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PÄÄTOIMITTAJAN PALSTA 
 

 

Syksy saapuu painajaisineen? 

 

Tuli se päivä, kun oli palattava kesälomalta töihin. 

Oli taas mukava nähdä työkavereita ja keskustella 

kesän tapahtumista. Mielessä kuitenkin pyöri aja-

tus, mitä tapahtuu muutaman kuukauden päästä, 

kun PAUn työehtosopimus päättyy? Päästäänkö 

neuvottelupöytään vai ei? 

Tässä lehdessä on ajankohtaista-palsta, missä lä-

pikatsaus mitä tänä vuonna on tapahtunut. 

  Voiton tavoittelu on huipussaan ja työtä halu-

taan teettää palkalla, millä nykypäivänä kukaan ei 

tule toimeen. 1800-luvun puolivälissä Suomi oli 

yksi Euroopan köyhimmistä maista. Sitten säädet-

tiin elinkeinovapaus. Seuraavan 150 vuoden ai-

kana Suomen talouskasvu oli Japanin jälkeen 

maailman toiseksi nopeinta.  

  1980-luvun nousukautta seurasi pankkikriisi ja 

maan taloushistorian syvin lama. Seuraava kriisi 

saapui 2008 Yhdysvaltojen asuntomarkkinoista al-

kaneen kriisin levitessä IT-kuplan puhkeamisen 

heikentämään Eurooppaan. Tästä lamasta Suomi 

on noussut muuta Eurooppaa hitaammin.  

 Ollaanko aikakoneessa ja matkalla takaisin 1800-

luvulle, kun ihmiset tekevät töitä, mutta palkka ei 

riitä elämiseen ja köyhyys lisääntyy? 

 

Kaikki se mitä ammattiliitto on saavuttanut mei-

dän postilaistenkin työehtojen parantamiseksi 

vuosien varrella mietityttää, että voidaanko se ro-

muttaa hetkessä? 

 

Minkä arvoinen työmies/nainen on? 

 

Juttelin kesällä erään portugalilaismiehen kanssa 

ja hän kertoi työskentelevänsä Turussa Mayerin 

telakalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyselin mikä palkkataso hänellä on ja sain kuulla, 

että hän tienaa 7€ tunnissa. Kuka valvoo   

hänen etuja? Ei varmaan kukaan. Mitä jos am-

mattiliittoja ei enää olisi? Kuinka alas palkkataso 

voisi laskea?  

Pidetään toisistamme huolta. 

 
 

 

 

                                                                                                                                      

TOM TAMMERHAG                                                               

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

 

TES = Tuo Ennen Sinua 

 Nyt on suurin osa Postin henkilöstöstä palannut 

vuosilomilta, kun kirjoitan tätä elokuun lopussa, 

vaikka kesälomakausi jatkuu syyskuun loppuun.  

Muutoksia on tullut henkilöstöön erilaisten yh-

teistoiminta neuvottelujen osalta sekä kevään 

että kesän alun aikana. Lisäksi nyt on käynnissä 

neuvottelut koskien MSM-lajittelukoneiden käyt-

töönottoa ja niiden tuomia muutoksia alueemme 

henkilöstöön. 

Jos kevät ja kesä on ollut raskasta aikaa henkilös-

tölle ed. mainittujen asioiden johdosta niin syk-

systä tulee myös kova. TES-sopimus tulee päätök-

seen näillä näkymin lokakuun lopussa. Tietenkin 

toivomme, että PAU ja työnantajaliitto PALTA 

pääsisi yhteisymmärrykseen TES:n jatkosta. 

Mutta ei kuitenkaan millä tahansa hinnalla! 

Työnantajamme säästösuunnitelmat on kuitenkin 

laitettu luokkaan kova ja se ei voi olla vaikutta-

matta niin meidän työntekijöiden asemaan työ-

elämässä, kuin myös viiveellä Postin asiakkaisiin.  

 

Ja lisäksi on tämä tilanne työehtoshoppailu, missä 

Postin kerrotaan harkitsevan siirtää meidät Postin 

jakelun henkilöstön teollisuusliiton TES:n alle. 

Tämä tulee laskemaan palkkoja 20%-30%. 

Laitan tähän pari esimerkkiä: Postinkantaja, työ-

kokemus 3 vuotta, kokoaikainen työntekijä, ei mi-

tään lisiä, työtunnit 163/kk. Kuukausipalkka 

1978,05 euroa meidän PAU:n tes:lla.  

Teollisuusliiton tes:lla samoilla spekseillä työnte-

kijä tienaa vain 1541,98 euroa /kk. Postikeskuk-

sen käsittelijä PKS pidempään alalla ollut samoilla 

tunneilla/kk peruspalkka on 2306,05 euroa PAU 

TES:ssa. Vastaava teollisuusliitossa on 1656,08 

euroa. Ja muun muassa siinä toisessa liitossa 

puuttuu eräitä moduuleja kokonaan, ei sovittua 

palkanosaa jne. Siis selviä heikennyksiä tulossa, 

jos joudumme vaihtamaan liiton työehtosopi-

musta. Esimerkit ovat suuntaa antavia ja kannat-

taa tutustua teollisuusliiton työehtosopimukseen, 

mitä voi olla odotettavissa. 

 
 Tilanne uuden oman työehtosopimuksen tai 

työnantajan mahdollisen työehtoshoppailun 

kanssa on erittäin haastava, mutta itse toivon tä-

hän tasavallan hallituksen ottavan ”kiinni” joko 

syksyn kehitysriihessä tai sitten Postin omistaja-

ohjausministerin Sirpa Paateron kautta Postin 

hallituksessa. Ensimmäinen vaihtoehto mielestäni 

on mahdollisempi erilaisten avustuksien muo-

dossa. Myös koskeminen Postilakiin olisi pakol-

lista saadaksemme oikeutta Postin työntekijöille 

ja asiakkaille. 

 

On tullut ilmoitus, että liitosta lähtee paljon säh-

köpostia vanhentuneisiin osoitteisiin. Myös meille 

on tärkeää, että yhteystietosi ovat liiton jäsenre-

kisterissä ajan tasalla. Päivitäthän sähköisessä jä-

senpalvelussa (www.pau.fi -> kirjaudu palveluihin 

-> jäsenpalvelut) jäsentietoihisi voimassa oleva 

sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja ammat-

tinimikkeesi. Sähköinen jäsenpalvelu on avoinna 

24 h vuorokaudessa. Jäsenpalvelussa voit ilmoit-

tautua myös mm. kursseille, tarkistaa jäsenmak-

sutietoja ja pyytää jäsenmaksuvapautusta. 

 

 

Tuntuu, että tällä hetkellä työnantaja ajattelee 

vain rahaa ja siksi tuo otsikko. Sen voi ajatella, 

että SOL työtekijä on sinua tärkeämpi. Vain aika 

näyttää onko näin. 

Hyvää syksyä kaikille! 

 

Henrik Husar 

puheenjohtaja 
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PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN PALSTA 
 
Loma ilman lomaa 
 
Päätin tänä vuonna jakaa lomani kahteen pät-
kään, jotta myös varapääluottamusmies sai järke-
vän loman pidettyä. Lisäksi ajatuksena oli, että 
töitä ei ehdi kerääntyä liikaa ja saisin ainakin toi-
sen pätkän viettää rauhassa. Ensimmäinen pätkä 
olisi samalla ensimmäinen yli viikon loma yhdessä 
perheen kanssa ikinä! No toiveajatteluksi osoit-
tautui sekin, tällä kertaa vain pilaajana hieman yl-
lättävä taho. 
    
   Kevään YT-neuvottelut jätettiin roikkumaan 
auki MSM-lajittelukoneiden osalta, ja tiedossa oli, 
että homma jatkuu elokuussa. Saariston YT ehdit-
tiin nipin napin ennen lomaa päättämään, ja 
vaikka tuloksena olikin yhden osa-aikaisen vaki-
tuisen työsuhteen päättäminen sekä kaksi osa-ai-
kaistettavaa, ilman suurta draamaa selvittiin. 
   Sen sijaan työsuojeluorganisaatiosta kummun-
neet erimielisyydet työnantajan ja työntekijöiden 
välillä aiheuttivat ongelmaa. Itse asiassa, kahden 
vaalin systeemi lähti alusta asti kummankin koh-
dalla täysin päin prinkkalaa. Työnantajan yksipuo-
lisesti järjestämä vaali ei tavoittanut koko henki-
löstöä, eikä todennäköisesti muutenkaan tule 
kestämään juridista päivänvaloa.  
   Liiton vaaleista taas annettiin aluksi äärimmäi-
sen ristiriitaista ohjetta, vaalien järjestelyyn ei 
ymmärrettävistä syistä löytynyt intoa, eivätkä 
kaikki ”kokelaatkaan” olleet kiinnostuneita kes-
kustelemaan vaalijärjestelyistä. Liiton vaalien 
kohtalo meidän alueellamme oli vaakalaudalla, ja 
mikä olikaan toimiston ratkaisu? Pääluottamus-
mies kuljeskelee lomallaan kiikuttamassa kupon-
keja ihmisille, joiden yhteystiedot ja olinpaikat ei-
vät ole tiedossa. Vaalitoimikunnan kokouksetkin 
kuulemma sujuvat helposti saaristosta käsin, 
vaikka skypellä! 
   Pohdittuani ankarasti tätä mahtavaa suunnitel-
maa, ilmoitin, etten ole käytettävissä vuosilomani 
aikana. Mitä hassuja, kyllähän PLM hoitaa, ja 
prässätään sitä lomalla! 
   No ei hoitanut, mutta jotain tuo otsaan kasva-
nut tatti sai aikaan, ajatuksen ottaa hieman tee-
man mukaista työsuojeluroolia, ja kirjoittaa siitä 
mitä sana loma merkitsee. 
 

 
 

Miksi ihminen tarvitsee lomaa? 
 
” Jatkuva pieni ahdistus vaikuttaa elimistöön, 
ajatteluun ja hyvinvointiin. Suuriin ponnistuksiin 
ja tarkkaavaisuuteen on vaikeampaa venyä, jos 
palautumista ei tapahdu. Vaikka tauottoman 
työnteon kanssa pystyisi elämään, jatkuvalla pon-
nistelulla saattaa olla pitkäaikaisia vaikutuksia ter-
veydelle. ” 
   Tekstiä työterveyspsykologilta. Samassa artikke-
lissa käsitellään tutkimusta, missä todettiin lomaa 
pitämättömien yrittäjien riskin sydän- ja veren-
kierron häiriöihin kasvaneen. Loma on siis tervey-
den kannalta, jos ei suorastaan välttämätöntä, 
niin ainakin suositeltavaa. Kaikille. 
 
Lehden ilmestyessä kesälomat ovat mennyttä ai-
kaa ja syksyn epävarma tilanne kiristää monen 
hermoja. MSM-yhteistoiminta jatkuu 19.9., eikä 
sieltä ole hyviä uutisia tulossa. Työehtosopimus 
umpeutuu 31.10.2019, mitä sen jälkeen? Elämää, 
kuten ennenkin, sopimuksia tulee ja menee, työ-
kaverit vaihtuvat vierellä. Kesälomakin tulee taas 
joskus, osa pitää vuosilomaa myös talvella.  
   Kaiken kärvistelynkin keskellä on siis hyvä muis-
taa, että lomansa ovat kaikki ansainneet. Milloin 
lomaa on, kaikkien olisi syytä sulkea työasiat 
mahdollisimman kauas ajatuksista, se työnteki-
jälle vielä lomalla suotakoon. 
    
   Lämmintä syksyä kaikesta huolimatta! 
 

Tommi Tienpää 

Pääluottamusmies 
tommi.tienpaa@posti.com 
 
 
 
 

 

mailto:tommi.tienpaa@posti.com
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TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALSTA 

 
Työnantaja ja PAU ajautuivat umpikujaan 
työsuojeluorganisaationeuvotteluissa. 
Työnantajan tarve rationalisoida 
työsuojelukenttää oli kaukana PAU:n 
tavoitteesta säilyttää työsuojelun taso. Kiista 
ratkesi lopulta niin, että Posti irtisanoi keväällä 
yksipuolisesti työsuojelun 
yhteistoimintasopimuksen kolmen kuukauden 
irtisanomisajalla. Työsuojeluvaltuutettujen 
määrä väheni koko valtakunnassa yli 
kahdestakymmenestä kymmeneen. PAU:n 
näkemyksen mukaan vanhassa sopimuksessa oli 
kuuden kuukauden irtisanomisaika. PAU:n ja 
Postin näkemyserot ratkaisee aikanaan 
työtuomioistuin? 
 
  Itse tulin uudelleen valituksi vaalin kautta Postin 
työsuojeluvaltuutetuksi Lounais-Suomen alueelle.         
Vanhasta alueestani jäi pois Liedon lajittelukeskus 
ja lisää tuli sitten jakelutoimipaikkoja Uudenmaan 
läänistä; Salo, Lohja, Hanko, Tammisaari, 
Nummela, Hyvinkää, Loppi ja Riihimäki kuuluvat 
minulle nyt Turun, Turun ympäristön, saariston ja 
Vakka-Suomen lisäksi. Toisaalta on 
mielenkiintoista tutustua uusiin työpaikkoihin ja 
ihmisiin, mutta kyllä tässä myös saa mennä, sillä 
alue on iso ja työpaikkoja sekä väkeä niissä on 
paljon. Työsuojelun varavaltuutetuiksi minun 
alueelleni tulivat vaalin kautta valituiksi; 
ensimmäiseksi Henrik Husar ja toiseksi Samuli 
Suoniemi. Vaalissa myös mukana ollut Joni 
Suodenjärvi ei ole enää Postin palveluksessa. 
Omasta puolestani kiitos kaikille minua 
äänestäneille ja oikeastaan kaikille, jotka vaalissa 
äänestivät, sillä äänestysprosentti olisi voinut olla 
korkeampi. 
 
  Esimiesten rajut YT:t päättyivät ja valtava määrä 
juuri sitä paikallista osaamista, mitä vaikeissa 
tilanteissa ja muutoksessa on tarvittu katosi 
esimiessaneerauksen myötä. Uusi 
palvelupäällikköorganisaatio tulee olemaan 
kattavuudeltaan ohuempi kuin entinen. Toisaalta 
uudessa organisaatiossa ko. palvelupäälliköillä on 
enemmän tulosvastuuta ja valtaa eli myös 
toivottavasti natsoja  
 

päättää asioista. Ryhmävastaavien toimenkuvat 
pitää mielestäni tarkastaa, että ei  
käy niin, että heille lankeaa esimiestason 
työnjohtotöitä pesuveden mukana. Kuten jo 
aiemmin mainitsin työsuojeluvaltuutettujen 
saneerauksesta, niin nämä asiat eivät voi olla 
näkymättä työpaikoilla. Luku sinänsä lienee myös 
työsuojeluasiamiesten tilanne, koska ne kuuluivat 
juuri ko. irtisanottuun työsuojelun 
yhteistoimintasopimukseen. Nyt  
ainakin aluksi mennään nykyisillä 
työsuojeluasiamiehillä, kunnes toisin päätetään. 
Oletettavasti tähän asiaan tuo syksyn tuleva TES 
kierros mausteensa. 
 
  PAU valmistautuu syksyllä käytäviin 
työehtosopimusneuvotteluihin työnantajan 
kanssa. Ilmeisesti neuvotteluista on tulossa 
ennätysvaikeat. PAU:n valtuuston jäsenenä olen 
saanut olla mukana keskustelemassa työnantajan 
ja PAU:n tavoitteista PAU:n valtuustossa. 
Tiedossa on, että Posti tavoittelee satojen 
miljoonien säästöjä ja kuinkas muuten kuin 
henkilöstökuluista. Tiedossa on myös, että 
nykyisen postilain viitekehyksessä väijyy peikko 
nimeltä TEAMIN halvempi työehtosopimus. Posti 
on jo nyt perustanut oman tytäryrityksen nimeltä 
SOL logistiikkapalvelut, missä se noudattaa tuota 
halvempaa TES:siä. Pelko siitä, että tuollainen TES 
shoppailu oikeasti tapahtuu valtion omistamassa 
yrityksessä - hirvittää. Nyt jo liian moni 
Postilainen on ääneen sanonut, että jos se 
tapahtuu, niin se oli sitten siinä. Silmät kun sulkee 
ei voi olla muistamatta vuoden 2015 loppua, kun 
lähes 30 000 ihmistä kokoontui Helsinkiin 
rautatietorille mieltä osoittamaan työntekijöiden 
oikeuksien puolesta.  
 
  Työympäristövaliokunnassa kävimme 
keskustelun tulevien työehtosopimuksen 
työsuojelullisista neuvottelutavoitteista. 
Epävarmuustekijät ja uhkakuvat ovat niin rajuja 
tällä hetkellä, että TES:sin nykytason 
säilyttäminen on jo iso tavoite – parannuksista 
puhumattakaan. 
TSV MARKO KOIVUMÄKI P. 040 768 2256 
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LIEDON LAJITTELUKESKUKSEN PALSTA 
 

Niin se kesäloma tuli vietetyksi ja akku tuli lada-

tuksi samalla täyteen. Tuli taas aika palata loman 

jälkeen töihin. Allekirjoittaneella oli jotenkin omi-

tuinen ja erilainen tunne viimeisinä lomapäivinä 

kuin ennen. Joskus sitä on oikein odotellut pa-

luuta töihin kesälomaltaan, mutta nyt oli vain olo-

tila sellainen, että mennään nyt sinne sotatante-

reelle vielä taistelemaan työehtojemme puolesta. 

 

Jo toisena työpäivänäni loman jälkeen, ollessani 

luottamusmiesvuorossa sainkin tuotantopäälliköl-

tämme sähköpostissa ilmoituksen, missä tode-

taan Postin solmineen uuden, tytäryhtiöt katta-

van vuokratyötä koskevan puitesopimuksen SOL 

Henkilöstöpalvelut Oy:n kanssa.  Käytännössä 

tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa logistiikkakes-

kukseen tulevat SOL:n vuokratyöntekijät tulevat 

SOL:n Henkilöstöpalvelun tytäryhtiön SOL Logis-

tiikkapalvelut Oy:n kautta. Sovellettava työehto-

sopimus on Medialiiton ja Teollisuusliiton välinen 

Jakelua koskeva työehtosopimus. 

Ilmoitukseen reagoitiin edunvalvonnan puolelta 

tehdyllä vastineella. Vastineessa kyseenalaiste-

taan mm. jakelun TES:in soveltuvuutta käsittely-

työhön. 

Sellaista henkilöstöpolitiikkaa Postin ylimmältä 

johdolta siis. 

Jääkö työehtoshoppailu postissa nyt tähän, sitä 

jokainen voi mielessään pohtia. Aiheesta varmasti 

lisää toisaalla tässä lehdessä. 

 

Liedon logistiikkakeskukseemme on hankittu 3 

kpl. yhteiskäyttöpyöriä. 

Polkupyörät on tarkoitettu töihin linja-autolla tu-

leville ja helpottaakseen Hämeentien (10-tie) ja 

työpaikkamme väliseen liikkumiseen. 

Pyörät on huollettu ja hyvässä kunnossa. Päätin 

itse testata pyörän ja linja-autolla kulkemisen yh-

distämistä ja tiistaina 20.8 yövuoron jälkeen  

 

 

polkaisin pyörällä työkavereiden pyörää ihastel-

lessa kohti Airikintie 3:n pyöräkatosta. Matka oli 

alamäkivoittoinen ja siksi olinkin jo alle viidessä 

minuutissa perillä. Bussi tuli kymmenen minuutin 

odottelun jälkeen ja Turun keskustassa vielä bus-

sin vaihto ja olin kotona 45 minuutin päästä läh-

döstäni töistä pyörällä. Saman päivän iltana tulin 

yövuoroon keskustasta bussilla ja samalla polku-

pyörällä töihin. Pyörä lukittuna logistiikkakeskuk-

semme pyörätelineeseen olin käyttökokemuk-

seeni tyytyväinen ja suosittelen pyörien käyttöä 

muillekin. Muistakaamme pyöräkypärä mukaan ja 

mikäli havaitsemme pyörään tulevan jokin vika 

tai puute, otetaan yhteyttä vastuuhenkilöihin 

ja ilmoitetaan niistä heille. Yhteiskäyttöpyö-

ristä on hyvä infolappu taukohuoneessamme. 

 

Tässä päällimmäiset uutiset Liedosta, lisää 

ensi numerossa. Voi olla, että uusi TES jo neu-

voteltu silloin. Toivossa on hyvä elää. 

 

 

 

P.S Ei masennuta! 

  

Petteri Syväkari 

Luottamusmies, Liedon lajittelukeskus 

petteri.syvakari@posti.com 

050-574 1131          

 

mailto:petteri.syvakari@posti.com
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MITÄ MEILLE ON TAPAHTUMASSA ? 

                                                                                        

Postista on muutamassa vuodessa tullut YT labo-
ratorio tai se ainakin näyttää siltä. Työntekijöitä 
koskevat heikennykset seuraavat toinen toistaan 
ja niitä perustellaan laskevilla volyymeillä ja tiuk-
kenevalla kilpailutilanteella. Ovatko kaikki heiken-
nykset olleet perusteltuja ja missä kulkee työnan-
tajan moraalin raja?  
  Posti on valtion omistama yritys ja omistaja on 
näin ollen Suomen kansa. Voiko valtion omistaja-
ohjaus sulkea silmänsä Postissa tapahtuvista asi-
oista.  
  Seuraavassa on joitain postialaa koskevista ajan-
kohtaisista asioista PAUn sivuilta: 
 

 

15.02.2019 

Posti päätti laittaa alihankintaan Helsingin posti-
keskuksen ulkomailta kirjeessä tulevien tavaralä-
hetysten manuaalilajittelun käsittelyn. Alihankki-
jaksi valittiin SOL Henkilöstöpalvelut Oy (SOL). 
SOL:n vuokratyöntekijöitä on jo tällä hetkellä Hel-
singin postikeskuksessa töissä, kuten lähes kai-
kissa Postin työpaikoissa. 

13.02.2019 

Postin työehtoshoppailu aiheutti postikeskuk-
sessa ulosmarssin. Maanantaina postikeskuksen 
yhdessä yksikössä on aloittamassa SOL Henkilös-
töpalvelut alihankkijana ja he teettävät työn noin 
30 % halvemmilla työehdoilla verrattuna nykyisiin 
työehtoihin. SOL Henkilöstöpalvelut ottaa Postin 
määräyksestä yksikössä käyttöön työehtosopi-
muksen, jonka soveltamisala ei edes mahdollista 
postinkäsittelytehtäviä sillä tehtäväksi. 

21.03.2019 

Posti on ilmoittanut siirtävänsä Palvelukeskuk-
sensa töitä Suomesta Tallinnaan. Helsingissä, 
Tampereella ja Jyväskylässä toimivasta Palvelu-
keskuksesta valtionyhtiö irtisanoo 23 henkilöä.       

27.03.2019 

Posti keskittää sisälogistiikkapalvelut Transvaliin. 
Flexossa työskentelevä henkilöstö siirtyy Transva-
liin vanhoina työntekijöinä. Yhdistymisellä ei ole 
henkilöstön vähentämistarvetta. 

15.04.2019 

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU tuomitsee jyr-
kästi Postin suunnitelmat oman myymäläverkon 
alasajosta. Valtionyhtiö Posti osallistuu taas ker-
ran Suomen kurjistamiseen potkimalla satoja 
työlleen ja työnantajaansa sitoutuneita postilaisia 
työttömiksi. Eduskuntavaalit käytiin eilen ja nyt 
Posti käyttää tilannetta hyväksi törkeimmällä 
mahdollisella tavalla, koska maassa on toimitus-
ministeristö vailla toimivaltaa ja hallitusneuvotte-
lut ovat vasta tulossa. Tämä on raakaa peliä, jolle 
pitää saada piste. 

  Posti ilmoitti tänään käynnistävänsä YT-neuvot-
telut Postin palvelupisteverkostossa eli kaikissa 
Postin myymälöissä. Irtisanomisuhan alla on myy-
mälöiden 124 työntekijää ja toimihenkilöä.  

05.06.2019 

Posti ilmoitti tänään lopettavansa 18 Postin omaa 
myymälää, joka tarkoittaa käytännössä koko jäl-
jellä olevan myymäläverkon lakkauttamista. 106 
Postin asiakkaita ammattitaidolla palvelevaa pal-
velumyyjää irtisanotaan ja jäljelle jää koko maa-
han vain kuusi postia. Samalla ilmoitettiin, että 
postinjakelun esimies- ja tukiorganisaatiosta puo-
let tullaan ajamaan alas, joka merkitsee 94 henki-
lön irtisanomista.  

29.08.2019 

Posti ilmoitti tänään siirtävänsä pakettilajitte-
lunsa Medialiiton ja Teollisuusliiton jakelua kos-
kevan halvemman työehtosopimuksen piiriin 
1.11.2019 lukien. Posti- ja logistiikka-alan unioni 
PAU pitää valtioyhtiön työehtoshoppailua tör-
keänä ja vastaa Postin toimiin työtaisteluilla. Pos-
tin käsittely- ja lajittelutoiminnot pysäytetään 2.-
4.9. väliseksi ajaksi. Työntekijät eivät saavu työ-
vuoroihin, jotka alkavat sunnuntaina 1.9. klo 22 
jälkeen. Töihin palataan 5.9. klo 00.00 alkaen. 
Myöhemmistä työtaistelutoimista ilmoitetaan 
erikseen. 

  Työehtoshoppailun seurauksena pakettiliiketoi-
minnassa noin 700 työntekijän ja toimihenkilön 
työehdot heikkenevät. Palkka alenee keskimäärin 
30 %, enimmillään jopa 50 %. Tämä siitäkin huoli-
matta, että Teollisuusliiton mukaan heidän työeh-
tosopimusta ei voi edes soveltaa postin käsittely-
tehtäviin.                                                                                       
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POSTIPURJEHDUS 

OPEN TKU-TUKHOLMA-TKU 

RISTEILY PE/ILTALÄHTÖ 

1.-2.11.2019 
Postipurjehdus ohjelma: 

PE Tervetuliaistilaisuus ja maljan nostaminen,  

LA Meriaamiainen, Buffetruokailu  

klo 10-14 asiatilaisuus laivan auditoriossa ja 

arpajaiset 

Postialaa repivät isot 

muutokset? 
puheenjohtaja Heidi Nieminen, PAU  
Keskustelupaneeli, jossa ovat mukana alueen pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut 

Risteilyn hinnat/hlö: 

 

Lisäksi laivayhtiö laskuttaa 6€/hlö kokoustilasta.  

Lisämaksusta: Meriaamiainen 11€/hlö, Premium -aamiainen 18€ ja Buffet -päivällinen 

33€/hlö 

Varaus laivayhtiölle on tehty 250 henkilölle. Osallistumiset ja ilmoittautumiset postipurjehdukselle 

tulee tehdä viimeistään 15.9.2019 mennessä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: risteilyvastaava Marko 

Koivumäki  040 768 2256 tai marko.koivumaki@posti.com 

210€ 
 

premium 1 hlö hytissä 

105€ 
 

premium 2 hlö hytissä 

88€ 
 

Seaside 4 1 hlö 
  

44€ 
 

Seaside 4 2 hlö 
  

33€ 
 

Seaside 4 3 hlö 
  

22€ 
 

Seaside 4 4 hlö 
  

68€ 
 

Inside 4 1 hlö 
  

34€ 
 

Inside 4 2 hlö 
  

23€ 
 

Inside 4 3 hlö 
  

17€ 
 

Inside 4 4 hlö 
  

Meidän pikkujoulut täällä? 

PAU:n Varsinais-

Suomen osasto 

tarjoaa 

risteilyaamiaisen 

arvo 11€/matkalle 

lähtevä osaston jäsen 

 

 

PAU:n Lounais-

Suomen aluejärjestön 

tuella osaston jäsenille 

drinkkilippuja 

10€ edestä/ matkalle 

lähtevä osaston jäsen 

Me olemme PAU 
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POSTI-SENIORIT 
 

Turun Posti-Seniorit kiittää osastoa 6.8 kutsusta Papinsaareen. Toivottavasti traditio säilyy. 

  19.9 on syyskuun kokous. 3.10. mennään eduskuntaan Katja Taimelan (SDP) kutsusta. 

Keskustellaan luultavasti postin ja postilaisten tulevaisuudesta, joka näyttää huolestuttavalta. 

Karinakotiin 17.10. tulee Ylen toimittaja Lassi Lähteenmäki kertomaan, miten juttuja tehdään radioon ja 

telkkariin. Seniorit esittävät varmaan kiperiä kysymyksiä. 

23.11 mennään Tampereen teatteriin katsomaan Notre Damen kellonsoittaja musikaalia. 

10.12. pikkujoulut Hansasalissa. 

  

 Pertti Siika 

 

POSTISENIORIT PÄIVÄ MÄNTYNIEMESSÄ 6.8.2019 

Perinteinen postiseniorit päivä vietettiin Mäntyniemessä. Tervetuliaispuhe pidettiin salissa sään ollessa 

epävakainen. Taivaalla jyrähteli uhkaavasti. Tällä kertaa osaston toimikuntaa edustivat Tom Tammerhag ja 

Petteri Syväkari puheenjohtajan ollessa poissa. 

Maahantuoja ja jälleenmyyjä Anna Nurmi kävi esittelemässä luomulaatuisia kookosravinteita. 

(www.kookosravinto.fi) ja Saunottarien palveluja. Saunaan saatiin käyttöön katajavihta, jota rohkeimmat 

uskalsivat kokeilla.  

Kuvassa: Vasemmalla Tom Tammerhag ja 

oikealla Petteri Syväkari 

 

 

 

 

 

Makkara maistui ja aurinkokin alkoi 

sopivasti paistaa, kun päästiin ulos. 

Tikkakisa myös käytiin ja parhaat 

palkittiin PAU-VS tuotteilla. 

kuvassa vasemmalta oikealle: 

”Seppo”, Arto Heinonen, Markku 

Kostamo ja Jari Nilsson 

(Seppo ei välttämättä ole hänen oikea 

nimensä. Toimitus ei saanut selvitettyä 

henkilöllisyyttä) 

http://www.kookosravinto.fi/
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V-S osaston darts tikkakilpailu 

     järjestetään PE 27.09.2019 klo18.00 

 

                                 Osoitteessa: Galaxie Center 

  Eerikinkatu 30, Turku 
 

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

 
Järj. PAUn Varsinais-Suomen Osasto ry 

 

 

http://jamdarts.sporttisaitti.com/
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          MÄNTYNIEMESSÄ TAPAHTUU: 
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MÄNTYNIEMEN KESÄKAUDEN PÄÄTTÄJÄISET 
 
Lauantaina 31.8.Mäntyniemessä järjestettiin perinteiset kesänkauden päättäjäiset. 
  Ohjelma alkoi onkikilpailulla, johon oli 12 osallistujaa. Tällä kertaa polskutteli melko kookkaita 
yksilöitä laiturin äärellä ja isoimmat niistä päätyivät kuvassa olevan kolmikon haltuun. 
Marko Koivumäki nappasi suurimman vonkaleen(455g) ,Satu Soinio toiseksi(375g) ja Markus 
Koivumäki kolmanneksi suurimman(235g) 

 

 
 
OSASTO TIEDOTTAA! 

 

Mäntyniemen kesäkoti hakee ensi kesästä alkaen uutta 
isäntää/emäntää. 
Oletko kätevä käsistäsi, idearikas nikkari ja hyvä hoitamaan taloutta? 
Lähetä vapaamuotoinen hakemus. 
PAU 
Varsinais-Suomen osasto ry 
Postiosoite: 
PL 100 

20251 Turku                           tai sähköpostiin: henrik.husar@posti.com 
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Tiesitkö, että…                              
          

Mäntyniemessä pitkään isäntänä toiminut 

Jorma Toukoniemi lopettaa tehtävän syksyllä 

2019. 

 

 Tiesitkö, että…          

Postin toimitusjohtaja on kertonut luopu-

vansa loppuvuotena kahden kuukauden pal-

kastaan osoittaakseen… 

 

Tiesitkö, että…          
SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sa-

noi:”Suomen kasvu ei voi olla ilmaisen työn 

varassa”  

Tiesitkö, että…          

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020 

 

Tiesitkö, että…          

Uudessa polussa henkilö saa rahallisen kerta-

korvauksen. Uusi Ammatti -polku ei ole tällä 

hetkellä käytettävissä, joten henkilön tulee 

itse järjestää haluamansa koulutuksen. 

 

Tiesitkö, että…          

Posti tukee kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiasi 

jopa 200 eurolla vuodessa. 

 

Tiesitkö, että…          
Työhyvinvointisäätiö tarjoaa Helsingin Kau-

punginteatterissa 16.11.2019 klo 19.00 teat-

terimusikaalin ”Pieni merenneito”. Lippuja 

saa ja ne varataan ilmoittautumisjärjestyk-

sessä. Lisätietoja antaa Marko Koivumäki. 

Tiesitkö, että…          
PAU järjestää Heimarissa työsuojelun perus-

kurssin ja työehtojen peruskurssin 23.-

27.9.2019. Työsuojelun jatkokurssi on 14.-

18.10.2019 

 

 
 
Tiesitkö, että…          

Postin työvaatteita voi sovittaa tämän syksyn 

aikana työpaikoilla kiertävän kokeilusetin 

avulla. 

 

Tiesitkö, että…          

Postin hoitoraha on tarkoitettu lähinnä leik-

kauksia varten, ja silloin jos hoito ei hoidu riit-

tävän nopeasti julkisella puolella.   
 
Tiesitkö, että…          

 Postipurjehdukselle 1. – 2.11.2019 m/s 

Grace pääsee edullisimmillaan parilla kym-

menellä eurolla ja hintaan sisältyy osas-

tomme jäsenelle drinkkiliput sekä aamiainen.      
 
Tiesitkö, että…          

Mehiläisen Digiklinikka on täydentävä lisä-

palvelu postilaisille. Yleislääkäri vastaa joka 

päivä klo 07-23 ja yöaikaan hoitaja klo 23-07. 

Digiklinikka on käytössä Oma Mehiläinen-so-

velluksessa ja -verkkopalvelussa.  

 

Tiesitkö, että…          

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue jat-

kaa karsintoja syys-ja lokakuussa ja Suomella 

on erittäin hyvät mahdollisuudet päästä EM-

kisoihin. 

 

Tiesitkö, että…          

Turku edusti postilaisten Nääsville Petankki 

Ouppen kisoja Tampereella kolmen joukku-

een voimalla.   

Nämä joukkueet jäivät tällä kertaa ilman mi-

taleita, mutta Turun Littoisiin kuitenkin yksi 

pokaali löysi tiensä.                                                      
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     VITSIT…. VITSIT…. VITSIT….  
 
Tamperelaispojalle oltiin ostamassa uutta karva-
lakkia. 
-Mitä karvaa tämä on? poika kysyi. 
-Ilvestä, vastasi myyjä. 
-Minä haluan Tapparaa! 

…………………………………………. 
Mitä syntyi, kun tamperelaiset päättivät ra-
kentaa maailman pisimmän kävelykadun? 
-Liikenneympyrä 

……………………………………………. 
Tamperelainen postimies kirjakaupassa: 
-Haluaisin ostaa kirjan. 
-Saako olla jotain kevyttä luettavaa? 
-Aivan sama, olen autolla. 

……………………………………………. 
Mitä tamperelainen postimies huutelee     
telkkarille, kun tulee uutiset ja sää? 
-Jaa mää vai? 

……………………………………………. 
Postin johtaja huusi vaimolle, joka oli läh-
dössä kauppaan. 
-Älä mene tänään kauppaan. Huomenna 
siellä on kaikki ilmaista! 
-Miten niin? 
-Lehdessä lukee, että maksaa vain tänään. 

……………………………………………. 
Postimies Henkka oli hakenut lapsensa parti-
osta ja kysyi häneltä. 
-Mitä teitte tänään? 
-Opimme tekemään hienoja solmuja. 
-Mitä teette ensi kerralla? 
-Päästämme johtajan irti köysistä. 

……………………………………………. 
Tapparan valmentaja neuvoi uusia pelaajia. 
-Mikä on tärkeintä jääkiekko-ottelun voitta-
misessa? 
-Pelata hyvin ensimmäiset 60 minuuttia. 
 
 
 

 

VITSIT… VITSIT… VITSIT… 
 

 
 

Miksi vene kannattaa ostaa ennen syysmyrs-

kyjä? 

-Koska se kallistuu myrskyssä 

……………………………………………. 
-Tohtori postimieheni Marko luulee olevansa 

hevonen. Voiko hänet parantaa? 

-Kyllä, vaikka se taitaa tulla kalliiksi. 

-On meillä varaa. Hän on jo voittanut Ver-

mossa kolme lähtöä. 

……………………………………………. 
Miksi kärpäset rakastuvat niin harvoin? 

-Ne eivät halua olla lätkässä. 

……………………………………………. 
Mikä posti hoitaa lehdet, mutta ei kirjeitä? 
-Komposti 

……………………………………………. 
Postimiehet olivat huoltoasemalla kahvilla. 

Posti Pekka kysyi tarjoilijalta.                               

-Voitteko tuoda kukkia pöytäämme?  
-Totta kai. Onko teillä joku merkkipäivä? 

-Kyllä. Tämä teidän viinerinne täyttää vuo-

den.    

……………………………………………. 

Mistä voi tietää, että esimiehesi valehtelee? 
-Hänen huulensa liikkuvat. 
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MUUTOSILMOITUS, lähetä kirjeitse osoitteella             
PAUn Varsinais-Suomen osasto ry.  
PL 100, 20251 Turku. 
 

Käytä tätä jäsenilmoitusta, kun jäsentiedoissasi tapahtuu 
muutoksia tai elämäntilanteesi muuttuu, näin jäsenyyteesi ei 
tule katkosta (pitkä sairausloma, hoitovapaa, opiskelu tai muu 

vastaava)  
Muistathan ilmoittaa muutokset myös Posti- ja logistiikka-
alan unioniin, muutokset voit tehdä PAUn kotisivuilla.  

 
 

_______________________________________ 
Sukunimi (myös entinen)       
 
_______________________________________ 
Etunimet (kutsumanimi alleviivattuna)         
            
________________________________________ 
Lähiosoite    
 
________________________________________ 
Postinumero         
Postitoimipaikka 
________________________________________ 
Puhelin   
    
________________________________________ 
Sähköpostiosoite 
(  ) Palkaton sairausloma  
    
(  ) Kuntoutustuki   
 

(  ) Hoitovapaa / kotihoidontuki 
    
(  ) Äitiys-, isyys- tai vanhempainloma 
  
(  ) Palkaton vapaa / oma loma 
    

(  ) Asevelvollisuus / siviilipalvelu  
 

(  ) Työtön / Kelan maksamat etuudet 
  
(  ) Muu syy (täytä kohta lisätietoja) 
  
 
Ajalla 
_______________/________________________ 
 
Lisätietoja: _______________________________ 
 

________________________________________ 
 
________________________________________ 
päiväys      allekirjoitus 

       
Osoitteenmuutosasian voit hoitaa myös 
puhelimitse tai sähköpostitse. 
Tavoitat meidät numerosta puh. 050 572 8759 tai 
tommi.tiepaa@posti.com  

 

HUOM! TULEVA ELÄKELÄINEN. 
 
ELÄKKEELLE VUODEN 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 JOULUKUUSSA 2019 

                 SIIHEN TARKOITETUT JUTUT ON TOIMITETTAVA  
                                           25.11.2019 MENNESSÄ 

  

       
 

                                                            TOIMITUKSEN OSOITE: 
                                     MERKILLISET-LEHTI 
                           PAU Varsinais-Suomen osasto 
                                             PL 100 
                                        20251 TURKU 
                              

 
 

 
 
 

Toimitus toivottaa kaikille Merkilliset- lehden 
lukijoille voimia syksyn haasteisiin 


