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Kohti tulevaa vuotta

Pääkirjoitus – Vesa Rantanen

Pohtiessani tähän lehteen kirjoittamista tulin 
ajatelleeksi, että palattuani opintovapaalta 
takaisin töihin toimenkuvani muuttui, jälleen 
kerran. Jäinkin miettimään, mitä ”jatkuva 
muutos” oikeastaan on kohdallani tarkoitta-
nut. Toimipaikan satunnaisesta apulaisesta 
on vuosien varrella tullut niin rahoitusneu-
vottelija, palvelumyyjä, oto-konsultti, kou-
luttaja, projektipäällikkö, postikeskustyönte-
kijä niin raskaalla puolella kuin erpassakin, 
palvelukuljettaja ja nyt ajojärjestelijä. Mone-
na on oltu, ja monien kanssa töitä tehty. 

Jo kauan sitten kuulin sanottavan, että kes-
kiverto ammattimies joutuu uransa varrella 
kouluttautumaan ainakin kertaalleen uuteen 
ammattiin. Elinikäiset yhden sorvin ääressä 
vietetyt urat kuuluvat tämän ajatusmallin 
mukaan menneeseen maailmaan. Meidän ta-
lossa tilanne on tietysti sikäli toinen, että eri 
liiketoimintayksiköissä on voinut vaihtaa teh-
täviä hyvinkin erilaisiksi. Ja liiketoimintayk-
sikön sisälläkin, eivät nekään ihan staattisia 
ole vuosien varrella olleet. Monet ovatkin ha-
lunneet vaihtaa, ja ainakin yhtä monet ovat 
vaihtaneet pakon edessä.

Kollega jäi eläkkeelle, ja kahvipöydässä in-
nostuttiin muistelemaan, koska kukakin on 
taloon tullut, millä nimikkeellä ja mitä vuo-
sien varrella on tehty. Jokaiselta keskusteli-
jalta löytyi melkoisen erilainen ammatillinen 
polku niihin tehtäviin joita nyt yhdessä teim-
me. Jaoimme yhteisen näkemyksen siitä, 
että matkalla on pitänyt kyllä kouluttautua, 

mutta eipä sitä koulussa juurikaan oltu is-
tuttu (pl allekirjoittanut). Oppi ja ammattilai-
suus oli tullut kollegoilta perintönä – ja en-
nen kaikkea tekemisen kautta. Kaikenlaista 
oli matkalla sattunut, eikä nykytila oikein ke-
nelläkään vastannut sitä kirkasotsaista aja-
tusta mikä tulevaisuudesta oli talossa aloi-
tettaessa ollut. Jos sellaista sitten edes oli 
ollut, paikalla tuntui olevan monta vain ke-
säksi töihin tullutta. Joillakin se kesä oli ollut 
jo kymmeniä vuosia sitten, ja vielä ne työt 
vain jatkuivat.

Lähtijä kiitteli sitä, että pääsee jatkuvasta 
muutoksesta ja ”ressistä” eroon. Sama toive 
oli muillakin, mutta toteutumisesta ei toivoa-
kaan. Vaikka paljon muutoksia on jo nähty 
tänäkin vuonna, tuleva vuosi on vielä ihan 
hämärän peitossa. Mitä sitä tekisi, missä sitä 
mitä tekee, tekisi ja kenen kanssa sitä teki-
si? Näihin kun joku vastaisi. Monta värikäs-
tä teoriaa kiertää pitkin poikin porukkaa, ja 
matkalla vain paranee. Vastaukset toki saa-
daan aikanaan, ja niiden mukaisesti sitten 
toimitaan. 

Niitä odotellessa haluan kuitenkin toivottaa 
kaikille rauhallista joulun aikaa. Niin kuin ai-
na, sitä edeltää raju työrupeama ja niin kuin 
aina, monen mielestä vasta sen jälkeen joulu 
tuntuu joululta. Postilaisen joululta. Muista-
kaa myös levätä.

Vesa
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TÄYDELTÄ
TOIMITUKSEN OSOITE: 
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TOIMITUS: 
Vesa Rantanen (vastaava, Lahti) 
Raija Häkkinen (Heinola) 
Juha Torvinen (Hämeenlinna)

PIIROKSET: 
Jussi Hämäläinen (Lahti) 
Matti Kettunen (Hämeenlinna)

PAU:n Heinolan osaston jäsenet 
lähettävät materiaalinsa osoitteella: 
RAIJA HÄKKINEN 
JAKELUKESKUS 
18111 HEINOLA 
raija.hakkinen@jippii.fi 
Kuoreen tunnus ”Torven täydeltä”

PAU:n Kanta-Hämeen osaston jäsenet 
lähettävät materiaalinsa osoitteella: 
TORVEN TÄYDELTÄ 
PL 200 
15251 LAHTI 
vesarantanen@phnet.fi

PAU:n Lahden osaston www-sivut löytyvät osoittees-
ta  www.lahdenosasto.pau.fi

KYSY - VASTAA - IHMETTELE -ILMOITA -palsta 
laitetaan lehteen aina, jos palstalle joku haluaa kir-
joittaa! Kysymyksiä, viestejä tai ilmoitusasioita 
otetaan vastaan myös nimimerkillä.

Vuoden 2013 ensimmäisen lehden aineistopäivä:

Nro 1 1.3.2013 

Painos: 1000 kpl 
Tulostus: Jopimainos, Orimattila 
Taitto: Maarit Ovaska 
Aineistot: Tekstit Microsoft Word doc-, txt- tai 
 rtf-muodossa. 
 Kuvat: jpg-, tif tai eps-muodossa tai 
 originaali paperikuva. EI Wordiin 
 upotettuina.
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Pääluottamusmiehen palsta

Postikilpailu
Viime aikoina on kuulunut uusia kilpailijoita 
ilmestyneen pieneneville postimarkkinoille. 
Ilvesjakelu on hakenut postitoimilupaa sopi-
musasiakkaiden postipalveluun. Alueena ha-
kemuksessa mainitaan Forssan, Hattulan, 
Hausjärven, Humppilan, Hämeenlinnan, Ja-
nakkalan, Jokioisten, Lopen, Riihimäen, Tam-
melan ja Ypäjän kuntien alue. Tämä lupa kos-
kee vain sopimusasiakkaita, ja hinnat voidaan 
sopia keskenään. Yksityisten kirjeitä ei tähän 
jakeluun haluta.

Nokialla Alma Manu oy on aloittanut useiden 
aikakausilehtien jakelun sähköisellä jakelukir-
jalla aamun sanomalehdenjakelun yhteydes-
sä. He jakavat oman kustantamonsa tuotteita. 
Tässä on kyseessä kokeilu, joka onnistuessaan 
ja laajentuessaan vie meidän jakajilta melkoi-
sesti kiloja ja jaettavaa pois.

Turun suunnasta on myös kuulunut huhuja 
siitä, että Turun Sanomat Salossa olisi hakenut 
postitoimilupaa omien laskujen jakamiseen.

Kuljetusliittohanke
Kuljetusliittojen yhdentyminen on kesän alus-
sa jälleen lähtenyt etenemään. AKT sai ti-
lannettaan selvitettyä, jolloin yhteishanketta 
päästiin jatkamaan. Kuljetusliittojen yhdisty-
mishankkeessa ovat mukana Auto- ja Kulje-
tusalan Työntekijäliitto AKT, Ilmailualan Unioni 
IAU, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU, Suo-
men Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY ja 
Suomen Merimies-unioni SMU. Liittojen yhtei-
nen jäsenmäärä on n. 100 000.  Selvityksestä 
on jäänyt pois Veturimiesten liitto.

Hankkeeseen on nimetty Lauri Ihalaisen ti-
lalle uusi selvitysmies: Jussi Koivunen. Tavoit-
teena on saada aikaan kaikkien viiden liiton 
keskinäinen aiesopimus keväällä 2013. PAU:s-
sa asiasta tullaan päättämään ensi kesäkuun 
liittokokouksessa.

Perusteena tälle hankkeelle on se, että jäsen-
määrämme on laskussa johtuen pitkälti pos-
timäärien vähenemisestä. Meillä on kuitenkin 
halu säilyttää nykyisen tasoinen edunvalvonta 

ja neuvottelijat, jotta tulevaisuudessakin saa-
daan tehtyä hyviä sopimuksia. Uudessa liitos-
sa olisi toteutuessaan oma postisektori, joka 
vastaisi kaikesta postitoiminnasta.

Hankkeella on omat kotisivut josta voi käy-
dä tarkistamassa viimeisimmän tiedon http://
www.kuljetusliitot.fi/

Itellan tulos ja henkilöstörahasto
Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen jäl-
keen alkaa herätä toivo siitä, josko firmalla 
olisi nyt mennyt niin hyvin, että saisimme ensi 
vuonna pienen siivun tämän vuoden tulokses-
ta henkilöstörahastoomme. Edellisestä niin hy-
västä tuloksesta, että henkilöstörahasto olisi 
karttunut, on kulunut jo kolme vuotta. Rahas-
ton hallinnointi maksaa, ja vuosittain on voitu 
nostaa jo kaksi kertaa. Nämä ovat osaltaan jo 
pienentäneet rahaston pääomaa. Kuitenkin se 
määrä, joka on kerrottu jäsentiedotteessa, on 
tallessa vaikka ei olisi sitä nostanutkaan.

Työhyvinvointisäätiö
Itella-konsernin työhyvinvointisäätiö on järjes-
tänyt jälleen kuluvalle vuodelle muun muassa 
paljon hyviä, laadukkaita ja jäsenille ilmaisia 
liikuntamahdollisuuksia.

Itse olin kesällä vaimon kanssa työhyvin-
vointisäätiön aktiivilomalla pariskunnille. Oli 
mukava todeta vaimolle päivittäin, että men-
nään ravintolaan syömään, minä tarjoan. Lo-
maviikolla oli monipuolinen liikunnallinen oh-
jelma, sekä sopivasti tietoa mm. ravinnosta 

ja terveysliikunnasta. Myös omaa aikaa jäi 
riittävästi. Nämä maan mainiot lomat lapsi-
perheille ja pariskunnille ovat varmaan taa-
sen huhtikuussa haussa, suosittelen. Käy tu-
tustumassa säätiön nettisivuihin http://www.
tyohyvinvointisaatio.fi/ ja laita tietokoneellesi 
suosikkeihin!

Talvipäivät 2014 Lahdessa
Lahden osaston toimikunta haki syksyllä PAU:n 
talvipäiviä Lahteen. Liittohallitus päätti koko-
uksessaan marraskuussa myöntää Lahdelle 
talvipäivät 2014. Ajankohdaksi on tarkentu-
nut nyt 15–16.3.2014. Tähän voimainponnis-
tukseen toivon osastomme jäseniltä runsaasti 
apua, tehdään yhdessä Lahden talvipäivistä 
ikimuistoiset! Aiheesta lisää tietoa myöhem-
min, ja viimeisin tieto löytyy helpoimmin Lah-
den osaston kotisivuilta.

Liittokokoustavoitteet 
Nyt on se aika jolloin meistä jokaisen tulisi 
miettiä hetki omaa työtään ja sen tekemis-
tä. Onko kaikki kuten pitää? Osastot keräävät 
esityksiä ja aloitteita tulevalle liittokokouskau-
delle. Ensi kesänä päätetään liiton suunta ja 
tavoitteet seuraavalle neljän vuoden jaksolle. 
Mikäli sinulla on ajatus tai idea, ota rohkeas-
ti yhteyttä oman osastosi toimikunnan jäse-
neen, tai luottamusmieheen. Seuraa myös il-
moitustaulua, monet osastot järjestävät vielä 
alkuvuonna kokouksen jossa ajatuksensa voi 
tuoda esiin.

Jamppa
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Hankkeillen
perusjakelussa
Vuonna 2012 vaivuttiin talouden taantumaan. 
Toivottavasti tulevaa vuotta odotetaan kuiten-
kin positiivisemmalla mielellä ja ihmisten mie-
liin palaa usko tulevaisuuteen. 

Onneksi Itella – konsernin tuloksen notkah-
taminen saatiin pysähtymään, ja plussapis-
teitä saavuttavia osa-alueitakin löytyi. Otteen 
herpaantumiseen ei ole varaa ja tiukkaa ku-
lukuria julistetaan. Eri lähetyslajien volyy-
mimuutokset tulevat vaihtelemaan. Paketin 
kasvun ennustetaan jatkuvan. Laskevien vo-
lyymien harmeja tulee perus- ja varhaisja-
keluun. Osoitteettomien lähetysten saralla 
jatketaan kasvu-uralla. Nousevat alueet ovat 
olleet kilpajuoksussa mukana jo usean vuoden 
ajan. Markkinoiden herkkyys ja mahdollinen 
tuleva kilpailu perusliiketoiminnan kylkeen luo 
paineita tulevaan. Mistähän sitä kehitettäisiin 
rahasampo firman tuloksen vakauttamiseksi?

Vuoden 2013 suunnitelmat eivät näytä yh-
tään helpolta, ja jatkuva puristaminen tuntuu 
varmasti jokaisessa. Palvelutuotanto tavoitte-
lee vajaan 20 miljoonan euron kustannusten 
säästöä eri hankkeilla, joista perusjakeluun 
kohdistuu suurin osa. Esimerkiksi osoitteelli-
sen postin vähenemästä kertyy noin kolmen 
miljoonan miinusmerkki ja plussaa puolestaan 
tulee osoitteettomasta noin 1.3 miljoonaa eu-
roa. Kokonaisuudesta yli puolet suunnitellaan 
raavittavan kasaan mm. palkkamallilla, työ-
vuorosuunnittelulla, lehtiliiketoiminnan rat-
kaisuilla, koneellisella edelleenlähetyksellä, 
perusjakelun reittioptimoinnilla, uudella ali-
hankintaa korvaavalla haja-alueen ratkaisulla 
ja Virta-muutoksen hallintaprosessilla. Näis-

tä edellä mainitusta työnantajan hankkeista 
meiltä edunvalvojilta ei välttämättä löydy to-
teutuksen osalta täysin samoja linjauksia.

Nykyinen organisaatio on toiminut noin vuo-
den pienin viilauksin, ja on edelleen kovien 
haasteiden edessä. Arvailuja uusien yhteistoi-
mintalain mukaisten karuuksien osalta on ole-
massa huhujen tasolla. Jatkuvalla rassaami-
sella ei pysyvyyttä synny, vaikka olisi kuinka 
hienot muutoksen hallintakonseptit olemassa. 
Yhteistä lehtiliiketoiminnan suuntaa käydään 
läpi hakemalla jakelun tulevaisuuteen ratkai-
suja esimerkiksi Pohjanmaan mallia mukail-
len. Siellähän on alueellisen lehden kanssa 
löydetty toimivat kuviot perus- ja varhaisjake-
lun yhdistämiselle.

Moni on seurannut huolestuneena perusja-
kelun taapertamista vuodesta toiseen eri tuot-
tavuustoimenpiteillä. Totta on se, että Tupa- ja 
Tapa-malleilla on saatu tilipussiin lisäeuroja. 
Mutta vastapainoksi elämme nykyisin harmil-
lisen jatkuvan resurssiorjuuden kourissa sekä 
varsinkin monessa jakelutoimipaikassa liial-
lisessa minimitasossa. Vihdoinkin olisi syytä 
kaikkien edun mukaisesti löytää yhteisym-
märrys kokonaisresurssista. Perusjakelutyön 
järjestelyihin ja suunnitteluun tulee panostaa, 
jotta töistä suoriudutaan normaalisti työaiko-
jen puitteissa volyymivaihtelut huomioiden. 
Erilaiset kikkailut eivät ole tarpeen. Suunni-
telmista löytyy työnantajan halu jatkaa aivan 
itsellisesti omaa tavoitepalkkamallia, vaikka 
avauksia on pöytään heitelty yhteisen mallin 
puolestakin.  

Työnantaja tulee hakemaan myös optimaa-
lista jakelutoimipaikkaverkostoa ensi vuonna 
koko maahan. Tällä tavoitellaan mm. kulje-
tus-, palkka- ja tilasäästöjä. Keinovalikoimas-
sa on valitettavasti niin sanotut kuusen juu-
relta lähdöt kirjattuna nyt kylminä lähtöinä. 
Jakelutoimipaikan sisällä tehtävää työtä hie-
nosti sanottuna auditoidaan, ja ulkotyötä reit-
tioptimoidaan. Tarkkana pitää olla, että työeh-
tosopimusta ei kierretä uusilla termeillä.     

Vajaat 20 miljoonan hankesäästöt Palvelu-
tuotannossa tulevat suunnitelmien mukaan 
vaikuttamaan palkkakustannuksiin, henkilö-
määriin, tila- ja vuokra- sekä ajoneuvokustan-
nuksiin. Yhteistoimintalain mukaisilta neuvot-
teluilta tuskin tullaan säästymään.

Näillä kuvatuilla asioilla Itella Posti hakee siis 
tehokkuutta ja parempia edellytyksiä pärjätä 
markkinoilla.

Meidän on suhtauduttava näihin isännän 
vallan suunnitelmiin todella vakavasti. Oma 
edunvalvontajoukkomme on oltava joka het-
kessä hereillä ja reagointivalmiudessa. Joita-
kin apuja löytyy työhön liittyvien lakien ja työ-
ehtosopimuksen teksteistä.  

Pidemmän aikavälin haasteisiin ja suunnitel-
miin me valmistaudumme tulevan kesän liitto-
kokouksessa.

Kari Lempinen 
postinjakelun valtakunnallinen 

pääluottamusmies



Tasapuolinen kohtelu on jokaisen oikeus
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Monimuotoisuus on osa suomalaista työelä-
mää. Työntekijät ovat eri sukupuolta, he ovat 
eri-ikäisiä ja heillä voi olla erilaisia uskomuksia 
tai vakaumuksia. He voivat tulla eri kulttuu-
reista ja kieliryhmistä. Työntekijöillä voi olla 
fyysisiä ja psyykkisiä rajoitteita, jotka vaikut-
tavat työntekoon. Monimuotoisuus asettaa 
työyhteisölle haasteita, mutta kehittämällä ja 
johtamalla sitä voidaan hyödyntää henkilöstön 
moniarvoisuutta, erilaisia näkemyksiä sekä ta-
poja tehdä työtä. Monimuotoisen työyhteisön 
hyödyntämisen edellytyksenä on, että kaikkia 
työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti. Työn-
tekijöiden yhdenvertainen kohtelu ja tasapuo-
linen johtaminen lisäävät myös työssä jaksa-
mista.

Tutkimusten mukaan työyhteisöjen moni-
muotoisuutta ei ole osattu hyödyntää kovin 
hyvin, sillä syrjintää esiintyy laajasti eri pe-
rusteilla ja eri tilanteissa. Kyse ei ole siis ai-
noastaan yksittäistapauksesta, vaan melko 
yleisestä ilmiöstä työelämässä. Syrjinnälle 
työelämässä altistaa erityisesti ikä, sillä se-
kä nuoret että vanhat ovat alttiita syrjinnäl-
le, sukupuoli, etninen tausta ja terveydentila. 
Syrjinnän esille tuominen on kuitenkin melko 
vaikeaa, ja varmaan osittain siitä johtuen syr-
jinnästä työelämässä on olemassa melko vä-
hän oikeustapauksia. 

 Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän iän, 
etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalai-
suuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 
mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, 
sukupuolisen suuntautumisen tai muun hen-
kilöön liittyvän syyn perusteella. Työsopimus-

laissa kielletään syrjintä näiden lisäksi myös 
perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan ja 
poliittisen toiminnan vuoksi, sekä muun näihin 
verrattavan seikan perusteella. Työsopimus-
laissa todetaan myös, että määräaikaisissa 
ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa soveltaa 
epäedullisempia työehtoja kuin muissa työ-
suhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista 
syistä. Lisäksi laissa naisten ja miesten väli-
sestä tasa-arvosta kielletään syrjintä suku-
puolen perusteella tai eri asemaan asettami-
nen raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta 
syystä. Työsyrjintä on kielletty myös rikoslais-
sa sakon tai vankeuden uhalla.

Syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että jotakin koh-
dellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin epäsuo-
tuisammin kuin muita. Syrjintää voi olla myös 
se, että näennäisesti puolueeton säännös, 
peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen 
epäedulliseen asemaan muihin vertailun koh-

teena oleviin nähden, jollei tälle säännöksel-
le ole hyväksyttävää perustetta. Syrjintää on 
häirintä sekä ohje tai käsky syrjiä. Syrjintää on 
myös se, jos henkilö on asetettu epäedulliseen 
asemaan tai häneen on kohdistettu kielteisiä 
seurauksia, koska hän on valittanut tai ryhty-
nyt toimiin yhdenvertaisuuden toteutumiseksi, 
vedonnut tasa-arvolaissa säädettyihin oikeuk-
siinsa tai turvautunut käytettävissä oleviin oi-
keusturvakeinoihin. 

Jos työntekijä epäilee tulleensa syrjityksi 
työelämässä, on syytä pyytää työnantajalta 
kirjallinen selvitys asiasta. Työnantajan on an-
nettava selvitys viivytyksettä. Työntekijän tuli-
si saada selvitys siitä miksi häntä on kohdeltu 
esimerkiksi eri tavalla kuin muita työntekijöi-
tä tai miksi juuri häneen on kohdistettu tietty 
toimenpide. Kannattaa myös olla yhteydessä 
luottamusmieheen, joka voi pyytää asian sel-
vittelyn kannalta tarpeellisia tietoja työnteki-
jän puolesta. Syrjintätapauksissa työntekijän 
on esitettävä faktat siitä, että häntä syrjitty, 
jonka jälkeen työnantajan velvollisuutena on 
osoittaa, ettei syrjinnän kieltoa ole rikottu. Jos 
henkilö on syrjitty, on hänellä oikeus saada 
hyvitystä, jota on haettava nostamalla kanne 
kahden vuoden kuluessa käräjäoikeudessa. 
PAUn jäsenillä on mahdollisuus hakea oikeusa-
vustusta liitolta hyvityskanteen eteenpäin vie-
miseksi. 

Katja Heikkilä

Juttu on julkaistu aiemmin 
Helsingin osaston Hepomies-lehdessä.

KOKOUSKUTSU
PAU Kanta-Hämeen

osasto 109 ry:n sääntömääräinen 

vuosikokous pidetään
23.02.2013 klo 14.00

Kerhoravintola Seiskassa
Hämeenlinnassa, os. Suomen 

kasarmi, rakennus 7, 13130 HML.
Kokouksessa käsitellään

osaston sääntöjen vuosikokoukselle 
määräämät asiat sekä valitaan
kokousedustajat PAU:n liitto-

kokoukseen 5.-7.6.2013.
Liiton lakimies Katja Heikkilä on 
luvannut tulla paikalle kertomaan 

ajankohtaisista asioista.
Kokouksen jälkeen on tarjolla

maittava lounas.
Osasto tukee pitkämatkalaisten 

kimppakyytejä kilometrikorvausten 
muodossa.
Tervetuloa! 
Toimikunta



– 10 – – 11 –

Tunnelmallista Joulua lukijoilleen
Toivottaa

Torven Täydeltä

KUTSU
kaikille jäsenille PAU:n Lahden osasto r.y:n ammattiosaston kokoukseen. 

 Aika  Lauantai 26.1.2013 klo 12.00–13.00
 Paikka  Sauna Klubi 
 Saimaankatu 8, 15140 Lahti.  Sisäänkäynti sisäpihan kautta.

Kokouksen aiheena ovat liittokokousesitykset. Jos et pääse kokoukseen,
niin voit myös laittaa esityksiä sähköpostitse 24.1.2013 mennessä osoitteisiin

jarmo.tuominen@posti.fi tai olli.puodinketo@posti.fi.
Esitykset tullaan käsittelemään kokouksessa.

Kokouksessa kahvi tarjoilu. Tervetuloa!
Toimikunta

Seuraa myös ammattiosastomme nettisivuja osoitteessa www.lahdenosasto.pau.fi 

PAU:n LAHDEN OSASTO:r.y VUOSIKOKOUS
 Aika   lauantaina 23.2.2013 klo 15.00
 Paikka   Lahden Mieskuoron juhlasali 
 Hämeenkatu 21, Lahti , sisäänkäynti sisäpihalta

Käsitellään:
• Sääntömääräiset vuosikokousasiat
• Toimintakertomus ja tilikertomus 2012
• Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013
• Toimihenkilövalinnat 
• Valitaan Liittokokousedustajat 
• Käsitellään kokoukselle esitettävät asiat.
Kirjalliset esitykset viikkoa ennen kokousta toimikunnalle.

PAU:n työympäristösihteeri Mika Roos on paikalla kertomassa ajankohtaisia asioita.

Kokouksessa ruokatarjoilu.
Kokouksen jälkeen on mahdollisuus saunomiseen.

Lahden ulkopuolelta tuleville korvataan matkakulut.

Ennakkoilmoittautumiset ruokailun ja saunomisen takia 17.2.2013 mennessä
jarmo.tuominen@posti.fi tai 0403154401 

Tervetuloa! 
Toimikunta
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Elokuvissa aina…
... kaikki puhelinnumerot osataan ulkoa.

... poliisitutkinnan aikana on poikettava aina-
kin kerran strippariluolassa.

... kaikissa sängyissä on L-kirjaimen muotoi-
nen lakana, joka ylettää naisen kainaloihin as-
ti, mutta vieressä makaavaa miestä vain vyö-
tärölle.

... jokainen osaa laskeutua lentokoneella, mi-
käli tornissa on henkilö joka osaa neuvoa.

... huulipuna ei suttaannu edes sukellettaessa.

... jokaisen rakennuksen ilmanvaihtokanava 
on täydellinen piilopaikka josta kukaan ei osaa 
sinua hakea ja sitä pitkin pääsee helposti kaik-
kialle rakennuksessa.

... säilyt hengissä kaikissa sodan melskeissä 
jos et mene rintamalla näyttämään kaverillesi 
kuvaa kotona odottavasta heilasta.

... Eiffeltorni näkyy kaikkien pariisilaisten 
asuntojen ikkunasta.

... miestä ei satu vaikka hakattaisiin kuinka, 
mutta kun nainen puhdistaa hänen haavojaan, 
hän irvistelee tuskasta.

... poliisipäällikkö joko erottaa parhaan mie-
hensä tai antaa hänelle 48 tuntia aikaa selvit-
tää juttu.

... taksikuskille annet-
tava rahamäärä on aina 
jämpti, sattui kouraan 
sitten mitä tahansa tas-
kunpohjalta.

... kummitustalossa ole-
va nainen lähtee tutki-
maan outoja ääniä aina 
kaikkein paljastavim-
massa yöasussaan.

... kolariauto syttyy yleensä aina tuleen.

... jos raapaiset tulitikun keskellä messuhallia, 
se räjähtää päreiksi.

... keskiajalla eläneillä maalaistolloilla oli täy-
dellisen ehjät hampaat.

... puhelut voi aina aloittaa ja lopettaa ilman 
minkäänlaista tervehdystä.

... vaikka ajat viivasuoraa 
tietä, niin rattia pitää ko-
ko ajan heilutella puolelta 
toiselle.

... kaikissa pommeissa 
on elektroninen ajastin, 
josta näkee koska se po-
ksahtaa.

... autolle on aina sopiva parkkitila juuri sen 
talon edessä johon sinulla on asiaa.

TOISENLAINEN NIKSI-PIRKKA

Autossa on matkustajan paikalla vaikea nuk-
kua, koska ajon aikana pää heilahtelee ja sil-
loin ihminen herää. Ennen matkaan lähtöä 
sido pääsi sukkahousuilla kiinni niskatukeen. 
Silloin pää pysyy paikallaan ja voit nukkua ko-
ko matkan.

Kun luet kirjaa, revi lukemasi sivut irti. Näin 
säästät, koska sinun ei tarvitse ostaa kirjan-
merkkiä. Irtonaisia sivuja voit käyttää ostos-
listoina.

Ei kannata ostaa kännykkää vain siksi, että 
muillakin on. Voit hämätä toisia luulemaan, 
että sinulla on kännykkä pitämällä autoa aja-
essasi kädessäsi vanhaa TV:n kaukosäädintä, 
ja ajelemalla välillä holtittomasti kaistalta toi-
selle.

Poraa reikä jääkaappisi oveen. Näin voit aina 
varmistua siitä, että valo sammuu sulkiessasi 
oven.

Vältä pysäköintisakkoja ruuvaamalla autosi 
rekisterikilvet irti ja ottamalla ne mukaasi aina 
kun pysäköit autosi.

Lisää mattojesi käyttöikää rullaamalla ne ja 
säilyttämällä niitä autotallissa.

Ota roskiksesi mukaan supermarkettiin, niin 
voit roskista päätellä, mitkä asiat sinulta ovat 
lopussa.

Säästät vesikuluissa välttämällä peseytymis-
tä vedessä. Kääri sen sijaan itsesi ilmastoin-
titeippiin. Lika lähtee irti irrottaessasi teippiä.

Hiusgeeli on kallista. Käytä sen sijaan marme-
ladia. Kesällä kannattaa varoa mehiläisiä.

Säästä laastariasi. Sen sijaan, että vahingossa 
viiltäisit sormeesi ruokaa laittaessasi, pyydä 
jotakuta toista pitämään vihanneksista kiinni 
kun sinä leikkaat.

Jos kahvin suodatinpaperit loppuu, ota apuun 
sukkahousut! Sekoita kupissa kuuma vesi ja 
porot, vedä sukkahousut päähän ja juo. 

Jos vieraat tuntuvat tylsiltä ja tunnelma vai-
vaantuneelta, lirauta kahvin sekaan hieman 
kossua ja kahvilikööriä, niin johan juttu luis-
taa.



... etsivä pystyy selvittämään rikoksen vain ol-
lessaan hyllytettynä virantoimituksesta.

... kun olet tappelussa ison roistosakin kanssa, 
niin ei hätää, voit tyrmätä niitä yksi kerrallaan, 
sillä muut vain tanssahtelevat ympärilläsi ja 
odottavat vuoroaan.

... ihminen joka on kumautettu lekalla tajut-
tomaksi, ei koskaan saa aivovammaa, aivotä-
rähdystä tai edes kunnon päänsärkyä.

... poliiseille tehdään persoonallisuustestit, 
jotta voidaan panna työpareiksi toistensa täy-
delliset vastakohdat.

... vierasmaalaiset ihmiset puhuvat aina kes-
kenäänkin englantia.

... mikä tahansa lukko aukeaa sekunnissa 
luottokortilla tai paperiliittimellä -paitsi jos ky-
seinen talo palaa ja sisällä on lapsi ansassa

... telkkariuutisissa tulee aina juttu joka kos-
kee sinua henkilökohtaisesti

Rauhallista
Joulua kaikille!
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