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

Vuoden �0�5 toisen lehden aineistopäivä:
�6.��.�0�5 mennessä.

Painos: �0�0 kpl
Paino: Kohopaino Special
Aineistot: Tekstit Microsoft Word doc, txt- tai
 rtf-muodossa.
Kuvat: jpg-, tif tai eps-muodossa tai
 orginaali paperikuva. Ei Wordiin   
 upotettuina. (Kuvat mahdollisimman
 isoina)

Pääkirjoitus
Valoisuus loistaa nyt ympäristössä upeasti ja on koko 
ajan vain lisääntymään päin. Harmillisesti taas Kesä-
päiväseisauksesta alkaen ollaan kääntymässä toiseen 
suuntaan. Pessimistit sanovat, että siinä se kesä meni. 
No onneksi siirtymä suunnasta toiseen etenee hitaasti 
ja voidaan hyvillä mielin todeta, että onhan kesää vielä 
jäljellä. Näin myös työtä tekeville suodaan vuosiloman 
aikaa rentoutumiseen. Heittäkäämme siis arjen askareet 
sivuun ja tehkäämme aivan jotain muuta, mitä mieleen 
tulee.
 Menneet eduskuntavaalit eivät tulokseltaan näyttäy-
tyneet työväenliikkeen kannalta hyvältä. Varmaan on 
peiliin katsomisen paikka. Perusteellinen analyysi sekä 
pohdinta ovat tarpeellisia, kun sanoma ei mennyt perille. 
Tuote ei myynnyt loppumetreille asti. ja toisten loppuki-
ri puri kansalaisiin paremmin. Onnistujilta on varmaan 
otettava opiksi. Huolestuttavasti jälleen runsaslukuinen 
joukko nukkui eli jätti käyttämättä perustuslaillisen oikeu-
tensa. Tämä valitettava toimimattomuus saavutti jälleen 
runsaimman kannatuksen toisaalta. Yhteiskuntavaikutta-
miskampanjointi ei herättänyt tarpeeksi, vaikka yritystä 
oli eri puolilla Suomea. Joudummeko nyt toteamaa, että 
Hyvää Yötä, eikä Hyvää Työtä. Tosi surkeata on myös 
perinteisten työväenpuolueiden kannatuksen valahtami-
nen historiallisen alhaiseksi. Uskon vieläkin, että ajatus-
maailmalle ja aatteelle on tilausta myös jatkossa.
 Kansantaloutemme pyörät eivät ole lähteneet kunnolla 
pyörimään, vaikka Euroopassa on viestitty pilkahduksis-
ta orastavan kasvun merkeistä. Näyttää, että maailman 
laajuinen talouskriisi, Venäjän tilanne ja oman teollisuu-
temme romahtaminen eivät ole antaneet mahdollisuuksia 
mukaan oloon tähän EU-seuraan. Harmillisesti yhteis-
kuntavastuullisia ei ole ilmaantunut kun lukuisten yhteis-
toimintaneuvotteluiden kautta työttömien armeija vaan 
kasvaa. Kasvottomat markkinavoimat rusikoivat hallitse-
mattomasti luoden yhä vaan epävarmuutta. Liian monen 
kotitalouden ostovoima on hiipunut alhaiseksi. Olen tosi 
huolissani julkistetuista hitaan talouskasvun ennusteista 
vuosiksi eteenpäin. Kysyn, miten käy hyvinvointivaltiolle 
ja kuinka heikompiosaiset tulevat pärjäämään. Maas-
tamme löytyy jo aivan tarpeeksi leipäjonoja, syrjäyty-
mistä sekä työttömyyttä. Yhteisöllisyyden ja sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden tarve on selvästi olemassa. Miten 
sitten kolme ”ässää” lyövät maahamme muutokset pöy-
tään? – Hirvittää! 
 Onko valtion omistajapolitiikkaa vara parantaa? Voi-
daanko omistajan otetta myös tarkentaa entisestään 
valtion omistamissa yrityksissä? Ulkoistaminen ja raaka 
kilpailutus ovat lisänneet henkilöstössä epävarmuutta 
monella alalla. Tiedossamme ovat kannattavien yritystoi-
mintojen surkeat kohtalot. Tuoreen esimerkin löydämme 

läheltämme Postin myymäläverkostosta. Mielestäni pos-
tipalveluilla on keskeinen yhteiskunnallinen rooli jo posti-
lain mukaan. Jatkuvaan yt-hyrrään ajautunut valtion yhtiö 
ei ole pystynyt täysin vastaamaan yleispalveluvelvoittee-
seen niin, että peruspalvelut hoidetaan sekä turvataan 
valtakunnallisesti joka taholla. Suomen väestöpohja, 
maantiede ja digitalisaation tuoma murros asettavat kui-
tenkin posti- ja logistiikka-alalle erittäin suuria haasteita 
myös tulevaisuudessa. Tässä tilanteessa kannattaisi 
harkita yhteisten ratkaisujen löytämiseksi laajaa parla-
mentaarista työskentelytapaa.
 Näyttää siltä, että edunvalvojilla riittää edelleen paljon 
tehtävää Postissa, kun työantajan (Tuotanto) päätavoit-
teet ja kehitysteemat sekä eri projektit etenevät joustoi-
neen. Talouskuri ja kustannusten hallinta on silmiin pistä-
vää. Asiakaslähtöisyyden ja laadukkuuden toteutumista 
on syytä arvioida jatkuvasti nopean kehittelyn myötä. Re-
surssien oikea-aikainen hallinta ja manuaalisen työn au-
tomatisoinnin lisääminen lajitteluteknologialla tuovat pal-
jon pohdittavaa meille jokaiselle. Mietityttää perusjakelun 
pinnalla pysyminen muutoksessa. Perinteisten lähetys-
ten volyymin vähetessä on kaivettu esiin uusia korvaa-
van työn muotoja. Näistä voi mainita esimerkkinä Pos-
tiset-tuotteen ja asiakkaan kotiin vietävien palveluiden 
sekä pohjoisen kauppojen juomien hyllytyspalveluiden 
ensi askeleet. Jotain pientä toiveikkuuttakin on ilmaantu-
nut. Nyt on vihdoin herätty parsimaan - toki hitaanlaisesti 
- perusjakelun viime vuoden julmuuksia. Toisaalta perus-
jakelun kesän työvuorojen vähennykset vaikuttavat huo-
lestuttavilta. Yhteistoiminnan ja työsuojelun merkitysten 
tärkeyttä pitää aina vaan korostaa joka käänteessä. 
 
Hyvää Kesää! Lomalaisille rentouttavia lomia!
Kari Lempinen  
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Muutosten vauhti tuntuu kiihtyvän; johtuukohan omasta 
ikääntymisestä vai onko se totta?

Kesäsäästöt
Luottamusmies Joanna Villa avaa mielestäni hyvin jake-
lussa alkaneita kesäsäästöjä. Kannattaa lukaista Josun 
juttu. Luvut, jotka minulle esiteltiin, olivat suorastaan 
poskettomat. Toki muistamme, että työnantajan direktio-
oikeuden piirissä on mm. töiden jakaminen, mutta joka 
tapauksessa työajan tulee riittää työvuoroon määriteltyyn 
työhön.

Toimipaikkaverkon yt:t alkoivat
Työnantaja ilmoitti huhtikuun lopulla aloittavansa myy-
mäläverkon uudelleen järjestelyt. Yt-neuvottelut koske-
vat liki viittäsataa työntekijää ja vähennystarve on peräti 
neljäsataa. Noilla luvuilla ei Suomenmaahan jää kovin 
montaa Postin omaa myymälää. Vielä on epävarmaa, 
jääkö yhtään Lahteen tai Hämeenlinnaan; Heinola ja Ori-
mattila tuskin saavat myymälöitään pitää. Posti ilmoitti 
parantavansa palvelua tällä toimenpiteellä. Nähdäkseni 
se mahdollinen R-kioskin myyjä, joka nyt jo jakaa passit, 
myy kymmeniä erilaisia veikkauksen pelejä, keittää kah-
vit, leipovat pullat, myy Prepaid liittymät, kauppaa leh-
det ja makeiset ja luovuttaa matkahuollonpaketit, taitaa 
olla jo nykyisellä tuotevalikoimallaan hukassa. Nyt sinne 
ympätään satoja postin tuotteita, niin arvataanko, kuinka 
siinä käy. Kun menen sinne tuhannen Torven Täydeltä 
-lehden kanssa ja haluan ne postittaa, saankohan muuta 
kuin �000 postimerkkiä? 
Viimeinen neuvottelu pitäisi käydä toimipaikkaverkon yt-
asiassa 9. kesäkuuta. Voi olla, että kun tämä on luettavis-
sa, lopputulos on jo tiedossa.  Toivon kaikille jaksamista!

Tes-esitykset syksyksi
Liittovaltuusto kokoontuu uudestaan syyskuussa arvioi-
maan tulevia työehtosopimusneuvottelujen kärkitavoittei-
ta. Vielä on mahdollista tehdä ensi syksyksi tes-esityksiä. 
Ole asian tiimoilta yhteydessä oman osastosi toimikun-
nan jäseniin ja kerro asiasi hänelle. Hän vie sen osaston 
toimikunnalle käsiteltäväksi, joka tekee siitä esityksen. 
Esitykset pitää olla liitossa elokuun loppuun mennessä. 

Keskusjärjestö -hanke
Tämä hanke on lähtenyt hyvin käyntiin. Mukana ovat 
SAK:n ja STTK:n liitot sekä osa AKAVAN liitoista plus 
muutama ”villi” liitto, jotka eivät kuulu mihinkään keskus-
järjestöön. Hankkeelle on valittu vetäjä. Valmista tulisi 
olla kesällä �0�6, jolloin uusi keskusjärjestö voisi aloittaa 
vuoden �0�7 alusta. Tätä yhdistymistä on yritetty aiem-
minkin, mutta hanketta ei ole saatu maaliin asti. Katso-
taanhan nyt kuinka tällä kertaa käy. Joka tapauksessa 
suurempi vastavoima EK:lle olisi tarpeen.

Edunvalvonta organisaatio
Vuoden vaihteessa piti valita työsuojeluvaltuutetut ja 
huhtikuussa alueelliset pääluottamusmiehet. Firmasta 
lähti kuitenkin viimevuoden lopussa pois henkilö, joka 
oli näitä sopimuksia aiemmin sopimassa ja nyt edun-
valvontaa koskevat neuvottelut ovat olleet vähän haku-
sessa. Vähennystarpeet ovat tälläkin puolella ilmeiset. 
Huhujen mukaan pitäisi vähentää jopa puolet, mutta 
tiedä häntä. Kun jossain vaiheessa alueet ja ajankäy-
töt saadaan sovittua ja vaalit pidettyä, käynnistää valittu 
Työsuojeluvaltuutettu alueella ts-asiamiesvaalit. Valittu 
pääluottamusmies puolestaan käynnistää neuvottelut 
uudesta luottamusmiesorganisaatiosta. Valitun pääluot-
tamusmiehen tulee kuulla osastojen tahtotila, kuinka alu-
eilla luottamusmiesverkosto järjestetään. Jos alueellisel-
la luottamusmiesverkostolla halutaan jatkaa, tulee tämän 
mukainen ratkaisu neuvotella myös työnantajan kanssa. 
Tes määrittelee kyllä työpaikkakohtaisen luottamusmie-
hen, mutta alueluottamusmiestä se ei tunne. Jokaisen tu-
lisi olla kiinnostunut näistä avoimiksi tulevista tehtävistä.

Työllisyys ja kasvusopimus
Kolmas jatkovuosi tulee sopia kesäkuussa. Sopimuk-
seen vaikuttanee myös millainen on uusi hallitusohjelma 
ja tuleva verotuskäytäntö. PAU ei ole kasvusopimukses-
sa mukana. Jos kolmas vuosi sovitaan, en usko, että 
saisimme suuremman palkankorotuksen kuin tyka:ssa 
on sovittu. Sikäli mielenkiintoista, tuleeko sopimus vai 
ei. Jos ei nimittäin tule, on syksyllä paljon liittokohtaisia 
työehtosopimusneuvotteluita. Kierros alkaa metallin so-
pimuksella jatkuen meidän ja AKT:n vastaavilla. Jos ja 
kun maassa on Porvarihallitus, tulee sopimuskierrokses-
ta melko vaativa. Mutta sillä mennään mitä on saatu…

Toivotan kaikille lukijoille lämmintä kesää!
Jamppa

PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN PALSTA

Kesä tulee tai oikeammin tuli jo. Minulla se alkoi pääsiäi-
sestä… Ai miten niin? No, tuolloin kaivoin pärrän naftalii-
nista ja päräyttelin pitkin pitäjää, että mummoilta meinasi 
tekarit tippua suusta, kun räksyttivät perään…No kelit 
ovat olleet sittemmin hiukan viileitä, mutta Suomen ke-
sähän on.
 Muustakin huomaa kesän tulleen. Lomalistat ovat sei-
nillä ja osa on jo lomilla. Itse lomailen juhannuksesta nel-
jä viikkoa etiäppäin. Tuona aikana Koskimäki tuuraa ja 
hänet tavoittaa antti.koskimaki@posti.com tai paremmin 
puhelimella 040�56�684 
 Juu ja selvin kesän merkki on kesäsäästötavoitteet, 
jotka ovat julkaistu ja käyty henkilöstön kanssa läpi. Tällä 
kertaa suunnitelmat on ilmeisesti aiheuttanut myös esi-
miehille harmaita hiuksia. Sen verran ”haastavat” suun-
nitelmat ovat olleet, joita on ylhäältä päin kentälle tiputel-
tu. Näin olen ymmärtänyt. Oli miten oli. Työnantajan on 
kuitenkin huolehdittava siitä, että työ voidaan turvallisesti 
suorittaa. Suunnitelmathan on eri asia kuin toteutus. Kat-
sotaan ja odotellaan…
 Varsinaisia työsuojelun kuulumisia alueelta on tänä 
vuonna ollut ainakin jakelun nastakenkäkokeilu Lahti �0:
ssä ja Hämeenlinnan terminaalissa. Näissä paikoissa oli 
muutamalla harvalla ja valitulla kokeiltavana uusia Sie-
vin talvityöjalkineita. Tosin näitä kokeiluja oli vähän joka 
puolella Suomea, mutta minun alueellani paikat oli nämä. 
Hyvää palautetta on kengistä tullut ja voi olla, että tule-
vaisuudessa talo niitä hankkii. Saapas näkee mitä kenkä 
tekee…
 Työterveyshuollon toimintasuunnitelman seurannat 
on pidetty koko ��–�9 alueella. Niissä olen ollut muka-
na sekä (syksyllä) teko- että (keväällä) seurantapala-
vereissa. Näin ollen olemme päässeet vaikuttamaan 
suunnitelman sisältöön. Suunnitelmathan tehdään joka 
vuodelle erikseen ja aluekohtaisesti sovitaan, mitä ky-
seisenä suunniteltukautena työterveyshuollon toimesta 
toimintaan ja huomioidaan eri alueiden erityistarpeet. 
Suunnitelma tehdään postin puitesuunnitelman pohjalta. 
Molemmat löytyvät toimipaikkojenne ilmoitustaululta ja 
esimiesten on ollut määrä käydä nämä myös henkilöstön 
kanssa läpi… 
 Toimipaikkojen riskiarviot, jotka pääsääntöisesti tehtiin 
�0��, olisi pitänyt päivittää viimevuonna. Syystä, joka mi-
nulle on jäänyt hiukan arvoitukseksi, näin ei ole missään 
toimipaikassa kuitenkaan tehty. Nyt ne kuitenkin päivi-
tetään ja viedään postin sähköiseen seurantajärjestel-
mään, Tatuun. Näitä olen esimiesten kanssa tällä hetkel-
lä työstämässä ja lomien jälkeen jatketaan. Tavoite on, 
että viimeistään syksyllä kaikki alueeni toimipaikat sinne 
saataisiin. Tämä on mielestäni tosi hyvä asia. Kun tiedot 
tallennetaan sähköiseen järjestelmään, joka on kaikkien 

päälliköiden ja esimiesten käytössä ja niitä ihan oikeasti 
päällikkö- ja johtaja tasolla seurataan, saadaan ongelma-
asioita tehokkaasti poistettua. Tatuunhan viedään myös 
turvallisuushavainnot, työtapaturmailmoitukset, turvalli-
suuskeskustelut, toimipaikkojen turvavartit jne...
 Toukokuun loppupuolella oli Postin valtakunnallinen 
Työturvallisuusviikko ja turvallisuushavaintokampanja. 
Tuolloin alue- ja jakelupäälliköt jalkautuivat kukin omien 
alueidensa toimipaikkoihin pistoluontoisesti. He tekivät 
yhteistyössä tsv:n ja työsuojeluasiamiesten, sekä työn-
johdon kanssa turvallisuushavaintokierroksisia. Kierrok-
sen tulokset käytiin aina kyseisen toimipaikan esimiehen 
kanssa läpi ja ongelmakohdat ohjeistettiin jatkotoimenpi-
teitä varten...
 Työturvallisuusasiat ovat olleet muutaman vuoden 
näkyvästi tapetilla muutenkin. Tavoitteeksi on Postissa 
asetettu puolittaa työtapaturmat tämän vuosikymmenen 
aikana. Tämä toiminta on mielestäni näkynyt selvästi li-
sääntyneenä kouluttamisena ja tietoisuuden lisäämisenä 
turvallisuusasioista. 
 Turvallisuushavainnot ovat myös osa tätä isompaa 
työturvallisuuskuviota. Näitä havaintoja pitäisi vain saada 
vieläkin enemmän. Näiden tekeminen on oikeasti mah-
dollisuus vaikuttaa kunkin meidän työympäristöömme ja 
turvalliseen työn tekemiseen. Meillä kaikillahan on lain 
mukaan vastuu epäkohtien poistamisesta. Mikäli se on 
mahdollista tai vähintäänkin ilmoittamisesta esimiehel-
le, mikäli itse vaaratekijä ei ole poistettavissa. Turvalli-
suushavainto on juurikin tätä toimintaa, kun näitä sitten 
esimies vie taas sinne Tatuun. Sitten ne näkyvät siellä 
kyseisen alueen päällikön ja esimiehen kohdalla poista-
mattomana, kunnes ongelma on korjattu/poistettu. Tätä 
myös seurataan kaikilla johdon tasoilla. Tämä on oikeasti 
kova juttu ja kehotan kaikkia havaintoja tekemään…

TYÖSUOJELUASIAA �� – �9
ALUEELTA JA VÄHÄN MUUTAKIN

Pertti Lehti 
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 Nyt kun lomakausi on päällä, niin muistetaan, että 
meillä on oikeus työterveyshuolto Mehiläisen palveluihin 
myös lomamatkoilla. Eli loma-ajalla työntekijä voi kään-
tyä akuuteissa sairaustapauksissa aina Mehiläisen puo-
leen, jos paikkakunnalla sellainen vain on, vaikka hänelle 
muutoin olisi osoitettu muu terveyspalvelun tuottaja. Pu-
helinnumeroita ja yhteystietojahan löytyypi netistä…
 Turvallista ja aurinkoista kesää (mieluummin pouta-
pilvistä, koska liika aurinko lisää ihosyöpäriskiä) meille 
kaikille. Muistetaan pitää huoli nesteytyksestä ja muiste-
taan, että paras työsuojeluväline on omat aivot. 
Lomalaitumilta terveisin…

Tälle kesälle jakeluun tuli säästöjä kerrakseen; luvut ovat 
ainakin paperilla päätä huimaavia. Reitit taitavat mennä 
melko rajuiksi ja kaiken lisäksi osa säästöistä on tarkoi-
tus jättää pysyviksi. Kyllähän me jakajat tiedämme, ettei 
käytännössä kaikki mene työnantajan lukemien ja käyri-
en mukaan. Eikä reittejä pysty oikomaan - oli sitten pos-
tia paljon tai vähän - kierros on mentävä alusta loppuun 
asti jokaisena työpäivänä. Näin ainakin ajatus olisi. 
Nämä kesäsäästöt ovat tehty työnantajan tarkkaan las-
kettujen tulosten perusteella. Jos joku ei vielä tiedä, työn-
antaja seuraa päivittäin jakelussa toteutuneita tunteja eli 
kaikki ylitykset ja alitukset tutkitaan tarkkaan. Kannattaa 
oikeasti miettiä, montako ansaitsemaansa taukoa jättää 
pitämättä, montako minuuttia aikaisemmin aloittaa työn-
sä ja kuinka rivakkaa vauhtia jalat kulkevat rapuissa. Au-
toissahan on seurantalaitteet, joten se pitänee toivotta-
vasti kaasujalan kurissa.
 Muistuttaisin nyt jokaista muutamasta asiasta näin ke-
sän korvilla, koska useassa toimipaikassa normaalit pe-
russäännöt tuntuvat olevan unohduksissa.

�. Aloita työt juuri silloin, kun työvuoroluettelossa sa-
notaan. Ei minuuttiakaan aikaisemmin (eikä tietenkään 
myöhemmin).
�. Pidä kaikki sinulle kuuluvat tauot. Noin � tunti joka päi-
vä (jos kesällä on kovia helteitä, niin tarvittaessa vähän 
enemmän).
�. Kulje normaalia vauhtia piirillä, ei hölkäten tai juosten. 
Rappuja ylös ja alas oikeasti YKSI rappunen kerrallaan! 
(tämä on myös työturvallisuusasia)
4. Sinulla on oikeus kieltäytyä ylitöistä, vaikka ihan jo-
kainen päivä ilman, että työnantajan puolelta kukaan voi 
asiaa mitenkään kommentoida. Esimiehet ja ryhmävas-
taajat tietävät, että kieltäytyminen on työntekijän oikeus, 

eikä siitä saa tulla sanktioita kenellekään, eikä keneltä-
kään.
5. Tämä on todella tärkeää, joka valitettavasti on tullut 
esiin tässä lähiaikoina: työkaverit EIVÄT saa kiusata työ-
kaveriaan. Eli kun joku kieltäytyy tekemästä ylitöitä, niin 
työkaverit eivät saa myöskään kommentoida missään 
tilanteessa toisen tekemästä päätöksestä. Tämä on 
myös työturvallisuusasia, joka voidaan lukea työpaikka-
kiusaamiseksi, mikäli sellainen ei lopu. Kuka haluaa olla 
työpaikkakiusaaja? Toivottavasti ei kukaan! Jos sinua 
kiusataan näissä asioissa, ota heti yhteys esimieheen, 
työsuojeluasiamieheen ja/tai luottamusmieheen.
 Kun edellä mainituin eväin mentäisiin tämä alkava 
kesä sekä jatkossa myös syksy, talvi ja kevät, niin kaikki 
jaksaisivat ja voisivat paremmin.
 Nyt jakelussa on menossa sellaiset säästöt, että jos 
et pidä taukojasi, juokset piirillä yms., niin saatat syödä 
työkaverisi työpaikkaa. Pahimmassa tapauksessa myös 
omaasi!
 Nyt viimeistään kannattaa ottaa nämä neuvot tosis-
saan! Kuka haluaa 
olla vastuussa, että 
juoksi kaverin tai 
oman työpaikkansa? 
En ainakaan minä!

Aurinkoista ja ren-
toa lomaa kaikille! 
Lämpimiä kesäpäiviä 
odotellen,

Joanna Villa 
Alueluottamusmies

Lisäksi valittiin seuraavat
toimikunnan jäsenet:
Nelli Honkonen, VPJ ja nuorisovastaava
Pia Laaksonen, sihteeri
Pertti Lehti, taloudenhoitaja
Marko Tanner, tasa-arvovastaava
Kari Raudaskoski   
Sauli Tuomisto    
Risto Virtanen    
Tony Latva
Timo Arminen
Varajäsenet:
Jami Nylander
Timi Nylander
Nico Mäkelä
Janne Raunioniemi

Osastolle tiedoksi että 29.8.2015 
on varattu Aulangon Heikkilä 
Kesäkinkereitä varten, joten lait-
takaahan päivämäärä ylös kalen-
teriin. Lisätietoa lähempänä ☺

1. Kuka olet? Tausta?
Olen Jari Kuurasuo, PAU Kanta-Hämeen osaston 
puheenjohtaja. Postiin tulin töihin vuonna �99� 
”kesäksi”. No, samalla uralla ollaan ja toivottavasti 
eläkeikään asti. Aloitin haja-alueen perusjakelussa. 
Sittemmin myös taajamareitit tulivat tutuiksi autolla, 
pyörällä ja kärryä työntäen. Nyt olen ollut jo kymme-
nisen vuotta kuljetuksen puolella.

2. Luottamustoimet?
Toimikunnan jäsenenä olen ollut niin kauan, että en 
edes muista.
Puheenjohtajan nuijaa olen heilutellut viitisen vuot-
ta. Muutaman vuoden olin kuljetuksen luottamus-
miehenä.

3. Mitä ajatuksia sinulla on tulevaisuuden
näkymistä Posti Oy:ssä?
PAUlaisena olen huolissani tulevaisuudesta. Muu-
tokset ovat suuria ja mistään ei voi päätellä, että jat-
kossa tulee olemaan helpompaa. Työnkuvat muut-
tuvat ja työtä pitäisi tehdä enemmän vähemmällä 
väellä. Tässä täytyy Liiton ja edunvalvontaorgani-
saation olla tarkkana.

PAU Kanta-Hämeen osasto 109 ry:n

4. Mitä haasteita mielestäsi on
PAU:lla ja ammattiosastoilla?
Suuri haaste osastoille on edelleen uusien jäsenten 
rekrytointi.
Henkilöstömäärän väheneminen ja pätkätöiden 
lisääntyminen ovat todellinen uhka. Ala on perin-
teisesti ollut monelle välietappi esimerkiksi ennen 
opiskelua, mutta vakituisessakin väessä on vielä 
liittoon kuulumattomia. Nyt jos koskaan tarvitaan 
jokaista jäsentä.

sääntömääräinen vuosikokous pidettiin ��.�.�0�5 Kerhoravintola Seiskassa, Hämeenlinnassa
Kokouksessa valittiin toimikunnan puheenjohtajaksi Jari Kuurasuo.

Pertti Lehti 
Työsuojeluvaltuutettu | jakelu/käsittely �� – �9 postinumeroalue | Posti Oy
PL 47��, ����� Hämeenlinna GSM +�5840754474�
pertti.lehti@posti.com | www.posti.fi

Kesäsäästöt jakelussa,
ajatuksia siitä…

Jari Kuurasuo
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1. Kuka olet?
Marita Kuutti

2. Tausta ja luottamustoimet?
Talossa �0�0 lähtien, perusjakelu, luottamusmies, 
työpaikkakouluttaja. 

3. Mitä ajatuksia sinulla on tulevaisuuden näky-
mistä
Posti Oy:ssä? 
Synkältä näyttää… siltä, että valtioyhtiön intressit 
ovat ihan muualla kuin perustehtävässä. Sitkeästi 
kuitenkin mennään eteenpäin. 
Postitoiminta muuttuu radikaalisti tulevaisuudessa, 
minä vuonna? Sitä ei voi tietää kukaan... Tilanne 
näyttää synkältä perusjakelun osalta, koska ta:n vi-
sio on mennä vähennyksissä etukäteisarviolla.

4. Mitä haasteita mielestäsi on PAU:lla
ja ammattiosastoilla?
PAU:n tilanne ei ole helppo, koska muutokset ovat 
niin nopeita sekä vaikeita ennustaa. Liitto on onnek-
si vahva ja ehkä saa lisävoimia, jos iso liittohanke 
toteutuu.
Osastojen tilanne on vaikea. Maksavat jäsenet vä-
henevät irtisanomisten vuoksi ja uusia aktiiveja on 
vaikea löytää. Tämä tietää tulevaisuudessa osasto-
jen yhdistymisiä.

Toimikunnan kuva: Puheenjohtaja 
Marita Kuutti, sihteeri Marika Hele-
nius, taloudenhoitaja Tuula Nygren, 
Jari Elo Timo Perintö, Anitta Escursa 
(vara). Kuvasta puuttuvat Jukka Sil-
vennoinen sekä Timo Alanko (vara)

Pau:n
Heinolan
osasto

Toimikunta kokoontuu varajäsenineen:
Susanna Sallanne opinto- ja lomavastaava (jake-
lu), Joni Syrjä nuorisovastaava (jakelu), Sebastian 
Meszyski (jakelu) ja Tuija Lempinen tasa-arvovas-
taava (jakelu).

Toimikunnan kokouksiin kutsutaan:
Kari Lempinen (valtakunnallinen jakelun pääluotta-
musmies), Pertti Lehti (työsuojeluvaltuutettu), Mark-
ku Oinonen (Nuotiorannan isännöitsijä), Terhi West-
man (jakelu, luottamusmies), Joanna Villa (jakelu, 
luottamusmies), Lea Siltanen (jakelu, luottamus-
mies) ja Henri Fahlenius (varastopalvelu, Transvall 
luottamusmies).

Henkilöiden yhteistiedot löytyvät osaston kotisivuil-
ta www.lahdenosasto.pau.fi

Muita henkilövalintoja
vuosikokouksessa:
SAK:n Lahden paikallisjärjestön edustajaksi valittiin 
Jarmo Tuominen ja varalle Olli Puodinketo.

Hyvää kesää!

Olli Puodinketo
Sihteeri   

Nimi   tehtävä    työpaikka:
Jarmo Tuominen puheenjohtaja ja kotisivuvastaava (pääluottamusmies)
Kia Nyländen  varapuheenjohtaja ja tiedotussihteeri (varastopalvelut)
Olli Puodinketo  sihteeri ja jäsenasiat   (käsittely, luottamusmies)
Pentti Wikman   taloudenhoitaja ja vakuutusvastaava  (jakelu)
Janne Koivunen  arkistovastaava/tositetarkastaja  (jakelu)
Anssi Veirto  tositetarkastaja    (jakelu)
Tuomo Lilja  työväenlehtiasiamies   (jakelu)
Jouko Meronen       (käsittely)
Eija Kokkonen       (varastopalvelut)
Martti Nyström       (jakelu)
Markku Rinkinen      (jakelu)

PAU:n LAHDEN OSASTON
TOIMIKUNTA 2015

TSL:n Lahden seudun opintojärjestön
edustajiksi valittiin:
Jarmo Tuominen varalla Jouko Meronen
Olli Puodinketo varalla Martti Nyström
Janne Koivunen varalla Markku Rinkinen

Kulttuuri- ja huvitoimikuntaan valittiin Janne Koivu-
nen (koollekutsuja), Tuija Lempinen, Markku Rinki-
nen ja Susanna Sallanne.

Heimarissa pidetyssä PAU:n liittovaltuuston koko-
uksessa Jarmo Tuominen on valittu liittovaltuuston 
�.varapuheenjohtajaksi.

Toimikunta �0�5. edessä Jarmo Tuominen, toinen 
rivi vas. Joni Syrjä, Tuija Lempinen, Kia Nylanden. 
kolmas rivi vas. Tuomo Lilja, Susanna Sallanne 
Markku Rinkinen, Jouko Meronen. Taka Rivi vas. 
Pentti Wikman, Anssi Veirto, Olli Puodinketo, Janne 
Koivunen. Kuvasta puuttuu Eija Kokkonen, Sebasti-
an Meszynski ja Martti Nyström
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Meillä Lahden ja ympäristöalueen postilaisilla on jo �7 
vuotta toiminut oma eläkeläiskerho. Jäsenmäärämme on 
tällä hetkellä ��0 henkilöä.
 Kokoonnumme jokaisen kuukauden toinen keskiviikko 
kerhokokoukseen klo ��.00 (kesä-elokuussa emme pidä 
kokouksia). Kokouspaikkamme on Lahden Reumayhdis-
tyksen huoneisto, Vapaudenkatu � D, toinen kerros. Ker-
hokokouksissa juomme kahvit (� euroa), seurustelemme 
ja suunnittelemme retkiä sekä muuta toimintaa. Meillä 
on usein myös esiintyjiä kertomassa jostain mielenkiin-
toisesta aiheesta. Toimintaamme kuuluvat myös teatteri- 
ym. retket, joita toteutamme jäsenten toiveiden mukaan. 
Jäsenille lähetämme retkistä ym. toiminnasta kertovan 
tiedotteen � kertaa vuodessa. Jäsenmaksumme on tällä 
hetkellä �5 euroa vuodessa.
 Kerhon vetäjänä (puheenjohtajana) toimii Tammisen 
Anneli (puh. 0400 95� �96). Johtokunnan muu kokoon-
pano on Juhani Lehtokumpu (varapuheenjohtaja) puh. 

040 54� 04�5, Taisto Backman (sihteeri – tiedotteet 
- jäsenrekisteri) puh 040 8�0 94��, Anja Allonen (ta-
loudenhoitaja) puh. 040 666 067, Terttu Koivisto (ker-
hoemäntä) puh. 0400 568 77�, Jaakko Petäjä puh. 
040 548 47��, Ritva Arvilommi puh. 0400 475 576, An-
neli Kulmala puh. +�58 400 98� 646 ja Erkki Huuhta-
nen puh. 04 4580 0659.
 Lähiajan toiminnasta mainittakoon:
– �0.6. retki Nuotiorantaan toteutetaan kimppakyydeillä. 
Matkaan lähdetään siten, että perillä ollaan klo �0.00. 
Tarjolla on vanhaan tapaan petanqin peluuta ym. Pais-
tetaan makkaraa ja keitetään kahvit. Kerho kustantaa 
edellä mainitut, mutta muut eväät jokainen tuo itse. Mah-
dollisuus on myös saunomiseen ja uintiin Päijänteen aal-
loissa.
– �.7. menemme Heinolan kesäteatteriin klo �5.00 al-
kavaan näytökseen. Esityskappaleena on tänä vuonna 
“Ulkomaalainen” nimekkään näyttelijäryhmän esittämä-

nä. Lähtö tapahtuu linja-autoaseman turistipysäkiltä klo 
��.�0. Matkan hinta on 40 euroa sisältäen myös väliai-
kakahvin. Maksu peritään linja-autossa. Ilmoittaudu mu-
kaan ja soita mahdollisimman pian Annelille. Myös ker-
hon ulkopuoliset henkilöt ovat tervetulleita!
– �.8. teemme kesäretken Tuusulan Rantatielle. Ohjel-
ma: Mobuksen bussi lähtee Hollolasta Sovituksen kirkon 
edestä klo 8.50 ja vastaavasti Lahden linja-autoaseman 
turistipysäkiltä klo 9.00. Matkaan pääsee myös reitin var-
relta.  
 Ohjelma ja aikataulu: kello ��.00 Halosenniemi, klo 
��.00 lounas Onnelassa, klo �4.00 Lottamuseo, klo �5–
�6 Erkkola-Kiven mökki-Tuusulan kirkko -Vuorela, klo 
�6.�0 Juustoportti kahvit. Paluu Lahteen klo �7.�0. Mat-
kan johtajana ja oppaana toimii Kyösti Toivonen. Retken 
hinta 60 euroa sisältää matkat, ruokailut, opaspalvelut 
sekä sisäänpääsymaksut.
Matka maksetaan kerhon tilille fi 6�8000�070859�78 

Siikaniemen kota, vas. Kuisman Ritu, Allosen Anja ja Rantasen Sirkku

(viite �7569) kesäkuun loppuun mennessä. Lähde mu-
kaan ja houkuttele ystäväsikin mukavalle kulttuuriretkel-
le. Ilmoittaudu Tammisen Annelille kesäkuun aikana.
– �9.9. lauantaina klo ��.00 menemme Lahden kaupun-
gin teatteriin katsomaan Myrskyluodon Maijaa. Lipun hin-
ta �5 euroa maksetaan paikan päällä. Ilmoittaudu Tam-
misen Annelille.
 Kuten edellä ilmenee, toiminta on melko vilkasta. Toi-
vomme lisää jäseniä joukkoomme!
Liity mukaan jäseneksi, vaikka et ehtisikään aina koko-
uksiin tai muuhun toimintaan! Myös avio- ja avopuolisot 
ovat tervetulleita jäseniksi ja toimintaan mukaan! Jäse-
neksi liittyminen onnistuu soittamalla tai tekstiviestillä jä-
senkirjurille tai muille johtokunnan jäsenille.

TERVETULOA Lahden Postiseniorit Ry:n jäseneksi sekä 
toimintaan mukaan!!
Toivottaa Johtokunta

Virtasen Jaskan mökiltä, vas. Saarisen Matti, Virtasen Jaska ja Petäjän Jaska

Lahden Postiseniorit Ry toimintaa
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Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU on tuominnut jyrkäs-
ti Postin suunnitelmat oman myymäläverkon alasajosta. 
Valtionyhtiö Posti osallistuu taas kerran Suomen kurjis-
tamiseen potkimalla satoja työlleen ja työnantajaansa si-
toutuneita postilaisia kortistoon. Maan vaikeassa talous- 
ja työllisyystilanteessa toiminta on täysin vastuutonta ja 
raukkamaista. 
 Posti ilmoitti huhtikuussa käynnistävänsä 477 henkilöä 
koskevat yt-neuvottelut Postin palvelupisteverkostossa 
eli kaikissa myymälöissä. Irtisanomisuhan alla on �80 
työntekijää ja toimihenkilöä. Henkilöstö otti tiedon myy-
mäläverkoston alasajosta tyrmistyneinä vastaan. 
 - Tämä on julmaa todellisuutta Postin uudesta kulttuu-
rista. Kiitoksena uskollisesta, monien vuosien uutterasta 
ja vastuullisesta työnteosta, Posti palkitsee palvelupis-
teverkoston henkilöstön irtisanomisilla, toimihenkilöiden 
valtakunnallinen pääluottamusmies Mirja Sandberg tote-
aa.

Kulmalan Anneli pukee sukkahousuja... Vaalen Otolle ja oikealla pj. Tammisen Anneli

Palkintojen jako

Tuloksen tekijöille potkut
Postin viime vuoden tilinpäätöksen mukaan perinteinen 
postitoiminta on edelleen voitollista. Viestinvälityksen 
liiketoiminta toi Postin kassaan yli 50 miljoonaa euroa.  
Suomen parasta työpaikkaa vuonna �0�0 tavoitteleva 
Posti kiittää työntekijöitä varsin erikoisella tavalla – taas 
kerran.
 - Viimeisen vuoden perusteella Postin johto voisi kir-
joittaa oppaan siitä miten yt:tä ja irtisanomisia ei tulisi hoi-

Uudelleen työllistyminen vaikeaa 
Posti on jo vuosikausia toiminut johdonmukaisesti oh-
jaamalla asiakaskäyttäytymistä täyden palvelun myymä-
löistä asiamiesposteihin ja automaateille. Työntekijöiden 
työlle, osaamiselle ja palvelualttiudelle ei ole annettu mi-
tään arvoa. Postin myymälöiden henkilöstön tilanne on 
erityisen vaikea jo siitä syystä, että huomattava osa työn-
tekijöistä on yli 50-vuotiaita, joiden uudelleen työllistymi-
nen nykyisessä talous- ja työllisyystilanteessa on erittäin 
vaikeaa. 
 Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU pelkää, että oman 
myymäläverkoston karsiminen näkyy väistämättä kulut-
taja-asiakkaille ja yrittäjille postipalvelujen heikkenemi-
senä.  
 PAU käynnisti lisäksi toukokuussa viestintäkampanjan 
ja tiedotteiden jakoa on suoritettu Postin myymälöiden 
puolesta työpaikkojen edessä.

Postin myymälöissä järjestettiin päivän mittainen työn-
seisaus �.6.

Postin toiminta on raukkamaista
ja vastuutonta

taa. Viime vuoden irtisanomisten jäljiltä on käynnistetty 
useita oikeusprosesseja ja lisää on tulossa, puheenjoh-
taja Heidi Nieminen muistuttaa.
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Eläkeratkaisu pidettävä eheänä
SAK:n valtuusto edellyttää, että uusi hallitus toteuttaa 
eläkeratkaisun työmarkkinajärjestöjen sopimalla tavalla. 
Näin voidaan rakentaa tärkeää luottamusta ammattiyh-
distysliikkeen ja uuden hallituksen välille. Valtuusto va-
roittaa hallitusta puuttumasta eläkemaksujen tasoon tai 
työttömyysturvan lisäpäiviin, jotka ovat olennainen osa 
eläkesopua.
 Eläkeratkaisu on hyvä osoitus siitä, että Suomi selviää 
vaikeistakin tilanteista yhdessä sopimalla. Työelämään 
ja sosiaaliturvaan liittyvät asiat on jatkossakin sovittava 
kolmikantaisesti, yhteistyössä palkansaajien, työnantaji-
en ja valtion kesken.

SAK valmiihin tuottavuustalkoisiin
SAK on valmis osallistumaan tuottavuustalkoisiin. Tal-
koiden lähtökohtana on kuitenkin oltava työnantajien ja 
palkansaajien tasavertaisuus. Tuottavuuden noston me-
nestyksellisiä esimerkkejä yhdistää se, että työntekijät on 
otettu mukaan yrityksen kehittämiseen.
 Työajan pidentäminen ei lisää työpaikkoja eikä tuot-
tavuutta. Sen sijaan on keskityttävä nykyisen työajan 
tehostamiseen työaikajärjestelyillä. Lisää työaikaa on 
tarjottava niitä tarvitseville: työttömille, vastentahtoisesti 
osa-aikatyötä tekeville ja nollatuntisopimuslaisille. Nolla-

Kevätvaltuusto 21.–22.5.2015 – 

Päätöslausuma
tuntisopimukset eivät takaa työntekijälle sen paremmin 
työtä kuin turvaakaan. Työsuhdeturvaa ei pidä heikentää 
myöskään koeaikaa pidentämällä.
 Yritysten on käytettävä entistä suurempi osa voitois-
taan talouskasvua vauhdittaviin investointeihin. Suo-
messa on myös käynnistettävä toimiala- ja työpaikka-
kohtainen tuottavuusvuoropuhelu. Työntekijöiden ideat 
ja panos työn organisoinnissa hyödynnetään parhaiten 
hyvällä johtamisella, joka perustuu aitoon yritystason so-
pimiseen. Tasavertainen paikallinen sopiminen on avain 
tuottavuuden nostoon.
 Julkisen talouden sopeuttamistoimet on kohdennetta-
va oikeudenmukaisesti ja yhteiskunnan eheydestä sekä 
valtion ja kuntien toimintakyvystä huolehtien. Suomen 
talous ei käänny kasvu-uralle leikkaamalla – päinvastoin 
liian suuret sopeutukset voivat pysäyttää orastavan ta-
louskasvun. Ostovoiman ylläpitäminen turvaa kotimaisen 
kysynnän. Kasvun vahvistamiseksi hallituksen tulee koo-
ta investointipaketti, jolla vahvistetaan yritysten kilpailu-
kykyä ja myönteistä investointi-ilmapiiriä.
 SAK:n valtuusto vaatii hallitusneuvottelijoita kirjaa-
maan hallitusohjelmaan järeät toimet harmaan talouden 
torjumiseksi ja veroparatiisien sulkemiseksi. Jokainen 
veronkiertämisestä takaisin saatu euro vähentää val-
tiontalouden vajetta ja siten tarvetta leikata palveluja ja 
tulonsiirtoja.

Lea Siltanen ��.7 - 9.8 Janne Koivunen tuuraa
Terhi Westman  � - �6.8 Martti Nyström tuuraa
Joanna Villa �5.5 - ��.6 ja � - 9.8 Jarmo Tuominen tuuraa
Antti Koskimäki  �0.8 - 6.9 Jarmo Tuominen tuuraa �.9 asti sen jälkeen
 Laura Venäläinen
Nelli Honkonen  ��.6 - 5.7 ja �7.7 - ��.8  Antti Koskimäki tuuraa �6.6 asti lopun ajan  
 Hannu Palm tuuraa
Marita Kuutti  8.6 - ��.6 ja �4.8 - 6.9 Jarmo Tuominen tuuraa
Käsittelyn lm Olli Puodinketo �5.6 - �9.7 Jarmo Tuominen tuuraa �0.6 asti lopun ajan 
Antti Koskimäki

Alueluottamusmiesten lomat:
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Uuden palkansaajakeskusjärjestön selvitystyöhön osal-
listuvat ammattiliitot kokoontuivat �5.5.�0�5 Taina Val-
lander Helsingissä. Tapaamisessa liitot tarkensivat 
hankkeen aikataulua ja päättivät järjestöTaina Vallander-
strategiasta.
 Aiesopimus uudesta keskusjärjestöstä on tarkoitus al-
lekirjoittaa toukokuussa �0�6. Toiminnan aloittamiseen 
liittyvät valmistelut ajoittuvat syksyyn �0�6. Varsinaisen 
toimintansa uuden organisaation on määrä aloittaa vuo-
den �0�7 alussa.
 Hanketta vetävä projektipäällikkö Juha Heikkala pai-
nottaa, että suomalaisen palkansaajakentän rakennere-
montin taustalla vaikuttavat maailmanlaajuiset muutok-
set työnteossa ja työmarkkinoilla.
 – Uuden keskusjärjestön toiminta-ajatus on olla vahva 
yhteiskunnallinen vaikuttaja ja sopija myös tulevaisuu-
dessa. Palkansaajat katsovat eteenpäin, ja näkymää 
työelämästä muokataan kymmenen vuoden päähän.
 – Järjestöä synnyttäville liitoille on tärkeää, että nuoret 
ottaisivat muutoksen omakseen. Moniarvoisuus, sitoutu-
mattomuus ja digitalisaation verkottamassa maailmassa 
kansainvälisyys ovat hankkeen avainsanoja. Keskiöissä 
ovat myös koulutus ja merkityksellinen työ.
 Heikkala muistuttaa, että selvitystyöhön ilmoittautu-
neet 49 ammattiliittoa edustavat yhdessä noin �,7 miljoo-
naa palkansaajaa.

 – Hankkeeseen osallistuu liittoja kaikista nykyisistä 
keskusjärjestöistä ja niiden ulkopuolelta. Mukaan voi 
edelleen liittyä myös uusia liittoja.
 Seuraava liittojen kokous pidetään marraskuussa. En-
nen sitä hanketta vievät eteenpäin työryhmät.
 Selvityshanketta ohjaavan ryhmän puheenjohtajana 
toimii Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjoh-
taja Jarkko Eloranta, varapuheenjohtajina Vakuutusväen 
Liiton VvL:n puheenjohtaja Liisa Halme ja Insinööriliiton 
puheenjohtaja Pertti Porokari. Tulevaisuus- ja strategia-
työryhmää vetää Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilölii-
ton Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki.
 Uuden keskusjärjestön selvitystyötä voi seurata hank-
keen verkkosivuilta www.uusikeskusjarjesto.fi.

  Posti on alkuvuonna kilpailuttanut ravintolapalvelunsa Suomessa. Uudeksi toimit-
tajaksi valikoitui Compass Group Finland Oy, joka aloittaa toimintansa �.7.�0�5. 
Toimittajamuutos koskee Helsingin, Vantaan, Pennalan ja Oulun ravintoloita. 
Muutos ei vaikuta sopimusruokapaikkoihin.
Compass Group tunnetaan täällä Suomessa nimellä Eurest. 
 
Posti kiittää Sodexoa hyvästä yhteistyöstä kuluneiden vuosien ajalta ja toivottaa 
samalla uudelle toimittajalle menestystä.

Nuotioranta on PAU:n Lahden osaston omistama vapaa-
ajan viettopaikka, joka sijaitsee Päijänteen rannalla, luon-
nonkauniilla Asikkalan Pulkkilanharjulla (Lahdesta noin 
45 kilometriä pohjoiseen). PAU:n jäsenille on vuokratta-
vana kolme erilaista ja kokoista mökkiä kesä- ja elokuun 
välisenä aikana (yhtäjaksoisesti enimmillään yksitoista 
vuorokautta kerrallaan). Toukokuussa ja syyskuussa on 
tarjolla kaikkiaan 5 mökkiä.

Huomioikaa! Mökkien numerointi on muutettu.
Mökki �. (ennen �.) 4 henkilöä, Mökki �. (ennen �.) 4 
henkilöä, Mökki 9. (ennen �.) 5 henkilöä

Toukokuussa tai syyskuussa käytössä: Mökki �. (ennen 
4.) 4 henkilöä ja Mökki �0. (ennen 6.) 4 henkilöä

Vuokraushinnat sisältävät astiat, vuodevaatteet (ei liina-
vaatteita). Mökeissä on peitteet, keittotaso, kahvinkeitin, 
mikrouuni, jääkaappi ja kaasulämmitin. Jokapäiväinen 

Uuden keskusjärjestön strategia
painottaa tulevaisuuden työelämää

Juha Heikkala

Henkilöstöravintolapalveluiden
toimittaja vaihtuu 

LOMALLE NUOTIORANTAAN!

saunomismahdollisuus kuuluu pakettiin sekä käyttöoi-
keus veneeseen ja kalastuslupa. Jokaista mökkiä koh-
den on � kalastuslupa, joka kattaa yhden katiskan tai ver-
kon ja uistelumahdollisuuden. Toki tarvitset lisäksi oman 
valtakunnallisen kalastusluvan ja talon puolesta ei ole 
kalastustarvikkeita. Mökit ovat sähköistetty, kuten myös 
yleinen piha-alue, sauna-/takka- sekä varasto-/WC-ra-
kennus.

Takkahuoneessa on kaikkien käytettävissä sähköuuni, 
pakastin ja televisio. 

Nuotiorannassa on käytössä järjestyssäännöt, joita luon-
nollisesti tulee noudattaa. Säännöt löytyvät jokaisesta 
mökistä ja takkatuvasta, joissa niihin voi tutustua.

Jos sinulle tulee muutoksia ja jätät perumatta mökkiva-
rauksesi ilman pätevää syytä, perimme maksun korotet-
tuna.

NUOTIORANNAN VUOKRAT 2015
PAU:n Lahden osaston jäsenet:
1.6. – 31.8.  ma-to 40 € / pe-su 40 € / koko viikko 80 €
Toukokuu ja syyskuu 9 €/vrk 200 € / kk / mökki
Ulkopuoliset PAU:set
1.6. – 31.8.  ma-to 75 € /  pe-su 75 € / mökki viikko 150 €
Toukokuu ja syyskuu 16 € / vrk / mökki tai 215 € / kk / mökki
Muut hinnat:
Asuntoauto  21 € / vrk (viihtyvyyden takia max. yksi asuntoauto kerrallaan)
Telttapaikka  16 € / vrk (max. 2 telttaa samanaikaisesti)
Venepaikka  25 € / vuosi (ulkopuolisilta 55 € / vuosi)

Varaukset ja lisätiedot numerosta 040 8564�7� (jos soittoosi ei vastata, niin otamme Sinuun päin 
yhteyttä). Tutustu osaston kotisivuille www.lahdenosasto.pau.fi, josta löydät Nuotiorannasta mm. 
valokuvia ja muuta tietoa.

Toimikunta 
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Lomatuen jakamisessa huomioidaan seuraavia asioita:

 Ensimmäistä kertaa hakevat ovat etusijalla. Hotelli Heimarin käyttämistä suositaan.
 Sosiaaliset asiat, mm. huoltosuhde huomioidaan.
 Enemmistö tuesta myönnetään työssäkäyville jäsenille.
 Tuen myöntämisen väli on vähintään �4 kk samalle perheelle.
 Tukea myönnetään myös yksin asuville.
 Tukea myönnetään vain Suomeen suuntautuviin lomamatkoihin. 

Esimerkki: Voit valita Suomen lomakohteista esimerkiksi haluamasi kylpylän, jonne voit viedä perheesi jopa 
viideksi päiväksi ja saada siihen PAUlta tukea hotelliin toimitettavan maksusitoumuksen muodossa. Loma-
tuki viiden vuorokauden lomalle sinulle ja puolisollesi olisi yhteensä 400 € (molemmille 200 €), 6-16-vuotiaat 
lapsenne saisivat kukin 100 €. Yhteensä perheelle siis huomattava hinnanalennus yhteiselle lomalle!

Eikä sinun tarvitse olla perheellinen saadaksesi tukea, voit hakea �00 euron tuen myös yksin matkustavana. 
 
Lisätietoja PAUn toimistolla antaa jäsenpalvelusihteeri Vuokko Malinen, 
puh: 040 8�� 58��, vuokko.malinen@pau.fi

●
●
●
●
●
●

Lomasuunnitelmia? 
Hae liiton lomatukea!

Tiesitkö, että PAUn jäsenenä voit hakea liiton lomatukea. Tuki 
myönnetään vähintään kahden yön majoituskustannuksiin, jolloin 
tuki on 40 € / yö / hlö. Maksimituki on 200 €, joka edellyttää vii-
den yön majoittumista. Lomatuki voidaan myöntää myös puolisolle. 
Puolisolle myönnettävä lomatuki ei edellytä PAUn jäsenyyttä.

Tuki 6–�6-vuotiaille on puolet aikuisen tuesta. Jos tätä nuoremmil-
ta peritään majoituksesta maksu, tuetaan sitä saman periaatteen 
mukaan.

Lomatuki haetaan ja hyväksytään PAUn toimistosta. Lomatuki-
hakemuksen löydät PAUn verkkosivuilta osoitteesta www.pau.
fi (lomaedut>liiton lomatuki). Lomatukea suositellaan haettavaksi 
kaksi kuukautta ennen loman alkamista.

Hyvää Kesää

ja
Rentouttavaa vuosilomaa
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Uusi osoite:
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