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PAU:N VARSINAIS-SUOMEN OSASTO TIEDOTTAA 18.6.2020 
      
Ammattiosaston sääntömääräinen vuosikokous pidettiin kesäkoti Mäntyniemessä lauantaina 6.6.2020. 
Kokouksessa Marko Koivumäki valittiin osaston puheenjohtajaksi kaudelle 2020 – 2021. 
Toimikuntaan valittiin Jutta Venhola-Peltonen(sihteeri), Petteri Syväkari(taloudenhoitaja), Anniina 
Hämäläinen(varapuheenjohtaja), Tommi Raitanen, Marja Laaksonen, Tom Tammerhag ja Jani Grönberg. 
Toimikunnan varajäseniksi valittiin Petri Tanninen ja Seppo Uusikorpi. Kokouksessa käsiteltiin 
sääntömääräiset vuosikokousasiat ja alustajana toimivat Jussi Saariketo työehtoasiantuntija PAU:n 
toimisto ja alueen perusjakelun pääluottamusmies Arto Niini.  
Kokous käsitteli myös Mäntyniemestä tehdyn ostotarjouksen. Kokous oli yksimielinen siitä, että 
Mäntyniemeä ei myydä. Sitä kehitetään edelleen jäsenistön hyväksi ja toivotaan että aluetta käytettäisiin 
vielä nykyistä enemmän.  
Kokouksessa hyväksyttiin, että halukkaat entiset PAU:n Turun automiesten PAU:hun edelleen 
järjestäytyneet jäsenet voivat liittyä osastomme jäseniksi ja tarvittaessa voidaan perustaa kuljettajien 
työhuonekunta osaston sisälle. 
*** 
Kesäkoti Mäntyniemen perinteiset juhannusjuhlat perjantaina 19.6.2020. Ohjelmassa mm. pelejä, 
lipunnosto ja juhannussaunat ym. perinteistä juhannusohjelmaa.  
Tiesitkö, että kesäkoti Mäntyniemessä sauna on lämpimänä kesä-, heinä- ja elokuussa tiistaisin, perjantaisin 
ja lauantaisin naisille klo 17 – 19 ja miehille klo 19.30 – 21.30. Mäntyniemessä voi käydä myös vain 
ulkoilemassa, grillailemassa, uimassa, soutelemassa tai melomassa kanootilla. 
*** 
Pääluottamusmies Arto Niinin (perusjakelu) ajankohtaisia asioita: 

- ”Olitko lomalla syksyn 2019 lakon aikana? Ilmoita pääluottamusmiehelle nimi, Postin 
henkilönumero, loma-aika ja toimipaikkasi” 

- ”Jos lomautettuna tai osa-aikaistettuna haluat työttömyyskassasta päivärahaa, muista ettei 
työaikasi saa ylittää 30 tuntia 36 minuuttia viikossa” 

- ”Myös kokoaikaisen on syytä suhtautua ylityöhön harkiten. Osa-aikaiset saattavat kaivata lisätyötä” 
*** 
Pääluottamusmies Aleksi Andersson (PEC) ajankohtaisia asioita: 

- Jos vuosilomapäiviäsi on vähennetty, mutta olit syksyn lakon aikana lomalla, tai muutoin vaikuttaa 
että työvuoroja olisi tullut marraskuun aikana 14 täyteen, ole yhteydessä 
aleksi.andersson@posti.com tai 050 577 1895. 

- Valitettavasti tutustumis -ja esittäytymiskäyntini Lietoon on koronan johdosta viivästynyt, olkaa silti 
rohkeasti yhteydessä jos tarvetta esiintyy. 

*** 

Alueen jakelun luottamusmiesvalinnat on tehty. Muuten tuli luottamusmiehiksi sopuvalintoja, 
paitsi vain TKU 52:ssa käytiin vaali kahden ehdokkaan välillä. Pääluottamusmies Arto Niini käy 
edelleen neuvotteluja työnantajan kanssa mahdollisista yhdistämisistä niiden yksiköiden osalta, 
mihin ei ollut ehdokkaita luottamusmieheksi. 
*** 
PAU:n uusi lakimies Veera Kekäle on aloittanut toimessa 
 

Tämä tiedote lähetetään työpaikoille, sekä se on nähtävillä osaston 

kotisivuilla ja facebookissa 

HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE! 
Toimikunta 


