvelun vuokratyövoimaa lakkorikkureiksi. Välittömästi tämän jälkeen 
PAU antoi järjestöpäätöksen, että vuokratyöntekijöitä ei perehdytetä, mutta työntekijät hoitavat kuitenkin 
muut työtehtävänsä.  

- Kun työntekijät kieltäytyivät järjestöpäätöksen mukaisesti vuokratyöntekijöiden perehdyttämisestä, Posti 
pakotti paikalliset esimiehet poistamaan työntekijät työpaikalta ja pidättämään heiltä palkan kyseisiltä 
päiviltä, kertoo PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen.  

POSTI TOIMI YHDENVERTAISUUSLAIN VASTAISESTI  

PAU piti palkanpidätyksiä oikeudettomina. Työnantaja oli täysin eri mieltä. Postin mukaan olisi päivän 
selvää, että työnantajalla olisi oikeus näin menetellä.  

PAU nosti asiasta pilottikanteen yhden työntekijän osalta, jonka ajatuksena oli, että muut vastaavat 
tapaukset voidaan ratkaista pilottitapauksen lopputuloksen perusteella.  

Pilottitapaus voitettiin kokonaisuudessaan hovioikeudessa. Työnantaja velvoitettiin maksamaan 
työntekijälle pidätetty palkka ja lisäksi yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä 2000 euroa. Oikeus katsoi, 
että perusteettomalla palkan pidätyksellä työntekijä oli asetettu yhdenvertaisuuslain vastaisesti 
ammattiyhdistystoimintansa perusteella epäedullisempaan asemaan, kun hän oli PAUn jäsenenä 
noudattanut järjestöpäätöstä perehdyttämiskiellosta.  

- Keskeistä tässä tuomiossa on se, että työnantajalla ei ole oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta laillisen 
työtaistelutoimenpiteen aikana työntekijän tavanomaista työsuoritusta, kun työtaistelu-toimenpide ei olisi 
estänyt sen tekemistä, muistuttaa Nieminen.  

POSTILLE KALLIS LASKU  

Marraskuussa 2015 vastaavassa tilanteessa oli satoja postilaisia ympäri Suomea, kun Posti tyhjensi 
kokonaisia työpaikkoja. Mikäli hovioikeuden tuomio jää lainvoimaiseksi, rikkurityövoiman käyttö laillisen 
lakon aikana voi tulla Postille todella kalliiksi.   

PAU muistuttaa vielä siitä, että Postin linjaus rikkurityövoiman käytöstä tuli korkealta tasolta, joten 
yksittäiset esimiehet Postin työpaikoilla eivät olleet syyllisiä siihen, että työntekijöitä poistatettiin ja 
palkkoja pidätettiin. 

Lisätietoja:  

Heidi Nieminen, puheenjohtaja, puh. 050 340 3217  
Iikka Avela, lakimies, puh. 043 825 5311  



MERKILLISET 
_______________________________________________________________________________________ 

  9 

 

 

PERINTEINEN POSTIKKA 2017 

Taas kisattiin osaston, jo lähes klassikoksi muo-

dostuneessa pubi-tikkakisassa, paikkana jälleen 

Galaxie Center.  

 

Paikalle odotettiin jäseniämme runsaslukuisesti ja 

niin osallistujien määräksi tulikin 16, kaikki kilpai-

luhenkisesti valmistautuneina illan koitokseen.  

 

Kisan alettua havaittavissa oli lievää alkukan-

keutta, mutta voiteluaineen vaikutuksen alettua 

rupesi tulokset näyttämään tasaisuutensa, sillä 

lopputulos muodostuisi kymmenen heittokierrok-

sen yhteistuloksen mukaan.  

 

Kilpailu oli kovaa mutta reilua ja kaikkia vastape-

lureita kannustettiin tasapuolisesti, niin kuin kuu-

luukin, ollaanhan kuitenkin samaan duunaripo-

rukkaan kuuluvia, ikään tai sukupuoleen katso-

matta. 

 

Loppujen lopuksi yksilökisasta muodostui yllättä-

vänkin kovatasoinen ja tasainen, eikä voittajaa 

oltu kruunattu ennen viimeistä heittokierrosta.  

 
Alkukierrosten kovilla heittotuloksilla voittajaksi 
selviytyi, tuloksella 540p Pasi Toivonen. 
Kisassa kovan vastuksen antanut ja tasaisesti 
heittänyt kakkonen, 511p Tom Tammerhag. 
Kovan loppukirin ottaneena ja kannustuksen saat-
tamana kolmas, 501p Jari Niemistö. 
  Joukkuekilpailu toi uudet asetelmat, kun pareja 

muodostaessa yritettiin löytää parasta mahdol-

lista kumppania. Kuten viimevuotisetkin parikil-

pailun tulokset osoittivat, yksilöt voivat onnistua 

paremmin pareittain, kun on paineita onnistumi-

seen. Tämänvuotisessa parikilpailussa ykkösparin 

tulos oli ylivoimainen ja häkellyttäväkin.  

 

Voittajat: Jari Niemistö ja Pekka Iitti 576p. 

Kakkoset: Pasi Toivonen ja Tommi Tienpää 488p. 

Kolmosina: Matti Vikström ja Seppo Uusikorpi 

451p. 

 

Kiitos kaikille osallistujille ja tapahtuman järjestä-

jille. 

 

ULLA TASKINEN 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Vasemmalla kisan toinen; TOM Tammerhag 
keskellä voittaja Pasi Toivonen 
oikealla kisan kolmas Jari Niemistö 
 
Kuva: Kännykkäkameralla, joku paikalla olijoista. 
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NETISTÄ POIMITTUA…  

Postin jakelupäiväuudistus ei riko postilakia 
 
Viestintävirasto on julkaissut kannanoton, jonka mukaan Postin jakelupäiväuudistus ei riko postilakia. 
Uudistus ei myöskään anna aihetta Viestintäviraston toimenpiteisiin. 
  Kesällä 2017 koko maassa käyttöön otetussa uudistuksessa jakelupäivien määrä on pysynyt viitenä 
arkipäivänä, mutta tiistaisin ei jaeta aikakauslehtiä, mainoksia, kirjeitä tai ilmaislehtiä. Aiemmin tiistaina 
jaetut yleispalvelukirjeet jaetaan ensisijaisesti jo maanantaina. Yleispalvelukirjeiden keräily toteutuu 
edelleen viitenä päivänä viikossa postilain edellyttämällä tavalla. 
  Postinsaajille muutos näkyy käytännössä vain vähän, sillä tiistai on perinteisestikin päivä, jolloin jaettavaa 
postia on huomattavasti vähemmän kuin muina päivinä. Sanomalehtien varhaisjakelu ja pakettien jakelu 
tehdään kuten aikaisemminkin, niihin ei ole tullut muutoksia. 
  - Posti on alusta asti katsonut jakelupäiväuudistuksen olevan postilain mukainen. Olemme tyytyväisiä 
Viestintäviraston kannanottoon. Muutoksen taustalla on se, että asiakkaat ovat siirtyneet entistä enemmän 
sähköiseen asiointiin, mikä vähentää jaettavien kirjelähetysten ja lehtien määrää. Postimäärän voimakas 
väheneminen edellyttää, että jakelua rytmitetään eri viikonpäiville uudella tavalla jakelukustannusten 

hillitsemiseksi, toteaa Postin Kirjepalveluista vastaava johtaja Kaj Kulp.         
Lähde: Ficom.fi 
 
 

Posti ymmällään 41 vuotta matkalla olleen kortin vaiheista – "Tämä on vähän sellainen 

salapoliisimysteeri" 

Posti on yrittänyt selvittää, miksi vuonna 1976 Pariisista Tampereelle lähetetty postikortti löysi oikeaan 
osoitteeseen Teiskontielle vasta nyt 41 vuotta myöhemmin. 
–Mitään konkreettista selitystä ei ole löytynyt. Postikorteissa ei ole seurantaa, joten niiden kulkua ei pysty 
jäljittämään, Anne Huhtala Postista toteaa. 
  Jostakin syystä kortti on kuitenkin pulpahtanut Postin jakeluun yli neljän vuosikymmenen päästä 
lähettämisestä. Huhtala ei usko, että kortti olisi lymynnyt jossakin Postin nurkissa kaikki nämä vuodet. 
–Jakelutoimipaikat ovat tällä välin muuttaneet, ja niitä siivotaan muutenkin koko ajan. Näin vanhoja 
postisäkkejäkään ei enää säilytetä, Huhtala kertoo. 
  Todennäköistä on, että kortti on löytynyt jonkun yksityishenkilön jäämistöstä. 
–Joskus on käynyt niin, että joku perikunta on siivonnut omia arkistojaan ja huomannut papereiden 
joukossa sinne kuulumatonta postia, Huhtala toteaa. 
  Joku on sitten pudottanut kortin postilaatikkoon, ja se on tullut uudelleen jakeluprosessiin. Postin tehtävä 
on kuljettaa kirjeet ja kortit perille, vaikka postimerkki olisi leimattu vuosikymmeniä sitten. 
–Näitä sattuu aina silloin tällöin, mutta aika harvinaista se on. Usein sieltä takaa paljastuu jokin tarina, 
kuten tässäkin. 
  Vanhoja postikortteja ja postimerkkejä voi myös ostaa, mutta siitä ei nyt ollut kyse. Aamulehden 
uutisoitua tapauksesta kortin lähettäjä ja vastaanottaja on jo saatu selville. He ovat todellisia, 1970-luvulla 
eläneitä ihmisiä. 
–Kortin vaiheet ovat meillekin arvoitus, tämä on vähän sellainen salapoliisimysteeri, Huhtala toteaa.   
Lähde: Aamulehti 
 

Päätoimittajan huomio: Minullakin voi vielä olla mahdollisuus saada kesällä kadonneet parin viikon 

lähetykset. 

https://www.aamulehti.fi/uutiset/41-vuotta-sitten-pariisista-tampereelle-lahetetyn-postikortin-mysteeri-selvisi-tunnistin-heti-allekirjoituksen-200550557/
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PAUn Talvipäivät 

Porin Yyterissä 

16.-18.02.2018 
 

PAU Varsinais-Suomen osasto on varannut jäsenistölleen majoituksen ja 

tarjoaa kuljetuksen. 

 

Original Sokos Hotel Vaakuna 

103€/hlö 2hh huone 2vrk 

(majoitus pitää olla maksettu ennen matkaa) 
 

PAU Varsinais-Suomen osasto kustantaa bussikuljetuksen. 
 

Ohjelmassa mm. Ajankohtaisia asioita, Salibandyä, Lentopalloa yms. 

Ohjelma tarkentuu myöhemmin. 

 

Ilmoittautumiset PIKAISESTI matkanjohtajalle, vain muutama paikka 

 vapaana. 

 

Lähde sinäkin mukaan iloiselle 

talvipäiväreissulle! 

 

          Matkanjohtaja Christa Luoto 
     puh. 040 828 8938 

     christa.luoto@elisanet.fi 
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EDUNVALVONTAVALTUUTUS, AJANKOHTAISTA TIETOA SENIOREILLE 
 

Laki edunvalvontavaltuutuksesta tuli voimaan 

1.11.2007. Valtuutuksella varaudutaan tilantee-

seen jolloin valtuuttaja ei itse enää kykene huo-

lehtimaan asioistaan itse. Edunvalvontavaltaval-

tuutusta koskevassa valtakirjassa valtuuttaja 

määrittelee ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Hän 

voi siis oikeuttaa toisen henkilön edustamaan it-

seään sekä taloudellisissa että henkilöään koske-

vissa asioissa, kuten esimerkiksi terveydenhoi-

dossa. Valtuutetun tulee suostua tehtävään. 

 Oman edunvalvontavaltakirjan voi kukin räätä-

löidä haluamakseen, mutta sen täytyy täyttää 

seuraavat ehdottomat muotovaatimukset: 

1) valtuuttamistarkoitus; 

2) asiat, joissa valtuutettu oikeutetaan 

edustamaan valtuuttajaa; 

3) valtuuttaja ja valtuutettu; sekä 

4) määräys, jonka mukaan valtuutus tulee 

voimaan siinä tapauksessa, että valtuut-

taja tulee sairauden, henkisen toiminnan 

häiriintymisen, heikentyneen terveyden-

tilan tai muun vastaavan syyn vuoksi ky-

kenemättömäksi huolehtimaan asiois-

taan. 

Edunvalvontavaltakirja on tärkeä asiakirja val-

tuuttajan tulevaisuuden kannalta. Laki valtuutuk-

sesta jättää valtuuttajalle paljon harkinnanvaraa 

sen suhteen, millaisia määräyksiä valtakirjaan 

otetaan. 

 Virheet ja puutteet valtakirjan laatimisessa voi-

vat johtaa pahimmillaan siihen, että sitä ei voida 

vahvistaa tai että valtuuttajan asioita ei muusta 

syystä voida asianmukaisesti hoitaa valtakirjan 

nojalla. Tämän vuoksi on tärkeää, että valtakirjan 

laatija tutustuu riittävällä tavalla lakiin edunval-

vontavaltuutuksesta, ja siitä kirjoitettuun, ennen 

valtakirjan laatimista. Suositeltavaa olisi käyttää 

apuna oikeusaputoimistoa tai asianajajaa. 

Valtuutus tulee voimaan vasta, kun maistraatti 

on sen vahvistanut. Valtuutettu voi pyytää vahvis-

tamista, kun valtuuttaja on tullut kykenemättö-

mäksi hoitamaan asioitaan itse. Useimmiten vah-

vistaminen edellyttää lääkärintodistusta valtuut-

tajasta. Myös jo vahvistetun valtuutuksen mah-

dollinen peruutus on vahvistettava maistraatissa. 

Valtuutetun tulee tehtävään ryhtyessään antaa 

maistraatille luettelo niistä valtuuttajan varoista 

ja veloista, joita valtuutus oikeuttaa hänet hoita-

maan. 

Valtuuttaja ei saa edustaa valtuuttajaa, jos vas-

tapuolena on valtuutettu itse. Valtuuttajan edus-

tamista koskeva kielto on voimassa myös silloin, 

jos vastapuolena on joku muu henkilö, jota val-

tuutettu edustaa, tai joku muu valtuutetulle lä-

heinen henkilö, esimerkiksi valtuutetun puoliso. 

Valtuutettu ei saa edustaa valtuuttajaa myöskään 

silloin, jos valtuuttajan etu on ristiriidassa tai 

saattaa joutua ristiriitaan valtuutetun edun 

kanssa. 

Jos valtuutettu ei esteellisyyden, sairauden tai 

pitkän poissaolon vuoksi voi edustaa päämies-

tään, edunvalvontakirjassa nimetty varavaltuu-

tettu voi hakea maistraatilta valtuutuksen vahvis-

tamista omalta osaltaan. Jos valtuutusta ei voida 

vahvistaa varavaltuutetun osalta, maistraatti voi 

valtuutetun pyynnöstä määrätä edunvalvojan val-

tuutetun tehtäviin. 

Edunvalvojaksi voidaan määrätä oikeusapu- ja 

edunvalvontapiirin edunvalvontatoimiston tai 

muun palveluntuottajan yleinen edunvalvoja tai 

yksityishenkilö, joka on antanut siihen suostu-

muksensa ja on sekä sopiva että esteetön toimi-

maan edunvalvojana. Esteellisen valtuutetun teh-

täviin ei voida määrätä edunvalvojaksi henkilöä, 

joka olisi itsekin esteellinen edustamaan valtuut-

tajaa. 

Maistraatti valvoo valtuutetun toimintaa. Tässä 

tarkoituksessa maistraatti voi tarvittaessa pyytää 

valtuutetulta selvitystä valtuuttajan asioitten hoi-

tamisesta. Kaikki kuitit ja muut tositteet on siis 

syytä säilyttää visusti. 
 

 

HANNU TOIVONEN 
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EHKÄISE ENNALTA TYÖSTRESSIÄ JA UUPUMUSTA 
 
Elä kokonaista elämää. Jaa aikaa ja energiaa sopivasti kaikille elämänalueille. 
 
Huolehdi päivittäisestä palautumisesta. Työn vastapainoksi tarvitaan sopivasti lepoa ja muuta vaihtelevaa, 
työtoiminnasta poikkeavaa tekemistä. 
 
Arvioi säännöllisesti omaa hyvinvointiasi ja kokonaiselämäntilannettasi. 

Tartu mahdollisiin epäkohtiin miettimällä, mitä voisi tehdä toisin. Kokeile vaihtoehtoisia tapoja toimia. Ole 
sitkeä. 

Ota epäkohdat puheeksi niihin liittyvien tahojen kanssa.  

Jaa kokemuksia ja keinoja muiden ihmisten kanssa. 

Hae terveydenhuollosta apua, jos tilanne ei muuten parane.                          
 
Lähde: Työterveyslaitos 
 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

PAUN SUURTEN AMMATTIOSASTOJEN KEHITTÄMISPÄIVÄT 
 
Joukko suurten osastojen vaikuttajia (Helsingin osasto, Pasilan osasto, Pirkanmaan osasto ja Varsinais-
Suomen osasto) kokoontuivat Aulangolle kaksipäiväiseen koulutustilaisuuteen pohtimaan ja 
suunnittelemaan ammattiyhdistystoiminnan tulevaisuutta. 
 
Kurssin vetäjinä toimivat Reitti-lehden päätoimittaja Juha Pöyry ja koulutussuunnittelija Juha Jaatinen liiton 
toimistolta. 
 
Tavoitteena oli tehdä suunnitelma vuoden 2018 toiminnasta. Keskustelu oli vilkasta ja rakentavaa. 
Osastot tekivät suunnitelmia tulevalle vuodelle. 
 
Yhtenä suurena haasteena pidettiin sitä, miten saada nuoria mukaan ammattiosastojen toimintaan? 
Minkälaisia tapahtumia voitaisiin järjestää, jotta nuoret innostuisivat? 
 
Jäsenmäärän väheneminen irtisanomisien, eläköitymisen ja muihin töihin lähteneiden ovat vaikuttaneet 
jäsenmaksutulojen vähenemiseen, jonka vuoksi se vaikuttaa myös osastojen mahdollisuuteen järjestää 
mielenkiintoista toimintaa. 
 
Meidän Varsinais-Suomen osasto pitää kiinni tapahtumien järjestämisestä jatkossakin jäsenten hyväksi ja 
tukea saa moniin erilaisiin tapahtumiin. Seuraa ilmoituksia työpaikallasi, kotisivuilla ja Facebookissa. 
 
 
TOM TAMMERHAG 
PAU Varsinais-Suomen osaston jäsenkirjuri/ kotisivut/ some 
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POSTI- SENIORIT,       POSTI- SENIORIT,       POSTI- SENIORIT,       POSTI- SENIORIT,
 

Ensin haluamme kaikki kiittää Jarmo ’’Japi’’ Nie-
meä, joka on vuosia hoitanut Merkilliset – lehden 
päätoimittajan virkaa, yhteistyö hänen kanssaan 
on sujunut hyvin ja hän on hoitanut tehtävänsä 
mallikelpoisesti. Tämä Merkilliset – lehti onkin 
hänellä viimeinen päätoimittajan ominaisuu-
dessa.  
  Toivotamme hänet tervetulleeksi Turun posti-
seniorien jäseneksi ja porukkaamme.  
  Samalla toivotamme uudelle päätoimittajalle 
onnea ja menestystä, sekä hyvää yhteistyötä.  
 
Vuosi on lopuillaan, mutta vieläkin on toimintaa 
loppuvuodesta.  
  Ensin vähän edellisistä kuukausikokouksista, 
joissa on mukavasti käynyt porukkaa.  
 
To 21.10.2017 Kuukausikokouksessamme vieraili 
teatterijohtaja Vesa Raiskio, yli 50 osallistujaa.  
Hän kertoi mitä teatterin kulisseissa tapahtuu ja 
tapahtuuhan siellä kaikenlaista.  
  Yleisö näkee valmiin näytelmän, mutta se vaatii 
paljon esityötä, ennen kuin se on valmis.  
  Siellä pyörii kaikenlaista väkeä näyttelijöiden li-
säksi, lavastajat, valomiehet, puvustajat, kampaa-
jat, maskeeraajat, musiikin järjestäjät, työvers-
taat, käsikirjoittaja, ohjaaja, ym.  
   Harjoittelu vie aikansa, sekä roolisuoritusten 
jako ja opettelu, kulissien rakentaminen, vaattei-
den valmistaminen, valaistuksen suunnittelut, 
musiikin sisältö, maskeeraukset, jne.   
 
To 19.10.2017 Kuukausikokouksessamme vieraili 
Aloe veran esittelijä Sinikka Nieminen, vajaa 50 
henkeä.  
  Aloe vera – tuotteita on kaikenlaisia, ihonhoito-
tuotteita, juomia, hammastahnaa, geeliä, jne.  
  Auttaa erilaisiin vaivoihin: nivelvaivoihin, rentou-
tumiseen, verenkiertoon, väsymykseen, jne.  
oikeastaan ne auttavat melkein mihin paikkaan 
tahansa, kiireestä kantapäähän meissä.  
  Tuotteilla on asiakastyytyväisyystakuu, jos et ole 
tyytyväinen saat rahasi takaisin.  
  Tuotteet ovat turvallisia luonnontuotteita Aloe – 
kasvista, joka on vihreä väriltään.  

 
Marraskuussa ei ole kuukausikokousta, koska jär-
jestämme teatterimatkan. 
 
La 25.11.2017 Teatterimatka Tampereen työväen 
teatteriin, suuri näyttämö;  
  Viulunsoittaja katolla – musikaali, matkasta 
enemmän seuraavassa Merkilliset – lehdessä. 
 
To 7.12.2017 Joulujuhla, klo 18.00 alkaen, Han-
sasalissa, Puutarhakatu 45, Turku.  
  Ohjelmassa laulaa Lauluviesti, joulupukki vierai-
lee ja Erkki Välilän orkesteri soittaa.  
  Joulujuhlastamme lisää seuraavassa Merkilliset 
– lehdessä.  
 
Tässä välissä toivotamme kaikille rauhaisaa joulua 
ja onnellista uutta vuotta.  
 
Vuosi vaihtuu, mutta toimintamme jatkuu ensi 
vuonnakin aktiivisesti.  
 
Tervetuloa, myös kaikki uudet seniorit mukaan  
 
To 18.1.2018 Kuukausikokous Hansasalissa, Puu-
tarhakatu 45, Turku, klo 14.00 
 
To 15.2.2018 Kuukausikokous Hansasalissa, Puu-
tarhakatu 45, Turku, klo 14.00  
 
To 15.3.2018 Turun postiseniorien vuosikokous 
Hansasalissa, Puutarhakatu 45, klo 14.00, Ruo-
kailu 13.00  
 
To 19.4.2018 Kuukausikokous Hansasalissa, Puu-
tarhakatu 45, Turku, klo 14.00  
 
Kuukausikokousten ensi vuoden aiheista kerro-
taan lisää myöhemmin  
  Ensi vuodeksi on suunnitteilla myös matkoja ja 
teatteria, niistäkin kerrotaan lisää myöhemmin.  

 
Hyvää joulua ja uutta vuotta! 

 
REINO INTOVUORI 
POSTI- SENIORIT 
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POSTI- SENIORIT,       POSTI- SENIORIT,       POSTI- SENIORIT,       POSTI- SENIORIT,
  
 

 
 
Sinikka Nieminen kertomassa Aloe veran ihmeellisyk-
sistä. 
Kuva: Soili Seppä 
 
 

 
ALOE VERA 

 

KALENTERITILAUS 
Eläkeläisille lähetetään vuoden 2018 PAUn kalen-

teri tilauksesta veloituksetta, ellet ole sellaista jo 

Posti- Senioreiden kokouksessa saanut/tilannut, 

työssäkäyvät jäsenet saavat myös piakkoin postia 

kotiin, jos ovat kalenterin liitosta tilanneet.  

Lähetä ao. kaavake postitse osoitteella: 

PAUn Varsinais-Suomen osasto 

PL 100 

20251 Turku 

 

Voit tehdä tilauksen myös puhelimitse nume-

rosta 050 572 8759 tai sähköpostilla 

tommi.tienpaa@posti.com, 

 

Puhelintilaukset maanantaista - perjantaihin klo 

9.00-11.00 välisenä aikana, ei iltaisin, eikä vii-

konloppuisin, Kiitos! 

 LEIKKAA TÄSTÄ 

 

KALENTERITILAUS 

TILAAN PAUN V-S OSASTON  

ELÄKELÄISENÄ KALENTERIN 2018 

    

 

    

____________________________________

nimi 

 

____________________________________

osoite 

 

____________________________________ 

postinumero ja postitoimipaikka 

 

X 

mailto:tommi.tienpaa@posti.com
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://papunet.net/tietoa/fileadmin/kuvat/kuvatyokalu/paivitykset/paivitys_28_10_2008/piirroskuva/annakaisa_ojanen/sakset1_vari.jpg&imgrefurl=http://papunet.net/tietoa/materiaalit/kuvapankki/koulu-ja-harrastukset/tekstiilityo-ja-askartelu.html?p%3D1&usg=__6uz3INAMb-jbmeKpBoV0uZIWomg=&h=362&w=500&sz=70&hl=fi&start=42&zoom=1&tbnid=MG7p6Xnv6JpJ8M:&tbnh=94&tbnw=130&ei=GS5XT7PVJ4zO4QS0ya2fDw&prev=/search?q%3Dsakset%26start%3D21%26um%3D1%26hl%3Dfi%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:fi%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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OSA 40 VANHASSA VARA PAREMPI? 
 
Digitalisaatio tarkoittaa digitaalisten teknologioiden 

yleistymistä arkielämän toiminnoissa. Sen voidaan 

katsoa alkaneen 1980-luvun kotitietokoneiden käyt-

töönotosta. Digitalisaatio on poistanut aikaan, tilaan, 

tiedonsaantiin ja osallistumiseen liittyviä rajoituksia 

kansalaisten vuorovaikutuksesta ympäröivän yhteis-

kunnan kanssa. 

Matkapuhelimet ja internet yleistyivät nopeasti: 

Vuonna 1990 joka kymmenennessä kotitaloudessa oli 

matkapuhelin, vuonna 2001 määrä oli 89 %. 1990-lu-

vun lopulla internetliittymien määrä lisääntyi 60–70 

%:lla vuodessa. Mediasektori on digitalisoitunut nope-

asti, kun taas esimerkiksi sähköiset asiakasrekisterit ja 

tietokannat ovat kehittyneet hitaammin. 

Suomen valtiovarainministeriö suunnittelee, että jul-

kishallinnon digitalisaatiossa kansalaiset ja yritykset 

tuodaan julkisten palveluiden kehityksen keskiöön. Se-

niorien hyvinvointia voidaan parantaa älykkäillä ter-

veyspalveluilla, lapset voivat oppia historiaa ja maan-

tiedettä virtuaaliympäristöissä ja oman auton omista-

misen tarve voi poistua, kun julkisen liikenteen palve-

lut pystytään tarjoamaan kokonaisvaltaisesti. 

Digitalisaatio on monimuotoistanut palvelutyötehtä-

viä. Kehityskulku on muuttanut liiketoimintamalleja ja 

luonut uusia arvonlisäys- ja ansaintamahdollisuuksia. 

  Digitalisaatio näkyy kaikkien arjessa ja iso osa työtä 

on sen myötä siirtynyt jo nyt verkkoon. Miten tuottaa 

tulevaisuudessa kansalaisille parempia palveluja kus-

tannustehokkaasti ja miten hyödyntää valtavia tietova-

rastoja uusilla tavoilla? Digitalisaatiota pitää johtaa, 

mutta johtamisen mallit ja työn määritelmä vaativat 

uudistamista. Vanhat konstit eivät päde, kun teknolo-

gia mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman 

työskentelyn. Toisaalta on panostettava teknologisiin 

innovaatioihin ja toisaalta on johdettava ihmisiä kohti 

muutosta. Jarruna kehitykselle on se, että osa ihmi-

sistä liikkuu uudessa ulottuvuudessa kuin kala vedessä 

ja osa on sitten aivan out. Tietovirran ongelma on 

myös se, että meillä on käytettävissä joistakin asioista 

liikaa tietoa ja joistakin asioista tietoa ei löydy enää ol-

lenkaan. Yhtenä isona ongelmana on se, että tiedon 

laadusta ei ole enää aina takuuta. Kuka tahansa voi 

syöttää informaatiovirtaan mitä tahansa. Oma lukunsa 

ovat myös kyberhyökkäykset tietokantoja vastaan, 

jotka ovat luoneet turvallisuusuhkia esim. lentokentille 

ym. 

 

Sosiaalisen median käyttäminen ja siihen perehtymi-

nen ei ole enää nörttien ja nuorten tietokonenikkarei-

den puuhaa. Esim. Twitteriä käyttävät tiedotuskanava-

naan jo mm. useat viranomaistahot. Meillä Postissa on 

paljon tehtäviä, mitkä pitää edelleen tehdä perintei-

sellä tavalla niin kuin aina on tehty. Samaan aikaan on 

tehtäviä, mitkä automaatio on vienyt aivan toiseen ää-

ripäähän. Tällä hetkellä tutkitaan tarkkaan, mitä kaik-

kea Postin POMO puhelimilla voidaan tehdä. Langatto-

mat laitteet avaavat merkittäviä mahdollisuuksia sel-

laisiin työtehtäviin, missä joudutaan liikkumaan ken-

tällä. Esim. jakelureitin aikana voi tehdä POMO lait-

teella turvallisuushavaintoja jakelureitiltä tai auto voi 

tehdä tieliukkaus havaintoja ym. 

 

Skype kokoukset ja työpalaverit ovat tulleet mullista-
valla osaksi arkipäiväämme. Itse pidän ehdottomasti 
kokouksista, missä ollaan oikeasti paikalla ja tavataan 
oikeita ihmisiä. En voi kuitenkaan kieltää, etteikö tur-
hiin matkoihin kulunut työaika ja myös rahasäästö ole 
olleet kaikille hyödyksi. Molempi - parempi siis!?  
  Pointin mukaan kuljettajaton rekka liikkuu ehkä 
Lapissa jo keväällä 2018, kun ilman kuljettajaa etenevä 
rekka tulee Muonion älytielle mahdollisesti jo kevättal-
vella 2018. Rekkayhdistelmä kulkisi testiajossa niin, 
että edellä ajaa rekka kuljettajan kanssa ja sen perässä 
tulee rekka ilman kuljettajaa. Rekkojen etäisyys on sel-
lainen, että niiden väliin mahtuu ohitustilanteessa yksi 
henkilöauto. Autonomisten yhdistelmien toimintaa ha-
lutaan tutkia arktisissa olosuhteissa liukkaalla tiellä, 
jossa lisärasitteena on jää.  
 

Ammattiyhdistysliikekin joutuu kärvistelemään uudis-
tuspaineen alla koko ajan. Perinteiset tiedotuskanavat 
eivät enää palvele kaikkia. Nuoret ovat siirtyneet yhä 
suuremmassa määrin sähköisten viestimien käyttäjiksi. 
  Jäsenhankinta ja jäsenten aktiivisuuskin ovat muutta-
neet muotoaan. Ammattiosastonkokouksessa voi olla 
kourallinen ihmisiä, mutta samaan aikaan jossain ajan-
kohtaisessa linkissä voi olla valtava määrä klikkauksia.  
  Yksi asia mikä ei ole muuttunut on kuitenkin se, että 
kaiken takana on aina ihminen. Toiminnan uskotta-
vuus on kuitenkin aina kiinni sitä pyörittävien ihmisten 
sitoutumisesta ja osaamisesta… 

 

TURVALLISTA DIGIAIKAA! 

TYÖSUOJELUVALTUUTETTU 
MARKO KOIVUMÄKI 
PUH. 040 768 2256 

marko.koivumaki@posti.com 

mailto:marko.koivumaki@posti.fi
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TIESITKÖ, ETTÄ…
 
Tiesitkö, että Merkilliset- lehden päätoimittajana 
jatkossa toimii Tom Tammerhag, sähköposti 
tom.tammerhag@suomi24.fi, puh. 045 328 1565. 
Päätoimittajan varalla toimii Tommi Tienpää. 
 
Tiesitkö, että ammattiosastomme sääntömääräi-
nen vuosikokous järjestetään maaliskuun 3. päi-
vänä 2018.  
 
Tiesitkö, että alueemme työsuojeluvaltuutettu 
Marko Koivumäki on valittu jakelun työsuojelun 
erityisvaltuutetun varaksi 1.1.2018 alkaen. 
 
Tiesitkö, että ammattiosastomme talvipäivät jär-
jestetään todennäköisesti lauantaina helmikuun 
24. päivä Papinsaaressa, Mäntyniemessä. Luvassa 
jälleen kaikkea mukavaa toimintaa ja vatsan täy-
tettä. Tule sinäkin koko perheen voimalla nautti-
maan mukavasta yhdessäolosta. Seuraa ilmoitte-
lua!  
 
Tiesitkö, että tästä löydät tärkeimmät päivämää-
rät vuoden 2018 presidentinvaaleissa; 
Ensimmäinen vaali; 
Ennakkoäänestys kotimaassa 17.-23.1.2018 
vaalipäivä sunnuntai 28.1.2018 
Mahdollinen toinen vaali; 
Ennakkoäänestys kotimaassa 31.1.-6.2.2018 
vaalipäivä sunnuntai 11.2.2018. 
 
Tiesitkö, että liittomme omistamassa hotelli Hei-
marissa on Kappelin Juustola. Siellä tehdään val-
kohomejuustoa nimeltään Lempeä Loreley sekä 
sinihomejuustoa Ilmeikäs Illusia. Myöhemmin 
ehkä muitakin juustolajeja on tulossa? 
  Juustonkeittäjänä toimii Petri Sikstus ja keittäjä-
kisällinä Mikko Sikstus. 
 
Tiesitkö, että Posti ottaa käyttöön työterveys-

huollon toteuttamissa ikäryhmäterveystarkastuk-

sissa (30v, 40v ja 50v) sähköisen terveyskyselyn 

ensi vuonna. 

Tiesitkö, että 74 % suomalaisista 15-74 vuotiaista 

käyttää Facebookia ainakin kerran viikossa. Osas-

tollammekin on omat Facebook sivut. Käy tutus-

tumassa, mikäli vielä et ole sitä tehnyt. 

 

Tiesitkö, että Posti- konsernin työhyvinvointisää-

tiö järjestää ensi vuonna kaksi liikuntaviikonlop-

pua.  

   Antin Askel on 19.5.2018 Peurungalla ja sisälii-

kuntafestivaali Vierumäellä 6.10.2018. Osanotta-

jille tarjotaan mahdollisuus perehtyä eri liikunta-

lajeihin. 

  Kesäkuussa todennäköisesti järjestetään kult-

tuuripainotteiset kesäpäivät Hämeenlinnassa. 

  Tarkempia tietoja tapahtumista löydät säätiön 

kotisivuilla www.tyohyvinvointisaatio.fi 

 

Tiesitkö, että työkyvyttömyyseläkkeellä olevien 

nuorten osuus on kasvussa. Noin 7300 alle 25- 

vuotiasta nuorta oli vuoden 2016 lopussa työky-

vyttömyyseläkkeellä. Valtaosa nuorten työkyvyt-

tömyyseläkkeitä johtuu mielenterveyden ja käyt-

täytymisen häiriöistä. 

 

Tiesitkö, että elinaikakerroin vuodelle 2018 on 

vahvistettu. Elinaikakerroin on 0.96102. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa sitä, että kertynyt eläke 

kerrotaan elinaikakertoimella. Esimerkki vuonna 

1956 syntynyt henkilö, jonka eläke olisi 1000, 00 

euroa, maksettavaksi jää 961,02 euroa- 

 
Tiesitkö, että jopa 1,2 miljoonaa suomalaista ko-
kee stressiä marras-joulukuussa. 
 
Tiesitkö, että seuraava Postipurjehdus pidetään 
marraskuun ensimmäisen viikon perjantaina 
2.11.2018. Postipurjehdus järjestetään Viking 
Gracella ja laiva on jo varattu. Postipurjehdus on 
nyt OPEN, eli myös muita ammattiosastoja on 
kutsuttu mukaan. 
 
Tiesitkö, että työttömyysturvan muutoksenhaku-
lautakunta yhdistetään sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakuntaan. Muutoksenhakulautakun-
nan uusi nimi on sosiaaliturva-asioiden muutok-
senhakulautakunta. 
 
JARMO NIEMI 
sekä 
toimituskunta 

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

Miksi konsulteille pitää maksaa viisi kertaa enem-

män kuin vakituisille työntekijöille? – Koska he 

ovat niin fiksuja, että eivät ole tulleet Postiin töi-

hin. 

 

 

Väsynyt tamperelainen aluepäällikkö meni lääkä-

rille valittamaan, ettei saanut öisin nukuttua, sillä 

naakat raakkuivat niin paljon. Lääkäri kirjoitti 

aluepäällikölle tuhdin annoksen unilääketablet-

teja. Parin viikon kuluttua aluepäällikkö palasi lää-

kärille entistä väsyneempänä: - Kaikki unilääkkeet 

ovat käyttämättä, sillä en ole saanut yhtään naak-

kaa ottamaan niitä, vaikka kuinka yritin. 

 

 

Erästä nimeltä mainitsematonta Postin johtajaa 

haastateltiin radiossa. Johtaja totesi: - Ennen 

meitä postilaisia haukkuivat vain koirat. Nyt eivät  

hauku enää koirat vaan kaikki muut. 

 

 

Tamperelainen Postin esimies seisoi yliopistolli-

sen keskussairaalan ulkopuolella ja kysyi.  - Mistä 

menen sisään. – Mikä teitä vaivaa, kysyi vastaan 

tullut postimies?  - Pääni on kipeä. – Silloin me-

nette tietysti tuosta pääsisäänkäynnistä. 

 

 

Toimittaja kysyi haastattelutilanteessa Hämeen-

linnalaiselta postimieheltä tämän motiivia soittaa 

juuri bassoa, eikä esimerkiksi sähkökitaraa. 

 - Höh, tokaisi basisti, kitarassahan on kuusi kieltä, 

ja minulla vain viisi sormea 

 

 

Tamperelainen postimies ilmoitti esimiehelleen 

tarvitsevansa sairauslomaa: - Minulla on tässä 

lääkärintodistus, etten kykene jakamaan postia. 

 - No, eipä sen toteamiseen lääkärintodistusta 

tarvita, totesi esimies. 

 

 

Tamperelainen aluejohtaja oli matkalla Helsinkiin. 

Hän osti junalipun ja nousi vaunuun. Kun konnari 

tuli lippuja tarkastamaan, hän kysyi: - Milloin tu-

lemme Helsinkiin? Konnari mietti hetken ja vas-

tasi: - Sitä on hiukan vaikea sanoa äkkiseltään. 

Käymme ensin Rovaniemellä kääntymässä. 

 

 

Tampereella herätyskokouksessa saarnaaja huusi 

ääni vavisten: Nouskaa ylös kaikki te, jotka halu-

atte päästä taivaaseen. 

  Yhtä lukuun ottamatta kaikki nousivat. – Mies 

hyvä, etkö sinä haluakaan päästä taivaaseen? 

saarnaaja ihmetteli.  - Kyllä minä haluan, sanoi 

postimies, mutta seuramatkoille en halua. 

 

 

Tamperelainen postimies oli eronnut jo kahdesti, 

mutta astui vielä kolmannen kerran avioon. 

 - Mitä oikein ajattelit. Etkö kahdesta kerrasta op-

pinut? Eihän joka kerta tarvitse mennä naimisiin, 

kun hiukan rakastuu, sanoi työkaveri. – Oli niin 

tylsää istua ravintolassa yksinään. – No, mitenkä 

nykyään? – Onpa taas kiva istua yksin. 

 

 

Pispalan Pulterissa oli postilaisten pikkujoulut 

menossa. Yhtäkkiä yksi pöydän ääressä kaljaa 

ryystäneistä esimiehistä putosi lattialle. Kaikki 

katsoivat lattialle lyyhistynyttä kaveria ja eräs 

postimiehistä totesi: - Juuri tuosta minä esimie-

hestämme pidän. Hän tietää aina tarkalleen, mil-

loin on saanut tarpeekseen ja on aika lopettaa. 

 

 

Tamperelainen postimies näki työkaverinsa Hä-

meen kadulla: - Olin eilen illalla vaimoni kanssa 

elokuvissa, kun viereeni istahti hemaisevan näköi-

nen kaunis nuori tyttö. – Häh, kuinka niin? – No, 

minä olin elokuvissa hemaisevan kauniin nuoren 

tytön kanssa, kun viereeni istui vaimoni. 

 

 



MERKILLISET 
_______________________________________________________________________________________ 

19 

 
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 2018 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/
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 SEURAAVA MERKILLISET-LEHTI ILMESTYY MAALISKUUSSA 2018 

SIIHEN TARKOITETUT JUTUT ON TOIMITETTAVA 28.2.2018 
MENNESSÄ 

 

TOIMITUKSEN OSOITE: 
MERKILLISET-LEHTI 

Paun Varsinais-Suomen osasto 
PL 100 

20251 TURKU 

 
 
 

Toimitus toivottaa kaikille Merkilliset- lehden 
lukijoille rauhaisaa joulua ja parempaa uutta 

vuotta 2018! 


