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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA 

 
Arvoisat Merkilliset-lehden lukijat  

 

 Tässä lehdessä aloittaa uusi kirjoittaja. Lehdestä 

voit lukea lisää hänestä. Asiaan vaikutti se, että 

pitkäaikainen osastomme toimikunnassakin vuo-

sikymmeniä vaikuttanut luottamusmies ja POK 

palstan kirjoittaja Hannu Luukka jäi oloneu-

vokseksi.  

 

  Kevät käynnistyi jakelussa yt-neuvotteluiden 

merkeissä. Niitä tuntuu tänä 2010-luvulla tulevan 

koko ajan kiihtyvään tahtiin. Postilla on suuret 

säästötoimenpiteet käynnissä tulevina vuosina. 

Onneksi on asetettu tavoite, että 2020 posti olisi 

paras työpaikka. Mutta maksetaanko siitä palkkaa 

sen verran, että tulee toimeen? 

 

TES-shoppailu puhuttaa ja näkyy PAU:n aloitta-

massa kampanjassa. 

 

  Nyt ollaan jo pitkällä keväässä ja monien mieli jo 

siirtyy kesälomiin ja kaikkeen mukavaan tekemi-

seen.  

 

  Kevät on myös PAU:n järjestämien kurssien ai-

kaa ja Heimarissa järjestetään toukokuussa työ-

suojelun, työoikeuden ja työehtojen kursseja. 

On tärkeää, että työpaikoilla on ihmisiä, joiden 

puoleen voi kääntyä, jos työnantaja ei noudata la-

keja ja säädöksiä. Näinä aikoina työntekijöiden on 

tärkeää pitää yhtä ja olla järjestäytyneitä, jotta 

voimme vaikuttaa työantajan päätöksiin. 

Muista ettet ole yksin ja apua saa. 

 

  Oi niitä aikoja sanonta alkaa olla meillä postissa 

hyvinkin osuva. Jaksaminen ja taloudellinen epä-

varmuus kuormittavat mieltä ja kroppaa. Siksi 

henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista huolehti-

minen on tärkeää. Tietoa ja ohjeita löytyy kyllä 

laidasta laitaan, mutta aina ei pysty tai jaksa ha-

kea apua. Sosiaalinen verkosto on hyvä olla kun-

nossa. 

Työkaverin ja läheisten tuki on tärkeää. Mieli väis-

tyy ikävistä asioista, kun on jotain mielekästä te-

kemistä. 

 

Jokainen nauttii kesästä omalla tavallaan, mutta 

yksi hyvä vaihtoehto on mennä rentoutumaan 

PAU V-S kesäpaikkaan Mäntyniemeen. Käydä 

vaikka uimassa ja grillata pari makkaraa.  

Kohta nautitaan taas kesästä! 

   

 

                                                                                                                                      

TOM TAMMERHAG                                                               

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

Hyvät PAU:n VS osaston jäsenet! 

Olen nyt toiminut ensimmäisen vuoden puheen-

johtajana ja toimintamme on ollut sitä mitä sen 

kuuluukin olla: edunvalvontaa ja jäsenten etujen 

turvaa, tukea, neuvoja ja palveluja. 

Yleensä tässä kohtaa käydään läpi mitä toiminta-

vuonna on tehty, minä suuntaisin katseeni tule-

vaisuuteen. Tänä vuonna tulee tapahtumaan pal-

jon, enkä ehdi tässä kaikkea edes avaamaan. Suu-

rimmat asiat, jotka koskevat meitä kaikkia on 

eduskuntavaalit ja syksyn työehtosopimuksen uu-

siminen. 

Tärkeät eduskuntavaalit oli sunnuntaina 14. huh-

tikuuta ja ne ovat elintärkeät mielestäni meille 

niin työelämässä kuin jo työelämänsä tehneille. 

Edellinen hallitus sai aikaan ennen kaikkea huo-

non uuden postilain, joka antoi työnantajalle, 

Postille, mahdollisuuden kolmipäiväseen postin-

kantoon. Ja sitä se onkin käyttänyt vaikka tiistai-

sin ja perjantaisin kannetaankin postia. Tämä 

muutos on ollut ikävä päätös jokaiselle postilai-

selle. 

Myöskin edellinen hallitus on kurittanut posti-

työntekijää jo muutenkin mm. kikyillä ja työsuh-

deturvan heikennyksillä. Lakko-oikeuden kaventa-

mistakin on väläytetty rajoittavaksi, mutta se on 

onneksi saatu vielä pidettyä sellaisenaan. 

Edellä mainittujen vuoksi oli erittäin tärkeää, että 

me kaikki vaikutimme äänestämällä näissä edus-

kuntavaaleissa työläisten etuja ajamaa puoluetta. 

Nukkumalla vaalien yli emme todellakaan pa-

ranna tilannetta postilaisen työelämässä, puhu-

mattakaan heidän perheistään. 

Osastossamme on jouduttu pienelle nälkäkuurille 

taloudellisesti alati vähentyneen jäsenmaksupa-

lautteen vuoksi eikä parannuksia ole näköpiirissä. 

Aiomme kuitenkin tehdä Mäntyniemessä pientä 

pintaremonttia tulevien neljän vuoden aikana jä-

senten kesäpaikan viihtyvyyden eteen. 

Näin aloitin puheenjohtajana puheeni 30.3.2019 

vuosikokouksessa ennen eduskuntavaaleja.  

Nyt on vaalit käyty läpi ja 200 meidän edusta-

jaamme on valittu Arkadianmäelle päättämään 

Suomen tulevaisuudesta. Mielenkiintoista faktaa 

oli se, että ensimmäisen kerran eduskuntavaalien 

historiassa jokaisen puolueen osuus vaaleissa an-

netuista äänistä jäi alle 20 prosentin. Vaikka ää-

nestysprosentti kasvoikin 1,8 - 2,0 riippuen las-

kentatavasta. Valituista kansanedustajista naisia 

oli 92, mikä oli enemmän kuin koskaan aiemmin. 

Edellinen ennätys oli vuodelta 2011, jolloin naisia 

valittiin eduskuntaan 85. 

Voittajaksi vaaleissa kansa valitsi Sosiaalidemo-

kraatit niukalla 0,2% äänten enemmistöllä Perus-

suomalaisista. Nyt jää sitten Antti Rinteen vas-

tuulle hallitustunnustelijana millaisen hallituksen 

Suomi saa. Helppoa hallituksen muodostaminen 

ei tule olemaan ja aikaa siihen voi mennä. 

 

Uusi toimikunta on aloittanut työnsä ja olen hy-

vin tyytyväinen sen kokoonpanoon. Saimme laa-

jan ammattiryhmän kattauksen toimikuntaan, 

mukana kaikista ammattiryhmistä on vähintään 

yksi edustaja. 

 

Ennen kesälomien alkamista jo toiset isot YT 

neuvottelut ovat alkaneet ja elämme vasta tätä 

kirjoittaessa huhtikuuta. Kolmannet YT neuvotte-

lut alkavat viimeistään syksyllä, kun selviää miten 

MSM koneet alkavat kunnolla toimia. Nämä jat-

kuvat YT neuvottelut henkilöstön tulevaisuudesta 

eivät voi olla vaikuttamatta työntekijöiden työ-

moraaliin ja heidän perheittensä elämiseen. Jat-

kuva epävarmuus työn jatkosta on varmasti ras-

kasta. Toivottavasti seuraava Suomen hallitus 

voisi tuoda enemmän järkeä tähän työnanta-

jamme nykyiseen toimintaan, sekä antaisi meidän 

jo vihdoinkin tehdä työtämme rauhassa ja sillä 

rautaisella ammattitaidolla, jonka vain me 

osaamme. Lämmintä kevättä toivottaen, 

 

HENRIK HUSAR 

puheenjohtaja 
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PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN PALSTA 

 
Yhteistoimintaneuvottelua toisensa perään 
 
   5.2. Posti aloitti tuotannollisiin ja taloudellisiin 
syihin perustuvat yhteistoimintaneuvottelut. Suo-
meksi henkilöstökuluja haluttiin vähentää. Varsi-
nais-Suomen alueella vähennystarpeeksi ilmoitet-
tiin viisi irtisanottavaa, 40 osa-aikaistettavaa ja 
500 lomautettavaa, kohderyhmään kuului 635 ja-
kelun työntekijää. Lopputulos oli tietysti selvästi 
vähemmän, kahdeksan osa-aikaistettavaa, joista 
kaikille tarjottiin kokopäiväisyyttä työssäkäynti-
alueen vaihtamisella.  
  
  Noin puolet vähennystarpeesta poistui vapaaeh-
toisilla ratkaisuilla, eli käytännössä Uuteen pol-
kuun lähteneillä. Loput vähennykset sovittiin nol-
laan paikallisilla sopimuksilla, eli sopimalla 4 – 10 
tunnin työaikakehys työpäivään, sekä mahdolli-
suus muuttaa neljän viikon työvuorojakson en-
simmäisellä viikolla kahden viimeisen viikon työn 
alkamis- ja loppumisaikoja. Molemmat sopimuk-
set ovat määräaikaisesti voimassa 3.11.2019 asti, 
mutta jatkuvat toistaiseksi voimassaolevina, mi-
käli meillä on voimassa oleva PAU:n työehtosopi-
mus neuvoteltuna marraskuun alkaessa. 
    
   4 – 10 tuntiset eivät luonnollisesti ole suurta 
osaa henkilöstöstä miellyttäneet, mutta äänek-
käin arvostelu ei ole ainakaan itselle asti tullut. 
Oletettavasti suurin osa porukasta on ymmärtä-
nyt, että näillä sopimuksilla estettiin noin 20 ihmi-
sen osa-aikaistaminen.  
   Valitettavasti ongelmia on odotettavissa lisää 
MSM-lajittelukoneiden myötä. Koneiden on tar-
koitus tuottaa valmista nippua jakelujärjestyk-
seen isot kirjeet, lehdet ja paketit mukaan lukien. 
Posti jättikin Varsinais-Suomen alueelle tuta-yh-
teistoiminnan auki koneiden arvioitujen vaikutus-
ten osalta, lähtökohta on kuitenkin jopa 36 irtisa-
nottavaa tai osa-aikaistettavaa, sekä 300 lo-
mautettavaa postinumeroalueille 20 – 25. 
 
   Tätä kirjoittaessa myös esimiehille ja palvelupis-
teisiin on käynnistetty tuta-yt. Lisäksi uusi SOL lo-
gistiikkapalvelut Oy on Medialiiton jäsen ja sovel-
taa Teollisuusliiton jakelun työehtosopimusta yri-

tyksen kautta Postiin vuokralle tuleviin työnteki-
jöihin. Tämä tarkoittaa selvää palkkojen polke-
mista, Teollisuusliiton työehtosopimuksen tunti-
palkat nimittäin osuvat haarukkaan 8.90 – 10.26 € 
palvelusvuosista riippuen. Palkkojen halpuutta-
mista vastaan PAU onkin kampanjoinut mm. pe-
rustamalla sivuston www.tyoehtoshoppailu.fi. 
Kuljetuksenhan Posti ilmoitti jo aiemmin siirtä-
vänsä tytäryhtiöön, sen myötä 1.11.2019 alkaen 
sovellettava työehtosopimus vaihtuu kuskien 
osalta AKT:n ja työnjohdon kohdalla ERTO:n työ-
ehtosopimukseen. 
 
   Vaikuttaa vahvasti siltä, että Posti on päättänyt 
vakaasti pilkkoa kaikki toiminnot ja ripotella työ-
tekijät eri työehtosopimusten alle. Voittaako se 
jotain tällä? Ehkä hetkellisesti halpuuttamalla työ-
ehtoja, mutta pidemmällä aikavälillä johto vain 
ampuu itseään jalkaan, sillä kustannuksia tulee 
myös lukemattomista järjestelyistä ja neuvotte-
luista eri liittojen kanssa eri aikaan. Ei myöskään 
tarvitse olla suuri ennustaja, jos arvioi että tule-
vaisuudessa yhden alan ollessa sopimuksetto-
massa tilassa, mahdolliset työtaistelutoimenpi-
teet tulevat heijastumaan myös moniin sopimuk-
senalaisiin toimintoihin yrityksen sisällä. 
    
   Johdon toiminta näyttää siis varsin lyhytnäköi-
seltä ja epätoivoiselta silmänkääntötempulta 
saada lyhyen aikavälin säästö näyttämään hyvältä 
viivan alla, mutta samalla tehdään korjaamatonta 
vahinkoa koko yritykselle ja palvelun laadulle. 
Johtajia bonuksineen tietysti tulee ja menee, eikä 
yhteiskunnallinen ja sosiaalinen vastuu tunnu 
näitä juuri kiinnostavan.  
   Toivottavasti tuleva hallitus ja sen omistajaoh-
jaus sentään suhtautuvat edellistä vastuullisem-
min tehtäväänsä ja ymmärtävät kaiken digitali-
saationkin keskellä sen, että peruspalvelujen tur-
vaamisen kanssa ei sovi leikkiä. Kun valot sammu-
vat ja twitterit sun muut lopettavat toimimasta, 
kuka kuljettaa viestit perille? 
 
Aurinkoista kesän alkua kaikesta huolimatta! 
 

Tommi Tienpää 

Pääluottamusmies 
tommi.tienpaa@posti.com 
 

 

http://www.tyoehtoshoppailu.fi/
mailto:tommi.tienpaa@posti.com
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TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALSTA 
 
Ennen vanhaan riitti murhetta postilaisilla ja 
etenkin heidän edunvalvojillaan työssä tapahtu-
vien normien muutoksista ja tarkistuksista. Nyt 
on uutena uhkakuvana tullut mukaan kauhuske-
naarioksi pelko työehtosopimusshoppailusta. 
Toisin sanoen kaikki yhdessä tehdyt sopimukset 
voidaan vetää vessanpöntöstä alas ja vaihtaa työ-
ehtosopimusta halvempaan. Tavallisesti näitä 
shoppailuja perustellaan työpaikkojen säilyttämi-
sen varmistamisella, ettei työpaikat karkaa mui-
hin yrityksiin, mutta todellisena kannustimena 
näissä on aina raha. Esim. merenkulussa, kansain-
välisillä vesillä kuulee joskus tapahtuvan miehis-
tön ulosliputtamisia halvempiin miehistöihin. 
Meidän alalla Posti on tehnyt muutaman siirron 
huolestuttavaan suuntaan perustamalla omia ty-
täryrityksiä, missä on otettu halvempi työehtoso-
pimus käyttöön. Toivottavasti tämä ei ole tietoi-
sesti harkittua strategiaa. Tietenkin myös ammat-
tiyhdistysliikkeen sisällä on ehdottomasti vakava 
peiliin katsomisen paikka,  
jos jollakin alalla on selkeästi halvempia työehto-
sopimuksia rinnakkain. Yksi kysymys on sitten 
moraalinen, voiko valtion omistama yritys olla se 
joka työehtoshoppailun toteuttaa? 
 
Työehtosopimuskausi päättyy tämän vuoden lo-
kakuussa. Toivottavasti saamme työrauhan tältä 
osin koko postialalle. Työpaikoilta alkaa tulla sel-
laista viestiä, että laiva alkaa natista liitoksistaan. 
Jonkun pitää ottaa tämä porukkaa pian siipiensä 
suojaan. Postin johdon pitäisi alkaa keskustella 
henkilöstönsä kanssa aidosti työntekijöiden koko-
naishyvinvoinnista. Kun kuuntelee vaalikeskuste-
luita, niin moni puolue on tuonut esille huolen 
työntekijöiden liian tiukalle vetämisestä työmaail-
massa. Toivottavasti näihin asioihin liittyvät nos-
tot eivät jää pelkäksi poliittiseksi jargoniksi. Silmät 
kun sulkee ei voi olla muistamatta vuoden 2015 
loppua, kun lähes  
30 000 ihmistä kokoontui Helsinkiin rautatieto-
rille mieltä osoittamaan työntekijöiden oikeuk-
sien puolesta. Keskustelut paikallisen sopimisen 
lisäämisestä ja yleissitovuuden vähentämisestä 
tai kokonaan poistamisesta  
saavat minussa aikaan kauhun väristyksiä. 
 
 

 
Työnantaja ja PAU eivät tahdo kovin helpolla 
päästä sopimukseen työsuojeluorganisaatioista. 
Posti haluaisi karsia työsuojeluorganisaatiosta 
mahdollisimman kustannusteknisen ja työntekijä-
puoli haluaisi säilyttää edes jotakin nykyisestä. 
Neuvottelut lienevät erittäin vaikeat ja lopputu-
losta ei voi kuin vain arvata. Työsuojeluvaltuute-
tun vaalit on joka tapauksessa pakko pitää tämän 
vuoden aikana. Olen jotenkin ymmärtänyt, että 
kesäkuuhun sellaisia on kaavailtu järjestettäväksi. 
Nähtäväksi jää milloin ne toteutuvat lopulta ja 
millaiseen organisaatioon. 
 
Mielestäni nämä epävarmuustekijät ja uhkakuvat 
alalla ja ajassa alkavat siinä määrin häiritä alal-
lamme työskenteleviä ihmisiä, että myös vastuul-
lisen työnantajan pitäisi keskustella näistä asi-
oista avoimesti. Itse haluaisin pitkän linjan posti-
laisena ja myös PAU:n valtuustossa jo usean kau-
den istuneena saada alallemme ja etenkin siinä 
työskenteleville ihmisille työrauhan. 
 
Olen ollut PAU:n työympäristövaliokunnan pu-
heenjohtajan ominaisuudessa valmistelemassa lii-
tollemme ikäohjelmaa tälle liittokokouskaudelle. 
Tavoitteiksi on asetettu lukuisia tärkeitä asioita; 
selvittää ja jäsentää mitä tietoa ikäohjelmaan liit-
tyen on jo olemassa sekä lisätä sitä. Pitää luoda 
kirjallisia, sähköisiä ja operatiivisia työkaluja ikä-
ohjelmaan liittyen sekä jäsenistölle että edunval-
vojille.  Pitää myös tunnistaa työn ja muun elä-
män yhteensovittamiseen liittyviä ongelmia ja 
löytää keinoja ratkoa niitä. Tärkeää on valistaa lii-
ton päättäviä elimiä ikäohjelmaan liittyvissä asi-
oissa, parantaa jäsenistön edunvalvontaa ja laa-
jentaa työntekijöiden tietoutta ikäohjelmaan liit-
tyen. Työelämän sosiaaliopas ja luentopaketti 
eläkkeelle siirtymiseen liittyvistä asioista ovat 
näitä ikäohjelman tuottamia ensimmäisiä kulta-
hippuja. 
 
 
 
TSV MARKO KOIVUMÄKI P. 040 768 2256 



MERKILLISET 
_______________________________________________________________________________________ 

6 

LIEDON LAJITTELUKESKUKSEN PALSTA 
 

Niin se on tämänkin palstan kirjoittaja vaihtunut. 

Hannu Luukka sai ansaitun oloneuvoksen statuk-

sen. Kiitos Hannu kaikista vuosista yhteisen hyvän 

eteen! 

  Helmikuun lopulla alkoi ehdokasasettelu Han-

nun seuraajaksi. 20.3.2019 pidetyssä vaalissa oli 

ehdolla kaksi henkilöä, joten saimme luottamus-

miehen lisäksi varaluottamusmiehen. Hyvä niin. 

  Menneiden kuukausien aikana lajittelukeskuk-

sessa on tapahtunut paljon. 

Tuotantopäällikkö on vaihtunut Anne Islanderista 

Mikko Hoikkalaan. Uuden päällikkömme kanssa 

käydyssä keskustelussa sain kuvan siitä, että hen-

kilöstön edustajia tullaan pitämään hyvin ajan ta-

salla ajankohtaisista asioista säännöllisten tapaa-

miskeskusteluiden muodossa. 

 

Kirjelajittelun osalta menetimme koko esiselvityk-

sen HKI POK:ssa tehtäväksi. Lajittelukeskuk-

seemme toki jää ns. karkea selvitys, työmäärän 

pienentyen huomattavasti entisestä kirjeselvityk-

sestä. 

  Perjantaina 15.3 iltavuorossa oli viimeinen kirjei-

den esiselvitystyö Liedossa. Henkilökunta oli pitä-

nyt pienimuotoiset kirjeen selvityksen hautajai-

set, muistokahveineen. Hieno ele ja kertoo siitä, 

ettei henkilökunta ole  

työstään piittaamaton vaan todella välittää siitä. 

Kiitos muistotilaisuuden järjestäjille! 

 

Saimme taukohuoneessamme lukea tiedotteesta 

sekä alkupalaverissa kuulla, että liian vähäiselle 

käytölle jääneet linja-autovuorot 601,610 sekä 

L14 ollaan päätetty lakkauttaa kesäaikataulujen 

tullessa voimaan (23.4.2019). Näistä linjat 610 

sekä L14 ovat  

 

 

kulkeneet lajittelukeskuksemme portin eteen pal-

vellen näin erinomaisesti esimerkiksi niitä työnte-

kijöitä, joilla ei ole omaa autoa käytössään. 

 Monesti parkkipaikalle kävellessäni lähes tyhjän 

linja-auton ohi tunsin piston sydämessäni ja soi-

masin omaa mukavuudenhaluisuuttani, jättä-

mättä kuitenkaan omaa autoani kotiin ja tule-

maan välillä bussilla töihin.  

Asian tärkeyden huomaa usein vasta menetetty-

ään sen. 

 

Lajittelukeskuksessamme on otettu käyttöön ko-

keiluna mahdollisuus maalis- ja huhtikuun aikana 

tienata luisulajittelun osalta hieman ”ekstraa”.  

Kokeilu perustuu PuHo-laitteella tehtävän paket-

tien linkityksien määrään.  Viimeisimmän tiedon 

mukaan 180 linkitettyä lähetystä/tunnissa täytyt-

tyä luisulajittelija on alkanut tienata ”bonusta”. 

Itselle on jäänyt kokeilun tarkoitusperä hieman 

”hähmäiseksi”, mutta kuulemme varmasti jat-

kossa sen tarkoitusperästä ja mitä tuloksia kokei-

lulla saavutettiin. 

 

Seuraavassa numerossa taas lisää.  

Hyvää kesän odotusta kaikille! 

 

 
Petteri Syväkari 

Luottamusmies, Liedon lajittelukeskus 

petteri.syvakari@posti.com 

050-574 1131          

 

mailto:petteri.syvakari@posti.com
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TOIMIHENKILÖIDEN KUULUMISIA 

 

   Toimihenkilöiden edunvalvojien eli luottamus- ja työsuojeluhenkilöiden työkokous  

pidettiin viikolla 15 kahden päivän mittaisena Tampereella, mukana täysi tusina ympäri 

etelä-, keski- ja itä-Suomea. Vaihdoimme ajatuksia ja mielipiteitä työnantajan toiminnasta, sekä 

keskustelimme mitä uusia suunnitelmia postilla on toimihenkilöitä kohtaan tulevaisuudessa. 

 

    Puheenvuoronsa kahden päivän kokouksessa käyttivät pääluottamushenkilö Erja Hakkola, 

alueelliset työsuojeluvaltuutetut Anneli Liikala, Markku Jalava ja Liisa Lapinkangas,  

valtakunnallinen pääluottamushenkilö Mirja Sandberg, sekä Pau:n toimistosta Esko  

Hietaniemi (liittosihteeri) ja Niina Pentinmäki (asiantuntija). 

 

   Mirjan keskustelun aiheena oli käydyt yt-neuvottelut ja  

työnantajan suunnitelmasta viedä työtä tehtäväksi Viroon. 

Esko kertoi Posti työnantajan säästötarpeesta seuraavien 

kolmen vuoden aikana ja työehtoshoppailusta. Hän 

myös puhui muutoksista mitä on tullut ja tulee uusit-

tuihin vuosiloma- ja työaikalakiin. Niina Pentinmäki 

avasi työelämän sosiaaliopasta, mikä löytyy Pau:n si-

vuilta, kun kirjautuu jäsenistön sivuille. 

 

    Keskiviikko iltana nautimme toistemme seurasta ja 

vaihdoimme ajatuksiamme vapaa-ajalla pitkästä aikaa. Eri 

työaloilla olevien ihmisten tapaaminen rikastuttaa omiakin ajatuksia työelämästä. 

 

 

 

 

Katriina Ketonen, Luottamusmies.  

Työsuojeluvaltuutettu,1. vara. 

Posti Oy , postimyymälä Eerikinkatu 19, 
20100 Turku 

puh. 0204514153/ 0403535917 

katriina.ketonen@posti.com
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MÄNTYNIEMESSÄ TAPAHTUU 
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MÄNTYNIEMEN JUHANNUS 21.6.2019 
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PAU VARSINAIS-SUOMEN VUOSIKOKOUS 

Lauantaina 30. päivänä maaliskuuta 2019 pidettiin sääntömääräinen vuosikokous. Kokoukseen osallistui 37 

äänivaltaista jäsentä sekä eläkeläisjäseniä ja kutsuvieraita. 

Osaston puheenjohtaja Henrik Husar toivotti osanottajat tervetulleiksi vuosikokoukseen, avaten samalla 

kokoukseen, jonka jälkeen osaston puheenjohtaja ja sihteeri luovuttivat ammattiosaston pöytälipun ja 

onnitteluruusun edellisen toimintavuoden aikana eläkkeelle siirtyneille jäsenille. Turun Postisenioreiden 

tervehdyksen kokoukselle toivat 

Arto Heinonen ja Pertti Siika 

kiittäen kutsusta kertoen terveiset 

kaikilta senioreilta. 

Tervehdysten jälkeen PAU:n 

toimistolta työehtoasiantuntija 

Jussi Saariketo kertoi 

mielenkiintoisia asioita liittyen 

postin tulevaisuuteen ja 

työntekijöihin kohdistuviin 

uhkakuviin. 

Kuvassa uudet eläkeläiset PAU V-S pöytäliput kädessä. Tuula Aromaa ja Jarmo Niemi. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Jussi Saariketo ja sihteerinä Marko Koivumäki. Uuden toimikunnan 

puheenjohtajaksi valittiin Henrik Husar ja muiden jäsenten valitsemiseen tarvittiin äänestys. Äänestys 

suoritettiin suljetuilla lippuäänillä ja uusi toimikunta saatiin muodostettua. Kokouksen päätteeksi nautittiin 

myöhäinen lounas maittavasta buffetpöydästä. 

 

Kuvassa uusi 

toimikunta  

vasemmalta 

oikealle Tommi 

Tienpää, Petteri 

Syväkari, Pekka 

Iitti, Silve 

Ahanen, Tom 

Tammerhag, 

Marko 

Koivumäki, 

Tommi Raitanen 

ja Henrik Husar 

kuvasta puuttuu 

Katriina Ketonen 
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PAUN VARSINAIS-SUOMEN OSASTON TOIMIHENKILÖT VUONNA 2019 
 

 

 
 
TOIMIKUNTA  

 
Puheenjohtaja 
Henrik Husar 
puh. 040 555 1010 
henrik.husar@posti.com 
 
Varapuheenjohtaja                        

Silve Ahanen 
 puh. 045 1292388 

silveahanen@gmail.com 
 
Sihteeri 
Marko Koivumäki 
puh. 040 768 2256 
marko.koivumaki@posti.com  
 
Taloudenhoitaja, (varajäsen) 
Tommi Tienpää 
puh. 050 572 8759 
tommi.tienpaa@posti.com 
 
Tiedotussihteeri 
Pekka Iitti 
puh. 040 772 3272 
piittistara@gmail.com 
 
Tasa-arvovastaava 
Katriina Ketonen 
puh.0400 590568 
katriina.ketonen@posti.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
              Jäsen 

Petteri Syväkari 
puh. 050 5741131 

  petteri.syvakari@posti.com 
   
  Jäsen 
  Tommi Raitanen 
   puh. 040 547 7153 
   raitanentommi365@gmail.com 
      

Kotisivut ja some 
Tom Tammerhag 
puh. 045 328 1565 

   tom.tammerhag@suomi24.fi 
 

 
 

OSASTON MUUT      
TOIMIHENKILÖT: 

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

 
 

PAUn Varsinais-Suomen osasto ry. 
PL 100 

20251 Turku 
 

www.varsinais-suomi.pau.fi 
pauvsosasto@gmail.com 

Kesäkoti Mäntyniemi 
Posteljooninkuja 7 

20900 Turku 
 

Isäntä: Jorma Toukoniemi 050 3035559 
 

mailto:henrik.husar@posti.com
mailto:silveahanen@gmail.com
mailto:marko.koivumaki@posti
mailto:tommi.tienpaa@posti.com
mailto:piittistara@gmail.com
mailto:raitanentommi365@gmail.com
mailto:tom.tammerhag@suomi24.fi
mailto:jormatou@gmail.com
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Osa 45. Polkupyörä verraton väline  
 
Päätöksestä ottaa polkupyörä ykköskulkupeliksi 
tuli Kalenterivuosi täyteen huhtikuun puolessa 
välissä. Tältä erää tämä on myös neljäs ja viimei-
nen kirjoitukseni tästä aiheesta. Takana on 250 
sellaista edestakaista matkaa, mihin olisin ennen 
käyttänyt autoa. THE MATKAKSI olen kelpuutta-
nut vain sellaiset matkat, jotka vastaavat vähin-
tään työmatkaani eli noin 9 km suuntaansa. Kilo-
metrejä on takana karkeasti arvioiden noin 4000. 
Bensaa on tullut säästettyä vajaa 10 tankillista eli 
pian noin 400 litraa. Hiilijalanjäljen keventäminen 
tuottaa moraalista mielihyvää. Edestakaisina bus-
simatkoina säästöön on jäänyt vajaa 1500 euroa. 
 
Yhden käden sormissa oli ne päivät, jolloin yksin-
kertaisesti ei pystynyt olosuhteiden takia pyörää 
käyttämään. Sitten oli sellaisia kelejä, että joutui 
joitakin pätkiä taluttamaan pyörää, koska oli joko 
niin liukasta tai lumisohjosta johtuen upottavaa, 
että ei joka paikasta päässyt. 
Mukavuusalueen ulkopuolelle talvipyöräily meni 
myös muutaman kerran oikein kunnolla. Pahim-
mat vastoinkäymiset johtuivat sakeasta lumipy-
rystä, kovasta pakkasesta, liukkaudesta, viimasta, 
vesisateesta tai kaikkien noiden yhteisvaikutuk-
sesta. 
 
Pyöräkin joutui talviolosuhteissa muutaman ker-
ran kuntonsa puolesta haasteeseen. Sisärenkaita 
joutui talven aikana vaihtamaan kaksi kertaa. Ker-
ran pyörästä mureni poljin tuusan nuuskaksi. Ket-
jut menivät myös vaihtoon talvikauden aikana 
kahdesti. Sitten oli jotain pientä ruuvien löysty-
mistä ja rasvausta, mitä joutui oikeastaan koko 
ajan tekemään. Poljinkammen irtoaminen kesken 
matkan on hankala juttu. Kuusikulma-avainta sai 
kantaa tämän tästä mukanaan selässä olevassa 
repussa. 
 
Työsuojeluvaltuutetun ruutuun tämä talvipyöräily 
on sopinut erinomaisesti. Työmatkat, mitkä 
yleensä ennen istuin mukavasti musiikkia kuun-
nellen autossa, olen nyt mennyt aina kun mah-
dollista pyörällä. Kaikki se havainnointi, mitä olen 
tehnyt teiden kuntoon sekä kunnossapitoon liit-
tyen olisi jäänyt huomaamatta. Laskin eräällä  
 
 

 
”päivämatkallani”, että liikuin fillarilla kolmen-
toista postinumeroalueen vaikutuspiirissä. Turval-
lisuushavaintoja tein useammankin. 
 
Fyysinen kuntoni on saanut melkoisen rautaisan-
noksen kunnonkohotetta noista kilometrimää-
ristä. Muutaman kerran olen huomannut, että 
kanssaihmiset ympärilläni tärisevät kylmästä ja 
minä en huomaa oikeastaan yhtään mitään. En-
nen en uskaltanut lähteä ilman huulirasvaa mihin-
kään, kun huulet rohtuivat niin helposti. Liekö 
sattumaa, että ei ole tarvinnut ostaa yhtään La-
belloa taskun pohjalle eikä varoiksi. Tuskinpa 
vauhtini pyörän kanssa edelleenkään on noussut 
mihinkään merkittäviin nopeuksiin, mutta kestä-
vyyttä on tullut lisää. 
 
Vaarallisia läheltä piti tilanteita, on sattunut 
muutamia vuoden aikana, mutta tuurilla ei ole oi-
keastaan yhtään mitään pahempaa. Ainoa kaatu-
minen tuli Uhrilähteenkadun pyöräilykatoksessa, 
kun kankea jalka jäi kantapäästään kiinni pyörän 
ylempään keskirunkoon. Mies kaatui reppu se-
lässä tantereeseen pyörineen ja persus tuli kipe-
äksi. Onneksi kukaan ei ollut näkemässä, koska ti-
lanne sisälsi jonkin verran koomisia aineksia. Vuo-
teen sattui törmäys eläimen kanssa, risteystilan-
teita, auton väistämisiä, ihmisten väistämisiä ja 
hälytysajoneuvoja ym. Tärkeä viisaus on aina 
muistaa, että muuhun liikenteeseen ei voi kos-
kaan luottaa liikaa… 
 
Nyt etenkin, kun ympäristöasiat ovat nousemassa 
yhdeksi merkittävimmistä asioista yhteiskun-
nassa, on hiilijalanjäljen pienentäminen jokaisen 
nykyihmisen asialistalla tavalla tai toisella. Työ- ja 
työmatkapyöräily silloin, kun se on mahdollista ja 
järkevissä mittasuhteissa on hyvä teko ja hyvä 
tapa toimia. Itse en ole katunut tätä itseni haasta-
mista pyöräilykauteen hetkeäkään ja aion jatkaa 
tätä proggista ehdottomasti. Nähdään pyörä-
tiellä… 

TSV MARKO KOIVUMÄKI 

marko.koivumaki@posti.com 
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HENKILÖESITTELY 
 

 

Olen Petteri Syväkari, Liedon lajittelukeskuk-

sen vastavalittu luottamusmies.  

Tulin Postiin töihin kesäksi 1989 Turku 10:n 

jakeluun. Sieltä siirryin samaisen kesän lo-

pulla osa-aikaiseksi vastavalmistuneeseen Tu-

run postikeskukseen. Osa-aikaisena olin vuo-

den verran.  Armeijan siinä välissä käytyäni, 

olenkin ollut yhtä soittoa töissä lajittelussa 

toukokuusta 1991.   

 

 

Tähän piakkoin 30-vuotiseen työuraani on 

mahtunut postinlajittelutyön lisäksi työn-

opastajan, työpaikkakouluttajan, esimiessijai-

sen sekä työsuojeluasiamiehen toimenkuvaa. 

 

                             

Luonteeltani olen asioihin perehtyvän ja 

niistä kiinnostuneen persoonan maineessa. 

Minulle tärkeätä on tehdä asiat perusteelli-

sesti ja pyrkiä parhaimpaan mahdolliseen 

lopputulokseen. 

 

 

Olen mielelläni käytettävissäsi mieltäsi askar-

ruttavissa kysymyksissä koskien työehtoja 

sekä kaikkiin muihinkin, mihin luottamusmie-

hen toimenkuva antaa myöden. 

 

 

Mikäli en osaa johonkin asiaan suoraan vas-

tata, etsitään oikea tieto siihen asiaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

kuvat otettu PAU V-S kesäpaikka 

 Mäntyniemessä  

 

 

Petteri Syväkari 

petteri.syvakari@posti.com 

050-574 1131 

 

 

mailto:petteri.syvakari@posti.com
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POSTI – SENIORIT, POSTI – SENIORIT, POSTI – SENIORIT  
 
To 21.3.2019 Pidettiin vuosikokous Hansasalissa: Puheenjohtajaksi valittiin Soili Seppä,  
johtokunnan jäseniksi valittiin Arto Heinonen, Reino Intovuori, Pekka Kujanen,  
Kirsti Savolainen, Terttu Seppä, Pertti Siika ja Tuula Virtanen  
Vuoden 2019 jäsenmaksuksi päätettiin 20€ vuosi.  
 
To 25.4.2019 Kuukausikokouksessamme vieraili Esa Vilkuna Posti – konsernin  
työhyvinvointisäätiöstä, kertoen sen toiminnasta ja menettelytavoista avustuksissa, he eivät  
maksa järjestäjien tilille avustusta, vaan he avustavat maksamalla kuluja kohteisiin suoraan.  
Samassa kk-kokouksessa ojennettiin Pertti Siikalle myös Turun postiseniorien standardi n:o 4  
Esa Vilkuna onnitteli työhyvinvointisäätiön puolesta myös Pertti Siikaa 75v. päivän johdosta.  
 
To 16.5.2019 Teijo – Mathildedal – Lehmiranta, matkan hinta 40€ jäsen  
Lähdöt klo 7.45 Turun postikeskuksesta ja klo 8.00 Turun linja - autoasemalta  
 
Ke 3.7.2019 Uusikaupunki: Lentävän lokin kesäteatteri: Aina joku eksyy – näytelmä, 
Hauska ja koskettava sukutarina 
Lähdöt klo 13.00 Turun linja – autoasemalta ja klo 13.15 Turun postikeskuksesta  
Kiertoajelu Uudessakaupungissa, klo 16.00 ruokailu ja näytös alkaen klo 19.00 
Takaisin Turussa olemme noin klo 22.30 
Hinta jäsenille 40€, ei jäsenille 45€, maksut ja ilmoittautumiset 15.6.2019 mennessä  
Ilmoittautumiset Terttu Sepälle, 050 3077148  
Maksut Turun postiseniorien Danske pankin tilille: FI55 8000 2105 2093 98 
 
Pe 9.8. – La 10.8.2019 Vaasan matka, matkan hinta 110€  
Lähdöt pe klo 8.00 Turun linja – autoasemalta ja klo 8.15 Turun postikeskuksesta  
Kiertoajelut Kaskisissa ja Kruunupyyssä, sekä Porissa käymme syömässä.  
Turussa olemme noin klo 17.00 lauantaina.  
Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 3.7.2019 mennessä, muutamia paikkoja jäljellä 
Maksut Danske pankin tilille: FI55 8000 2105 2093 98 
Ilmoittautumiset Reino Intovuori, 040 7083283 tai turun.postiseniorit@gmail.com  
 
To 19.9.2019 Kuukausikokous Hansasalissa, klo 14.00 Puutarhakatu 45, Turku 
 
To 17.10.2019 Kuukausikokous Hansasalissa, klo 14.00 Puutarhakatu 45, Turku 
 
La 23.11.2019 Tampereen teatteri: Notre Damen kellonsoittaja – suurmusikaali.  
Ilmoittautumisia otetaan vasta to 19.9.2019 kuukausikokouksesta eteenpäin.  
Lisätietoa: www.tampereenteatteri.fi tai matkanjohtaja Pertti Siika, 050 5562272 
 
Ti 10.12.2019 Joulujuhla Hansasalissa, klo 18.00 Puutarhakatu 45  
Jouluruokaa, joulupukki vierailee, orkesteri, ym. ohjelmaa, lisätietoa myöhemmin.  
 
Meillä on oma FACEBOOK – sivu, Turun Posti-Seniorit ry, sivua päivittää Arto Heinonen,  
tervetuloa postiseniorit liittymään ryhmäämme.   
                         Reino Intovuori 

 

mailto:turun.postiseniorit@gmail.com
http://www.tampereenteatteri.fi/
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 POSTI – SENIORIT, POSTI – SENIORIT, POSTI – SENIORIT  
 

 
 
Puheenjohta-
jamme Soili Seppä 
luovutti Standardin 
n:o 4 
Pertti Siikalle, kuu-
kausikokoukses-
samme torstaina 
25.4.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Postikonsernin työhyvinvointisäätiön asiamies  
 Esa Vilkuna ojentaa lahjakassin Pertti Siikalle 75v. päivän johdosta.                  kuvat: Arto Heinonen 
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TIESITKÖ, ETTÄ… 

 
Tiesitkö, että Posti-ja logistiikka unionin työ-
ehtosopimus päättyy 31.10.2019 
 
 
Tiesitkö, että lomakausi on toukokuun 2 päi-
vän ja syyskuun 30 päivän välinen aika 
 
 
Tiesitkö, että jos ystävälläsi on yritys, joka 
haluaisi mainostaa lehdessämme saat 10% 
palkkion myyntihinnasta 
 
 
Tiesitkö, että Mäntyniemessä on vielä va-
paana mökkejä kesän viettoon. Tiedustelut 
Jorma Toukoniemi puh.050 3035559 
 
 
Tiesitkö, että Posti aikoo harventaa jakeluti-
heyttä osassa Turun saaristoa 
 
 
Tiesitkö, että esimiehillä on käynnissä 
 tuotannollis-taloudelliset 
 yhteistoimintaneuvottelut 
 
 
Tiesitkö, että Postin kuljettajat siirrettiin ty-
täryhtiöön, kuljettajiin sovelletaan AKT:n työ-
ehtosopimusta 1.11.2019 alkaen 
 
 
Tiesitkö, että PAU on avannut tyoehtoshop-
pailu.fi -verkkosivuston 
 
  
Tiesitkö, että PAU Varsinais-Suomen osasto 
on myös instagramissa nimellä pauvsosasto 
 
 
 
 

 
 
 
Tiesitkö, että   

 
 
 
Tiesitkö, että postin työhyvinvointisäätiö jär-
jestää kulttuuripäivät Turussa 8.-9.6.19 
 
 
Tiesitkö, että PAU:n talvipäivät ovat ensi 
vuonna Tampereella 
 
 
Tiesitkö, että PAU:n jäsenenä saat Tallink Sil-
jan kanta-asiakas kortin hopea tasolle kuin 
Manulle illallisen 
  



MERKILLISET 
_______________________________________________________________________________________ 

17 

 
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 2019 AIKANA 
SIIRTYVÄ, mikäli jatkossakin haluat Merkilliset 
– lehden, niin sinun pitää tilata se.  
”Jokaista lehteä ei tarvitse tilata erikseen, 
riittää, kun tilaat lehden kerran”. 
 
Lehtitilauksen voit hoitaa alapuolella olevalla 
tilauskaavakkeella, puhelimitse numerossa 
050 572 8759 
sähköpostitse pauvsosasto@gmail.com tai 
verkossa www.varsinais-suomi.pau.fi 

 

  LEIKKAA TÄSTÄ 

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

 
________________________________________ 
osoite 
 
 
________________________________________ 
 
postinumero ja postitoimipaikka 
 
 

 

     MERKILLISET 
PAUN VARSINAIS-SUOMEN OSASTON 

TIEDOTUSLEHTI 

www.varsinais-suomi.pau.fi 

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


 

 

  

      SEURAAVA MERKILLISET-LEHTI ILMESTYY SYYSKUUSSA 2019 

SIIHEN TARKOITETUT JUTUT ON TOIMITETTAVA 19.08.2019 MENNESSÄ 
 

TOIMITUKSEN OSOITE: 
MERKILLISET-LEHTI 

Paun Varsinais-Suomen osasto 
PL 100 

20251 TURKU 
                              

 
 

 
 
 

Toimitus toivottaa kaikille Merkilliset- lehden 
lukijoille nautinnollista kesää 2019 


