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Kiitos, anteeksi ja näkemiin

Pääkirjoitus – Vesa Rantanen

Nyt on aika todeta, että juttulaarini on am-
mennettu tyhjiin. Siksi haluankin kiittää 
kaikkia lehden lukijoita saamastani hyvästä 
palautteesta. Samoin kiitän kaikkia niitä, joi-
den kanssa olen saanut tehdä yhteistyötä. 
On ollut ilo saada olla tekemässä tätä lehteä, 
mutta nyt olen valmis ojentamaan viestika-
pulan eteenpäin. Siitä päivästä kun lehden-
teon aloitin, on päivätyöni muuttunut melkoi-
sesti. Peruspostitöistä puhuttaessa tunnen 
itseni nykyisin jo kohtalaisen ulkopuoliseksi. 
Tämä kehitys on vienyt pohjan tähän lehteen 
kirjoittelemiselta.

Anteeksi haluan pyytää sitä, että lehti on 
ajoittain muistuttanut enemmän aikaka-
us- kuin ammattilehteä. Kirjoitelmani ovat 
turhan usein pyörineet arkipäiväisen ym-
päripyöreiden asioiden parissa. Hienommin 
sanottuna niistä on puuttunut substanssia. 
Ammattiosaston lehdessä olisi ollut suotavaa 
paneutua voimakkaammin työhömme ja sii-
nä esiin nousseisiin epäkohtiin ja ongelmiin. 
Niitä kun tunnetusti on riittänyt. En kuiten-
kaan ole oikein osannut olla ”huutavan ääni 
erämaassa”. Ennemminkin sellainen harmi-
ton satusetä, joka kuitenkin on pyrkinyt tar-
joamaan kaikille halukkaille mahdollisuuden 
tuoda ajatuksiaan julki.

Sisäsivuilla on ilmoitus, jolla etsitään inno-
kasta päätoimittajaa tälle julkaisulle. Minun 
evääni on syöty, joten nyt tarvitaan tuoreita 
ajatuksia ja terävä kynä. Vastaan kuitenkin 
mielelläni aiheesta esiin nouseviin kysymyk-
siin, ja olen myös valmis antamaan teknistä 
tukea tehtävän uudelle haltijalle. Rakettitie-
teestä ei kuitenkaan ole kysymys, voi hyvin 
käydä niinkin että uusi päätoimittaja korjaa 
ensi töikseen minun luutuneet toimintatapa-
ni ajanmukaisemmiksi.

Toivotankin kaikille hyvää kevättä ja kesää, 
kai sekin sieltä ennen pitkää tulee. 

Vesa
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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 2    8.11.2013 

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.

– 2 – – 3 –



Pääluottamusmiehen palsta

Palkkamalli TAPA
Palkkamalli on toiminut nyt reilut viisi vuotta. 
Ensi alkuun malli oli nimeltään TUPA (tuotta-
vuuteen perustuva palkka- ja työaikamalli), ja 
olimme liittona siinä vahvasti mukana. Olimme 
mukana maastouttamassa mallia koko Suo-
menniemelle. Ajatuksenamme oli, että tässä 
mallissa pääsee työntekijä mukaan päättä-
mään omasta työstään. Samoin ajatuksena oli 
hyödyntää mallia myös työaikamallina, saatai-
siin käyttöön kokonaisia vapaapäiviä. No, ei-
hän se tainnut kovin usein näin toteutua. 

Sittemmin, taisi olla syksyllä 2010, liitto sa-
noutui mallista irti. Työnantaja jatkoi kuitenkin 
mallin käyttöä itsekseen, sekä muutti mallin 
nimen TAPA-malliksi (tavoitepalkkamalli). Vie-
lä on mallilla saatu aikaan jonkinlaista tulosta, 
kun on mainosmäärät ollut kovasti kasvussa. 
Nyt keväällä mainosten kasvu näyttää pysäh-
tyneen, ja on tullut jo merkkejä siitä, että isot 
asiakkaat jopa vetäytyvät verkostamme. Se 
tarkoittaa taas sitä, että kohta puhutaan ja-
kelureittien vähentämisestä. Kasvu on kuiten-
kin otettu koko ajan ”sisään” olemassa oleviin 
työvuoroihin. Reittejä ei ole lisätty ylityökerty-
mien mukaan, vaikka joskus olisi ollut aiheel-
listakin. 

Työnantaja puhuu paljon läpäisyluvusta, eli 
montako kiloa postia käsitellään tunnissa. On 

kokonaisläpäisy ja uudempana esityön läpäi-
sy. Näistä ensin mainitussa kilot jaetaan koko-
naistyöajalla, ja jälkimmäisessä kilot jaetaan 
esityön ajalla. Näistä tuo jälkimmäinen on 
paremmin vertailukelpoinen eri työpaikkojen 
osalta, koska se ei ota kantaan jakelutihey-
teen eikä jakelutapoihin. Nyt, kun läpäisy on 
tavoitteellinen, ja meiltä häviää esim. kaksi 
viikkomainosta n. 10 työvuoron jakelutoimi-
paikassa jossa on n.5500 taloutta, tarkoittaa 
se sitä, että läpäisyluvun säilyttämiseksi olisi 
vähennettävä tunteja yhden työvuoron ver-
ran! Siis kaksi mainosta viikossa vähemmän, 
ja pitäisi vähentää yksi työvuoro, ei onnistu 
sanon minä! Tässä on tärkeä syy siihen, miksi 
olen mainosten määrästä huolissani. Ne ovat 
meille selkeästi työllistäviä, joskaan ei aina 
niin mukavia. 

Virta-hanke

Ensin se oli I Lean, sitten se muuttui Virraksi. 
Kyseessä on uusi hanke, joka tulee varmaan 
leviämään koko maahan. Hanke on peräisin 
Japanista Toyotan autotehtaalta, siinä yrite-
tään tehdä tuotanto mahdollisimman järke-
väksi, ja karsia kaikki turha tekeminen pois. 
Meillä tämä turha on nimetty hukaksi, jota nyt 
kovasti metsästetään. Hämeenlinnan palvelu-
miesalue pääsi viime vuoden lopulla jo pilo-

toimaan tätä uutta mallia, joka sinne on nyt 
suurin odotuksin lanseerattu. Systeemi on pe-
riaatteessa hyvä. Tosin voi kysyä, onko meillä 
paljonkin sellaisia asioita joita on tehty höl-
mösti ja tuottamattomasti, kun on kuitenkin 
jo vuosia työtä kiristetty. Hämeenlinnan pilot-
ti kuitenkin näytti, että tämä hanke otetaan 
työnantajapuolella tosissaan. Monia pitkään 
tiedossa olleita epäkohtia korjattiin, koska se 
sopi Virta-hankkeeseen. Voikin vain ihmetellä, 
miksei sopinut asioita korjata ilman Virta-han-
ketta, mutta hyvä kuitenkin näin. Työnantajan 
odotukset tällä hankkeella saadusta tehostuk-
sesta tuntuvat kuitenkin kovin suurilta. Toivon 
kuitenkin hankkeelle pitkää ikää, ei ole järke-
vää tehdä samaa työtä moneen kertaan.

Henkilöstörahasto

Pitkästä aikaa saimme henkilöstörahastoon 
siivun Itellan tuloksesta, tämä 3,1 miljoonan 
sijoitus rahastoon oli tervetullut kolmen vuo-
den tauon jälkeen. Näinä kolmena vuotena on 
pyritty nostamaan rahaston arvoa sijoitustoi-
minnoilla. Rahaston hallinnointi, ja jo aloite-
tut nostot olivat jo pienentäneet rahaston ko-
konaismäärää, kuitenkin kaikkien rahat ovat 
siellä turvassa. Jokainen saa syksyisin henki-
lökohtaisen tiedotteen rahastossa olevasta ra-
hamäärästä ja omista nosto mahdollisuuksis-

taan. Tämä henkilöstörahasto on etu jota ei 
monessakaan yrityksessä ole

Syksyn palkkaneuvottelut

Tuleva syksy tuo tullessaan palkkaneuvottelut, 
meidän työehtosopimuksemme päättyy loka-
kuun lopussa. Nyt näyttää siltä, että syksyn 
neuvottelut saattavat olla erittäin vaikeat. EK 
on heitellyt julkisuuteen 0- korotustasoa, ja 
aiemmin jopamiinusmerkkisiä palkkamuutok-
sia. Samoin on julkisuudessa vilahdellut sai-
rausloman karenssipäivät. Eikä vielä ole pääs-
ty sopuun edes raamiratkaisussa sovituista 
kolmen päivän koulutuksistakaan. Luulen, et-
tä mikäli koulutusasiaa ei ole sovittu syksyyn 
mennessä, uutta sopimusta ei tulla samaan. 
Mitä tämä sitten tarkoittaa? Tarkoittanee si-
tä, että olemme sopimuksettomassa tilassa ja 
työrauhavelvoitekaan ei ole voimassa. Edessä 
voi siis olla haasteellinen syksy. Käsitykseni 
mukaan työnantajalla olisi tahtoa jatkaa ny-
kyistä palkkamallia, mutta voi olla, että meillä 
ei liittona ole syksyllä mitään tarvetta moiselle 
mallille.

Hyvää kevättä ja aurinkoista kesää kaikille!

Jamppa
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Unelmana duuni vai unelmaduuni?
Olen 26-vuotias lahtelainen, perheellinen ja 
asuntovelkainen nainen. Tarkoituksenani nuo-
rempana oli opiskella ammatti, hankkia hyvä 
työpaikka ja perustaa perhe ja juuri tässä ni-
menomaisessa järjestyksessä. En ollut otta-
nut huomioon, ettei elämää voi käsikirjoittaa. 
Asiat menivätkin lopulta vähän toisin. Sain 
ensin lapsen, jätin yliopiston kesken kun sain 
toisenkin, ja kun äitiyslomien jälkeen oli aika 
etsiä töitä, ei minulla ollut ammattia lainkaan. 
Koulutuksen puute oli haasteena alusta asti. 
Sattuman ja kovan panostuksen kautta minul-
la on kuitenkin nyt se kaikki, mistä aikanaan 
haaveilin. 

Vuonna 2010 eksyin varastoalalle vahingos-
sa, tarkoituksena heittää kolmen päivän keik-
ka Pennala 1:ssä. Varastohommista en tiennyt 
juurikaan mitään, mutta rahantarve sai läh-
temään töihin. Sinne jäin, melkein kahdeksi 
vuodeksi keräilemään. Joka päivä sain miettiä 
kuinka pitkään työni jatkuu, olinhan vuokra-
firman palveluksessa. Määräaikaisia sopimuk-
sia uusittiin kerta toisensa perään, ja kun on 
asuntolainaa mukavasti, mietin paljon tule-
vaisuutta. Haaveeni vakituisesta työpaikasta 
toteutui, kun onni potkaisi ja pääsin mukaan 
mahtavaan tiimiin naapurirakennukseen, uu-
tuuttaan kiiltävään Pennala2:een.  

Nyt olen yksi kolmos- ja neloshallin laatutii-
mistä, Itellalainen. Työni täällä on täysin eri-
laista kuin se oli aiemmin, ja päivittäin tulee 
eteen uusia asioita, joiden parissa saa päh-
käillä hetken jos toisenkin. Työnkuva on hyvin 
monipuolinen, ja siihen kuuluu erilaisia varas-
ton työtehtäviä. Pääkohtia ovat inventointi, 
terminaalituloutus, asiakaspalautukset sekä 
virheselvitys. Näistä olen keskittynyt lähin-
nä tuohon viimeiseen, ja jo yksin siinä riittää 
haastetta. Selvitän parhaan taitoni mukaan 
kaikenlaisia reklamaatioita, joita meille asiak-
kaalta tulee. Henkisenä tukena ja ohjastajana 

meillä onneksi on tiiminvetäjämme, jonka tie-
tämys varastossa tapahtuvista asioista joskus 
ällistyttää. Ehkä, tai ennemminkin toivottavas-
ti, omaan muutaman vuoden päästä saman 
tietämyksen koko varastoketjusta. Tiimimme 
toimii loistavasti, ja kun eri ihmiset hallitsevat 
eri osa-alueet, on helppo kysyä neuvoa.

Olen saavuttanut  tavoitteeni, rauhan ja var-
muuden työn jatkuvuudesta. Koen, että mi-
nua arvostetaan täällä, ja siksi haluankin teh-
dä kaiken mitä suinkin kykenen ja vielä vähän 
enemmän. Itellan leivissä mahdollisuuksia on 
paljon, ja uskon vakaasti pysyväni täällä elä-
keikään asti. Mahtavan työn lisäksi pääsen nyt 
myös vaikuttamaan ammattiliittomme toimi-
kunnassa.

Lämmintä kevättä toivotellen! 

Kia Nyländen 
Laaturyhmä 

Itella Logistics Oy 
Johtotie 2, 16320 PENNALA, FINLAND

Uuden nuoriso-
vastaavan tervehdys! 
Viitisen vuotta nuorisovastaavana toiminut Janne 
Koivunen päätti astua syrjään ja tehdä tilaa al-
lekirjoittaneelle. Olen 28-vuotias paljasjalkainen 
lahtelainen, ja olen työskennellyt Itellan leivissä 
yhtäjaksoisesti vuodesta 2008 Lahti 50:n, 83:n ja 
nykyään Hollolan jakelussa. 

Keväällä olisi tarkoitus pitää jo jonkinlaiseksi pe-
rinteeksi muodostunut keilailta, ja myöhemmin 
sitten jotain muuta. Toivoisin PAU:n nuorilta ide-
oita ja ehdotuksia siitä, millaista toimintaa voisi 
järjestää, ja mikä saisi teidät kiinnostumaan liiton 
toiminnasta? 

Yhteyttä voi ottaa vaikka sähköpostilla 
saira.antti@gmail.com

Terveisin, Antti Saira



Pau:n Kanta-Hämeen osasto 109 ry:n vuo-
sikokous pidettiin 23.2.2013 kerhoravintola 
Seiskassa.

Vuosikokous valitsi liittokokousedustajat,  ja 
heille varahenkilöt.

Varsinaiset edustajat ovat: Juha Torvinen, 
Pertti Lehti ja Antti Koskimäki.

Varalla 1. Jari Kuurasuo, 2. Kirsi Suokas ja 3. 
Laura Venäläinen.

Vuosikokous valitsi osaston puheenjohtajaksi 
Jari Kuurasuon. (p. 0405352188)

Toimikunnan muodostavat seuraavaksi vuo-
deksi:

Pertti Lehti, taloudenhoitaja

Kirsi Suokas, varapuheenjohtaja, 1. sihteeri 
(p. 0445705582)

Pia Laaksonen, 2. sihteeri

Juha Torvinen, jäsenasiat

Jami Nylander

Marko Tanner 

Nico Mäkelä, nuorisovastaava

Laura Venäläinen

Antti Koskimäki

Varajäseniksi valittiin:

Nelli Honkonen, tasa-arvovastaava

Kim Nylander

Janne Raunioniemi
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Osasto 109 vuosikokous

Tässä kuva Kanta-Hä-
meen uudesta 2013 
toimikunnasta. Al-
haalta vasemmalta: 
Pia Laaksonen, Nelli 
Honkonen, Kirsi Suo-
kas. Keskirivi: Marko 
Tanner, Laura Venä-
läinen, Nico Mäkelä, 
Jari Kuurasuo ja Jami 
Nylander. Takarivi: 
Pertti Lehti, Juha Tor-
vinen Sauli Tuomisto, 
Janne Raunioniemi, 
Antti Koskimäki ja 
Kim Nylander

Kuljettaja-asiaa
Vuosi 2012 alkoi jännitteisenä, sillä valtion 
omistusohjauksesta vastaava ministeri oli an-
tanut käskyn selvittää Itella Logisticsin ja VR 
Transpointin yhdistymisen mahdollisuudet. 
Puhuttiin kolmesta vaihtoehdosta, josta yksi 
oli kokonaan uuden yrityksen perustaminen, 
toinen Itella Logisticsin myyminen Transpoin-
tille ja kolmas Transpointin myyminen Itella 
Logisticsille. Ensimmäinen vaihtoehto tuntui 
melkein siltä kuin historia aikoisi toistaa it-
seään, ja varsinkin Kelpo-ruljanssin läpikäy-
neet kokivat unettomia öitä. Kun tiedettiin 
Transpointin tekevän tukevaa tappiota, oli nyt 
toteutunut vaihtoehto, jossa Itella Logistics 
osti Transpointin, varmasti meille kuljettajille 
paras vaihtoehto. 

Kauppa siis tehtiin, ja kauniista puheista 
huolimatta alkoivat yllätysyllätys YT-neuvotte-
lut useilla paikkakunnilla. Lisää lienee odotet-
tavissa, enkä yhtään epäile, että kun toiminta 
on vakiintunut ja terminaalit yhdistyneet ettei 
tulevaisuus tulisi keventämään myös johto-
porrasta. 

Oman haasteensa luo kaupan mukana siir-
tyneiden uus-itellalaisten järjestäytyminen 
AKT:hen. On todella tärkeää että nostamme 
oman järjestäytymisasteemme huippuunsa, 
sillä ammattiyhdistyskentän muutoksia lienee 
tulossa mm. kuljetusliittojen yhdistymishank-
keen muodossa. 

Ammattidirektiivin vaatiman kuljettajan pä-
tevyyskoulutuksen saamiseksi on koulutettu 
jo lähes kaikki omat kuljettajat, ja nekin joilta 
vielä Cap-päiviä puuttuu saavat ne vielä tänä 

vuonna käytyä. Toisin on alihankkijoilla, jois-
ta osasta olen kuullut, ettei kuljettajien kou-
lutusta ole edes aloitettu.. Vuosi 2014 tulee 
näyttämään, kuinka paljon pätevää työvoimaa 
oikeastaan liikkuu markkinoilla, ja ollaanko sii-
tä oikeasti valmiita maksamaan.

Oikeasti odottelen jo kovasti kevättä, mutta 
tuo ulkona vihmova lumisade ja -18 °C viesti-
vät että menee vielä hetki… 

Kuljetuksen työsuojeluvaltuutettu  
Lena Müller
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Kanta-Hämeen osasto
kokousti Hämeenlinnassa
PAU:n Kanta-Hämeen osaston vuosikokouk-
sessa liiton puheenvuorossa ja ajankohtais-
katsauksessa työehtosihteeri / asiantuntija  
Pertti Miettinen kertoi senhetkisestä sekavasta 
työmarkkinatilanteesta. Kiista kolmesta kou-
lutuspäivästä on saanut Miettisen mukaan 
Tupo-teatterin leiman. Syksyllä on nykyinen 
raami-sopimus katkolla, ja odotettavissa ovat 
liittokohtaiset neuvottelut.

Postilaisten eräänä suurena tulevaisuuden 
huolenaiheena Miettinen näki kilpailutilanteen 
yksityisten jakelufirmojen hakiessa siivuja 
postinjakelusta. Oma huolenaiheensa on kir-
je- ja lehtimäärien jatkuva lasku, jonka tuo-
maa tuloa talolle ei korvaa osoitteettomien 
lähetysten määrän kasvu. Nettikaupan kasvu 
on sen sijaan tuonut mukanaan pakettimääriin 
runsaasti lisäystä. 

Jyrki Armiselle 
(oik.) luovutet-
tiin ansiokkaasta 
ay-toiminnasta 
liiton hopeinen 
ansiomerkki. Luo-
vuttajina osaston 
puolesta Jari Kuu-
rasuo ja liitosta 
Pertti Miettinen.

Työnantajan tavoitteena on ollut muuttaa 
maaseutujakelu alihankintapohjaiseksi. Ali-
hankintaintoa on pystytty rajoittamaan sopi-
muksella, jonka mukaan uusien haja-alueen 
postinjakajien lähtöpalkka on jakelutyön osuu-
delta 15% taulukkopalkkaa alempi. 

Ensi kesän liittokokouksen yhtenä merkit-
tävänä aiheena Miettinen katsoi olevan eri 
kuljetusliittojen, PAU:n, AKT:n, Ilmailualan 
Unionin, Merimies Unionin sekä Stuertti- ja 
Lentoemäntien yhdistyksen hankkeen mah-
dollisesta liittojen fuusiosta yhdeksi logistiik-
ka-alojen liitoksi. Miettinen näki yhteistyössä 
olevan voimaa, mutta korosti myös sitä, ettei 
hukata omia hyviä asioita, vaikka tulisikin yksi 
iso liitto.

Ansiomerkki Armiselle

PAU:n hopeinen ansiomerkki, nro 106, luo-
vutettiin Riihimäkeläiselle postinjakaja Jyrki 
Armiselle. Ansiomerkkihän luovutetaan tun-
nustukseksi osastojen jäsenille, jotka ovat 
edistäneet liiton päämääriä ja tarkoitusperiä 
omalla aktiivisella toiminnallaan. Ansiomerkin 
luovuttivat osaston puheenjohtaja Jari Kuura-
suo, ja liiton puolesta Pertti Miettinen.

Vuosikokousvalintoja

Tällä kertaa eivät ääntenlaskijat päässeet si-
vuhuoneeseen suorittamaan ääntenlaskua. 
Lieneekö kokouksen leppoisa ilmapiiri vai-
kuttanut myös yksimielisiin henkilövalintoihin 

osaston toimihenkilöiksi sekä osaston toimi-
kuntaan. Osaston puheenjohtajana jatkaa Ja-
ri Kuurasuo. Nuorisovastaavaksi valittiin Nico 
Mäkelä. Toimikuntaan valituiksi tulivat Riihi-
mäeltä Antti Koskimäki, Laura Venäläinen ja 
varalle Janne Raunioniemi. Hämeenlinnan 
seudulta valittiin Pertti Lehti, Kirsi Suokas, 
Pia Laaksonen, Juha Torvinen, Jami Nylander, 
Marko Tanner, Nico Mäkelä ja Sauli Tuomisto. 
Varalle Kim Nylander sekä Nelli Honkonen. 
Kesän liittokokoukseen edustajiksi valittiin Ju-
ha Torvinen, Antti Koskimäki ja Pertti Lehti. 
Osaston varapuheenjohtajaksi ja sihteeriksi 
toimikunta valitsi Kirsi Suokkaan. Kakkos- sih-
teeriksi valittiin Pia Laaksonen. Osaston talo-
utta hoitaa Pertti Lehti. Osaston toimintasuun-
nitelman mukaan osasto on edelleen valmis 
panostamaan jäsentensä ay-koulutukseen, ja 
puheenjohtaja Kuurasuo kannustikin jäseniä 
käyttämään näitä mahdollisuuksia hyväksi.

Teksti: Tapani Hämäläinen  
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PAIKKA AVOINNA
Torven Täydeltä etsii uutta innostunutta ja sanavalmista

päätoimittajaa. 
Tehtävään valittavalta odotetaan sujuvaa kirjallista itsensä ilmai-
sutaitoa ja kohtuullista kieliopin hallintaa sekä tehtävän hoidossa 
tarpeellisia atk-taitoja. Sähköpostin käyttö liitetiedostoineen tulee 
hallita.

Homma aktivoituu pari kertaa vuodessa, ja vie silloin aikaa suunnilleen viikonlopun ver-
ran. Vastineeksi se tarjoaa runsaasti tietoa liiton ja osaston toiminnasta sekä osallistu-
misoikeuden toimikuntien kokouksiin.

Hommaan valittavalle tarjotaan myös tukea. Ensimmäinen lehti tehdään niin haluttaessa 
porukalla, ja kysyä voi sen jälkeenkin. 

Lisätietoja: vesa.rantanen@pp2.inet.fi sekä jarmo.tuominen@posti.fi 

PAU:n Lahden osaston osaston toimihenkilöt 2013
Puheenjohtajaksi vuosikokous valitsi Jarmo 
Tuominen 

Varapuheenjohtajaksi ja Tasa-arvovastaavaksi 
valittiin Lea Siltanen.

Sihteeriksi ja Jäsenasioidenhoitajaksi valittiin 
Olli Puodinketo.

Taloudenhoitajaksi valittiin Pentti Wikman. 

Tiedotussihteeriksi valittiin Kia Nyländen.

Koulutusvastaavaksi, Opintosihteeriksi ja Lo-
mavastaavaksi valittiin Susanna Sallanne.

Arkistovastaavaksi valittiin Janne Koivunen.

Vakuutusvastaavaksi ja Työväenlehtiasiamie-
heksi valittiin Kari Heiskanen.

Nuorisovastaavaksi valittiin Antti Saira.

Kotisivuvastaavaksi valittiin Jarmo Tuominen.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Lea Siltanen ja 
Kari Heiskanen.

Lisäksi toimikuntaan valittiin Martti Nyström, 
Anssi Veirto, Markku Rinkinen, Sebastian 
Meszynski, Jouko Meronen ja Kimmo Meronen.

Liittokokousedustajiksi valittiin vuosikokouk-
sessa seuraavat edustajat ja heille varaedus-
tajat:

 Varsinainen: Varalla:

 Jarmo Tuominen Pentti Wikman

 Lea Siltanen Terhi Westman

 Olli Puodinketo Kari Heiskanen

 Susanna Sallanne Markku Rinkinen

Kevätterveisin Olli Puodinketo

Lomalle Nuotiorantaan 
Pau:n Lahden osaston lomapaikka Nuotioran-
ta sijaitsee Asikkalassa Pulkkilanharjulla Päi-
jänteen rannalla. Alueella on avoimet ovet 
11.5.2013 klo 12–17

Hinnasto 2013:

1.6.–31.8 MA-TO ja PE-SU Pau:n Lahden osas-
ton jäsenet 40€ jakso, muille 75€ jakso.

Toukokuu ja syyskuu kaikki varattavat mökit 
215 €/ kuukausi / mökki

Näinä kuukausina mökit tarjolla kaikille Suo-
men PAU:laisille.

Osastomme jäsenten vuorokausihinta touko- 
ja syyskuussa on 9 €/vrk ja ulkopuolisten 16€/
vrk

Asuntoauto 21 €/vrk yksi kerrallaan

Telttapaikka 16 €/vrk 2 paikkaa kerrallaan

Pau:n Lahden osaston jäsenet voivat hakea 
kirjallisesti mökkiä kolmeksi kuukaudeksi( ke-
sä-elokuu). Koko kesän mökit 645 €/mökki, 
laskutus kolmessa erässä, koko kesän mök-
kien arvonta huhtikuun toimikunnan kokouk-
sessa.

Lomavarausten vastaanotto aloitetaan Lah-
den osaston jäseniltä huhtikuussa, muilta tou-
kokuussa.

Lisätietoja www.lahdenosasto.pau.fi tai p. 
0408564171
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HEH HEH

Matti Nykäsellä on hyviä ja huonoja uutisia. 
Hyvät on että Matti on jättänyt viinakset ja 
huonot kun ei muista minne.

***

”Isä…isä!”, Pikku-Kalle huutaa tullessaan kou-
lusta kotiin”Me kirjoitettiin tänään aine otsi-
kosta ´Mitä meidän isä tekee´, ja nyt täällä 
on opettaja ja poliisisetä!”

***

Miksi ruotsalaispoliisien virkapuvussa lukee 
Abba?  
Koska englantilaispoliisien asusteissa on teks-
ti Police.

***

Poika haki varastoapulaisen paikkaa ja jou-
tui henkilöstöpäällikön puhutteluun. Tämä 
huomasi heti, että pojalla oli merkillinen tapa 
iskeä silmää.  
”Anteeksi”, hän sanoi lopulta. ” Mutta onko 
teillä tuollainen vika, että teidän pitää vilkut-
taa silmää alinomaa?” 
”On, se on hermostoperäistä, mutta silmä-
ni lakkaa vilkuttamasta, kun otan aspiriinia. 
Hetki vain...”  
Poika alkoi kaivella housuntaskujaan. Ensin 
hän veti oikeanpuoleisesta taskusta kondo-
mipaketin, pani sen pöydälle ja jatkoi et-
siskelyään, mutta turhaan. Sitten hän otti 
vasemmasta taskusta kondomipaketin ja 
kaiveli syvempää, mutta ei löytänyt aspiriinia. 

Sitten hän kaivoi paidan rintataskua, otti esiin 
kondomipaketin ja tämän jälkeen löysi myös 
aspiriinipaketin.  
”Herran tähden”, henkilöstöpäällikkö huudah-
ti,  ”ette kai te vain ole seksihullu?”  
”En, en, mutta aina kun menen apteekkiin 
ja pyydän aspiriinia, niin ne antavat minulle 
tällaisen paketin.”

***

Mies istui vaimonsa kanssa keskustellen niitä 
näitä ja jutun aiheeksi tuli jossain vaiheessa 
eutanasia.

Siihen varsin herkkään, elämän ja kuoleman 
rajamailla liikkuvaan aiheeseen mies totesi 
vaimolleen:

“Lupaathan ettet päästä minua sellaiseen 
vihannesmaiseen tilaan, jossa elämäni on 
riippuvainen jostain sähköisestä laitteesta ja 
ravinnontarpeeni tyydytetään nesteillä. Jos 
näet minun olevan siinä jamassa niin lupaat-
han kytkeä elintoimintojani ylläpitävät laitteet 
pois päältä ja lopettaa nesteytyksen.”

Sanomatta mitään vaimo nousi, otti kauko-
säätimen ja sulki television, sammutti inter-
netin sekä tietokoneen ja kaatoi kaljan vie-
märiin…

***

Kaksi poliisia löysi ruumiin Handelsbanke-
nin edestä. Toinen poliiseista alkoi kirjoittaa 

raporttia: Hand, Hande, Hadnel, Hanedke-
baq,…… Toinen poliisi turhautui: ” PASKAT, 
raahataan tää Osuuspankin eteen !”

***

Pari turkulaista naista oli elämänsä ekaa ker-
taa pelaamassa golfia. Toisen lyötyä avaus-
lyöntinsä, pallo kaartoikin viereiselle väylälle 
osuen siellä pelaavaan mieheen.

Miehen kädet lennähtivät salamana haaroihin 
ja hän vaipui polvilleen maahan. Naiset juok-
sivat hätääntyneinä paikalle kysyen kuinka 
kävi ja voimmeko auttaa.

Mies ähisi ja puhisi vastaten ettei tämä suin-
kaan ollut ensimmäinen kerta kun pallo osuu 
häneen kesken pelin. Kyllä tämä tästä.

Toinen naisista kertoi olevansa fysioterapeut-
ti, ja vaati saada auttaa. Mies esteli, mutta 
nainen otti miehen kädet pois haaruksista 
avaten sepaluksen. Seuraavaksi nainen työnsi 

käden miehen sepaluksesta sisään aloittaen 
samalla rytmikkään hieronnan.

Noin 10 minuutin hieronnan jälkeen nainen 
kysyi miltä nyt tuntuu. Mies vastasi että 
loistavalta, mutta peukalo on edelleen pirun 
kipeä...

***

Joka kymme-
nennellä perus-
koululaisella on 
kotonaan herä-
tyskello, jossa on 
valmistusvirhe.  
LÄHDE: OPETTA-
JAIN AMMATTILII-
TO.

***

Teksti T-paidan selkäpuolella: OLEN POM-
MINPURKAJA. JOS NÄET MINUN JUOKSEVAN, 
YRITÄ PYSYTELLÄ PERÄSSÄ! 

***

Kyltti antiikkiliikkeen ikkunassa: 
”Ostamme, myymme ja vaihdamme. Ota vai-
mosi mukaan ja tee elämäsi kaupat!”
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