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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA 

 

 

 

 
LÄÄKKEET JA RESEPTIT 

 
Kevät saapui tuoden monenlaisia allergisia oi-

reita ja oireyhtymiä. Moniin näistä saa apua, 

kun käy lääkärissä ja hakee apteekista lää-

kettä sairauden oireisiin. 

Toisenlaisia reseptejä posti on tarjonnut ke-

vään aikana työntekijöilleen. Näistä resep-

teistä ei taida olla paljon apua työntekijöiden 

hyvinvointiin. 

Jotain suurta oli ilmassa, kun pääjohtaja 

Heikki Malinen kävi paikan päällä Raisiossa 

tutustumassa ”reseptiin”. 

Työntekijöiden palaute ei ole ollut pelkkiä rie-

munkiljahduksia uuden työtavan saapumi-

selle.  

 

KESÄ TULEE, OLETKO VALMIS 

 
Tässä toukokuun 12. päivä kun kirjoitan tätä, 

on ulkona kesäinen ilma ja lehdet tulleet jo 

melkein kokonaan puihin. Kohta alkaa kesälo-

mat pyöriä ja saamme taas hetken levähtää 

ja nauttia vapaa-ajasta ilman työkiireitä. 

Nämä jatkuvat muutokset ja työtapojen vaih-

taminen uusiin ja palaaminen vanhoihin on 

todella raskasta ja tuntuu välillä, ettei oikeaa 

työrauhaa enää olekaan. 

Paine tuntuu olevan kova myös esimiehillä ja 

työsuojeluasiamiehenä mietin usein myös 

heidän jaksamista, koska se vaikuttaa melkoi-

sesti myös meihin duunareihin. 

Siksi on tärkeää muistaa myös levätä työn 

ohella ja pitää taukoja. Työmme ole enää mi-

tenkään urakkaluonteista. 

Kun otetaan huomioon ihmisen kyky ja tahto 

tehdä töitä, pitäisi se riittää, että teemme  

 

 

 

parhaamme työssämme. Kukaan ei pysty aina 

onnistumaan 100%. 

Vaikka me ollaan postissa töissä, olemme kui-

tenkin vain ihmisiä.  

 

 

 
                                                                                                                                      

TOM TAMMERHAG                                                               

PÄÄTOIMITTAJA 
PUH. 045 3281565 
tom.tammerhag@suomi24.fi/@ 
posti.com 
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA 

 

LIIKU, LEPÄÄ JA NAUTI KESÄSTÄ 

Kesä on täällä! toteaa moni tällä hetkellä, kun 

”lämpöaaltoa” on kestänyt jo monta viikkoa. 

Tätä kirjoittaessa (20.5.) hellepäiviä on ollut 

useita verrattuna viime vuoteen, jolloin taisi 

hellepäiviä koko kesänä olla tasan yksi. 

 

KESÄ MÄNTYNIEMESSÄ 

Mikä voisi olla parempi paikka viettää lämmin 

kesäpäivä kuin osaston oma kesänvietto-

paikka Mäntyniemi Turun Papinsaaressa? 

Lehden ilmestyessä kesäkausi on alkanut siel-

läkin ja tämän kesän mökkiasukkaat puuhas-

televat grillaten, saunoen ja vaikka melomalla 

kahdella kanootilla, jotka vain odottavat siellä 

käyttäjäänsä. Tai jos vain haluat levätä ja 

nauttia ympäröivästä luonnosta – sekin on-

nistuu. Jos et ole vielä varannut mökkiä niin 

kysele Mäntyniemen isännältä Jorma Touko-

niemeltä, mikä on varaustilanne yöpyä maail-

man hienoimman saariston kupeessa. 

 

KESÄTEATTERI 

Kesällä osasto järjestää lippuja Vartiovuoren 

kesäteatteriin Taikuri Oz:n näytöksiin. Lippuja 

on varattu 100 kappaletta, esitykset alkavat 

12.6 ja viimeinen näytös on 11.8. Esityksen 

ajankohta varataan itse kesäteatterista, 

mutta kuitenkin 15.7. mennessä. PAU Varsi-

nais-Suomen osaston jäsenille liput 17eu-

roa/kpl. Max. neljä lippua per jäsen. Seuraa 

toimipaikkojen ilmoitustauluista lisätietoja.  

POSTIPURJEHDUS 

Syksyllä järjestetään taas aluejärjestön 

kanssa Postipurjehdus, tarkemmin 2.-3.11.18 

ja yhteishenkilönä toimii osastostamme 

Marko Koivumäki. Tämä kannattaa jo nyt lait-

taa kalenteriin muistiin. Lisää tästä myöhem-

min. 

TAUOT TYÖSSÄ 

Muistuttaisin kaikkia tässä myös yhteisesti 

sovitusta lisätauosta työpäivänä, jolloin sisäti-

loissa lämpömittari kipuaa yli +28 astetta. 

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan vel-

vollisuutena on teknisin toimenpitein huoleh-

tia siitä, että lämpötila työpaikalla pysyy alle 

+28 astetta. Jos työpaikan ilman lämpötila 

teknisistä toimenpiteistä huolimatta helteen 

vuoksi ylittää +28 astetta, on työtä ryhdyt-

tävä keventämään lyhentämällä työntekijöi-

den altistumisaikaa kuumuudelle. 

Lisätietoa työsuojeluhallinnon sivuilta: 

http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/fysikaali-

set-tekijat/lampoolot 

Tästä kaikesta huolimatta nautitaan alkavasta 

kesästä työssä ja kesälomalla. Suomi on 

täynnä mahdollisuuksia rentoutua ja kerätä 

voimia syksyn koitoksiin. 

HENRIK HUSAR, puheenjohtaja 

henrik.husar@posti.com   puh.040 5551010 

   

 

 

http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/fysikaaliset-tekijat/lampoolot
http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/fysikaaliset-tekijat/lampoolot
mailto:henrik.husar@posti.com
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PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN PALSTA 

PULLOTUKSEN päästyä vauhtiin moni on ilmais-
sut tyytyväisyytensä hyllytykseen työnä. Ongel-
mia roikkuu kuitenkin ilmassa, resursseja ei ole 
kaikkialla ollut käytössä sovitulla tavalla, mikä 
taas on johtanut siihen, että ”pullottajat” ovat 
saaneet hoitaa hyllytyksen ohella vanhan työvuo-
ronsa kokonaisuudessaan, toisinaan viemällä pul-
lotusta seuraavina päivinä tuplaposteja. Pahalta 
näyttää, jos sinänsä asiallinen lisätyö johtaa jake-
lujäämiin ja lisää henkilöstön kuormitusta koh-
tuuttomasti. Työnjohdon tehtävä on järjestää riit-
tävät resurssit tehtävään työhön, sen sijaan ideo-
logiana tuntuu olevan jatkuva tehostus ja asiansa 
osaavasta henkilöstöstä eroon pääseminen. Ke-
nen laariin toimintojen suunniteltujen ”tehostus-
ten” tuoma laadun heikennys sitten sataakin, 
henkilöstön joukosta nämä hyötyjät eivät taatusti 
löydy. 

LUOTTAMUSMIESORGANISAATIO on vihdoin 
saatu kuntoon. 21100 Naantali ja 21200 Raisio 
saivat vaalien jälkeen alueen luottamusmieheksi 
Anniina Hämäläisen ja varalle ajotaitomestari 
Seppo Uusikorven. Viimeisenä muttei vähäisim-
pänä vaalit käytiin 20780 Kaarina ja 20810 Turku -
alueella. Alueluottamusmieheksi valittiin Tommi 
Raitanen ja varalle Joona Alamäki. Onnittelut 
vielä valituille! 

Osa aiemmin valituista ehti jo osallistua kevään 
järjestökoulutuksiin, ja 22.5. pidetään alueella 
koulutuspäivä kaikille luottamusmiehille.  

Luottamusmiesten tehtävä on valvoa työehtoso-
pimuksen ja työlainsäädännön toteutumista työ-
paikoilla, toimia neuvottelijana henkilöstön ja esi-
miesten välillä, sekä edustaa tietysti ammattiliit-
toa. Harmittavan usein tulee eteen tilanteita 
missä luottamusmiesten kuvitellaan voivan estää 
ylitöiden syntymistä tai työnantajan määräämiä 
työn järjestelyjä.  

Näin ei tietysti ole, ja esimerkiksi ylityöt perustu-
vat työntekijän ja työnantajan väliseen sopimuk-
seen, eivätkä ole millään muotoa luottamusmies-
ten määriteltävissä. Työnantajan on tietysti nou-
datettava työsopimuslakia teettäessään ylitöitä, 
sekä huolehdittava työntekijöiden turvallisuu-
desta, jotta kuormitus ei kasva terveydelle haital-

liseksi. Muuten ylitöiden tekeminen perustuu va-
paaehtoisuuteen eikä luottamusmies voi niitä 
kieltää. 

Erilaiset työn järjestelyt, kuten se milloin, missä ja 
miten työtä tehdään, ovat työantajan työnjohto-
oikeuden piirissä, eivätkä luottamusmiehet tai 
liitto pysty näitäkään estämään, milloin työehto-
sopimusta tai lainsäädäntöä ei rikota.  

Luottamusmies voi silti neuvotella ja toimia oman 
työpaikkansa asiantuntijana töiden järjestelyissä. 
Fiksut esimiehet kuuntelevatkin työntekijöitä suo-
rittavan työn asiantuntijoina, ja juuri tämän 
vuoksi henkilöstön on hyvä tiedostaa ja ymmär-
tää luottamusmiehen asema ja vaikutusmahdolli-
suudet. Puhkumalla ja kovaa meteliä pitämällä 
saa nimittäin harvoin viestinsä perille, asiallisella 
keskustelulla ja tiedolla homma toimii paljon pa-
remmin. 

KESÄVÄHENNYKSET ovat jälleen saapumassa. Pa-
rin edellisenkin kesän ”vähennykset”, eli reittien 
purkaminen ja yhdistely, taitavat olla vielä päällä. 
Vähennykset tulevat kyllä aikataulullaan joka 
vuosi, sen sijaan resursoinnin laittaminen kun-
toon on kuin maailmanloppu, moneen kertaan on 
luvattu ja aina jäänyt toteutumatta. 

Kuuden tunnin sopparit ja pidemmät reitit tar-
koittavat oman laskuoppini mukaan sitä, että 
Posti maksaa lisä- ja ylitöitä turhasta, kun voisi 
välttää ne tekemällä sopimukset isommille tun-
neille. Suunnitelmat varmasti näyttävät tällä tyy-
lillä loistavilta, tuloksesta en olisi niinkään varma. 

Toki minä olenkin vain postityöntekijä eikä polla 
ehkä säteile yhtä kirkkaasti kuin sillä kuuluisalla 
johdolla. 

 

Hyvää kesää kaikesta huolimatta! 

Tommi Tienpää, PLM 

tommi.tienpaa@posti.com 
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TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALSTA 
 
Olen seurannut alueeni työntekijöiden ylityöker-
tymiä ja voin todeta ylityömäärien kääntyneen 
hienoiseen laskuun verrattuna esim. edelliseen 
vuoteen. Ylityömäärien kääntyminen laskusuun-
taan ei kuitenkaan kerro koko totuutta asiasta. 
JPU eli jakelupäiväuudistus tekee sen, että kun 
tiistaina tehdään lyhyempää työaikaa ja jakami-
nen on vähäistä, niin kuormittavuuspiikit siirtyvät 
muille päiville ja kun ylitöitä edelleen tulee pal-
jon, niin ne tulevat jo ennestään pitkien päivien 
päälle maanantai, keskiviikko, torstai ja perjantai. 
Olen kuullut pahan kielen sanovan työpaikalla ää-
neen, että tiistaipäivä on enää ainoa päivä, mil-
loin ei kerry jakelujäämiä. Toivon pahan kielen 
olevan väärässä, mutta jos näin on, niin kyllä sil-
loin olisi johdonkin jo aika reagoida – jos kokee 
asian tärkeäksi. 
 
Ammatillisen kuntoutuksen merkitys henkilöval-
taiselle yritykselle, kuten Postille on merkittävä. 
Hintalappu yritykselle voi olla miljoonia euroja, 
mikäli työntekijä menettää työkykynsä ennenai-
kaisesti. Määräaikaisilla eläkkeillä on suuri riski 
muuttua pysyviksi, ellei käännetä jokaista mah-
dollista kiveä työntekijän työkyvyn edistämiseksi. 
Postin työt ovat fyysisiä ja kuormittavia ja meillä 
on paljon määräaikaisia tai pysyviä työkyvyttö-
myyseläkkeitä. Työnantaja pitää mahdollistaa hy-
vän toimintakyvyn säilyminen järkevällä työn or-
ganisoimisella, turvallisella työympäristöllä ja var-
haisella tuella työkyvyn heikentyessä. Kuitenkin 
välillä tuntuu, että todellisuus on paljon tarua ih-
meellisempää. 
Työntekijä itsekin voi vaikuttaa työkykynsä säily-
miseen terveellisillä elämäntavoilla ja oikealla lii-
kunnalla. Edellä mainitut asiat lisäävät vireyttä 
työhön ja vapaa-aikaan.  
 
Pitkän ja rasittavan työuran tehneille on oikeus 
työuraeläkkeeseen. Henkilön on oltava 63-vuo-
tias ja/tai työuraa takana vähintään 38 vuotta. 
Työura on tehty rasittuneisuutta ja kuluneisuutta 
aiheuttavassa työssä ja työkyky on heikentynyt.  
 
 

Työsuhteen päättymisestä ei saa olla yli yhtä 
vuotta. Työn on pitänyt sisältää vähintään yhden 
seuraavista tekijöistä: 
 
1) suurta lihasvoimaa edellyttäviä tai lihaksia pit-
käkestoisesti kuormittavia työliikkeitä 
2) hengitys- ja verenkiertoelimistön erityisen voi-
maksasta kuormittumista 
3) kuormittavia ja hankalia työasentoja 
4) voimaa tai suurta nopeutta vaativia toistuvia 
työliikkeitä tai työliikkeitä, jotka sisältävät saman-
aikaisesti käsien puristusta, kiertoa ja voimaa. 
5) työskentelyä erityisen vaativassa ja poikkeuk-
sellista henkistä kuormitusta aiheuttavassa vuo-
rovaikutteisessa työssä 
6) työskentelyä jatkuvaa varuillaan oloa tai eri-
tyistä tarkkaavaisuutta edellyttävässä tehtävässä. 
Korkea tapaturman tai onnettomuuden riski tai il-
meinen väkivallan uhka. Lisäksi voidaan huomi-
oida rasittavuutta ja kuluttavuutta lisäävänä teki-
jänä työn poikkeukselliset fysikaaliset tekijät ja 
kuormittavuutta lisäävien suojavarusteiden 
käyttö.  
7) toistuvaa yötyötä sisältävä tai muutoin kuor-
mittava vuorotyö toistuvat pitkät työvuorot.  
Eläkehakemuksen tullessa vireille raskaan työn 
tulee jatkua tai sen päättymisestä saa olla kulu-
nut enintään vuosi. Eläkkeen hakija voi pyytää en-
nakkopäätöstä oikeudesta työuraeläkkeeseen. 
 
Työsuojeluasiamiesten alueellinen koulutus-
päivä järjestettiin 10.4. Liedon lajittelukeskuk-
sessa ja siitä on enemmän tässä lehdessä toisessa 
artikkelissa. Työsuojeluasiamiesten ja esimiesten 
yhteisiä skypejä  jostain ajankohtaisesta asiasta 
on pidetty jo runsaan vuoden ajan alueellani.  
Skype on määrä pitää aina kuukauden kolman-
tena perjantaina klo 8:00.  
 
Hyvien kokemuksien saattelemana työhyvin-
vointisäätiön alueellinen kulttuuritapahtuma to-
teutuu taas turussa.  Toimin tilaisuuden organi-
saattorina ja onnistuin saamaan 20 lippua lisää jo 
saatuihin 100 lippuun. Vielä olisi muutamalla pos-
tilaisella mahdollisuus päästä nauttimaan teat-
teri-illasta…  
TSV MARKO KOIVUMÄKI P. 040 768 2256
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LIEDON LAJITTELUKESKUKSEN PALSTA 
 

TILAPÄINEN POISSAOLO 
 Viime vuonna täyttäessäni 63 vuotta niin 

sanottu ”normaali” eläkeikäni meni ohi. Tämän 

taisi myös ”kroppa” tajuta, että yliajalla ollaan. 

Vuodenvaihteen jälkeen tuli terveydellisiä 

ongelmia, niitä sen paremmin yksilöimättä. 

Pitkään jatkuneen sairausloman jälkeen olen 

jälleen työelämässä, mutta miten pitkään, jää 

nähtäväksi. En nimittäin ole vieläkään täysin 

kunnossa. 

   Tämä vastauksena siihen, kun monet ovat 

ihmetelleet poissaoloani. Ikäväkseni täytyy 

sanoa, että en tosiaankaan vielä ole lähtenyt 

eläkkeelle, vaikka mieli kyllä tekisi. Sinnitellään 

siis vielä toistaiseksi. 

 

HTT 
 

Tällä kertaa HTT:n järjestelyvuorossa oli 

Helsingin porukka. Palaveri koostuu 

Pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun 

seudun käsittelyn luottamusmiesten ja 

työsuojeluihmisten vuosittaisista 

kokoontumisista kullakin alueella kerran 

vuodessa. Allekirjoittaneen lisäksi meiltä 

tilaisuuteen osallistuivat työsuojeluvaltuutettu 

Marko Koivumäki ja varapääluottamusmies 

Henrik Husar. Pääluottamusmies Tienpään 

ollessa estyneenä varapääluottamusmies 

Husarille tämä oli ”neitsytkeikka”. Yhteensä 

osaan ottajia oli 12+1, koska liiton toimistosta 

oli mukana liittosihteeri Esko Hietaniemi 

kertomassa ajankohtaisista asioista. Eskon 

bravuurilajina olivat myös mukavat kevennykset 

asian lomassa. Käsiteltävänä olevat pyritään 

ottamaan pääasiassa vain käsittelyn piiristä. 

Toki monta kertaa keskustelu myös rönsyilee. 

Kaikki osanottajat olivat taas liikuttavan 

yksimielisiä tapaamisten tarpeellisuudesta. 

   Yksimielisiä oltiin myös siitä, että ensi sijalla 

lisätyötä tarjotessa ovat omat osa-aikaiset ja 

vasta sitten vuokratyövoima. 

   Yhteinen ongelma tuntui olevan se, että 

mistään asioista ei oikein pysty enää nykyään 

sopimaan. Todellinen sopimisen kulttuuri 

puuttuu. 

 

KESÄ LÄHESTYY… 
 

Kesä lähestyy vinhaa vauhtia, vaikka ilmoista ei 

sitä juuri huomaakaan. 

   Välillä myös kiitosta, kun siihen on aihetta. 

Kesälomalistat tulivat Liedon 

lajittelukeskuksessa kerrankin ajoissa seinälle. 

   Lomansa toki jokainen käyttää miten haluaa 

ja lataa akkujaan kukin omalla tavallaan. En 

kuitenkaan voi olla taaskaan suosittelematta 

osastomme oman kesäpaikan Mäntyniemen 

suomia mahdollisuuksia. Vuokramökkien lisäksi 

jäsenillä on oikeus poiketa alueelle, vaikka vain 

uimaan ja saunomaan. Hirvensalon 

Mäntyniemeen pääsee kätevästi mm. fölin 

bussilla, eikä matka pyöräillenkään ole järin 

pitkä. Yhteyshenkilönä ja isännöitsijänä toimii 

Jorma Toukoniemi p. 050 303 5559. 

   Mitä mainion rauhoittumispaikka on myös 

Turun Posti- ja Lennätinurheilijoiden kesäpaikka 

Kemiön Sandössä. Sieltä löytyy 

mökkimajoitusta ja asuntovaunupaikkoja. 

Isännöitsijänä toimii Harri Jaatinen p. 040 557 

6360. 

 

Lämpimiä ja kuivia 

Skootterikelejä toivoen: 

 

HANNU LUUKKA 

LUOTTAMUSMIES 

LIEDON 

LAJITTELUKESKUS 

PUH. 040 706 1457 

hannu.luukka@posti.com  

 

 

 

 

 

mailto:hannu.luukka@posti.com%20i
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ELÄKKEELLE… 
 

Tulihan se päivä minullekin, kun viimeinen palkka 
Postista maksettiin tililleni ja seuraavan ”palkan” 
maksaa vakuutusyhtiö Ilmarinen, siis ensimmäi-
sen eläkkeeni. 
  Postin palkkalistoilla tuli oltua yli 43 vuotta, 
joista reilusti yli puolet päätoimisena edunvalvo-
jana. Postiura alkoi 1.3.1975 Turun pääpostissa ja 
monen eri vaiheen kautta se päättyi valtakunnal-
lisena käsittelyn ja kuljetuksen pääluottamusmie-
henä.  
  Paljon olisi kerrottavaa, mitä kaikkea on näiden 
vuosien aikana tapahtunut, mutta jätetään se 
myöhempään aikaan tai pidetään vain omana tie-
tona. 
  Mukavaa oli havaita, että on ystäviä ja hyviä ys-
täviä kertynyt näinä Postissa olo vuosien aikana, 
varmaan myös vihamiehiäkin. Mistä sitten erot-
taa ystävät ja hyvät ystävät? No, esimerkiksi siitä, 
että hyvät ystävät pitävät edelleen yhteyttä. Olin 
todella yllättänyt, että entisiä työkavereita mm. 
vanhan pääpostin ajoilta ovat ottaneet yhteyttä 
toivottaneet onnea eläkkeelle pääsyn johdosta ja 
juttua on muutenkin riittänyt.  
  Mukavaa on myös se, että hyviä ystäviä löytyy 
myös viimeaikaisista työkavereista, puhelinnume-
rokin kun on säilynyt entisenä. Nykyisin en kyllä-
kään aina pidä puhelinta ”käden ulottuvilla”, ku-
ten aiemmin, ja voi puhelin olla jopa suljettunakin 
toisinaan, enää ei vastata 24/7. 
 
Pakko myöntää, että ammattiyhdistyspolitiikkaa 
edelleen seuraan mielenkiinnolla, varsinkin oman 
liiton toimintaa ja tekemistä, mutta neuvomaan 
en ala. Käyn aina silloin tällöin liiton kotisivulla 
katsomassa missä mennään ja mitkä asiat puhut-
tavat. Seuraan myös kirjoittelua eri lehtien pals-
toilta koskien Postin toimintaa. Posti ei ole enti-
sensä, ei todellakaan ja mitä kaikkea vielä tulee-
kaan tapahtumaan? Nykyisen johdon aikana ku-
kaan ei tunnu Postissa enää ymmärtävän mitään 
postin perustoiminnasta, jakelusta tai käsitte-
lystä.  
  En tässä nyt ala sen enempää ”haukkumaan” 
Nokiasta tulleita johtajia, päälliköitä tai mitä niitä 
nyt sitten onkin, saatikka diplomi-insinöörejä, 
mutta ”johdossa” taitaa olla vikaa edelleen? 

   
Liittovaltuusto tekee merkittäviä päätöksiä liiton 
tulevaisuudesta valtuuston kokouksessa viikolla 
21, joista varmaan kuulemme jo ennen kuin tämä 
Merkilliset lehti ilmestyy, joten en ala sitä speku-
loimaan. Uskon ja toivon, että se mitä valtuusto 
päättää on paras liittomme tulevaisuuden kan-
nalta. 
 
Turun Posti-Seniorien toimintaa en vielä ole ehti-
nyt osallistumaan, mutta kyllä sekin päivä vielä 
tulee, jolloin olen mukana kuukausikokouksissa 
tai mukana retkillä. Miksi vielä en ole ehtinyt 
osallistumaan, johtuu siitä, että eläkeläisellä on 
jatkuvaa kiirettä. Kuten minulla on ollut ja näyt-
tää jatkuvan, mikäli kalenteria katsoo? 
   
 
OIKEIN MUKAVAA, AURINKOISTA JA LÄMMINTÄ 
KESÄÄ KAIKILLE! 
 
 
Oranssisen työeläkekortin omaava, mutta on-
neksi se on toiselta puolelta tumman sininen.  
 
Oranssi on värimme myös eläkkeellä? Onko? 
 
Jarmo Niemi 
evp. 
 
 
 

https://pixabay.com/fi/mailman-postman-mail-post-153743/
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EDUNVALVONNAN JA YHTEISTOIMINNAN KURSSI HEIMARISSA 16.04.-20.04.2018 
 

 
 

RYHMÄTEHTÄVIÄ JA POHDISKELUA 
  Heimariin kokoontui joukko luottareita ja 
työsuojeluasiamiehiä opiskelemaan, miten 
pystytään toimimaan paremmin työpaikoilla ja 
edistämään yhteistoimintaa työelämässä. 
  Juha Jaatinen (koulutussuunnittelija) avasi 
viikon ja laittoi aivomme toimintakuntoon viikkoa 
varten. Työsuojelun näkökulmasta huomasin, 
miten tärkeää on yhteistyö työnantajan kanssa. 
Mitään ei saada aikaiseksi, jos napit ovat 
vastakkain. Työntekijöiden jaksaminen, 
hyvinvointi, turvallisuus ja tasa-arvo olivat asioita, 
joita pohdittiin, miksi ne eivät aina toteudu 
kaikilla työpaikoilla. Työtä riittää näiden 
edistämiseksi. Erityisesti koetaan, ettei 
esimiesten kohtelu ole tasa-arvoista kaikkia 
kohtaan. Henkilökemiat kun vaikuttavat 
päätöksiin, vaikka näin ei saisi olla. 
  Ida Nummelin (työympäristöasiantuntija) veti 
yhden koulutuspäivän, joka sisälsi 
työturvallisuuslainsäädäntöä. 
 Jussi Saariketo (työehtoasiantuntija) toimi 
kouluttajana yhden päivän ja saimme perehtyä 
TES:in koukeroihin, sekä samalla kuulla 
mielenkiintoisia asioita liittyen työnantajan 
toimintaan. Saimme huomata, kuinka paljon PAU 

tekee meidän hyväksi töitä, vaikka se ei aina siltä 
kaikista tunnu.  
 Seppo Kinnunen (järjestöpäällikkö) avasi meille 
postin historiaa ja kertoi, kuinka järjestötoiminta 
sai alkunsa. Saimme huomata, kuinka paljon se 
on vaikuttanut työntekijöiden olosuhteisiin. 
Ilman työntekijöiden järjestäytymistä meillä olisi 
paljon huonommat olosuhteet työelämässä. 
                                             Tom Tammerhag, TSA 
 

PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN NÄKÖKULMA 
Koulutuksen myötä edunvalvonta oppii ja 
verkostoituu, lisäksi muutama päivä vuodessa 
poissa omasta kuplasta piristää kummasti elämää 
raskaista opiskelupäivistä huolimatta.  
PLM ja alueelliset luottamusmiehet muodostavat 
tiimin, kummallakin on omat tehtävänsä, 
alueluottamusmies vastaa oman alueensa 
edunvalvonnasta pääluottamusmiehen 
tukemana, ja PLM taas konsultoi 
luottamusmiehiä muodostaakseen 
kokonaiskuvan alueen tilanteesta, sekä eri 
toimipisteiden paikallisista erityispiirteistä. Yksin 
ei kukaan pärjää ja yhteistyö on voimaa. 
  
Tommi Tienpää, PLM                                 
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TYÖSUOJELUASIAMIESTEN KOULU-  
TUSPÄIVÄ 10.04.2018 
 
Työsuojeluasiamiesten alueellinen koulutus-
päivä järjestettiin Liedon lajittelukeskuksessa 
10.4.2018 muutaman vuoden tauon jälkeen. 
Vuoden 2015 Orion säästöohjelman myötä ko. 
asiamiesten koulutuspäiviä ei ole järjestetty työn-
antajan kovan kulukurin takia, mutta nyt pitkästä 
aikaa koulutuspäivä taas pidettiin. Asiasta oli 
väännetty useaan otteeseen peistä viimeisten 
vuosien aikana alueen työsuojeluryhmissä työ-
suojelun ja työnjohdon kesken. Itsekin olen use-
aan otteeseen tuonut esille työsuojeluasiamies-
ten verkostoitumisen tärkeyttä ja ylipäätään kou-
lutuksen merkitystä työsuojeluasioiden edistämi-
sen kannalta.  
Työsuojeluasiamiehet ovat myös iso vertaisryhmä 
toisillensa ja hyvien käytäntöjen vieminen kentän 
muille työpaikoille tuottaa kaikille hyvää. Kään-
täen myös pahimpien pullonkaulojen välttäminen 
tuottaa yhtä lailla hyvää kaikille. 
 
Työsuojeluasiamiehiä saapui paikalle lähes kai-
kista alueen yksiköistä. Eniten asiamiehiä oli jake-
lun toimipaikoista. Paikalle saapuivat: Aulis Liuk-
konen TKU 10, Joni Suodenjärvi sekä Hannu 
Kauppi TKU 52, Petri Tanninen TKU 61, Kimmo 
Lehtinen TKU 81, Juha Riihimäki Kaarina, Jaana 
Kuusisto Liedon jakelu, Sanna Kinnunen Parai-
nen, Pirjo Ruokonen Raisio, Tom Tammerhag 
Naantali, sekä Vakka-Suomesta VInkkilän asia-
mies Lauri Vuorela ja Mira Matikka Laitilasta. Lie-
don lajittelukeskuksesta paikalla oli kaksi asia-

miestä Pekka Iitti ja Petteri Syväkari, lisäksi kul-
jetuksen puolelta tilaisuuteen saapui vieraileviksi 
tähdiksi kolme työsuojeluasiamiestä, Sami Ketti-
nen, Markus Palin ja Tomi Honkanen sekä tieten-
kin kollegani työsuojeluvaltuutettu Lena Müller-
Salonen. Työsuojeluasiamies/työpaikkakouluttaja 
Petteri Syväkari Liedosta kierrätti halukkaita 
opastetusti Liedon lajittelukeskuksessa ja kulje-
tuksen kaverit tekivät saman terminaalin puolella.  
Työsuojeluvaltuutettujen Koivumäki & Müller-
Salosen lisäksi paikalla olivat saapuneet vielä työ-
suojelun toinen varavaltuutettu Henrik Husar ja 
alueen pääluottamusmies Tommi Tienpää, työ-
suojelupäällikkö Jyri-Jukka Laitinen, konsernin 
työsuojelupäällikkö Marjo Rehn sekä myös äitiys-
lomalle jäävä PAU:n uusi työympäristösihteeri  

 
 
 
Ida Nummelin ja hänen sijaisuuttaan hoitava 
Niina Pentinmäki.  
 
Massiivisia powerpointeja ei tarvittu, vaan koko 
tilaisuus meni keskustellen ja asiat saatiin puhu-
malla auki. Olihan paikalla läpileikkaus työpaikoil-
tamme ja korkean luokan työsuojeluosaamista 
kentän toimijoiden muodossa. Tältä osin tilaisuus 
siis muotoutui juuri sellaiseksi, kuin se oli alun pe-
rin ajateltukin.  
Tilaisuudessa vierailivat myös työnantajan ajan-
kohtaisia avaamassa aluepäällikkö Hannu Riihi-
mäki ja jakelupäällikkö Minna Karlsberg. Heidän-
kin osuutensa mentiin keskustellen läpi ja mo-
nessa asiassa saatiin hyödynnettyä vuorovaiku-
tusta mitä parhaimmalla tavalla.  
 
Päivän päätteeksi työsuojelupäällikkö Jyri-Jukka 
Laitinen veti läpi tapaturmantutkintakoulutuksen 
ja sivusi osuudessaan myös asiamiesten tehtäviä 
ja oikeuksia. 
Seuraavassa nostoja päivän sisällöistä: 

- turvallisuuskävelyitä ei pidetä joka pai-
kassa tai työsuojeluasiamiehen osallistu-
mista niihin ei ole varmistettu 

- ajankäyttöä ei ole 
- t

luasiamies mukaan 
- työturvallisuusasioiden tiedottamisessa 

työntekijöille parannettavaa 
- turvallisuuskävelyistä tiedottaminen ja ai-

kataulutus eivät ole joka paikassa täs-
mentynyttä 

- turvallisuuskävelyn sisältöä ei ole käsi-
telty työyhteisön kanssa ollenkaan 

- toimenpiteitä tiedostettuun ongelmaan 
ei ole viety loppuun 

- kaadetaan ongelma jollekin taholle, 
vaikka asia olisi ratkaistavissa työpaikalla 

- ei ymmärretä jakeluketjua kokonaisuu-
tena 

Palaute osanottajilta on ollut erittäin positii-
vista ja viesti päättäjille on selkeä, lisää täl-
laista! 
 
TSV MARKO KOIVUMÄKI P. 040 768 2256 

           marko.koivumäki@posti.com 
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IPC:n KANSAINVÄLISET-MESTARUUSKISAT PORTUGALISSA 17.-18.04.2018 

Seppo Uusikorpi ja Marjo Rehn edustivat Suomea postin ajotaitokisassa Portugalissa. Kisa ajettiin Estorilin 

kuuluisalla formularadalla. Reissulta he eivät palanneet tyhjin käsin, pronssisija oli huikea saavutus. Pokaali 

tuli myös meille Naantalin jakeluun näytille, ennen kun sen matka jatkui Helsinkiin. Voiton vei Portugali ja 

toiseksi tuli Belgia. 

Kisa oli kova ja spekulaatiot kisan jälkeen jättivät kysymyksiä, oliko Portugalin voitto oikeutettu? Huhut 

liikkuivat, että Portugalin edustaja oli käynyt edellisenä päivänä treenaamassa radalla. 

Olosuhteet olivat myös vaativat ilman lämpötilan ollessa +23. Ilmastointi ja ikkunat pidettiin kuitenkin 

autossa kiinni, jotta saatiin mahdollisimman hyvä tulos aikaiseksi. Päivät olivat muutenkin pitkiä, klo 9:00 

bussi tuli noutamaan kisaan ja vasta klo 18:00 illalla päästiin takaisin hotellille. 

Kisa koostui neljästä eri tehtävästä: 1. teoriakoe, 2. auton lähtötarkistus, renkaiden vaihto ja kansainvälisen 

liikennevahinkoilmoituksen täyttö kolaritapahtumasta, 3. Ecoradalla ajo sähkö- ja diesel autolla, sekä 4. 

taitorata-ajo dieselautolla.  

Sähköautolla radalla suoritettiin tehtäviä, kuten kirjeiden jakoa laatikoihin. Jos ei oikeaa laatikkoa 

(”asukasta”) löytynyt, piti kirje ”palauttaa” lähettäjälle. Myös isokokoisista lähetyksistä piti kirjoittaa 

saapumisilmoitus, tuttua meille. 

lisää asiasta: https://www.ipc.be/en/events_library/other_events/drivers-challenge2018,  

YOU TUBE VIDEO: Vlogger Syroop visits the 2018 IPC Drivers' Challenge.  Juttu: Tammerhag, kuvat: A-P Salo. 

 

kuvassa Naantalin jakelun porukka                   pronssikahvitus esimies A-P Salon järjestämänä 

https://www.ipc.be/en/events_library/other_events/drivers-challenge2018
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JUHANNUSJUHLAT MÄNTYNIEMESSÄ 22.6.2018 KLO 

12:00 ALKAEN! 

 

    kuva: Leena Toukoniemi 
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PAUN LOUNAIS-SUOMEN ALUEJÄRJESTÖ KUTSU/tiedote PAULAISILLE ammattiosastoille 

POSTIPURJEHDUS OPEN  
RISTEILY PE/ILTALÄHTÖ 
TURKU-TUKHOLMA-TURKU 
 

2.-3.11.2018 
Postipurjehdusohjelma 
meriaamiainen, buffet ruokailu, arpajaiset 
Missä menet Posti ja mitä tekee PAU? 
puheenjohtaja Heidi Nieminen, PAU ja jakelujohtaja Juhani Vuola, Posti 
keskustelupaneeli, missä edellisten lisäksi ovat mukana alueen pääluottamusmiehet, työsuojelu-
valtuutetut ja aluepäällikkö Hannu Riihimäki 
 
PAU:n Varsinais-Suomen osasto tukee risteilylle lähteviä jäseniään 10€/jäsen. Kyseessä oleva tuki 
vähennetään alla olevista hinnoista… 
 

240 € 
 

premium 1 hlö hytissä 

140 € 
 

premium 2 hlö hytissä 

130 € 
 

S4 1 hlö 
  

 95  € 
 

S4 2 hlö 
  

 80  € 
 

S4 3 hlö 
  

 75  € 
 

S4 4 hlö 
  

110 € 
 

I 4 1 hlö 
  

 80  € 
 

I 4 2 hlö 
  

 75  € 
 

I 4 3 hlö 
  

 70  € 
 

I 4 4 hlö 
  

 
Sitovat aikataulut: Varaus laivayhtiölle on tehty 250 henkilölle. Osallistumiset ja ilmoittautumiset 
Postipurjehdukselle viimeistään 3.9.2018 mennessä: 
 
risteilyvastaava Marko Koivumäki p. 040 768 2256 
marko.koivumaki@posti.com 

 
 

Meidänkö pikkujoulut täällä? 

ME 

OLEMME 

PAU 

mailto:marko.koivumaki@posti.com
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HENKILÖESITTELY: ANNIINA HÄMÄLÄINEN 
 
Olen Anniina Hämäläinen os. Kanerva, 
paljasjalkainen Turkulainen. Muutin 10 vuotta 
sitten maaseudun rauhaan Rymättylään. Nyt 
Rymättylän kirkonkylällä asuessa palvelut ovat 
kuitenkin lähempänä kuin koskaan isolla kirkolla 
asuessa. Perheeseeni kuuluu mies, syksyllä 
koulun aloittava tytär, kohta 5-vuotias poika sekä 
kolme kanakoiraa.  

 

Harrastukset pyörivät vahvasti lasten ja koirien 

ympärillä. Välillä tie vie koiranäyttelyyn, koirien 

pelto- tai vesityökokeeseen. Olen kyllä itse 

turistina niissä touhuissa, mieheni hoitaessa 

metsästysharrastuksen ja muut koiriin liittyvät 

aktiviteetit. Toki koirien hoitaminen on koko 

perheen juttu. 

Tyttöni taas on alkanut viihtyä monta kertaa 

viikossa jäähallilla taitoluistelun parissa, joten 

kuskin hommat määrittelevät perheen muun 

viikkorytmin. Poika sanoi aloittavansa syksyllä 

jääkiekon...no, se jää nähtäväksi lisääntyykö 

jäähalliaika tässä perheessä.  

"Omia" harrastuksiani on Rymättylän Soihdun 

liikuntaleikkikoulun ohjaaminen syksyisin ja 

keväisin kerran viikossa. Kun liikuntaleikkikoulu 

menee tauolle, alkaa kesäfutiksen ohjaajan pesti. 

Sekin on vain kerran viikossa ja pääsee vähän 

potkimaan palloa itsekin. Mukava verestää 

muistoja, joskus muinoin tuli pelattua 

mustavalkoisissa väreissä. Urheiluharrastusten 

lisäksi olen MLL Rymättylän hallituksessa. 

Tavoitteena pienellä järjestöllä on tuoda lapsille 

ja nuorille tekemistä omalla kylällä. 

 

Postiurani alkoi jo historiaan jääneessä Turun 

postikeskuksessa, vuosi taisi olla 2002. Kesätyö 

alkoi pikkukirjeiden lajittelussa, ja ensimmäinen 

yövuoro taisi tulla lusittua serkkuni opissa 

maakaapin manuhyllyssä. Siitä eteenpäin vuoteen 

2010 saakka tuli vietettyä enemmän ja 

vähemmän aikaa Uhrilähteenkadulla. Opiskelin 

kaksi vuotta töiden ohella ja valmistuin yo-

matkailuvirkailijaksi. Silloinen esimieheni 

kuitenkin tarjosi vakituista sopimusta ja sillä tiellä 

olen edelleen.  

Vuoden 2010 alussa sain pyytämäni siirron 

jakelun puolelle, kohteena Turku -81. Jakelu 

tuntui omalta "lajilta", itsenäistä työtä, kone ei 

määrittele taukoja ja saa liikkua. Postiopistoon 

haku tuli 2016 puolella ja hain sinne tietämättä 

kunnolla mihin olen hakenut. Pääsin kuitenkin 

opiskelemaan ja nyt vuoden ja muutamien 

kotipalvelutehtävien jälkeen taidan "valmistua". 

Varsinaisia työtehtäviä aiheeseen liittyen ei ole 

vielä tullut. 2017 alkupuolella minulle tarjoutui 

mahdollisuus vaihtaa Naantalin jakeluun, samalla 

työmatkani lyhentyi puolella. Kaikista työpisteistä 

on jäänyt kollegoita tutuiksi ja ystäviksi. Eivätkä 

kaikki sentään ole serkkujani.  

 

Naantalissa reilu vuoden työskennelleenä minulle 

tarjoutui mahdollisuus osallistua Naantalin ja 

Raision alueen luottamusmiesvaaleihin. Aina 

itselleni uskollisena sanoin jälleen kyllä 

ajattelematta sen enempää mihin olen taas 

ryhtymässä. Nyt olen tyytyväinen, että sanoin 

kyllä ja kiitos että tulin valituksi. Pestiä on vasta 

pari kuukautta takana, mutta toivottavasti paljon  

enemmän edessä.  

 

Anniina Hämäläinen 

Luottamusmies, Naantalin ja Raision alue 
anniina.hamalainen@posti.com 
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POSTI – SENIORIT, POSTI – SENIORIT, POSTI – SENIORIT 
 
TO 21.3.2018 Pidettiin vuosikokous Hansasalissa klo 14.00 alkaen 

- klo 13.00 aloitettiin ruokailu, meitä oli 52 ruokailijaa, jota Turun postiseniorit tuki 
- klo 14.00 aloitettiin vuosikokous, vajaa 60 osanottajaa, vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin 

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

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

 
TO 19.4.2018 pidettiin kuukausikokous Hansasalissa, klo 14.00 

- Alustaja: Pertti Pussinen, Maarian pappilasta 
- Aiheena: Maarian ja Maarian kirkon historia 

Alustus alkoi Maarian kirkon rakentamisesta, Maarian kunnan perustamisesta, vanhoista tavoista, 
ihmisistä, uskosta ja elämästä aina tähän päivään asti. Maarian 1300-luvulla valmistunut kirkko on 
eräs maamme vanhimmista keskiajalla rakennetuista kivikirkoista, paikalla on kuitenkin ilmeisesti 
sijainnut puinen kirkko jo 1200-luvulla. Maarian seurakunta on Suomen vanhimpia. Valtava Maarian 
pitäjä ulottui aikanaan Paattisilta Hirvensaloon,  
Turku oli siihen verrattuna vain peukalonpään kokoinen joenrannan seutukunta.  
Maariasta liitettiin Turkuun suuria osia vuonna 1944 ja loputkin vuonna 1967  

 
KE 16.5.2018 Olkiluodon matka, kuukausikokouksen tilalla, ilmoittautumisia ei enää oteta.   

- lähdöt: klo 7.30 Turun linja-autoasemalta ja klo 7.45 Turun postikeskuksesta 
 
Toukokuussa ja kesäkuukausina ei ole kuukausikokousta 
 
TI 5.6.2018 Viking Amorella, aamulähtö, lisätietoa Soili Seppä 0400 466753  

- Matkan hinta: 28€/2hA-hytti, sisältäen myös buffetin ja pullakahvit, ilm. ja maksut 23.5. mennessä 
TO 5.7.2018 Rauman kesäteatteri: Sellaista elämä on, kertoo Juha Watt Vainion elämästä  

- Lähdöt: klo 11.30 Turun linja-autoasema ja klo 11.45 Turun postikeskus 
- matkan hinta 60€, ei jäsenet 70€, maksut 5.6.2018 mennessä, tilille FI55 8000 2105 2093 98 
- sitovat ilmoittautumiset 5.6.2018 mennessä Terttu Sepälle, puh. 050 3077 148  

TI 7.8.2018 Oloneuvosten päivä Mäntyniemessä klo.13-17. Ilmoittautumiset Jorma Toukoniemelle 
                                                            puh.050 3035559 
PE – LA 17 – 18.8.2018 Lahti – Hämeenlinnan matka: Matkalle on vielä tilaa, ei tarvitse olla postiseniori.  

- Lähdöt: klo 7.30 Turun postikeskus ja klo 7.45. Turun linja-autoasemalta,  
- bussikuskina toimii Lasse Kiviniitty, 040 8419898  
- Hinta: 110€ jäsenille ja muille 130€, sisältää bussimatkat, ruokailut ja majoituksen, ilm. 16.7. 

mennessä 
- Matkanjohtaja Pertti Siika 050 5562272  
- ilmoittautumiset Reino Intovuori, 040 7083283 tai turun.postiseniorit@gmail.com  
- maksut Turun Posti – Seniorien Danske pankin tilille: FI55 8000 2105 2093 98 

 TO 20.9.2018 Kuukausikokous klo 14.00 Hansasalissa. 
 

mailto:turun.postiseniorit@gmail.com
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TI 2.10.2018 
 Viking Grace – risteily: iltalähtö klo 20.55, paluu 3.10.klo 19.50, ilmoittautumiset Soili Seppä 0400 466753 

- Matkan hinta 35€/2hA-hytti, sisältäen myös buffetin, kuohuviinin ja pullakahvit, ilm. ja maksut 17.9. 
mennessä.  

- laivalla esiintyy Matti ja Teppo 
  
 TO 18.10.2018 Kuukausikokous klo 14.00 Hansasalissa. 
 
Marraskuussa ei ole kuukausikokousta, koska järjestämme teatterimatkan.   
 
PE 15.11.2018 Teatterimatka Tampereen työväen teatteriin: Tämä on ryöstö – komedia  

- lisätietoa näytelmästä www.ttt-teatteri.fi ja matkanjohtajalta Pertti Siika 050 5562272 
- ilmoittautumisia otetaan vastaan vasta torstaina 20.9.2018 alkaen kuukausikokouksessa Han-

sasalissa 
 

TI 4.12.2018 pikkujoulut Hansasalissa, klo 18.00 alkaen, jouluruokaa, ohjelmaa ja orkesteri soittaa tanssi-
musiikkia  

- tarkempi ohjelma, hinnat, mainokset, ilmoittautumiset, ym. asiat, selviävät vasta syksyllä.  
 
Turun postisenioreilla on oma FACEBOOK – sivu, sivua päivittää Arto Heinonen johtokunnastamme, terve-
tuloa ryhmään.  
 
Sähköpostiosoitteemme on turun.postiseniorit@gmail.com sinne voi ilmoittautua retkiin, ym. ja antaa pa-
lautetta  
 
Tervetuloa mukaan kaikkiin tapahtumiin                                 

    Reino Intovuori  

 

 
Kuva 1. Pertti Pussinen Maarian pappilasta Turun postiseniorien kuukausikokouksessa torstaina 19.4.2018. 

Kuva 2. Kunniapuheenjohtajamme Antero Kalervo, joka sai ensimmäisen Turun postiseniorien standardin 

torstaina 7.12.2017 joulujuhlassamme Hansasalissa, täytti 90v. 26.12.2017. 

 

http://www.ttt-teatteri.fi/
mailto:turun.postiseniorit@gmail.com
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Osa 42. Polkupyörä verraton väline 
 
Pyöräily parantaa kuntoa, kehittää tasapainoa, 
lisää lihasvoimaa, virkistää mieltä ja on lääkettä 
nivelille. Pyöräily on myös saasteeton ja edulli-
nen tapa kulkea paikasta toiseen. 
Monelle Postilaiselle ympärivuotinen pyöräily on 
arkipäivää postityössä. Nyt kevään saapuessa ja 
ilmojen lämmetessä moni muukin ottaa polku-
pyörän taas varaston kätköistä esille.  
Polkupyörä vaatii säännöllistä tarkkailua ja huol-
toa, ilman niitä yksinkertainenkaan tekniikka ei 
pysy kunnossa. Nykyisin kun pyörissä on, vaikka 
mitä hienouksia ei huoltopalvelun ostaminen ole 
välttämättömästi mikään hullumpi päätös. Pyö-
rän käyttöiän pidentyessä ammattilaisen tekemä 
huolto maksaa itsensä hyvinkin takaisin. Jos huol-
lat pyörääsi itse: 
- tarkista aina säännöllisesti, että jarrut ja vaih-
teet toimivat ja ovat oikein säädetyt 
- ohjain, ohjainkannatin ja istuin ovat kunnolla 
kiinni  
- renkaissa on riittävä ilmanpaine 
- polkimet ovat kunnolla kiinni  
- tarkista kaikki pultit ja kiristä tarvittaessa. Var-
sinkin kausirenkaiden vaihtamisen jälkeen on 
hyvä tehdä vielä kerran tarkastukset.  
- pyörän rungossa, haarukoissa tai etuseisontatu-
essa voi olla vääntymiä tai murtumia  
- itsekin voi tehdä puhdistamisia, pieniä säätöjä, 
pumppaamista ym. pientä huoltojuttua. Öljyllä ja 
CRC pullolla saa jo paljon hyvää aikaan.  
 
Joskus pinnoja puuttuu tai joku niistä on selvästi 
vierekkäistä löysempi. Tällöin vanne menee hel-
posti korjauskelvottomaksi. Mikäli keskiölaake-
rissa (poljinkampi) on selvää välystä voi kokeilla 
ottamalla kiinni kammesta ja heiluttamalla. Välys 
aiheuttaa nopeasti kalliin remontin. Vanteiden 
napalaakerien kireyttä voi kokeilla ottamalla 
kiinni toisella kädellä kiinni haarukasta ja toisella 
vanteesta, sekä tunnustella heiluttamalla onko 
tuntuvaa sivuliikettä. 
 
 
 
 
 
 

Jos renkaat ovat selvästi kuluneet tai vaurioitu-
neet, niin ei kannata odottaa rengasrikkoa, vaan 
vaihtaa kuluneet renkaat pikimmiten uusiin ja eh-
jiin.  
 
Liikenneturvallisuus on kaiken A ja O! 
 
Reitin valinnalla voi lisätä pyöräilyn turvallisuutta 
ja mukavuutta. Kannattaa kiinnittää huomiota 
tien ylityksiin, sillä risteykset ovat usein pyöräili-
jöiden vaaranpaikkoja.  
Ajonopeus ja välimatka on hyvä sijoittaa muun lii-
kennetilanteen ja ympäristön mukaan. Kevyen lii-
kenteen väylillä on usein monen ikäisiä ja erilai-
silla valmiuksilla olevia kulkijoita. Päiväkotien ja 
koulujen lähistöllä kannattaa olla erityisen varo-
vainen, sillä lasten valmiudet liikkua liikenteessä 
ovat vasta kehittymässä. Pyöräilijänkin on tärkeä 
tuntea kaikki liikennesäännöt. 
 
Liikenteen tarkkailu vaatii keskittymistä. Musiikin 
kuuntelu tai kännykän käyttö voivat viedä tark-
kaavaisuutta pois liikennetilanteesta. Ennakoiva 
pyöräilijä kertoo muille omista aikeistaan. Pyöräil-
lessä ollaan koko ajan vuorovaikutuksessa mui-
den tienkäyttäjien kanssa. Omien aikeiden ilmai-
seminen esimerkiksi suuntamerkkiä näyttämällä 
tai soittokelloa rimpauttamalla parantaa kaikkien 
mahdollisuuksia ennakoida ja toimia turvallisesti. 
 
Jos pyörään kiinnittää tukevat ja hyvät pyörälau-
kut, kulkevat myös ostokset mukavasti matkassa. 
Kuljetettaessa tavaraa pyörällä, on tasapainosta 
huolehdittava. Kun kuorma on tasaisesti polku-
pyörän kummallakin puolella, kulku on vakaam-
paa ja turvallisempaa. 
 
Itse olen haastanut itseni tämän kevät/kesä kau-
den aikana käyttämään fillaria työmatkoilla niin 
paljon kuin mahdollista. Saapa nähdä, miten tä-
män asian kanssa lopulta tulee käymään… 
 
TSV MARKO KOIVUMÄKI 

marko.koivumaki@posti.com  

 



MERKILLISET 
_______________________________________________________________________________________ 

  17 

TIESITKÖ, ETTÄ… 
 

Tiesitkö, että vuokranantaja irtisanoi Rieska-
lähteentien jakelun toimitilat. ”Meijerin” on 
oltava tyhjä lokakuun lopussa. 

 

Tiesitkö, että Liedon lajittelukeskuksessa on 
henkilöstölle oma Smartpost-pakettiauto-
maatti. 

 

Tiesitkö, että uudet kevytkulkuneuvot piti 
tulla toukokuun lopulla jakelun käyttöön. 

 

Tiesitkö, että postinkäsittelyn ja kuljetuksen 
valtakunnallinen pääluottamusmies Jarmo 
Niemi jäi eläkkeelle 1.4.2018. 

 

Tiesitkö, että Mäntyniemessä on vielä viik-
komökkejä vapaana tänä kesänä. Tiedustelut 
voit tehdä isäntä Jorma Toukoniemeltä puh. 
050 303 5559 

 

Tiesitkö, että 1998 hankitut postijalkineet ha-
joavat 20 vuoden käytön jälkeen käyttökel-
vottomiksi.  

 

Tiesitkö, että PAU:n Auralan tasokasta huvi-
laa voi vuokrata juhla ym. käyttöön. Uusim-
massa Reitti-lehdestä löytyy lisätietoa. Katso 
kuvia netistä. Hakusanoilla PAU AURALA 

 

 

 

 

Tiesitkö, että kuljetusliitot KL on perustettu 

24.5.2018 Siihen kuuluu AKT, PAU, SMU, VML 

ja RVL. 

 

Tiesitkö, että 1.7. kilpailutus postinjakelusta 

ratkeaa. 

 

Tiesitkö, että PAU:lla on uudet kotisivut 

pau.fi 

 

Tiesitkö, että jäsenhankintakampanja on al-

kanut. Tarkkaile ilmoitustaulua työpaikalla. 

 

 

Tiesitkö, että seuraava Merkilliset-lehti il-

mestyy vain sähköisessä muodossa. 

 

  
 

Tiesitkö, että 2018 toukokuu rikkoo lämpö-

ennätyksiä Suomessa. 
 

 

  
Tiesitkö, että kamelit voivat olla kuukausia 
juomatta vettä ja juovat sitten jopa 100 litraa 
kerralla.  
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VITSIT…. VITSIT…. VITSIT…. 
 

Aluepäällikkö ja reittisuunnittelija olivat pe-

lanneet golfia yhdessä 30 vuotta, ja aina alue-

päällikkö oli hävinnyt käytettyään keskimää-

rin seitsemän lyöntiä reikää kohden suunnit-

telijan kuutta vastaan. 

Kaksikon aloittaessa jälleen golfkauden, alue-

päällikkö oli päättänyt voittaa hinnalla millä 

hyvänsä. Aina suunnittelijan keskittyessä vuo-

roonsa, aluepäällikkö teki mitä ihmeellisem-

piä kevätjuhlaliikkeitä ja ulvoi kuin susi. Ja 

aina suunnittelija löi kylmän rauhallisesti kuu-

della lyönnillä reikään. 

Radan jälkeen kaikkensa antanut aluepääl-

likkö tiedusteli naama punaisena suunnitteli-

jalta, miten ihmeessä tämä pystyi keskitty-

mään aluepäällikön pelleillessä ja ulvoessa? 

 

Suunnittelija: Anteeksi kuinka? Käännän kuu-

lolaitteeni päälle… 

Aluepäällikkö: Niin että miten ihmeessä pys-

tyit keskittymään lyönteihin, vaikka tein kaik-

keni häiritäkseni sinua? 

Suunnittelija: Nyt en oikein ymmärrä, minä-

hän olen ollut sokea lapsesta asti! 

 

 

Aikakoneella on uusi treenikämppä. 

Saniteettitilat. 

 

 

Mikä on kiinalaisten uusi matkaopas? 

Aasiantuntija. 

 

 

Mitä kirjekuori sanoi postimerkille? 

- Liimaudu kiinni kylkeeni, niin lähdetään yh-

dessä maailmalle. 

 

 

 

 

VITSIT…. VITSIT…. VITSIT…. 
 
- Mitä yhteistä on tuhmalla pojalla ja posti-
merkillä? 
- Molemmat pannaan nurkkaan. 
 

 
Postinjakajan vaimo soitti hädissään miehelle 
töihin. 
-mitä ihmettä mä nyt teen, kun auto käy ihan 
kuumana! 
 Postinjakaja mietti hetken ja sanoi: 
-sano sille, että sulla särkee pää 
 

 
Postimies oli treffeillä ja kertoi niistä innois-
saan työkaverille. 
-olin muuten tossa treffeillä viikonloppuna ja 
mulle jäi niistä hyvä kutina! 
 
 

 
Mitä eroa on tepsin ja tapparan kannattajan 
yliajossa? 
Tepsin kannattajan edestä löytyy jarrutusjäl-
jet. 
 

 
Tapani Kansa perusti kukkakaupan. 
Mikä tuli nimeksi? 
Kansan Roses 
 

 
Miten kukkaset lisääntyvät? 
Itse kukin. 
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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 5728759 
tommi.tienpaa@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 5728759, 
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:pauvsosasto@gmail.com
http://www.varsinais-suomi.pau.fi/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://papunet.net/tietoa/fileadmin/kuvat/kuvatyokalu/paivitykset/paivitys_28_10_2008/piirroskuva/annakaisa_ojanen/sakset1_vari.jpg&imgrefurl=http://papunet.net/tietoa/materiaalit/kuvapankki/koulu-ja-harrastukset/tekstiilityo-ja-askartelu.html?p%3D1&usg=__6uz3INAMb-jbmeKpBoV0uZIWomg=&h=362&w=500&sz=70&hl=fi&start=42&zoom=1&tbnid=MG7p6Xnv6JpJ8M:&tbnh=94&tbnw=130&ei=GS5XT7PVJ4zO4QS0ya2fDw&prev=/search?q%3Dsakset%26start%3D21%26um%3D1%26hl%3Dfi%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:fi%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


 

 

 

     SEURAAVA MERKILLISET-LEHTI ILMESTYY SYYSKUUSSA 2018 

SIIHEN TARKOITETUT JUTUT ON TOIMITETTAVA 4.9.2018 MENNESSÄ 
 

TOIMITUKSEN OSOITE: 
MERKILLISET-LEHTI 

Paun Varsinais-Suomen osasto 
PL 100 

20251 TURKU 
 
 
 
 

 
 
 

Toimitus toivottaa kaikille Merkilliset- lehden 
lukijoille aurinkoista kesää! 


