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PÄÄKIRJOITUS

Kari Lempinen

YHTEISKUNNAN KEHITYS
Yhteiskuntaamme muotoillaan parhaillaan uudelleen. 
Isot rakenteelliset muutokset ovat käynnissä. Digitali-
saatio haastaa meidät kuulemma kyseenalaistamaan 
olemassa olevat toimintatavat. Ne luodaan uudelleen 
sekä entistä toimivammiksi ja joustavammiksi. Suomi on 
jo nyt yksi maailman kärkimaista julkisissa sähköisissä 
palveluissa ja myös huippua digiosaamisessa. Asiantun-
tijoiden mukaan tärkeintä on huolehtia asiakkaan olemi-
sesta palvelukehityksen keskiössä ja näin muotoilisimme 
yhteiskuntaamme aidosti meitä varten.
Myllerryksen jyllätessä jokainen meistä ei näytä pysy-
vän siinä kyydissä iästä tai elämän tilanteesta johtuen. 
Armottomat markkinavoimat ovat viime vuosina ottaneet 
ihmiskunnan riepoteltavakseen ja ovat siirtyneet hyvän 
palvelijan roolista tylyksi isännäksi.

POSTIN MUUTOS
Postin rajua muutosta on avittanut sähköisten palvelui-
den esiin marssi ja samalla manuaalisten postilähetysten 
väheneminen. Kustannustehokkuuden toimet olemme 
jokainen saaneet kokea nahoissamme. Kaikesta huoli-
matta Posti porskuttaa kuitenkin ja tästä kannattavana 
esimerkkinä osavuosikatsaus. Tämän vuoden liikevaih-
don euroissa ennakoidaan edelleen kasvavan viime vuo-
desta.

Kilpailu on lisääntynyt postinjakelussa viime kesänä voi-
maan tulleen postilain myötä. Postin lisäksi postia jakaa 
1� kilpailijaa. Tämä on heittänyt synkän varjon päällem-
me. Eduskunnassa oleva lain toinen osio on esityksenä 
karu, kun kulkunopeutta hidastettaisiin ja jakelupäiviä 
vähennettäisiin sekä haja-alueella olisi pakkokilpailutus 
edessä. Miten taataan kansalaisten yhdenvertaisuus, sa-
nanvapaus sekä tiedon saanti tulevaisuudessa?

Huolet ovat näyttäneet valitettavasti vaan jatkuvan mm. 
resurssipulasta, alihankinnasta, vuokratyöstä ja laa-
tuongelmista. Toki näiden eteen on jo kuluvan vuonna 
käynnistynyt erilaisia kuntoonlaittotoimenpiteitä ja neu-
votteluita. Nähtäväksi jää, miten nämä aikanaan tulevat 
näkymään työntekijöille, asiakkaille ja viranomaisille po-
sitiivisemmin. 
 
Posti haluaa suunnitelmillaan varmistaa laadukkaiden 
ja kustannustehokkaiden postipalveluiden saatavuuden 
jatkossa. Yleisiä toiminnan kehittämistoimia tänä vuonna 
ovat mm. työmenetelmien ja toimintamallien yhtenäis-
täminen, ICT:n yksinkertaistaminen ja hyödyntäminen, 
hankinnan säästöt, uusien liiketoiminta-alueiden sekä 
tuotteiden ja palveluiden kehittäminen. Samoin auto-
maatiota/digiä hyödynnetään sekä kehitetään (esim. 

Platon/PoMo). Postilain vaikutusta arvioidaan jakelun 
toimintaan ja jakelupäiväuudistusta testataan. Henkilös-
tömäärät ovat tarkastelussa valitettavasti näidenkin toi-
mien seurauksena. Haasteita riittää! Toivon, että näihin 
työnantajan sekä maan hallituksen tuomiin rajuihin suun-
nitelmiin löydämme vastalääkettä kesäkuun alun PAU:n 
liittokokouksen tavoitteilla.

TYÖNTEKIJÄT VOIMAVARANA 
Tulevat suuret muutokset vaativat hyvää yhteistyötä. 
Kaikin keinoin on ylläpidettävä työkykyisyyttä. Miten suh-
taudutaan työkyvyttömyysuhan alaisiin sekä ikääntyviin? 
Työterveyshuollon rooli on tässä tärkeää. Työtehtävien 
muuttuessa on huolehdittava perehdyttämisestä. Työn-
johtamiseen pitää satsata entistä paremmin. Muutoksen 
hallintaa ja toimivaa työyhteisöä on huolettava. Jokainen 
on pidettävä mukana. Ergonomiaa ja työkyvyn varmista-
misen malleja on kunnioitettava. 

LOPUKSI
Harvinaisen kylmän kevään jälkeen on aika ja syytä odot-
taa lämpimämpiä kelejä. Raskaan puurtamisen jälkeen 
saamme nauttia toivottavasti rentouttavista vuosilomista 
ja unohtaa menneet mahdolliset negatiivisuudet. Am-
mentakaamme auringosta ja valosta energiaa tulevaan!
Esitän suuret kiitokset niistä luottamuksen osoituksista, 
jotka ovat menneen vuoden aikana osunut kohdalleni. 
Elämä välillä koettelee kovasti, mutta ei täysin hylkää. 
Siihen kuuluu laskuja ja nousuja. Ollaan ihmisiksi ja pi-
detään huolta toisistamme!

Hyvää kesää ja rentouttavia lomia!
Kari Lempinen
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Pääluottamusmiehen palsta

Jakelupäiväuudistus
Eli tuttavallisemmin JPU on nyt todella työn alla. Touko-
kuun alussa työnantaja aloitti asian tiimoilta kuudennen 
luvun yhteistoimintaneuvottelut, joissa toivotaan paikal-
lisen sopimisen lisäystä. Näin saataisiin työ säilytettyä 
kokoaikaisena. Suunnitelmissa on, että Helsingin posti-
keskus olisi uudessa lajittelurytmissä heinäkuun alussa. 
Silloin tiistaina tulisi jakeluun vain päivälehdet, pikakir-
jeet, yrityspostinumerolliset, labralähetykset ja paketit 
paikoissa, joissa paketit aiemminkin ovat perusjakelun 
toimittamia. Neuvottelut on tarkoitus lopettaa Helators-
taiviikon aikana.

Näin tiistain työmäärä tulee vähentymään radikaalisti 
aiemmasta. Ongelmaksi muodostuu, kuinka säilytetään 
kokoaikaiset työsuhteet ja millä hinnalla.  Neuvotteluissa 
on ollut pöydällä mahdollisen pidemmän ja myös lyhyem-
män työvuoron sopiminen. Työehtosopimuksen mukaan 
työvuoron pituus voi vaihdella �h ja 9h välillä. Nyt on ollut 
esillä, että vaihteluväli olisi �-1�h. Tuo kaksitoista tuntia 
on sellainen määrä työtä, varsin kun se tehdään fyysi-
sesti ja tarkkuutta vaativassa jakelutyössä, että siihen en 
suostu, enkä nimeäni moiseen sopimukseen pistä. Jos 
ja kun asiasta jossain vaiheessa jotain sovitaan, tulee 
samalla varmistaa, että työssäjaksaminen huomioidaan 
niin hyvin, kun se vallitsevassa tilanteessa on mahdol-
lista. Myös työssäjaksamisen seurannasta on viisasta 
sopia.

Muita paikallisen sopimisen elementtejä joita ”pöydässä” 
on ollut, on viikkotyöajan pidentäminen, työvuoroluette-
lon muuttamisen perusteet ja laajennetut työssäkäynti-
alueet. Työvuoroluettelo on asiakirja. johon työntekijän 

on voitava luottaa. Työaikaa ei voi muuttaa samana tai 
edellisenä päivänä; siitä seuraisi monille suuria vaike-
uksia arjen järjestämisessä. Laajennettuja työssäkäynti-
alueita on nykyisinkin sovittu, mikäli tämä on molemmille 
osapuolille sopinut. Kollektiivista takautuvaa työssäkäyn-
tialueen laajennusta en ole halukas sopimaan, jossa ny-
kyisten työsopimusten työssäkäyntialueisiin kajottaisiin.

Kun tämä lehti tulee painosta, on yhteistoimintaneuvotte-
lut käyty ja lopputulos tiedossa. Toivon sen olevan sellai-
nen, jonka myötä valtaosa kuitenkin pärjää.

Paikallisessa sopimuksessa on aina kaksi osapuolta, 
työnantaja ja työntekijä. Molempien on syytä tuntea it-
sensä voittajaksi, jotta sopimuksen kanssa voidaan jat-
kaa eteenpäin. Jos sopimus tyydyttää vain jompaakum-
paa osapuolta, ei sopimusta todennäköisesti synny kuin 
jonkinlaisen pakon edessä. Nyt se pakko oli siinä, että 
jos ei paikallisesti sovita, niin tuleeko seuraavaksi kah-
deksannen luvun yhteistoimintaneuvottelut? 

Yhteistoimintalaista:
6 luvun säännöksiä sovelletaan sellaisissa yritystoimin-
nan muutoksissa tai töiden järjestelyissä, joilla voi olla 
muita kuin työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen 
tai osa-aikaistamiseen johtavia henkilöstövaikutuksia. 
Kysymys on asioista, joista työnantaja voi työnjohto- ja 
valvontaoikeutensa mukaisesti päättää. Yhteistoiminta-
menettely ei rajoita työnantajan päätösoikeutta, mutta 
työnantajan on neuvoteltava aiotusta toimenpiteestä en-
nen kuin hän voi päättää asiasta.

8 luvun säännöksiä on sovellettava muun muassa silloin, 
kun työnantaja ennen neuvottelujen alkua arvioi, että toi-
minnan supistamisesta, lopettamisesta, laajentamisesta 
tai siirtämisestä toiselle paikkakunnalle aiheutuu yhden 
tai useamman työntekijän irtisanominen, lomauttaminen 
tai osa-aikaistaminen

Postilaki tulee muuttumaan
Tällä hetkellä (16.�) on tiedossa, että laki ei ehdi suun-
niteltuun aloitukseen kesäkuun alkuun, vaan viivästyy 
siitä. Sen sijaan ei vielä ole tiedossa paljonko olemme 
onnistuneet vaikuttamaan lain sisältöön aktiivisella lob-
baamisella sekä postikortti -kampanjalla. Toivottavasti 
merkittävästi.

Jos kaikki lakiesityksessä olleet muutokset toteutuvat, 
voi olla, että tuo JPU ja paikallinen sopiminen auttaa vain 
hetkeksi ja muutaman vuoden sisällä meillä on tilanne, 
missä ei enää ole järkevää edes yrittää pitää postinja-
kelutyötä kokoaikaisena työnä, mikäli se tarkoittaa yli 11 

Jarmo Tuominen
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Työsuojeluasiaa 11 - 19 alueelta

Pertti Lehti

tuntisia työpäivä kolmesti viikossa. Ehkä silloin on syytä 
olla jo jonkun isomman ja vahvemman liiton suojissa, joka 
pystyy turvaamaan meidän työehtosopimuksessa olevat 
yli sadan vuoden aikana sinne neuvotellut työntekemisen 
ehdot. Tästä liittomme tulevaisuudesta keskustellaan 
myös kesän alussa 7-9.6. olevassa liittokokouksessa, 
joissa kaikilla ammattiosastoilla on omat edustajansa. 
Oma kantani on, että jäsenten edut on turvattava, ja jos 
ei omat voimat riitä, meidän tulee liittyä riittävän vahvaan 

liittoon, jotta etujamme voimme menestyksellisesti puo-
lustaa.

Hyvää kesää! 

Kesä on kuitenkin aika, jolloin valtaosa pääsee nautti-
maan ansaittua vuosilomaa. Toivon että se aika olisi kul-
lakin oikein leppoisa ja mukava!
Jamppa

Terveyspuhelin
Viime lehdessä kirjoitin terveyspuhelimesta ja siitä muu-
tama sananen nytkin. Keväällä tuli Mehiläiseltä ilmoitus 
Oma työterveyspuhelinpalvelun parantamisesta. Mikäli 
tämä on jäänyt jossakin toimipaikassa tiedottamatta, tai 
mennyt muuten ohi, niin tässä tiekkaria lyhykäisyydes-
sään:

• Mehiläinen on palkannut lisää terveydenhuollon am-
mattilaisia linjoille lähes henkilö/viikko tahdilla ja rekry-
tointeja jatketaan edelleen, kunnes palvelutaso on kun-
nossa.
• Uusi toimintaa tehostava puhelinjärjestelmä otettu         
käyttöön huhtikuussa.

• Touko-kesäkuun aikana on ollut tavoitteena käynnistää                                   
takaisinsoitto -palvelu.

• Aukioloaikoja on laajennettu 1.�. alkaen kysynnän jaka-
miseksi laajemmalle ajalle: palvelu on saatavissa maa-
nantaista lauantaihin klo �-�0 ja sunnuntaisin klo �-��.

• Mehiläisen verkkoajanvarauksen (www.mehilainen.fi) 
kautta on jatkossa mahdollista varata aika suoraan työ-
terveyshoitajan vastaanotolle.

• Lisäksi on ollut voimassa korvauskäytäntö, jos jono-
tusaika on ollut yli 10 minuuttia ja työntekijä on soittanut 
omakustanteisesti.

Lisätietoa saat omalta esimieheltäsi puhelinpalvelusta. 
Voit pirauttaa myös minulle, jos ujostuttaa puhua esimie-
helle. 

Turvallisuushavainnot
Työnantajan ja työntekijöiden velvollisuudet ja vastuut 
määritellään säädöksissä. Työturvallisuuslain mukaan 
työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuudesta ja ter-

veydestä työssä sekä seuraa ja poistaa vaaratekijät. 
Työntekijällä puolestaan on velvollisuus noudattaa työn-
antajan antamia määräyksiä ja turvallisuusohjeita. Hänen 
pitää työtä tehdessään myös huolehtia omasta ja muiden 
turvallisuudesta sekä ilmoittaa havaitsemistaan turvalli-
suuspuutteista esimiehelleen ja työsuojeluvaltuutetulle.

Postissa käytössä oleva turvallisuushavaintokäytäntö on 
juurikin osa tätä toimintaa. Näiden havaintojen tekemi-
nen ja ilmoittaminen, mahdollistavat työnantajalle vaara-
tekijöiden poistamisen ennen kuin ne aiheuttavat vahin-
koa. Näitä havaintoja tehdään alueella vielä aika vähän, 
joten kannustan meitä kaikkia niistä ilmoittamaan. Tämä 
on meidän kaikkien etu. Turvallinen työpaikka on jokai-
sen työntekijän oikeus. Työssä sattunut haveri, isompi 
tai pienempi, ei jää työpäivän päätyttyä työpaikalle, vaan 
seuraa vammautunutta myös kotioloihin särkynä, kipuna, 
aistinmenetyksenä ja luettelon loppupäässä jopa kuole-
mana.
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Riskienarvioinnit ja
työterveyshuollon työpaikkaselvitykset
11-19 alueella on tehty toimipaikoissa riskienarviointia 
viimevuoden ja tämän kevään aikana. Riskienarvioin-
ti on osa työpaikan vaarojen tunnistamisarviointia, jota 
työterveyshuolto käyttää mm. työkaluna työpaikkaselvi-
tyksissään. Riskiarviot jatkuvat nyt loppuvuoden työpaik-
kaselvityksillä, joita on jo monessa paikassa tehtykin. 
Työpaikkaselvityksessä työterveyshuolto selvittää työn ja 
työpaikan olosuhteet ja arvioi niiden terveydellisen merki-
tyksen työntekijöille. Se arvioi lisäksi muun muassa työn 
fyysistä ja psykososiaalista kuormitusta, työjärjestelyitä 
sekä tapaturma- ja väkivaltavaaroja. Työpaikkaselvityk-
sessä työterveyshuolto ehdottaa toimia työolojen paran-
tamiseksi ja työkyvyn edistämiseksi. Se sisältää tiedon 
erityistä sairastumisen vaaraa koskevista tekijöistä sekä 
tiedon siitä, miten työnantajan tulee toimia vaaran vält-
tämiseksi tai vähentämiseksi. Lisäksi siinä on perusteet 
terveystarkastusten tekemisestä.

Avi:n tarkastukset
Aluehallintovirasto on tehnyt ja tekee, työsuojelutarkas-
tuksia alueella postin toimipaikoissa. Osa tehtiin viime-
syksynä, osa nyt ennen lomia ja jatkuu syksyllä. Kysees-
sä on normaali, aika ajoin tehtävä tarkastus.

Työsuojelutarkastus: Aluehallintovirastojen työsuojelun 
vastuualueet pyrkivät varmistamaan, että työ Suomessa 
on terveellistä, turvallista ja reilua. Tarkastustoimintaa 

ohjaa Sosiaali- ja terveysministeriö, joka antaa alue-
hallintovirastojen työsuojelun vastuualueille vuosittain 
valvontaohjeita. Valvontaohjeiden tarkoituksena on yh-
denmukaistaa työsuojeluvalvontaa, parantaa työsuojelu-
tarkastusten laatua ja lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä.

Avin sivut löytyvät: http://www.tyosuojelu.fi

Siinä muutamia päivänpolttavia asioita. Tässä kirjoituk-
sessa en ottanut kantaa tulevaan jakelupäiväuudistuk-
seen tai mahdollisesti muuttuvaan postilakiin, jotka tuo-
vat omat koukeronsa ja vaikeutensa, todennäköisesti 
myös työsuojelun saralle. Tässä vaiheessa minulla ei 
ole mitään parempaa tietoa tulevasta. Ollaan syksyllä 
viisaampia.

Ottakaa yhteyttä, jos joku asia painaa mieltänne tai muu-
ten on epäselvyyttä. 

Positiivisen ajattelun omaavana olen sitä mieltä, että 
kaikki asiat selviävät ennenkin tai myöhemmin. Turval-
lista kesää ja muistetaan, että paras työsuojeluväline on 
omat aivot! 

Pertti Lehti 
Työsuojeluvaltuutettu | jakelu/käsittely 11 – 19 postinu-
meroalue | Posti Oy
PL �711, 1�111 Hämeenlinna
GSM +��8�07���7��
pertti.lehti@posti.com | www.posti.fi



  6   7

Käsittelyn ja kuljetuksen kuulumisia

Jarmo Niemi

Tämä hetken yhtenä puheenaiheena on jakelupäivä-
uudistus, jonka vaikutukset jakelussa tulevat olemaan 
suuria. Alueellisesti on käyty YT- neuvotteluja ja tarkem-
paa tietoa saat omalta pääluottamusmieheltä/luottamus-
mieheltä. Toinen puheenaihe on Postilaki, mutta siitä ei 
tässä vaiheessa enempää, sillä kohta kuulemme siitä 
lisää, kun eduskunta asiaa käsittelee. Viimeisen tiedon 
mukaan, joka tuli perjantaina �.6.�017 liikenne- ja vies-
tintävaliokunta korjaa joiltain osin postilain mietintöä ensi 
tiistain 6.6.�017 kokouksessaan, mutta mitä? 
  Jakelupäiväuudistuksen vaikutukset kuljetuksessa ovat 
varsin pieniä, mutta lajittelukeskuksissa se aiheuttaa 
muutoksia työvuororakenteeseen. Suunnitellut muutok-
set tulevat aiheuttamaan jonkin verran lauantaityön li-
sääntymistä neljässä konekeskuksessa, sillä perjantaina 
lähetetyt yleispalvelutuotteet käsitellään lauantaina, jotta 
ne ovat jakelussa maanantaina.
  Työnantaja on yksipuolisesti muuttanut Pasilassa ja 
Tampereella työvuorojen taukoaikoja. Asioista on tehty 
erimielisyydet ja tällä hetkellä haastehakemukset on jä-
tetty käräjäoikeuteen. 
  Työnantaja on siirtänyt MSM-kirjelajittelukoneen kooda-
usta Filippiineille. Asiasta käytiin YT- neuvottelut, mutta 
mikään esittämistämme esityksistä ei kelvannut työnan-
tajalle. Vaikutti siltä, että asiasta oli päätös tehty jo ennen 
neuvotteluja.
  Tähän on myös syytä todeta, että yhteistoiminta-asia-
mies on tutkinut Postin toimintaa koskien vuokratyövoi-
man käyttöä ja onko YT-lakia noudatettu. Tällä hetkellä 
asia on poliisitutkinnassa ja odotamme kutsua kuuluste-
luihin. 

Kuljetuksesta
Kuljetuksessa työnantaja on lisäämässä alihankintaa eri 
paikkakunnilla. Valitettavasti tämä koskee kaikkia termi-
naaleja. Yhtenä perusteluna on se, että näin saadaan 
lisää joustoa työvuoroihin. Alihankkijoille maksetaan 
suoriteperusteista korvausta. Kuka valvoo, että alihank-
kijoiden kuljettajille maksetaan työehtosopimuksen mu-
kaista palkkaa? Valitettavasti PAUn edunvalvojille siihen 
ei ole mahdollisuutta, joten AKT ottakaa tästä, (kuten 
työnantaja sanoo) ”koppi”.
  Muutoksista on selvitty ilman irtisanomisia, mutta nyt 
näyttää siltä, että alihankintaa siirtäminen tulee aiheutta-
maan ensimmäiset vakituisen henkilöstön irtisanomiset. 

Vuosia sitten tehty ”herrasmiessopimus” (alihankintaan 
siirtäminen ei voi aiheuttaa vakituisen henkilöstön irtisa-
nomista) ei enää ole kuuleman mukaan voimassa, sillä 
kuljetuksessa johtajat ovat vaihtuneet moneen kertaan. 
Ehkä kaikki pitää jatkossa sopia kirjallisesti?
  Tämä alihankintaan siirtäminen tarkoittaa sitä, että kym-
meniä Postin omia autoja poistuu käytöstä ja työt siirtyvät 
alihankkijoille ja varmaa on se, että tämä vaikuttaa myös 
Postin oman kuljetuksen työntekijämäärään jatkossa. 

Aurinkoista kesää kaikille

Jarmo Niemi
Valtakunnallinen pääluottamusmies
postin käsittely ja kuljetus
puh. 0�00 ��� ��1
jarmo.niemi@posti.com

Kirjoittajavieras valtakunnallinen pääluottamusmies Jarmo Niemi
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Jakelun kuulumisia...

Joanna Villa

Jakelussa on puhaltanut muutoksen tuulet jo muuta-
man vuoden, eikä jakajien hartaista toiveista huolimatta 
ne lopu. En tiedä kenen idea on muuttaa täysin toimivia 
työtapoja. Se vasta ihmetyttää, ettei näihin muutoksiin 
kuulla jakajien mielipiteitä laisinkaan, vaan henkilöt jotka 
ei kyseistä työtä tee, ovat siinä asiantuntijoita? Menisin 
väittämään, että me jakajat olemme niitä kivenkovia am-
mattilaisia ja jos meidän ammattitaitoa kuunneltaisiin ja 
arvostettaisiin, niin jatkuvia muutoksia ei olisi. 

Ymmärrän toki, että muutoksia tarvitsee tehdä, jos kat-
sotaan ettei työtapa ole toimiva. Nyt vaihdettiin täysin toi-
miva työtapa ABC lajittelu syli ZIP:piin, joka on hitaampi, 
hankalampi ja aiheuttaa tolkuttomia hartia ja niskakipuja. 
Ergonomia on nyt kropalle paljon huonompi kuin hyllyihin 
heittäminen.

MSM -niput olivat ja on aivan hyvä keksintö, mutta siinä-
kin on nyt monta erilaista työskentelytapaa, joihin oike-
astaan kukaan ei ole tyytyväinen teki sen sitten, miten 
tahansa.
Meillä Hollolassa otetaan MSM -niput mukaan ja muut 
postit jamataan jakelujärjestykseen ja zipataan mainok-
set väliin. Hidasta, niiiiiin hidasta se jakaminen on kah-
desta nimellisestä nipusta!

Olen itse nyt kokeillut laukun kanssa ja myös ilman; jos 
hihna on lyhyellä, ei pysty pitämään muita posteja miten-
kään päin, kun laukku on tiellä. Mikäli hihna on pitem-
pi, pystyy sylissä pitämään toista nippua, mutta koska 
käytävissä on sen verran himmeä valaistus, ei taas näy 
osoitteet niin pitkälle.
Ilman laukkua on aika vaikeaa pitää � nippua kädessä, 
koska käsi ei ole niin pitkä, että ylttäisi kahta nippua pitä-
mään. Osoitekenttä on monessa lähetyksessä ylösalai-
sin ja kokemuksesta kerron, että kun käännät sen oikein-
päin, niin osa nipusta on turhan usein käytävän lattialla. 
Ranne myös kipeytyy, koska joutuu pitämään kättä han-
kalassa asennossa. Puhumattakaan työturvallisuudesta. 
Kyllä jokainen osaa päässään miettiä, vaikka ei olisi tätä 
työtapaa kokeillut, että jos Sinulla on � nippua postia sa-
maa aikaa jaettavana, ei turvallisuus tule ensimmäisenä 
mieleen, varsinkaan kun ei ole kyse mistään pienistä ni-
puista.

Nyt kun kesä saapuu ja kesäasukkaat lähtevät mailleen, 
he eivät tule varmasti antamaan suotuista palautetta sii-
tä, jos heidän postit on jaettu kotiosoitteeseen eikä mak-
settuun kesäosoitteeseen.

MSM -nipuissa on mukana myös ne määräaikaiset osoit-
teenmuutokset ja voimassa olevat osoitteenmuutokset, 
vaikkakin meille on sanottu, ettei näin ole.  Valitettavasti 
on! Tästä ongelmasta selvittäisiin, jos ne niput zipattai-
siin jamattujen postien sekaan niin kuin ZIP meille mark-
kinoitiin ja niin myös osassa toimipaikkoja tehdään.

Kaikkihan tietävät et, jos työntekijät voivat hyvin, firma voi 
hyvin. Eikö posti halunnut olla paras työpaikka �0�0? 

Lämmintä ja aurinkoista kesää kaikille toivottelen ja var-
sinkin hyvin ansaittua kesälomaa jokaiselle! Rentoutukaa 
ja levätkää paljon!

Joanna Villa
Alueluottamusmies
Hollola, Orimattila, Järvelä, Lammi, Hauho
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Alueluottamusmies Matti Nyströmin ajatuksia

Kevät on ollut harvinaisen kylmä. Lämpimät säät ja kesä 
antavat odottaa itseään. Yksi ja toinen on jo suunnitellut 
lomansa ajankohdan. 

Minusta tuli toimipaikkojen 1�1�0, 1���0, Padasjoen ja 
Kuhmoisten luottamusmies Terhi Westmanin jälkeen, 
hetkeksi. Terhi lähti opiskelemaan, jonka vuoksi varaluot-
tamusmiehenä siirryin luottamusmieheksi. 

Kesää odotellessa odotellaan myös uutta postilakia. 
Vuosi sitten lakia jo muutettiin niin, että jakelumarkkinoil-
le voi siirtyä lähes kuka hyvänsä. Tämä tuo mukanaan 
myös turvallisuushuolia; kuten miten turvataan kansa-
laisten yksityisyys ja salassa pidettävät asiat. Lisäksi 
lain suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa on tullut esille 
työntekijöiden työllisyyteen liittyvät asiat heikennyksinä. 
Tämän hallituksen kärkihankkeena on ollut mm. Postin 
jakeluiden pilkkominen ja yksityistäminen. Hallitus on 
ajanut hyvin voimallisesti hallitusohjelmassa sovittua KI-
KYä, jota on koko ajan korjailtu ja muuteltu. Lisäksi on 
vielä SOTE-uudistus.  Nämä uudistukset tuntuvat mel-
ko järjettömiltä. Lopullista hintaa ei tiedä kukaan, pait-
si että tämä koko lysti taitaa tulla hyvin kalliiksi. Monet 
asiat revitään ns. tavallisen työntekijän selkänahasta. 
Koko yhteiskunta on suuressa murrosvaiheessa; syyksi 
sanotaan yhteiskuntamme sosiaalietuuksien ja -järjestel-
män kalleus. Kuitenkin sosiaalijärjestelmä on luotu myös 
heikoimpien puolesta. Ongelma on oikeastaan se, että 
kun Suomi siirtyi euroon, niin sen jälkeinen aika oli hin-
tojen kilpajuoksua ylöspäin. Esimerkiksi 90-luvun lopulla 
jäätelötötterö maksoi � markkaa ja kun siirryttiin euroon, 
niin hinta olikin � euroa eli lähes 1� markkaa. Suomessa 
ruoanhinta on ollut yksi Euroopan kalleimmista.  Mikäli 
palkkoja alennettaisiin, niin tämä vaikuttaisi ostovoiman 
heikkenemiseen. 

Mielestäni euroon siirtyminen oli aikoinaan suuri virhe. 
Markka-aikana valuutan ulkoinen arvo itse hoiti ns. KI-
KYn, mikäli ulkomaankauppa ei vetänyt ja päinvastoin. 
Nykyisellä KIKY-mallilla siirretään ylimääräistä tulonsiir-
toa yritysjohtajille ja -omistajille työntekijöiden kustannuk-
sella. Mielestäni koulujen tulisi opettaa enemmän kriittis-
tä ajattelua. Nykyisin SoMe:ssa kohutaan tapahtumia, 
joita ei ole mahdollisesti edes tapahtunutkaan. Päivittäin 
törmätään tilastoihin ja väitteisiin, joiden tulkinta tuntuu 
toisinaan hyvin hankalalta, koska numeroita kammok-
sutaan. Näiden numeroiden ja väitteiden taakse tulisi 
kuitenkin aina voida itse kunkin kurkistaa. Tämän vuoksi 
oma ajattelu olisi hyvin tärkeää. Esimerkkinä mainitta-
koon, että jos jonkun puolueen ehdokkaiden yhteenlas-
kettu kannatusluku ylittää 100%, niin jotainhan on silloin 
mennyt väärin. 

Olen matkanvarrella kuullut, että ammattiyhdistysliikettä 
on moitittu. Ajatellaanpa meidän omaa nykyistä viestin-
välitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta. Se on hyvin 
kattava sopimus; vastaavaa ei monelta alalta edes löydy. 
Sen vuoksi tuntuu hieman pahalta ne väitteet, ettei oma 
liitto tee mitään, vaikka se on kovan väännön jälkeen 
saanut erittäin hyvän sopimuksen, jonka noudattamista 
se myös valvoo hyvin asiantuntevasti. Nykyinen Paun 
puheenjohtaja on koulutukseltaan juristi, ja lisäksi palk-
kalistoilla on myös erikseen palkattu lakimies. Työpai-
koilla olisikin tärkeää, että työntekijät kuuluisivat omaan 
liittoomme ja työpaikoilla keskusteltaisiin yhdessä enem-
män myös sopimusasioista ja noudatettaisiin sovittuja 
pelisääntöjä. Meidän ainoa valttimme tässä kiristyvässä 
kilpailutilanteessa on meidän sekä hyvä palvelu- että am-
mattitaitomme laatu. Näihin tulee panostaa ja jokaisen 
tulee antaa kaikkensa. 
                              
Kuten jo alussa mainitsin, siirryin luottamusmieheksi 
hetkeksi. Olen ollut Postin palveluksessa hieman yli �1 
vuotta.  Tähän aikaan sisältyy paljon erilaisia tapahtumia, 
niin hyviä kuin huonojakin kokemuksia. Tuskin toimisin 
kuitenkaan toisin. Posti on ollut kaiken kaikkiaan hyvä 
työpaikka työkavereineen ja yhteisöineen. Näitä asioita 
jään kaipaamaan ”syksyn jälkeen”.

Hyvää kesää ja jatkoa kaikille!
Martti Nyström
Alueluottamusmies
Lahti 14, 24, Padasjoki, Kuhmoinen
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PAU:n LAHDEN OSASTON
HENKILÖVALINTOJA 2017

Edessä vas. Susanna Sallanne, Eija Kokkonen, Tuija Lempi-
nen, Jarmo Tuominen  Takarivi vas. Joni Syrjä, Martti Nyström, 
Tuomo Lilja, Janne Koivunen, Jami Simanainen, Jouko Mero-
nen, Olli Puodinketo, Pentti Wikman. Kuvasta puuttuvat Joanna 
Villa, Heidi Rantanen ja Sebastian Meszynski.

Hyvää kesää!
Olli Puodinketo
Sihteeri

Toimikunta:
Puheenjohtaja ja kotisivuvastaava Jarmo Tuominen
Varapuheenjohtaja ja tiedotussihteeri Eija Kokkonen
Sihteeri ja jäsenasioidenhoitaja  Olli Puodinketo
Taloudenhoitaja ja vakuutusvastaava Pentti Wikman
Koulutusvastaava ja lomavastaava Susanna Sallanne
Arkistovastaava ja tositetarkastaja  Janne Koivunen
Nuorisovastaava   Joni Syrjä
Tasa-arvovastaava   Tuija Lempinen
Tositetarkastaja    Jami Simanainen
Toimikunnan varsinainen jäsen  Heidi Rantanen
Toimikunnan varsinainen jäsen  Jouko Meronen

Varalle valittiin:
Joanna Villa, Martti Nyström, Työväenlehtiasiamies Tuomo Lilja ja Sebastian Meszynski.

Toimikunnan kokoukseen kutsutaan myös pono 1�-19 alueen luottamusmiehet.

PAU:n Lahden osaston tilintarkastajiksi valittiin Riitta Finnström ja Sirpa Eronen
Varatilintarkastajiksi valittiin Kari Lempinen ja Lea Siltanen

SAK:n Lahden paikallisjärjestön edustajaksi valittiin Jarmo Tuominen. Varalle valittiin Olli Puodinketo

TSL: Lahden seudun opintojärjestön edustajiksi valittiin:
Jarmo Tuominen varalla Jouko Meronen
Olli Puodinketo  varalla Martti Nyström
Janne Koivunen  varalla Joni Syrjä

Kulttuuri- ja huvitoimikuntaan valittiin Janne Koivunen
koollekutsuja, Tuija Lempinen, Joni Syrjä ja Susanna Sallanne.
Taloustyöryhmä:  Tiedotustyöryhmä:
Pentti Wikman koollekutsuja Eija Kokkonen koollekutsuja
Janne Koivunen   Olli Puodinketo
Martti Nyström   Jarmo Tuominen
Jarmo Tuominen  Kari Lempinen
Tuija Lempinen
Joni Syrjä
Olli Puodinketo sihteeri

Etelä-Suomen aluejärjestön kokous pidettiin 
�8.�.�017 Helsingissä. Kokousedustajiksi valit-
tiin Jarmo Tuominen, Janne Koivunen, Jami Si-
manainen ja Martti Nyström.
Toimikunnan kokoukset syyskuuhun asti.
-  Kesäkuu 1�.6.�017 klo 17.00 
-  Elokuu 11.8.�017 klo 17.00 
-  Syyskuu 11.9.�017 klo 17.00.

PAU:n Lahden osaston XXV liittokokous
7-9.6.2017 edustajat:
Eija Kokkonen, Kari Lempinen, Lea Siltanen,
Olli Puodinketo ja Jarmo Tuominen
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Vuosikokous pidettiin maaliskuun 1� päivänä kuluvana 
vuotena. Siellä käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Anneli Tammi-
nen ja varapuheenjohtajaksi Juhani Lehtokumpu. Taisto 
Backman toimii sihteerinä ja tiedottajana sekä jäsenre-
kisterinhoitaja. Anja Allonen valittiin taloudenhoitajaksi ja 
Terttu Koivisto toimii kerhoemäntänä. Johtokunnan muik-
si jäseniksi tuli valituiksi Jaakko Petäjä, Ritva Arvilommi, 
Anneli Kulmala ja Erkki Huuhtanen. Jäsenmaksuksi pää-
tettiin 1� euroa jäseneltä vuodelle �017.

Kerhokokouksia on pidetty ja pidetään joka kuun toisena 
keskiviikkona lukuun ottamatta kesä-, heinä-, ja elokuu-
ta. Syksyn tulevat kerhokokouspäivät ovat 1�.9, 11.10, 
8.11 ja 1�.1�. 

Toukokuun (10.�) kerhokokouksessa juotiin simaa ja 
kahvia sekä laulettiin kevätlauluja. Kokouspaikkahan on 
vanha tuttu Reumayhdistyksen huoneisto Vapaudenkatu 
1 D toinen kerros ja tilaisuuden alkamisaika klo 1�. Enti-
set ja uudet jäsenet toivotetaan tervetulleeksi mukaan!
Postiseniorit järjestävät kokouksien lisäksi erilaisia ta-
pahtumia. 

Toukokuun 8 päivänä tutustuttiin kansalaissodan tapah-
tumapaikkoihin Urheilukeskuksen maastoissa. Petäjän 
Jaakon opastuksella kävelykierroksella nähtiin vuoden 
1918 taistelupaikkoja. Kokoontuminen oli Hiihtomuseon 
edessä puolilta päivin, josta alueen kiertäminen kesti 
noin 1,� tuntia. Sen jälkeen kerho kustansi kahvit osal-
listujille. Perinteinen kesäretki Päijänteen rannalle PAU:
n Lahden osaston vapaa-ajan viettopaikkaan Nuotioran-
taan järjestettiin 7.6. Matkaan lähdettiin siten, että perillä 
oltiin kello 10 aikaan. Tarjollaoli vanhaan tapaan petankin 
peluuta sekä mahdollisuus saunomiseen ja uintiin. Osal-
listujat maksoivat itse makkarasta ja pullakahveista � eu-
roa sekä saman hinnan kimppakyytien kuljettajalle. 

Tulevia tapahtumia ovat kesäteatterimatka Heinolaan 
tiistaina �.7 ja kesäretki Loviisaan maanantaina 1�.8.

Tänä vuonna mennään taas kesäteatteriin Heinolaan 
�.7. Esityskappaleena on Vadelmavenepakolainen. Läh-
tö tapahtuu Salpakankaalta Sovitusten kirkon edestä kel-
lo 1� ja Marolankadun turistipysäkiltä kello 1�.�0. Esitys 
alkaa kello 1�. Lipun hinta on �� euroa ja se maksetaan 
linja-autossa. Ota mukaan mielellään sopiva raha. Tästä 
teatterireissusta tiedotettiin jo tiedotteessa aiemmin. Va-
ratut liput ovat jo myyty, mutta lisävarauksista voi kysellä 
Tammisen Annelilta puh. 0�00 9�1196. Kannattaa lähteä 
mukaan ja houkutella myös ystäväsi kanssasi!

Suunniteltu kesäretki Loviisaan 1�.8 ja matkaohjelma on 
seuraavan lainen. Lähtö on Salpakankaalta Sovitusten 
kirkon edestä kello 8 ja Marolankadun turistipysäkiltä kel-

lo 8.�0. Orimattila Niinikoski Tapolan kyläyhteisö(kahvit), 
josta siirrytään tutustumaan UK-museoon. Sieltä jatke-
taan Loviisaan, missä kiertoajelu ja ruokailu. Lisäksi on 
vapaata ohjelmaa toiveiden mukaan. Paluumatkalla poi-
ketaan Malmgårdin kartanossa. Siellä on tutustumisen 
lisäksi mahdollisuus mm. ostosten tekoon. Lahteen pala-
taan kello 16 maissa. Oppaana ja matkanjohtajana toimii 
Petäjän Jaakko. Postin työhyvinvointisäätiö tukee mat-
kaa ja sen vuoksi retken hinta on ainoastaan �0 euroa. 
Hinta pitää sisällään matkat, ruokailun, kahvit ja oppaan 
palvelut. Matka maksetaan linja-autossa ja varaa mu-
kaan sopivaa rahaa. Ilmoittaudu mukavalle kesäretkelle 
ja houkuttele ystäväsikin mukaan! Ilmoittautumisia otet-
tiin vastaan jo toukokuun kerhokokouksessa. Kannattaa 
soittaa vielä Petäjän Jaakolle maanantaihin �1.7 men-
nessä puh. 0�0 ��8�7��.

Seuraava tiedote tulee syyskuussa!
Mahdollisimman hyvää kesää kaikille!
Toivottaa johtokunta  

Lahden Postiseniorit toimivat
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Varastopalveluiden kuulumisia

Eija Kokkonen

Kuinka kauan olet ollut varastopuolella työs-
sä ja muuten työelämässä? Missä muualla?
Olen ollut varastolla töissä �,� vuotta. Yhteensä olen ol-
lut Postilla 1�,� vuotta.

Alun perin tulin Postille Holmaan töihin, kun Jari Särösal-
mi soitti, että haluisinko tulla kesätöihin paketti lajitteluun. 
Siitä sitten alkoi minun Postin urani. Olen tehnyt töitä 
myös leimapöydällä, reittilajittelussa, kirjelajittelussa, lo-
keroissa sekä ots:ssa. Raskaalta puolelta taitaa kuiten-
kin olla tälläkin hetkellä eniten kokemusvuosia.

Tässä välillä olen käynyt myös Lahti �� jakelussa, missä 
sain olla pyöräpiirillä sekä Lahti �0 jakelussa autopiirillä. 
Kokemusta siis löytyy monista Postin eri osista ☺
Ennen Postia olin Lahden Kiinteistöpalveluilla noin � 
vuotta töissä jossa toimin siivoojana.

Kuvaile työtehtävääsi?
Nyt varastolla toimin tulouttajana Rautakeskon vastaan-
otossa.

Yksinkertaisesti selitettynä se tarkoittaa: että kun otam-
me K-Raudan tuotteita vastaan varastolle, niin minä olen 
yksi niistä jotka laittavat tuotteet saldoille. Työhön kuu-
luu myös, että olemme yhteydessä asiakkaaseen, jos 
tuotteissa on jotain ongelmia. Teemme näistä yleensä 
reklamaatioita. Jonkin verran teen myös laskutusta sekä 
konttien tilaamista satamasta.

Onko työilmapiiri kunnossa?
On.
Meillä on täällä vastaanotossa loistava työilmapiiri. Mu-
kava tulla töihin, kun on ihanat työtoverit ☺
Oma kiero huumorintaju pyörii täällä vahvasti.

Tulevaisuuden näkymät mielestäsi
työssäsi?
Ristiriistaisin tunnelmin täällä ollaan.
Meillä sotkee nyt Transvallin siirtyminen Postille ja kuin-
ka paljon Flexo tulee vaikuttamaan syyskuussa, niin se 
selviää sitten. Niin minusta tulee myös syyskuussa fle-
xolainen. Onneksi siirtyminen tapahtuu vanhana työnte-
kijänä.

Ihmettelen, että miksi kaikki pitää saada nopeasti muu-
tettua eikä lainkaan mietitä, miten muutoksen pitäisi to-
teutua. Muutenkin kun YT-neuvotteluja alkaa toisensa 
perään niin oma työpaikka ei ole lainkaan turvattu. On-
neksi kohta alkaa kesäloma niin pääsee hetkeksi nautti-
maan Suomen kesästä (mikä kesä?) ☺
Eija Kokkonen
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Postimies Kaino Sallinen - muistelo

Joni Syrjä

Viime talvena sain kuulla, että entinen työkaveri Kaino 
Sallinen on kuollut. Vanhat työkaverit kyllä tiesivät, että 
hänen kuntonsa oli viime vuosina heikentynyt ja askel oli 
lyhentynyt. Kaino asui kuitenkin kotonaan Kivikadulla ja 
siellä Keijupuiston maisemissa näin hänet säännöllises-
ti ulkoilemassa. Punainen Fiat ja Kaino ratin takana oli 
myös tukku näky Lahdessa, vaikka ajelut olivat selvästi 
vähentyneet viime vuosina. Kaino kuoli kotonaan tammi-
kuussa �017. Ikää hänellä oli kuollessaan 7� vuotta.

Itse tutustuin häneen vuonna 1997, kun menin kesätöihin 
samaan jakelutoimipaikkaan. Ensimmäinen selvä muis-
to hänestä on se, kun sanoin Kainoa jonkun työpaikalla 
tapahtuneen jutun vuoksi saatanan pallopääksi. Ei men-
nyt kauan, kun Kaino pääsi kuittaamaan takaisin minul-
le; saatanan pallopää ja sitä seurasi hänelle tyypillinen 
hullun nauru. Nyt noin parikymmentä vuotta myöhemmin 
luulen, että edellä mainittu tilanne oli hyvä tapa tutustua 
Kainoon. Ainakin pärjäsin sen jälkeen Kainon kanssa 
ihan hyvin. Vaikka Kaino oli jääräpää, hän oli myös nok-
kela ja sarkastinen. Kainon erikoiseen huumoriin piti vas-
tata samalla mitalla. Kainolla oli lisäksi uskomaton määrä 
tarinoita niin töistä, kuin matkoilta ja niitä hän myös kir-
joitti tähän lehteen vuosien ajan.

Kaino työskenteli postinkantajana Lahdessa vuosikym-
meniä, pääasiassa Etelä-Lahdessa. Patoniityssä hän 
jakoi pitkään ja siellä hänet muistetaan. Kaino jakoi pos-
tia ja antoi siinä ohessa paikallisille naperoille kuminau-
hoja ja leikkipostia. Kuminauhoja siellä kyseltiin postin-
kantajalta vielä Kainon eläkkeelle jäämisen jälkeenkin. 
Jouluna Kaino sai asiakkailta ison kasan joululahjoja ja 
me työkaverit odotimme Kainoa piiriltä iltaan asti, koska 
tiesimme pääsevämme syömään yhdessä suklaata. Se 
oli sitä aikaa, kun vakituista postinkantajaa muistettiin 
avokätisesti. Posteljoonin työn lisäksi Kaino kävi iltaisin 
ja viikonloppuisin töissä elokuvateatterissa ja ilmeisesti 
hänellä oli myös kokemusta sähköalan töistä.

Vapaa-aikana Kaino harrasti ainakin Fiat-autoja, Fia-
tin varaosien keräilyä, matkailua, sukellusta ja valoku-
vausta. Fiat kuusisatasia Kainolla oli kolme: punainen, 
valkoinen ja sininen. Punaisella hän ajoi eniten, yli puoli 
miljoonaa kilometriä. Valkoinen oli juhlapäiviä varten ja 
sininen niitä päiviä, joina hän halusi olla porvari. Fiatei-
hin liittyi myös yksi Kainon suosima hokema: ”Maailma 
tarvitsee esikuvia”. Punaisesta Kaino tuunasi itselleen 
matkailuauton, jolla hän teki matkoja niin pohjoiseen 
kuin eteläänkin. Lapissa ja Pohjois-Norjassa Kaino kävi 
punaisella ”kusiaisella” kymmeniä kertoja ja niiltä mat-
koilta vanhat työkaverit muistavat ainakin tuliaisina saa-
dut lakat. Afrikka ja Lähi-itä olivat myös hänelle tuttuja 
paikkoja. Kaikista matkoista tunnetuin taitaa olla se, kun 

Kaino lähti punaisella kuusisatasella käymään Sveitsis-
sä. Sieltä hän jatkoi Italiaan ja sitten vielä laivalla Poh-
jois-Afrikkaan. Siellä hän päätyi seikkailemaan Saharan 
autiomaahan. Kyseisestä matkasta on tehty lehtijuttuja 
ja tunnettu karvahattumies Hannu Karpo teki aikanaan 
Kainosta jutun omaan televisio-ohjelmaansa. Matkoilla 
hän harrasti myös sukellusta ja sukellusharrastukseen 
liittyi kuuluminen Suomen meriarkeologiseen seuraan ja 
jossain vaiheessa myös kyseisen seuran hallitukseen. 
Matkoilta Kaino toi joskus kiviä mukanaan ja saattoi hän 
antaa niitä tutuille ihmisillekin.

Postin palveluksesta Kaino jäi eläkkeelle ollessaan �9-
vuotias. Elokuvateatterilla hän työskenteli vielä joitakin 
aikoja sen jälkeen. Kainon läksiäisiä Postilta vietettiin 
marraskuussa �00� ja ne olivatkin aikamoiset juhlat. 
Paikalla olleet muistavat (kaikki eivät ehkä niin hyvin) 
varmasti isot eri valtioiden liput, joita Kaino oli kerännyt 
matkoiltaan. Toimipaikkamme Lahti 70 oli koristeltu niillä 
lipuilla. Syötävää oli riittävästi ja juotavaa sitäkin enem-
män. Kaino ei itse tietääkseni juonut alkoholia, mutta tyk-
käsi kyllä tarjota sitä muille. Hän nimittäin teki ihmisillä 
kokeita tarjoamalla heille alkoholijuomia ja seuraamalla 
heidän käytöksensä muuttumista. Se oli yksi erikoinen 
piirre ihmisessä, jonka monet tiesivät, mutta harvat tun-
sivat. Kaino oli lievästi ilmaistuna persoonallinen tyyppi 
ja loppuun asti oman tien kulkija. Niin, ja tunsiko häntä 
oikeasti kukaan?
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KAMPANJOINTI
# Antakaa Postin kulkea

Kuva todellisuudesta

MSM (multi shorting machine) lajittelu. Postista joka on 
tullut yhdeltä jakelureitiltä yhtenä päivänä takaisin jake-
lutoimipaikkaan lajittelukoneen virheellisesti ohjaamat 
lähetykset.

Jarmo Tuominen, Janne Koivunen, Joni Syrjä
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Toukokuussa ja syyskuussa on tarjolla kaikkiaan 4 mökkiä.

Mökki 1 (� henkilöä) ja Mökki   � (� henkilöä) rantamökit. 
Mökki 9 (6 henkilöä) ja Mökki 10 (� henkilöä) rinnemökit.

Vuokraushinta sisältää astiat, vuodevaatteet (ei liinavaatteita). Mökeissä on peitteet,
keittotaso, kahvinkeitin, mikrouuni, jääkaappi ja kaasulämmitin sekä sähköpatterit.
Jokapäiväinen saunomismahdollisuus kuuluu pakettiin sekä käyttöoikeus veneeseen 
ja kalastuslupa. Mökkiä kohden kalastuslupia on 1 kappale, joka kattaa yhden katiskan 
tai verkon ja uistelumahdollisuuden. Tarvitset toki lisäksi oman valtakunnallisen kalas-
tusluvan. Kalastustarvikkeita ei ole talon puolesta. Mökit ovat sähköistetty, kuten myös 
yleinen piha-alue, sauna-/takka- sekä ulkokäymälä.

Takkahuoneessa on kaikkien käytettävissä sähköuuni, pakastin ja televisio 
Nuotiorannassa on järjestyssäännöt, joita tulee luonnollisesti noudattaa. Säännöt löyty-
vät jokaisesta mökistä ja takkatuvasta, joissa niihin on hyvä tutustua.

Jos sinulle tulee muutoksia ja jätät perumatta mökkivarauksen ilman pätevää syytä, 
perimme maksun korotettuna.

NUOTIORANNAN VUOKRAT 2017
PAU:n Lahden osaston jäsenet/muut PAU:n jäsenet
1.6. – 31.8 ma-to tai pe-su 40 €/75 €, koko viikko 80 €/140 €
Toukokuu ja Syyskuu   9 €/16 € vrk tai 200 € / 215 € kk/mökki

Varaukset ja lisätiedot numeroista 0�0 8�6�171. Jos numerosta ei vastata, niin otamme 
yhteyttä. Tutustu osaston kotisivuille, jossa on paikasta valokuvia ja muuta tietoa
www.lahdenosasto.pau.fi 

NUOTIORANTAAN LOMAILEMAAN

Nuotioranta on PAU:n Lahden osaston 
omistama vapaa-ajan viettopaikka, joka 
sijaitsee Päijänteen rannalla, luonnonkau-
niilla Asikkalan Pulkkilanharjulla (Lahdes-
ta noin �� kilometriä pohjoiseen). PAU:n 
jäsenille on vuokrattavana neljä erilaista ja 
kokoista mökkiä kesä- ja elokuun välisenä 
aikana (yhtäjaksoisesti enimmillään yksi-
toista vuorokautta kerrallaan).
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Avoimia ovia vietettiin eilen upeassa säässä. Paikalla piipahti kaikkiaan 1� henkilöä. 
Kaikki viihtyivät hyvin ja ennakkotiedosta poiketen kaikille oli tarjolla luvatun makkaran 
lisäksi myös herkullisia kiusauksia Merjan keittiöstä.
Kahvia ja mehua oli kyytipojaksi.

NUOTIORANTA
Avoimet ovet tapahtuma 20.5.2017

Silja ja Elsa Vihanne

Olli Puodinketo, Erkki Finnström, Jouko Meronen
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Nollan aika on ohi. Nollakorotusten ja nollatuntisopimus-
ten sijaan palkansaajat ansaitsevat toimeentulon tur-
vaavat työehdot. Ostovoima ei voi perustua pelkästään 
julkista sektoria näivettäviin veronkevennyksiin. Syksyllä 
alkavissa palkkaneuvotteluissa tarvitaan selkeät palkan-
korotukset.
Talouden kääntyessä kasvuun palkkoja on varaa korot-
taa. Palkansaajien on saatava oikeudenmukainen osuu-
tensa talouskasvusta. Myös solidaarista palkkapolitiikkaa 
tarvitaan, jotta sukupuolten palkkaerot ja työssäkäyvien 
köyhyys saadaan vihdoin kuriin.
Työehdoista sopimisen on oltava reilua. Paikallinen sopi-
minen voi olla hyvä, mutta sopimisen on oltava tasapuo-
lista. Työnantajien toiveet paikallisesta sanelusta ei ole 
aitoa paikallista sopimista. Työehtosopimuksiin perustu-
va sopimusjärjestelmä on vastaisuudessakin oikeuden-
mukaisen työelämän takuu.

SAK tuomitsee pakkoyrittäjyyden 
Pakkoyrittäjyys ja nollatuntisopimukset siirtävät yrittäjä-
riskiä väärään paikkaan. Ei voi olla niin, että voitot käärii 
palkanmaksaja mutta riskit kuittaa duunari. Työntekijä 
ansaitsee työsuhdeturvan. Itsensä työllistäminen ei saa 
tarkoittaa sellaista työn polkumyyntiä, jolla ei pysty sosi-
aaliturvamaksujakaan maksamaan.
Kun EU:n komissiokin on huomannut nollatuntisopimus-
ten kurjuuden, on Suomen hallituksen ja työnantajienkin 
aika herätä todellisuuteen. Nolla tuntia ei voi olla työaika 
eikä työsuhteen ehto.

Ammatillisen koulutuksen laatu
on turvattava
Ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteena on lisätä 
työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Oppimista ei voi siirtää 
työpaikoille, ellei työpaikoilla ole valmiutta ottaa opiskeli-
joita vastaan. Työpaikkaohjaajien tulee saada koulutusta 
ja perehdytys tehtävänsä hoitoon. Heidän tulee saada 
korvaus tekemästään työstä ja heidän ohjaustehtävänsä 
tulee huomioida työajan käytössä.
Jotta työpaikkaohjauksen resurssit työpaikalla saadaan 
kuntoon, tulee koulutuksen järjestäjän voida maksaa 

koulutuskorvausta työpaikalle myös koulutussopimuksel-
la opiskelevista. Koulutuksen resurssien tulee olla siellä, 
missä opiskelu tapahtuu.
Ammatillisen koulutuksen uudistamisen tavoitteena tulee 
olla se, että kaikki opiskelijat saavat riittävät eväät elin-
ikäiseen oppimiseen ja sivistykseen. Työelämän muu-
toksessa tarvitaan yleisiä taitoja ja valmiuksia, joiden 
pohjalta ihmisellä on mahdollisuus eheään työuraan ja 
tarvittaessa uuden ammatin opiskeluun.

Työttömyysturvan leikkauksille stoppi
Suostumalla kilpailukykysopimukseen palkansaajat sa-
noivat ”STOP!” sopimusjärjestelmää romuttaville pak-
kolaille ja työttömyysturvan heikennyksille. Silti hallitus 
uhkaa työttömiä uusilla leikkauksilla ja sanktioilla. Nämä 
toistuvat heikennykset murentavat luottamusta sopimus-
yhteiskuntaan ja maan hallitukseen.

SAK kannattaa työttömien aktivointia ja työnvastaanot-
tovelvoitetta, mutta maan hallituksen ns. aktiivimalli on 
jotain ihan muuta. Pahimmillaan aktiivimalli tarkoittaa 
lähes viiden prosentin leikkausta niiden työttömyystur-
vaan, jotka eivät toiveistaan huolimatta pääse töihin tai 
koulutukseen. Leikkaus on myös kilpailukykysopimuksen 
vastainen. SAK ei osallistu tällaisen aktiivimallin valmis-
teluun eikä tule sitä hyväksymään.

Hallitus esittää pitkäaikaistyöttömille kuntouttavan työ-
toiminnan tilalle joihinkin kuntiin työelämäkokeilua, jota 
voisi järjestää yrityksissä. Työelämäsiirtymiin on jo ole-
massa keinoja. Uusia temppuja ei enää tarvita. Suurin 
ongelma on työpaikkojen puute. Jos työelämäkokeilu 
otetaan käyttöön, siitä ei saa tulla työkokeilun rinnalle 
uutta palkatta työskentelyn muotoa eikä sillä saa korvata 
yrityksen vakinaista henkilökuntaa. Työvoimapalveluita 
kehittäessä Suomen on kunnioitettava mm. ILO:n pakol-
lisen työn kieltävää yleissopimusta.

Pirstaleina etenevä työttömyysturvan ja työvoimapalve-
lujen ruhjominen on keskeytettävä ja ryhdyttävä uudelta, 
kolmikantaiselta pohjalta valmistelemaan sekä työttö-
myysturvan että työvoimapalvelujen uudistamista.

Edustajistonkokous 2017 - Päätöslausuma

Päätöslausuma: SAK edustajisto
vaatii reilua sopimista
ja sopimusten kunnioittamista
SAK:n edustajiston päätöslausuma
1. kesäkuuta 2017 
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Postilakiesityksen mukaan kirjeen kulkunopeutta esi-
tetään hidastettavaksi niin, että kirjeet voisivat kulkea 
viikon suuntaansa ja postia jaettaisiin kaupungeissa 
vain kolmena päivänä viikossa. Kirjeen kulkunopeuden 
hidastamisella on paljon suuremmat vaikutukset koko 
postinkulkuun ja alan työpaikkoihin kuin yleisesti ymmär-
retään.
 
Nykyisen lain mukaan esimerkiksi keskiviikkona lähetetty 
kirje olisi perillä perjantaina, lakimuutoksen jälkeen vasta 
viikon päästä seuraavan viikon tiistaina tai keskiviikko-
na. Tämä yleispalvelutuote on taannut kaiken muunkin 
postin, muun muassa sairaalakirjeiden, luottokorttien, 
vastausta vaativan viranomaispostinja lehtien kulkuno-
peuden. 

Kansalaiset eriarvoisessa asemassa
Postilakiesitys asettaa kansalaiset eriarvoiseen ase-
maan. PAUn mukaan se on EU:n postidirektiivin ja pe-
rustuslain vastainen. Asuinpaikka määrittäisi uuden lain 
mukaan sen, saisiko postinsa kolmena vai viitenä päivä-
nä viikossa.

Postidirektiivin mukaan yleispalveluun kuuluvat tuotteet 
pitää keräillä ja jakaa viitenä päivänä viikossa. Tästä 
on poikkeamismahdollisuus vain erityisissä olosuhteis-
sa. Suomella ei ole mitään perustetta poiketa direktiivin 
edellyttämästä keräily- ja jakelutiheydestä nykyistä laa-
jemmin.  

Paluu menneisyyteen
Lakiesityksen mukaan Postille säädetään velvoite jake-
lureittien pakkokilpailutukseen niillä alueilla, joilla ei ole 
sanomalehtien varhaisjakeluverkkoa. Työntekijöiden 
kannalta tämä olisi täysin kohtuutonta. Se tarkoittaisi 
jatkuvaa epävarmuutta toimeentulosta ja postinsaajalle 
epäselvyyttä siitä, kuka postin missäkin jakaa.
  
Pakkokilpailutus tarkoittaisi itse asiassa paluuta 19�0-
luvulle, jolloin jakelureitit huutokaupattiin maalaiskirjeen-
kantajille. Halvimman tarjouksen tehnyt voitti. Sittemmin 

eduskunta päätti ottaa maaseudun postinjakajat normaa-
liin palvelussuhteeseen. Nyt halutaan palata ajassa taak-
sepäin.

Miksi Postin, jonka keskeisin tehtävä ja osaamisalue on 
postinjakelu, pitäisi luopua siitä ja antaa työ muiden teh-
täväksi lain pakottamana? Tämä on täysin järjetöntä.

Lakiesityksessä turvallisuusriskejä 
Uudessa postilakiesityksessä Postin tulisi luovuttaa kil-
paileville jakeluyrityksille käytännöllisesti katsoen ilmai-
seksi yksi yhtiön kilpailuvalteista eli kansalaisten osoite-
tiedot. 

Osoitetietojen luovutukseen liittyy turvallisuusriski, kun 
kuka tahansa, joka haluaa Postin osoiterekisterin käyt-
töön, saisi sen jatkossa hyvin helposti. Myös niiden 8� 
000 suomalaisen osoitteet, jotka syystä tai toisesta ovat 
halunneet kieltää osoitetietojensa luovuttamisen. Amma-
tillisista syistä heidän joukossa on esimerkiksi poliiseja, 
turvallisuusviranomaisia, lastensuojeluntyöntekijöitä jne.
 
Uudessa postilaissa on kyse myös kansallisesta turval-
lisuudesta. Eduskunnan puolustusvaliokunta totesi lau-
sunnossaan huhtikuussa, että poikkeusolojen tehtäviin 
liittyviä velvoitteita ei postilakiesityksessä ole riittävästi 
otettu huomioon. Valiokunta painotti, että kriisiaikaa sil-
mällä pitäen on oltava etukäteen sovitut ja toiminnallises-
ti kestävät mallit koko valtakunnan alueella sen varmis-
tamiseksi, että postin ripeä jakelu voidaan hoitaa myös 
poikkeusoloissa.

Heidi Nieminen jatkaa
PAUn puheenjohtajana
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn XXV liittokokous 
valitsi yksimielisesti Heidi Niemisen, �7, liiton puheen-
johtajaksi. Nieminen on toiminut liiton puheenjohtajana 
vuodesta �01�. PAUn liittovaltuuston puheenjohtajaksi 
valittiin sanomalehdenjakelun ja varastoalan pääluotta-
musmies Pertti Miettinen, �9.

JULKILAUSUMA. PAUn XXV liittokokous 7. - 9.6.2017

Eduskunnan vastuulla kansalaisten
postipalvelut ja tuhannet työpaikat 
Ensi viikolla postilaista äänestävät kansanedustajat päättävät postipal-
velujen ja postin työntekijöiden tulevaisuudesta. Kansanedustajien vas-
tuulla on arviolta 2500–3000 työpaikkaa, postin kulkunopeus ja kansa-
laisten yksityisyyden suoja. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn XXV 
liittokokous vetoaa voimakkaasti kansanedustajiin postilakiesityksen 
hylkäämiseksi.
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Uusi osoite:

TORVEN TÄYDELTÄ
PL �711
1���1 LAHTI


