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Pääkirjoitus

Kari Lempinen
Kohti tuntematonta

Suomi on juhlinut 100-vuotisiaan koko tämän 
vuoden. Juhlavuoteen on mahtunut erilai-
sia tapahtumia vähän jokaiselle. Valitettavasti 
joillekin vaikea elämän tilanne ei ole mahdol-
listanut juhlan tunnetta. Maamme itsenäisyys 
on joka tapauksessa tärkeä asia. Sehän alkoi 
melko nopeasti synkissä merkeissä. Ensi vuon-
na tulemme muistelemaan 
myös ankaria kansalaissodan 
vaiheita juhlallisuuksin. 

Historiaamme katsottaessa 
110 vuotta sitten, on hyvä 
tietää, että Suomen Am-
mattijärjestö syntyi vuoden 
1905 Suurlakon jälkimai-
ningeissa huhtikuussa 1907. 
Työväestölle varsinkin vuosi 1917 oli toivon ja 
saavutusten aikaa. Järjestäytymisen edetessä 
keväällä saavutettiin 8 tunnin työpäivä metal-
lialalle. Syksyllä maamme Eduskunta vahvisti 
8 tunnin työaikalain useille tuotannon aloille. 
Silloin vielä suuria ihmisjoukkoja työllistäneet 
maanviljelys ja metsätyö jäivät vaille tämän 
lain suojaa.

Pelko nälästä, kunnallisen kansanvallan puute, 
järjestysvallan romahtaminen ja jatkuva val-
lankumouksellinen kuohunta johtivat yhteis-
kuntamme syvään jakaantumiseen 100 vuotta 
sitten. Oi maamme Suomi ajautui tammikuus-
sa 1918 sisällissotaan. Veriset tapahtumat hei-
kensivät ammattiyhdistystoiminnan ja työeh-
tosopimusneuvottelujen edellytyksiä pitkäksi 
aikaa. Edessä olivat yhteistyön rakentamisen 

vuodet, vaikka ääriainekset liikehdinnällään 
koettelivat sitä ennen toista maailman sotaa. 
Suomalaisen sopimusyhteiskunnan edellytyk-
set alkoivat muotoutua yli 70 vuotta sitten ras-
kaiden sotavuosien jälkeen. SAK voi olla ylpeä 
itsenäisen Suomen kehityksestä. Ammattiyh-
distysliike on toiminnallaan varmistanut, että 
oikeudenmukainen osuus hyvinvoinnin kas-
vusta on tullut myös palkkatyöläisten osaksi 
näihin päiviin.

Ajan saatossa työ on muuttunut ja muutos 
on haastanut myös ay-liikettä. Digiäly ja ro-
botisaatio etenevät vauhdilla. Miten käy työn 
silppuunnuttua entisestään? Samalla alusta-
taloudessa perinteinen työntekijä-työnanta-
ja-asetelma tulee katoamaan. Löytyykö sit-
ten ketteryyttä, tahtoa ja valmiutta muuttaa 
omaa ajatteluamme sekä toimintatapojamme? 

Olemmeko oikeasti 
osanneet toimia ajas-
sa ihmisten toiveita ja 
tarpeita kuunnellen? 
Vai olemmeko sortu-
neet marginaali-ilmi-
öajatteluun? Ketään ei 
tule hylätä ja kääntää 
selkää. Ihmisarvoa on 
vaalittava! Ilmeisesti 

perinteiset työmarkkinamekanismit ja raken-
teet, normit ja lainsäädäntö eivät pure tässä 
mullistuksessa. Onko kokemuksella enää mi-
tään merkitystä? Kysyn vielä, etenemmekö 
mahdottomasta mahdolliseen sisäisiä ristirii-
toja vältellen. 

Näin synkässä kaamoksessa sekä mielialojen 
ja tunteiden sekamelskassa. Se oli sitten siinä 
- tässä!

Ei muuta kuin takavasemmalle mars kohti jo-
tain tuntematonta!
Näissä merkeissä hyvästit! 
Joulua ja Uutta vuotta myös!

Kari Lempinen
järjestöpolitiikan pelin uhrina

Työ on muuttunut
ja muutos

on haastanut myös
ay-liikettä
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Pääluottamusmieheltä

”

Työehtosopimus saatiin sovittua

jarmo.tuominen@posti.com
040 �154401

Tänä vuonna työehtosopimus saatiin sovittua 
yllättäen jo syyskuussa. Palta oli lähestynyt liit-
toa toukokuussa ja pyytänyt neuvotteluihin. 
Ne alkoivatkin kesällä, kun liittokokous oli va-
linnut liitolle uuden hallinnon. Sopimuksesta 
neuvoteltiin pitkin kesää ja syksyä. Vaikeus-
kerroin sopimiselle kasvoi, kun Posti perusti 
uuden Posti Palvelut Oy:n, johon siirrettiin 
Postin varhaisjakelu. Samalla Posti ilmoitti, 
että uudessa yrityksessä aletaan noudattaa mar-
raskuun alusta TEAM:n työehtosopimusta. 
Tästä syystä neuvottelut katkesivatkin joitain 
kertoja. Maaliin päästiin, kun saatiin sovittua, 
että Posti ei siirrä osoitteellista kirjettä tähän 
Posti Palveluiden verkkoon enempää, kun tällä 
hetkellä siellä on. 

Työehtosopimus on kaksivuotinen ja voimas-
sa �0.10.�019 asti. Palkankorotukset tulevat 
molempina vuosina neljän teollisuusliiton so-
vittujen korotusten mukaan laskemalla niiden 
keskiarvo. Alat, joiden palkkaratkaisu vaikut-
taa meidän korotukseemme, ovat teknologia-
teollisuus, Kemian perusteollisuus, mekaani-
nen metsäteollisuus ja Paperiteollisuus.Palkka 
laskentaan kumpanakin vuonna näiden liitto-

jen sopimista korotuksista. Uusi palkka mää-
ritellään senttien tarkkuudella; aiemmin sentit 
pyöristettiin tasaeuroon, mutta ei nyt enää. 
Lisät lasketaan uudesta taulukkopalkasta.

 Tekstimuutoksia tuli kovin vähän. Työsopi-
mukset voi uuden sopimuksen mukaan tehdä 
sähköisesti, pyydettäessä saa kirjallisenakin. 
Lähiomainen -käsitettä laajennettiin lapsen-
lapsiin ja isovanhempiin, sisältäen myös puo-
lison vastaavat, koskien työehtosopimuksen 
��§9 momenttia. Sopimusneuvottelujen yh-
teydessä sovittiin myös Postiin työsuojeluasia-
miehille �5€ kuukausittainen palkkio. Liiton 
kärkitavoitteena ollut Kikystä luopuminen ei 
toteutunut. Asiasta kuitenkin kirjattiin, että 
jos kilpailukykysopimuksen kattavuus SAK:
laisissaliitoissa laskee alle 40%, pääsemme sii-
tä eroon. Neuvotteluissa todettiin myös, että 
Uusipolku-ohjelmaa jatketaan nykyisellä ta-
solla vuoden �017 sopimuskauden ajan.

Tarkemmat tiedot uudesta työehtosopimuk-
sesta löytyvät PAU:n kotisivuilta ja saat tietysti 
tietoa myös omalta luottamusmieheltäsi.

Työaikojen riittävyys 
on ollut monella

koetuksella.
Jään pelonsekaisin 

tuntein odottamaan, 
mitä laki tuo tulles-

saan postityön-
tekijöille. 
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Jakelupäiväuudistus vaikuttaa

Mitä uusi postilaki tekee?

Mikä on PAUn tulevaisuus?

Kesällä alkaneen jakelupäiväuudistuksen kans-
sa on nyt eletty jo monta kuukautta. Havain-
toni on, että tiistaisin ei työtä juurikaan ole. 
Muina päivinä sitäkin enemmän. Työaikojen 
riittävyys on ollut monella koetuksella, vaikka 
paikallisesti sovinkin lyhyistä ja pitkistä työ-
päivistä.

Paikallinen sopimus tehtiin turvaamaan työn-
tekijöiden työsuhde kokoaikaiseksi niille, 
joilla se on ollut kokoaikainen aiemminkin. 

Sopimus on voimassa toistaiseksi ja siinä on 
kolmen kuukauden irtisanomisaika. Sopimus 
myös mahdollistaa seuraavan viikon työaiko-
jen muuttamisen perustellusti. Muutokses-
ta tulee aina ilmoittaa etukäteen viimeistään 
edellisen viikon torstaina työntekijöille sekä 
luottamusmiehelle. Toistaiseksi sopimuksen 
kanssa on voitu elää. Jos jossain sopimus koe-
taan ylivoimaisen vaikeaksi, ilmoittakaa siitä 
minulle, niin mietitään mitä asian suhteen 
tehdään.

TES sopimus �017
Sopimuskausi �v. 1.11.�017-�0.10.�019
Palkankorotukset neljän teollisuusliiton keskiarvojen mukaisesti
Työsopimus sähköisesti
Lähiomaiskäsitettä laajennettiin.
Postin ts-asiamiehille palkkio �5€/kk

Kesäkuussa eduskunta hyväksyi uuden posti-
lain juuri, niin pahana kuin lakiesitys edellisenä 
syksynä näyttikin. Lain myötä mahdollistetaan 
Postin kolmen päivän jakelu alueilla, joilla on 
sanomalehden varhaisjakelu. Tämä siis koskee 
kaikkia maamme suurempia kaupunkeja ja 
taajamia. Laki myös velvoittaa Postin kilpai-
luttamaan haja-asutusalueen postinjakelun. 
Näistä alueista on postinumeroluettelo vies-
tintäviraston sivuilla, joista jokainen voi halu-
tessaan asiaa tarkastella. Myös Postin velvoite 
luovuttaa osoiterekisteri irrotuskustannuksella 

kaikille kilpailijoilleen toteutui lakiesityksen 
mukaisesti. Liitossa tehtiin kovasti töitä, jot-
ta näihin suurempiin epäkohtiin olisi saatu 
muutosta aikaiseksi. Tässä ei kuitenkaan saa-
tu toivottua lopputulosta. Jään pelonsekaisin 
tuntein odottamaan, mitä laki tuo tullessaan 
postityöntekijöille. 

Tiedoksi myös, että hallituksemme on uusi-
massa myös muuta työlainsäädäntöä. Ovat-
kohan lainsäätäjät kauhomassa lisää lunta tu-
paan? 

Jos liittona ei pärjätä yksin, tulee miettiä kons-
teja työehtojen turvaamiseksi. PAUn hallin-
nossa on kovasti keskusteltu suunnasta, min-
ne liittona mennään. Liittokokouksessa asian 
tiimoilta tehtiin ryhmätyö, jossa asiaa punta-
roitiin ja ajatuksia kirjattiin ylös. Nyt nämä 
liittokokouksen tuottamat ajatukset ovat 
työstettävänä liiton hallinnolla. Tällä hetkellä 
neuvotellaan mahdollisesta yhteistyöstä kah-
den liiton kanssa. JHL:n kanssa on pöydällä 
yhteisöjäsenyys, jossa mentäisiin liittona liiton 

sisään. Toinen on AKT joko yhteisenä liitto-
na tai jonkinlaisena osafuusiona. Aikaa ei ole 
meillä tuhlattavaksi. Tehtiin asian suhteen sit-
ten, niin tai näin. Tulee päätöksiä alkaa tehdä, 
mieluummin nopeasti kuin hitaasti. 

Tes on voimassa kaksi vuotta, niin jokohan 
seuraava tulee uudessa liitossa?

Rauhaisaa Joulunaikaa kaikille!
Jamppa
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Työsuojeluasiaa 11 - 19 alueelta

Uusi Työterveyshuollon puitesuunnitelma vuosille �018-�0�0

Uudessa suunnitelmassa työterveyshuollon keskeiset painopisteet ovat:

Työntekijän työ- ja toimintakyvyn tukeminen

Sairauspoissaolojen hallinta

Edellisessä lehdessä mainitsin kesällä alka-
neen jakelupäiväuudistuksen ja siitä siis sana-
nen. Olin läsnä yhteistoimintaneuvotteluissa 
keväällä, missä työnantaja asian esitteli. Olin 
siellä työsuojelun asiantuntijan roolissa ja ker-
roin työnantajalle huoleni työntekijöiden jak-
samisesta suunnitelluilla pitkinä jakelupäivinä 
(9 –10h). Vaadin työnantajaa teettämään koh-
dennetun työpaikkaselvityksen työterveyden 
toimesta näihin toimipaikkoihin, jotka ovat 
jakelupäiväuudistuksenpiirissä. Työpaikkasel-
vityksiä on tässä sitten pitkin syksyä ja loppu-
vuotta tehty sekä tehdään yhä. Jonkun verran 

menee vielä ensi vuoden puolelle työterveyden 
kiireiden takia. En ole saanut vielä tth:n nä-
kemystä pitkistä työvuoroista niiltä osin, kun 
selvitys on tehty. Johtunee varmaan siitä, että 
alueellani on 7 eri työterveystoimijaa ja asia on 
vielä kesken. Eiköhän tämäkin asia selviä lop-
puvuoden tai viimeistään alkuvuoden aikana. 
Ollaan alkuvuodesta taas viisaampia. Neuvoni 
on, että jos pidennetyt työvuorot aiheuttavat 
jaksamisongelmia, niin kannattaa ehdotto-
masti kääntyä työterveyshuollon puoleen. 
Näin hekin saavat todennettua tietoa, eikä 
mene enää mutu-tuntumalla.

Käsittääkseni mitään muutosta jakelun työ-
terveyshuollon tasoon ei ole tullut, mutta eri 
toimialoilla siinä on pieniä eroavaisuuksia. 
Suunnitelmia on kolme eri Posti-konsernin 
yrityksille. Puitesuunnitelmien ennaltaehkäi-
sevän toiminnan periaatteet ja toimintatavat 
ovat samalaiset. Puitesuunnitelmien suurin ero 
on terveystarkastusten sisällöissä, joka liittyy 
toimialaeroihin sekä sairaanhoidon sisällössä. 

Työterveyshuollon alueelliset toimintasuun-
nitelmat tehdään puitesuunnitelman pohjalta 
ja väännetään nyt tämän vuoden lopulla sekä 
alkuvuonna �018. Puitesuunnitelma itsessään 
tulee löytyä työpaikan ilmoitustaululta tai 
sovitulta muulta paikalta. Varmaan se sinne 
päivittyy sitä mukaan, kun paikalliset saadaan 
tehtyä. Lisätietoa saa minulta.

• Kannustaa henkilöstöä pitämään huolta it-
sestään nykyistä enemmän sähköisten terveys-
kyselyiden avulla ikäryhmätarkastuksissa (�0-, 
40- ja 50-vuotiaille), lakisääteisissä määräai-
kaistarkastuksissa sekä terveystapaamisissa.
 
• Ikäryhmätarkastuksiin lisätty uusi ikäluok-
ka 40-vuotiaat. Kutsu tarkastuksiin lähtee 
automaattikutsujärjestelmän kautta. Näissä 
terveystarkastuksen sisältö määräytyy yksilöl-
lisesti sähköisen terveyskyselyn vastausten pe-
rusteella

• Lakisääteisissä terveystarkastuksissa (esim. 
yötyö) terveyskyselyn lisäksi aina työterveys-

hoitajan vastaanottokäynti ja tarvittaessa muut 
toimenpiteet

• Terveystapaamiset tehostavat työfysiotera-
peutin ennaltaehkäisevää toimintaa 

• Tuki- ja liikuntaelinvaivoissa ja -sairauksissa 
ohjaus yksilövastaanotoille sekä tehdään yksi-
löön kohdistuvia suunnattuja työpaikkakäyn-
tejä, jossa ohjausta ja neuvontaa ergonomisiin 
asioihin 
 
• Huomioida psykososiaaliset kuormitustekijät 
työpaikkaselvityksissä ja terveystarkastuksissa.

• Työkyky/ kuntoutussuunnitelman avulla 
varmistetaan, että alkaneissa �0 päivän poissa-
oloissa toteutetaan työhön paluunsuunnittelu 
ja tarvittavat kuntouttavat toimenpiteet. 

• Työterveysneuvottelut suunnitellaan hyvissä 
ajoin ennen työhön paluuta pitkiltä (yli �0–
�0pv) sairauspoissaoloilta mahdollisten työky-
vyn tukitoimenpiteiden käynnistämiseksi.

• Työterveyshoitajan ja esimiehen yhteistyöta-
paamiset, joissa keskitytään työntekijän työ-
kyvyn tukemiseen työuran kaikissa vaiheissa, 
esim. lakisääteiset terveystarkastukset ajan ta-
salle ja osatyökykyisten työntekijöiden tukitoi-
menpiteiden suunnittelut.
 
• Tilapäisten työjärjestelyiden käyttöä lisätään. 
Työpaikoilla ja työterveyshuollon aluetapaa-
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Päivitetty mittareita, uutena:

Työpaikkaselvitykset:

misissa keskustellaan jo ennakolta näistä jär-
jestelymahdollisuuksista.
 
• Äkillisiin ja pitkittyneisiin tuki- ja liikunta-
elinvaivoihin haetaan uudenlaisia hoitokeinoja 

Kesytä kipu -projektilla. Projekti toteutetaan 
ajalla 1.8.�017–�1.7.�018 näillä paikkakun-
nilla ja toimipisteissä: Tampere, Kuopio, Seinä-
joki ja pääkaupunkiseutu; Vantaa (Mehiläinen 
Airport ja Kielotie) sekä Helsinki (Mehiläinen 
Töölö ja Postintaival).

• Sähköisten terveystarkastusten lähetettyjen 
kutsujen lukumäärä/toteuma. Lakisääteisissä 
terveystarkastuksissa tavoitteena 100 % osal-
listuminen ja vapaaehtoisissa �0 %.

• Työfysioterapeutin ennaltaehkäisevä toi-
minnan lukumäärä, erityisesti huomioidaan 

työpaikalla tapahtuva toiminta: työpaikka-
selvitykset, ergonomiset selvitykset ja työn 
muokkausmahdollisuuksien arvioinnit, sekä 
työkyky- / kuntoutussuunnitelmat: näiden 
lukumäärä työterveyshuoltotoimipisteittäin 
suhteessa työkykyasiakkaisiin

• Mallityöpaikkaselvityksiä tehdään eri liike-
toiminnoille. Näissä selvityksissä paneudutaan 
lajittelun, jakelun, varastotyön ja myymälä-
työn työtehtäviin, työn vaatimuksiin, kuormi-

tuksiin, työn altisteisiin ja tapaturmariskeihin. 
Nämä selvitykset suunnitellaan ja toteutetaan 
Mehiläisen avainasiakaspäällikön koordinoi-
mana.

Influenssarokotteet
Posti tarjoaa kaikille halukkaille työntekijöil-
leen kausi-influenssarokotuksen. Ajan roko-
tukseen voi varata ajan Oma Työterveys -pu-
helinpalvelusta p. 010 414 0777.

Millainen sairaus influenssa on?

Influenssa on nimenä useammalle tuttu, mut-
ta se sekoitetaan usein tavalliseen nuhakuu-
meeseen eli flunssaan. Influenssa on kuitenkin 
flunssaa huomattavasti ärhäkämpi tauti. In-
fluenssa on kuumeinen ja usein raju hengitys-
teiden infektiotauti.

• Influenssa on eri tauti kuin tavallinen nu-
hakuume. Sen oireita ovat kuume, lihaskivut, 
yskä ja muut hengitystieoireet.

• Yleensä tauti paranee alle kahdessa viikossa.

• Influenssan yleisimpiä komplikaatioita ovat 
keuhkokuume, akuutti keuhkoputkentuleh-
dus, poskiontelotulehdukset ja mm. astman 
paheneminen. Lapsilla välikorvantulehdus on 
yleisin influenssan jälkitauti.

• Mitä hyötyä rokotteesta on? Tavanomai-
sen influenssaepidemian aikana influenssaan 
sairastuu noin joka kymmenes aikuinen. In-
fluenssarokote on paras suoja influenssaa vas-
taan ja suurin osa rokotuksen ottaneista välttyy 
influenssalta. Jos rokotettu henkilö sairastuu 
influenssaan, tauti on yleensä lievempi ja toi-
puminen nopeampaa kuin rokottamattomal-
la. Influenssarokote torjuu jälkitautien lisäksi 
myös korvatulehduksia: rokotetuilla lapsilla 
on influenssakautena ollut jopa kolmannes vä-
hemmän korvatulehduksia kuin rokottamat-
tomilla.

Siinä jotakin päivänpolttavia asioita. Ollaan 
alkuvuodesta viisaampia. Ottakaa minuun yh-
teyttä, jos joku asia painaa mieltänne tai muu-
ten on epäselvyyttä. 

Positiivisen ajattelun omaavana, olen sitä miel-
tä, että kaikki asiat selviävät, ennemmin tai 
myöhemmin. Turvallista loppuvuotta ja muis-
tetaan, että paras työsuojeluväline on omat ai-
vot. 

Pertti Lehti 
Työsuojeluvaltuutettu | 
jakelu/käsittely
11 – 19 postinumeroalue | 
Posti Oy
PL 4711,
1�111 Hämeenlinna
GSM +�5840754474�
pertti.lehti@posti.com| 
www.posti.fi
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Jakelupäiväuudistus

Hoh hoijakkaa! 

joanna.villa@posti.com
0407755�49

Jos joku asia ei toimi, niin se vaan ei toimi ja 
asia korjataan. Näin normaalisti tehdäänkin, 
mutta ei Postissa.

Tuo kirottu ”kevennetty tiistai” ei aiheuta kuin 
huolta sekä murhetta meille jakajille, esimie-
hille ja mikä minun mielestäni on se tärkein, 
asiakkaalle!
Ei varmaantule meidän firmallekaan säästöjä 
siitä, että autoilla ajellaan tiistaisin kymme-
niä ja jopa toistasataa kilometriä ja kyydissä 
on vain muutama lähetys. Vastaavasti kaikki 
muut työpäivät ovat kuormittuneet aivan jär-
jettömiksi. Olen ollut postissa ensi vuonna �0 
vuotta ja voin rehellisesti sanoa, etten ole kos-
kaan nähnyt henkilöstön voivan, niin huonos-
ti näiden vuosien saatossa kuin nyt.

Jakajat raahautuvat töihin äärimmäisyyteen 
asti venyneinä ja uupuneina. Toimipaikoissa 
korotetaan ääntä, kun jaksamisen kanssa al-
kaa olla isoja ongelmia ja hermot ovat tiukilla. 
Sairauslomia tulee yhä enemmän ja enemmän. 
Paikat alkavat hajota nuoremmillakin jakajilla, 
puhumattakaan meistä vanhemmista työnte-
kijöistä. Ja kaikki tämä vain sen takia, ettei tiis-
taisin jaeta posteja. Ei mene 
oikein kenenkään järkeen, 
kuka tällaisesta hyötyy. Var-
sinkaan kun ei ole ajateltu, 
minkälaiset ovat kauaskan-
toiset seuraukset. Kuka kan-
taa vastuun?

MSM-kimput ovat se toinen murheenkryy-
ni. Vaikka olen pitänyt joskus kovaäänisiäkin 
palopuheita kahdesta eri osoitteellisesta kim-
pusta jakamisesta ja niiden vaaroista, ei asiaa 
muuteta. Sanotaan vain, että tämä on kokeilu. 
Ei kuitenkaan kerrota, kuinka kauan se kestää 
ja kuka on määritellyt kokeilun pituuden. Ne, 
jotka näin jakavat, tietävät kuinka vaarallista 
on jakaa kahdesta nimellisestä nipusta. Ainoa 
mitä minulle on henkilökohtaisesti sanottu, 
ettei ole tarkoitus, että sisähommissa sääste-
tään 10 %. Kun mennään reitille, säästö up-
poaa sinne, eikä riitäkään. Siihen minä tartuin 
heti ja sanoin, että näinhän me juuri nyt teem-
me! Sisähommissa ehkä säästetään jokunen 
hetki, mutta reitillä menee ainakin 1,5-�h pi-
dempään JOKA PÄIVÄ kuin menisi jaettaes-
sa yhdestä nipusta tai niin, että se toinen olisi 
osoitteeton. Että haloo!!!    

Ja sittenhän on vielä nämä niin mukavat reitti-
muutokset, jotka ennen kulkivat nimellä kesä-
säästöt. Nimike vaihdettiin sen takia, etteivät 

ne enää kesän loputtua 
lähteneetkään pois vaan 
olivat jatkuvia.
Sanaan säästöt kiinnittäi-
sin huomion myös tässä 
asiassa. Jos todella mo-
nella on menossa jo mar-

raskuun alussa ylitöiden suhteen vuosiraja rik-
ki, eli on tehnyt �50 h ylitöitä ennen vuoden 
loppua. En menisi puhumaan säästöistä, koska 
ne ovat % -tunteja joka ainoa. Kenen mielestä 
50% ja 100% maksetut tunnit ovat säästöä? 
Millä matematiikalla? Reitit ovat pitkääkin pi-
dempiä. Siinäkin on jaksamisongelmia ja yri-
tyksistä huolimatta reittejä ei saada lisää.

Kyllähän nämä asiat olisivat helppo korjata. 
Kunhan helpottaa jakajien työtaakkaa, vaan ei 
ole kiinnostusta inhimillistää meidän töitä.

Eli näihin tunnelmiin, jotka eivät ikävä kyllä 
mitään mieltäylentäviä ole.

Oikein hyvää sekä rauhallista Joulua ja raila-
kasta Uutta vuotta �018!
Alueluottamusmies Joanna Villa

Ei mene oikein
kenenkään järkeen,

kuka tällaisesta hyötyy.
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Alueluottamusmiehen ajatuksia

Heidi Rantanen
Alueluottamusmies

Osa Torven Täydeltä-lehden lukijoista tun-
tevat minut, mutta suurimmalle osalle olen 
varmasti täysin uusi nimi. Tässäpä siis pieni 
tietopaketti itsestäni:
Nimi:     Heidi Rantanen
Ikä:     �� vuotta
Perhe:     Naimisissa, kolme poikaa, 1�.v, 10v. 
ja 7v.
Koulutus:  YO-Merkonomi
Harrastukset: Lasten harrastusten parissa 
touhuaminen ja lenkkeily kahden koiramme 
kanssa
Työsuhde:  17 vuotta vakituisena

Aloitin työurani Holman lajittelukeskuksessa 
vuonna 1997. Tein postin esitelvitystä sekä 
lajittelua kolmivuorotyönä. Tein myös tuura-
uksia asiakaspalautusten ja vastauslähetyksien 
parissa. Holman lajittelukeskuksen töiden siir-
ryttyä Helsinkiin �007, jatkoin postinjakelus-
sa. Postinkannossa olen kärry- sekä pyöräpii-
reillä ja teen autoreitille esitöitä. Toimin myös 
osittaisena ryhmänvastaavan sijaisena.

Luonteeltani olen tunnollinen, rauhallinen, 
pitkäpinnainen ja iloinen. Olen innokas op-
pimaan uutta. Kesäkuussa aloitin opiskelun 
Postiopistossa. PAU:n Lahden osaston toimi-
kunnan jäsenenä aloitin tämän vuoden huh-
tikuussa.

Alueluottamusmiestehtävään tulin valituksi 
kesäkuun lopulla. Minun alueeseen kuulu-
vat toimipaikat; Lahti 15140 jakelu, Holma 
15�40 jakelu, Padasjoen sekä Kuhmoisen ja-
kelu. Paljon olen saanut syksyn aikana uutta 
tietoa sekä tehtäväni myötä tutustunut useisiin 
mahtavaan ihmisiin. Vaatii kieltämättä vielä 
pinnistystä muistaa kaikkien nimet…

Syksyn aikana olen päässyt käymään kaksi 
viikon kestänyttä kurssia Hotelli Heimarissa; 
luottamusmieskurssin sekä työehtojen perus-
kurssin. Pääsin osallistumaan kaksipäiväiselle 
edunvalvontakurssillekin Helsingissä. Sain 
myös kunnian osallistua Luottaripurjehduk-
selle sekä tutustumiskäynnille Pasilan lajittelu-
keskuksessa. AIVAN MAHTAVAA JA AVAR-
TAVAA!

Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen, mut-
ta himpun rankkakin syksy. Uutta hyödyllistä 
tietoa on tullut enemmän kuin kerralla pystyn 
sisäistämään. Paljon uusia ihmisiä sekä unoh-
tamatta jakelupäiväuudistuksen myötä tulleita 
pitkiä työpäiviä… Kyllä uni on illalla tullut 
useimmiten ennemmin kuin olisin toivonut-
kaan… 

No, mutta joka tapauksessa ihana joulu te-
kee tuloaan tänäkin vuonna.  Muistakaa siis 
vuoden ruuhkaisimpanakin aikana huolehtia 
omasta jaksamisestanne! Työntekijöiden jaksa-
misen kannalta en myöntänyt lisäylityötunteja 
alueellani, koska �50 tuntia on jo melkoinen 
määrä ylitöitä vuodessa. Jos reitit on suunni-
teltu niin pitkiksi, ettei tämä ylityömäärä riitä, 
niin kuinka paljon meidän täytyisi vielä ve-
nyä? 

Uudet luottarivaalit ovat tulossa ensi vuoden 
alussa.  Muistakaahan käyttää vaaleissa äänioi-
keutenne!

Hyvää joulua kaikille!
Heidi Rantanen

heidi.rantanen@posti.com
0407074894
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Pau:n Lahden osasto ilmoittaa

Nuotiorannan kokokesän mökit haettavina kesälle 2018.                                            
Nuotiorannan kokokesän mökkejä voi hakea kaikki PAU:n Lahden osaston jäsenet.

Kirjallisesta hakemuksesta tulee ilmetä nimi ja osoite, allekirjoitus, sekä maininta että on tutustunut 
Nuotiorannan sääntöihin. Hakemuksessa tulee ilmetä myös mökin/mökkien numerot, jos on hake-
massa vain jotain tiettyä mökkiä. Säännöt ja lisätietoa löytyy osaston kotisivuilta https://lahdenosas-
to.pau.fi/osastomme/lomapaikka-nuotioranta/kokokesan-mokit/

Kirjekuoren päälle merkintä kokokesän mökki. Hakemukset osoitteella: PAU:n Lahden osasto ry., 
Puhelinkatu �, 15��0 Lahti. Toimikunta käsittelee sitovat hakemukset huhtikuun kokouksessaan.

Nuotiorannassa on haettavana mökki toistaiseksi vuokralle.
Vuokrakausi alkaa keväällä �018, osaston vuosikokous vahvistaa vuosivuokrat (tällä hetkellä vuosi-
vuokra on 950€/vuosi). Lisätietoja: Jarmo Tuominen 040 �154401 tai isännöitsijä Heikki Haverinen 
045 �5�11�0

Eläkeläisten kalenterit tilauspohjaiseksi 2019
PAU:n Lahden osasto on tilannut vuosittain eläkeläisjäsenilleen PAU:n kalenterin. Vuoden �018 
kalenteri on nyt viimeinen, jonka postitamme automaattisesti kaikille eläkeläisille.  Vuoden �019 ka-
lenterin saa siten, jos tilaa sen etukäteen ennen juhannusta �018. Tilaukset kirjallisesti PAU:n Lahden 
osasto, Puhelinkatu �, 15��0 Lahti

Torven täydeltä -lehti hakee päätoimittajaa
Jos olet kiinnostunut viestinnästä ja haluat toimia aktiivisesti ammattiosastossamme, tässä on hyvä 
tilaisuus päästä vaikuttamaan. Lisätietoja: Jarmo Tuominen 040�154401

Torven täydeltä -lehti järjestää valokuvauskilpailun
Lähetä postityöhön liittyvä valokuva lehden toimitukselle huhtikuun loppuun mennessä. Kuva voi 
olla uusi tai vanhempikin, mutta sähköisessä muodossa. Toimituskunta valitsee parhaat kuvat, jotka 
julkaistaan kesän Torven täydeltä -numerossa. Voittajakuva palkitaan S-ryhmän �0€ lahjakortilla. 
Torven täydeltä -lehti pidättää itsellään oikeuden käyttää lähetettyjä kuvia myöhemmin. Lähetä 
kuva sähköpostilla jarmo.tuominen@posti.com. Huomioithan, että sinulla tulee olla lupa kuvassa 
mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä sen julkaisemiseen. Liitä sähköpostiin yhteystietosi mahdollista 
lahjakortin postitusta varten.
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Lahden osaston vuosikokous 10.2.2018 klo 15.00
Hennalan päämajassa Hennalankatu 257 (entinen sotilaskoti)

Käsitellään sääntömääräiset asiat, päätetään mm. lomapaikan vuokrat,
toimihenkilöt, toimintasuunnitelma ja osaston taloussuunnitelma �018. 

Liiton järjestöpäällikkö Seppo Kinnunen on paikalla kertomassa ajankohtaiset asiat. 
Kokouksen jälkeen ruokailu n. klo 17:�0. Ilmoittautumiset etukäteen ruokailuun
osallistuvilta jarmo.tuominen@posti.con tai p. 040�154401

                Vuosikokous
                        KOKOUSKUTSU 
 
PAU Kanta-Hämeen osaston vuosikokous pidetään �4.�.�018
klo 1�.00 alkaen Riihimäellä. Paikkana on Scandic Hotel,
osoiteessa Hämeenaukio 1, 11100 Riihimäki. 
 
Kokouksessa käsitellään osaston sääntöjen mukaiset asiat, kuten
puheenjohtajan ja toimikunnan valinta, tilinpäätös ja toimintakertomus,
talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle �018. Kokoukselle tehtävät
esitykset ��.�.�018 mennessä sähköpostitse jari.kuurasuo@posti.com  
 
Tilaisuuteen järjestetään bussikuljetus Hämeenlinnasta. PAU:n liittosihteeri 
Esko Hietaniemi on kutsuttu paikalle kertomaan ajankohtaisista asioista.
Ruokailusta ja kuljetuksista tarkempia tietoja Reitti-lehdessä ja työpaikoille 
toimitettavissa tiedotteissa vuodenvaihteen jälkeen. 
 
Tervetuloa, t PAU Kanta-Hämeen os toimikunta.

Vuosikokous
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Lahden osaston vierailu

Olimme Lahden osaston toimikunnassa pu-
huneet vierailusta Postin logistiikkakeskukseen 
Pennalaan. Vierailun syynä ei ollut pelkkä ute-
liaisuus isoa varastoa kohtaan. Tavoitteena oli 
myös hieman mainostaa ammattiliiton jäse-
nyyttä. Houkutella Lahden osastoon kuuluvia 
jäseniä toimikunnan järjestämiin tapahtumiin 
ja käyttämään esimerkiksi osaston lomanvietto-
paikkaa Nuotiorantaa. Lokakuussa pääsimme 
sitten käymään Pennala �:ssa. Toimikunnasta 
paikalla oli puheenjohtaja Jarmo Tuominen, 
varapuheenjohtaja Eija Kokkonen ja nuoriso-
vastaava Joni Syrjä. Jarmo on jakelun ja käsit-
telyn alueellinen pääluottamusmies. Eija työs-
kentelee itse Pennala �:ssa ja on työpaikallaan 
työsuojeluasiamies. Meidän lisäksi paikalla oli 
työntekijöitä tapaamassa Varastopalveluiden 
edunvalvojia.

Pennala � on yli puoli kilometriä pitkä varasto. 
Siellä toimii Toimitusketjuratkaisut-yksikkö, 
joka työllistää jopa �00 työntekijää Orimat-
tilan Pennalassa. PAU:n jäsenmäärässä mitat-
tuna Toimitusketjuratkaisut ovat Lahden osas-
ton toiseksi suurin ammattiryhmä yli sadalla 
jäsenellään. Syyskuusta lähtien varaston työn-
tekijät ovat olleet Flexon, eli Postin ja SOL:
n uuden yhtiön palveluksessa. Flexon tuottaa 
sisälogistiikkapalveluita ja juuri sisälogistiik-
ka on postialalla voimakkaassa kasvussa. Posti 
omistaa tästä uudesta yhtiöstä 80 prosenttia ja 
SOL �0 prosenttia. Varaston työntekijöiden 
työn sisältöön nimenvaihdoksella ei ole ollut 
vaikutusta ja näkyvin muutos arjessa tulevat-
kin olemaan uudet työvaatteet. Työnantajan 
vaihtuminen on aiheuttanut joillekin työnte-
kijöille harmia. Paikalla olleet luottamusmie-
het saivatkin kuulla esimerkiksi ongelmista 

palkanmaksussa sekä epäselvyyksistä työn 
aloitus- ja lopetusaikoihin liittyvissä asioissa. 
Flexon ilmoittaa tarjoavansa työtä joustavas-
ti, mutta jotkut työntekijät epäilevät jouston 
olevan vain työntekijän puolella. Myös Star-
kin keskusvaraston siirtyminen Pennalaan tuo 
mukanaan epäilyksen yt-neuvotteluista.

Työntekijän näkökulman varastosta työpaik-
kana sain Anne Ylä-Jääskeltä. Anne on työs-
kennellyt Postin palveluksessa eri tehtävissä 
vuodesta 199� lähtien. Hän on ollut Postis-
sa töissä käsittelyssä, jakelussa ja tällä hetkellä 
Pennalassa varastossa. Varasto, josta siis nyky-
ään käytetään nimeä Toimitusketjuratkaisut 
on ollut Annen työpaikkana vuodesta �01� 
lähtien. Toimitusketjuratkaisujen työntekijän 
työ voi olla esimerkiksi asiakkaan omissa ti-
loissa terminaaleissa ja varastoissa tapahtuvaa 
tavaran vastaanottoa sekä keräilyä tai tava-
roiden käsittelyä ja yhdistelyä ennen kuin ne 
ovat valmiita kaupan myymälään. Nykyisessä 
työssään hän on viihtynyt erittäin hyvin ja ko-
kee työskentelyn olevan mukavan vaihtelevaa 
vaikkapa jakeluun verrattuna. Hyvänä puole-
na Anne mainitsee myös sen, että työt tehdään 
sisällä ja siellä säiden vaihtelut eivät haittaa. 
Flexon toimet ovat arveluttaneet myös häntä, 
mutta itse työn hän kokee mielekkääksi.

Joni Syrjä

Lahden osaston toimikunnan
porukkaa vieraili Pennalassa

Pennalan varaston pääsisäänkäynti
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Luottamusmies työyhteisön tukena

Lähestymme aikaa jolloin työyhteisöissä oli-
si syytä miettiä, kuka olisi työpaikan paras 
luottamusmies. Luottamusmiehen rooli on 
vaativa, mutta myös palkitseva. Ilman luotta-
musmiestä jokainen joutuisi yksin miettimään 
asioitaan. Ei olisi kenen puoleen kääntyä, jos 
jokin asia alkaisi askarruttaa tai olisi pomon 
kanssa asiasta eri mieltä.

Luottamusmiehen tärkein tehtävä on valvoa 
työehtosopimuksen ja työelämää säätelevien 
lakien noudattamista työpaikalla. Luottamus-
miehen valitsevat työpaikan liiton jäsenet. 
Luottamusmiehen toimikausi on yleensä n. 
kaksi vuotta.

Liitto kouluttaa luottamusmiehen, jotta hä-
nellä olisi mahdollisimman hyvä tieto ja taito 
tehtäviensä hoitamiseksi. Luottamusmiehellä 
tulee olla tietoa muun muassa perhevapaista, 
työehtosopimuksesta ja eri laeista, joita työelä-
mässä pitää noudattaa. Paraskaan asiantunte-
mus ei yksin riitä tekemään hyvää luottamus-
miestä. Hänen pitää olla hyvä ihmistuntija 
sekä kuuntelija ja omata niin sanottua pelisil-
mää, jotta voi menestyä vaikeiden asioiden 
eteenpäin viemisissä. Luottamusmies on myös 
linkki työyhteisön ja liiton välillä. Luotta-
musmies pitää oman ammattiosastonsa ajan 
tasalla missä työpaikoilla mennään. Parhaassa 
tapauksessa luottamusmies toimii työyhteisön, 

ammattiosaston ja näin myös liiton kehittäjä-
nä. Luottamusmiehellä on myös valtaa työpai-
kalla. Hän voi antaa tulkinnan muun muassa 
työehtoasiassa, ja hän on liiton ”käyntikortti”.  
Työntekijöiden etu olisi, että mahdollisimman 
moni olisi kiinnostunut tästä tehtävästä. Myös 
varaluottamusmiehellä on kouluttautumisoi-
keus.

Syksyllä työehtosopimusneuvotteluissa so-
vittiin pääluottamusmiesten alueista ja ajan-
käytöstä. Ammattiosastot käynnistivät vaalit 
sovituille alueille. Vaaleilla valittu pääluotta-
musmies aloittaa neuvottelut luottamusmies-
organisaatiosta. Vaihtoehtoina on yleensä 
ollut työpaikkakohtainen luottamusmies tai 
alueluottamusmies -järjestelmä. Pääluotta-
musmiehen tulee keskustella ensin alueen 
ammattiosastojen kanssa, millaisella mallilla 
he haluavat alueensa edunvalvonnan hoitaa.  
Tämän perusteella käynnistetään tarvittaessa 
neuvottelut työnantajan kanssa, jos kyseeseen 
tulee alueluottamusmies -järjestelmä. Mikäli 
päädytään työpaikkakohtaiseen luottamus-
mies -malliin, käynnistetään vaalit ehdokas-
asetteluajalla.

Kysy itseltäsi: Kuka mielestäsi edustaa sinua 
parhaiten työpaikan asioissa?

Pääluottamusmiesten kausi alkaa 1.1.�018
Luottamusmiesten kausi alkaa 1.�.�018

Pääluottamiehiä ja luottamusmiehiä tutustumiskäynnillä Pasilan postikeskukseen tutustumassa.
Vasemmalta Jarmo Tuominen, Heidi Rantanen, Jari Pellikka, Joanna Villa, Lea Siltanen, Olli Puodinketo,
Laura Venäläinen ja Nelli Mujunen.
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Miehen alku ilman tulevaisuutta

Minun ensikosketus työelämään toteutui Pos-
tilla vuonna 1978. Olin 17 -vuotias lukiolai-
nen, kun pääsin taloon jouluapulaiseksi. Tosin 
olin työnomaisesti pessyt viikonloppuisin rek-
koja koulukaverini kanssa hänen isänsä kulje-
tusyhtiössä. Sitä ei voinut laskea ansiotyöksi, 
vaikka taskurahaa sillä tienasinkin. 
Jouluapulaisena työskentelin korttilajittelussa 
Pääpostilla Mannerheimintiellä. Vastuuesimie-
henäni toimi Seppäsen Mara. Meitä apulaisia 
oli joulukorttilajittelussa muistaakseni yli kol-
mekymmentä henkeä. Työtilana toimi aamu-
jakajien käytössä ollut huone. Mä olin ihan 
liekeissä! Itse asiassa en malttanut edes kou-
lussa käydä tuon vajaan kahden viikon aikana, 
kun sain tehdä pitkiä työpäiviä. Mikä parasta, 
sain tehdä myös yö tunteja, vaikka siihen ei 
olisi ikäni riittänyt. Seppäsellä oli kanttia pai-
naa puute villaisella, kunhan se oli varmasti 
vanhemmistani ok, jota se olikin. Sen lisäksi, 
että työnteko tuntui kivalta, oli rahalle poltta-
vaa tarvetta, joka sittemmin tuli hupenemaan 
kaiketi savukkeisiin, musiikkiin ja Funky Ma-
ruschkaan. 

Kaiketi myös työnantajan mielestä jotain oli 
mennyt putkeen Jouluna, koska seuraavaksi 
kesäksi sain Kiveriön jakelusta kesätyön. Ai 
että, tykkäsin siitäkin hommasta. Olin juuri 
täyttänyt 18 -vuotta, käynyt lukion �. luokan. 
Joskin opiskelumotivaatio oli täysin hukassa. 
Se näkyi myös kevättodistuksessa, joka oli 
surkea. Itse asiassa minulla ei ollut minkään-
laista näkemystä, mitä haluaisin isona tehdä. 
Havahduin eräänä päivänä kantopiirillä, että 
vastaushan piili suoraan nenäni edessä. Joten 
en mennyt enää syksyllä Kiveriön kouluun, 
vaan siirryin Lahti �4:n jakeluun. Siellä oli 
yksi kantopiiri ikään kuin tilauksesta vapaa-
na; Karjusaaren osapäiväpiiri. Kuulopuheiden 
mukaan se oli karmea lenkki. Ehkä se sitä oli-
kin, mutta ei painanut vaakakupissa mitään. 
Pääesimies Osmo Heinonen myös varoitteli, 
että on olemassa riski joutua ”marjaan”, eli olla 
satunnaisia pätkiä ilman töitä. Niin ei kuiten-
kaan minulle käynyt. Muutaman kuukauden 
ahertamisen jälkeen havahduin, että osapäi-
vätyön ansiotaso oli menoihini nähden liian 
alhainen. Siihen löytyi väliaikainen ratkaisu, 
kun aloin tehdä Pääpostilla lisätienestikseni 
leimapöytää.  

Viihdyin Mukkulassa, mutta en tullut toimeen 
postitoimistonhoitaja Anita Jaatisen kanssa tai 
hän minun kanssani, miten vain. Muutaman 

ilman syytä haukkumisen jälkeen tuli mitta-
ni täyteen. Jos olin mielestäni oikeassa, sanoa 
paukautin sen hänelle suoraan. No joo! Voi-
siko sanoa, että nuoruuden typeryyden piik-
kiin vieläpä uppiniskaisesti ja riidanhakuisesti. 
Kuten arvata saattaa, sitä saa mitä tilaa. Joka 
tapauksessa yhtenä aamuna pääesimies Hei-
nonen soitti toimipaikkaan pyytäen minut 
puhelimeen. Ensitöikseen hän kysäisi, että 
miten mulla menee. Mä taisin heittää jotain 
ympäripyöreätä. Heh-heh, että mitäs tässä. 
Ennen kuin hän jatkoi, että toimistonhoita-
ja on valittanut ja reklamoinut minusta lähes 
joka ikinen työpäivä. Aiheet olivat koskeneet 
tekemiäni virheitä, käyttäytymistä ja koska 
mitäkin. Ei sillä, etteikö oikeita mokiakin olisi 
sattunut. Enhän mä muutenkaan mikään pul-
munen ollut. Ympäripyöreästi myönsinkin, 
että kyllähän täällä on sattunut kaikenlaista. 
Huonoa tuuriakin on ollut. Mutta toisaal-
ta päätin kertoa Heinoselle yhden esimerkin 
omasta näkökulmastani. Sanoin, että mun on 
reittini jälkeen joka kerta pestävä polkupyö-
räni ennen kuin voin tuoda sen sisälle, mutta 
että sääntö koskettaa vain minua. Siihen Hei-
nonen totesi, että jotain tämän kaltaista hän 
oli ounastellutkin. Hän jatkoi, että asian kun-
toon saattaminen olisi hänelle itselleen sangen 
kiusallista. Mutta sitten hän kysyi: ”Olisitko 
valmis tulemaan sisähommiin kokopäiväisek-
si, jolloin myös henkilökemiaongelma rat-
keaisi”. Mikäli oikein muistan, en heti edes 
innostunut ajatuksesta. Tämä todennäköises-
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ti juontui lähimpien työkavereiden erittäin 
nuivasta suhtautumisesta sisätöihin. Sinällään 
huvittavaa, että mä tosiaan emmin. Olinhan 
jo tehnyt lajittelukeskuksessa leimapöytää ja 
nähnyt ohessa vähän talon meininkiä, mikä ei 
ollut näyttänyt minusta yhtään hassummalta. 
Joka tapauksessa lupasin harkita asiaa. Puhe-
lun lopuksi tulin kysyneeksi Heinoselta, että 
saisinko viikon mittaisen loman helmikuussa 
1980. Pari mun kaveria oli silloin lähdössä Las 
Palmasiin ja olivat kysäisseet mua mukaansa. 
Heinonen vastasi, että osapäiväpiiriltä se on 

vaikea järjestävä, mutta onnistuisi sisätöistä. 
Enää en epäröinyt! Sovimme, että otetaan asia 
esille Joulun jälkeen alkuvuodesta. Tuolloin en 
vielä tiennyt, että päätös tulisi olemaan parhai-
ta, mitä olen ikinä tehnyt. Iltavirkulle yökyö-
pelille aamuherätykset olivat kantotyön ehkä 

pottumaisin osuus. Eikä yhtälöä ainakaan 
helpottanut, että ns. nuorisoelämä veti usein 
viikollakin puoleensa. Työpaikkamuutoksen 
myötä tulisi reilusti ilta- ja yövuoroja. Samal-
la jäisi pois osapäiväinen leimapöytätyö (sen 
osaaminen ei mennyt edes hukkaan, koska 
useisiin lajittelukeskusvuoroihin kuului myös 
kirjeselvittelyä). 

Se ensimmäinen ja samalla viimeinen Jouluni 
jakelun leivissä jäi minulta puolitiehen. Tuol-
loin elettiin talvista joulukuuta ja jouluterveh-
dyksiä liikkui jo melkoisesti. Olimme aloitta-
neet Mukkulassa työmme jo kolmena aamuna 
pari kolme tuntia aikaisemmin. Ruuhkantor-
juntaan näytti kuuluvan, että heti aamun alka-
jaisiksi korkattiin monopolikaupan tuotteita 
ja otettiin useita neuvoa antavia ennen lenkille 
lähtemistä. Sosiaalisena kundina liityin rem-
miin mukaan, vaikka sentään kaikki eivät ol-
leet työyhteisössämme yhtä tolloja. 
Kolmantena aamuna päätin kuitenkin skarpata 
jättäen aamutonttuilut lähinnä siksi, että olin 
edellispäivänä jämähtänyt jakokierroksellani 
kahden eri asiakkaan kotiin heidän tarjoamia 
lämmikkeitä nautiskelemaan. Näin aikaikkuna 
oli jo omasta mielestäni venynyt liian pitkäksi. 
Joka tapauksessa uusi työpäiväni oli käynnisty-
nyt reippaasti. Postit olivat jo esilajiteltu ja ja-
kojärjestyksessä sekä niputkin alkoivat olla val-
miita. Ulkona oli upea keli; kevyt pakkanen, 
aurinko pilkisti taivaalta ja puhdas valkoinen 
lumi kimalteli kauniina. Ei muuta kuin pässiä 
sarvista ja pyörän selkään... 

Telkäntiellä oli eräs asukas teipannut postilaa-
tikkoonsa postinkantajalle (minulle!) osoite-
tun kirjekuoren. Laitoin sen avaamattomana 
nahkaiseen kantolaukkuuni, polkaisten mäkeä 
alas. Vilkaisin kuorta funtsien, että olinko vie-
nyt heille kenties jotain väärin vai mistä pi-
rusta oli kyse. Risteystä lähestyessäni katsoin 
uudestaan vasempaan, jolloin älysin, että sieltä 
olikin tulossa henkilöauto. En vain ollut ha-
vainnut valkoista kulkuneuvoa lumen ja ilman 
kirkkauden takia. Yritin jarruttaa, mutta kävi 
selväksi, että fillarini ei pysähtyisi. Autokaan ei 
ehtisi pysähtyä, vaikka se jo liukui pyörät luk-
kiutuneena jäisellä tiellä... Siispä yritin polkea 
masiinaani lisää vauhtia. Toivoin ehtiväni su-
jahtamaan auton edestä, joka tietäisi tosin aut-
tamatta suoran sukelluksen tien toisella puo-
lella olevaan pensasaitaan. Näin ei kuitenkaan 
käynyt. Käsittääkseni kulkupelini poljin osui 
auton apukuskin puoleiseen etupuskuriin, 

AJASSA

Lupasin Lempalle, että tekisin lehteen pit-
kästä aikaa jutun. Minulla oli alkujaan 
jopa tekstiajatus, jossa tulisin moittimaan 
ylemmän johdon toimintaa koskien eritoten 
tiistaipäivän supistettua jakoa. Mutta kun 
me postilaiset saimme talolta äskettäin jou-
lumerkkejä ja kirjeen, jossa luki, että Postin 
toiminnan ytimessä ovat kirjeet, lehdet ja 
mainokset... mä hokasin, että olin ymmär-
tänyt ilmeisesti perusasiat väärin. Tajusin, 
mitä itkeä yhdestä tiistaista, koska kirjeet, 
lehdet ja mainokset ovat yhä firmamme 
ydinaluetta! Voi, että sen tajuaminen huo-
jensi oloani. Ette uskokaan... Olin ollut niin 
harmissani ja huolissani, mutta ihan tur-
haan... Hienoa oli myös tiedostaa, että Posti 
on ollut kiltti ja ajattelevainen alan muita 
yrittäjiä kohtaan, kun on tarjonnut niille 
pistämättömän kilpailuvaltin; jokapäiväi-
sen palvelun. Kaikki eivät ole kuitenkaan 
jostain syystä osoittaneet kiitollisuutta, jopa 
päinvastoin, kun ovat uutisten omaisesti 
julkaisuissaan mollanneet Postia koska mis-
täkin. Käyttää nyt tuolla tavoin asemaansa 
omaa yrityskuvaansa kiillottaen! 

Menetin siis oivallisen jutunaiheen. Mutta 
lupaukset on pidettävä, joten päätin hiu-
kan julkisesti muistella urani alkutaivalta 
ja kahta ensimmäistä joulua.

Hara
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jonka jälkeen minä pää edellä auton tuulilasin 
kautta tienpientareelle. Siellä minä sitten ma-
kasin päästä verta valuvana. Postit hujan hajan 
hangessa ja silmälasit ties missä. Melko pian 
havahduin ja tunnistin, että valkoista Skodaa 
ajanut vanhempi mies asui piirilläni. Siinä me 
sitten yhdessä keräilimme kamppeitani ka-
saan. Hänen autoonsa ei tullut muita vaurioita 
kuin se, että tuulilasi oli rikkoutunut. Koin it-
seni pääsyylliseksi, joten lupasin kustantaa hä-
nelle uuden. Säikähtänyt mies olisi halunnut 
paikalle ambulanssin, mutta kerroin olevani 
kunnossa. Pyysin, että hän kuitenkin katsoi-
si, mistä sitä verta oikein tulee. Sain kuulla, 
että korvalehdestä. Se ei vaikuttanut minusta 
huolestuttavalta, joten päätin jatkaa matkaani. 
Eniten harmitti, ettei polkupyörästä ollut enää 
mihinkään, koska etuvanne ja runko olivat 
vääntyneet. Mietiskelin, että lainaisiko ehkä 
joku lähiasukas pyöräänsä. Mutta päästyäni 
seuraavalle postilaatikolle silmissäni sumeni. 
Tupsahdin hankeen, jolloin meikäläiseen iski 
lähes paniikki, että täältä on päästävä pian 
pois. Tässä vaiheessa alkoivat myös jalkani ja 
toinen kylki olla pirun kipeinä. Siinä minä sit-
ten käännähdin ja lähdin lenkkaamaan pyörä-
ni kanssa takaisin kohti toimipaikkaa.

Kun pääsin työpaikalle, oli Vähävuoren Kertsi 
siellä nuoremman Hokkasen kanssa tuomas-
sa ja/tai viemässä posteja. Sain heiltä kyydin 
ensiapupoliklinikalle. Mutta ennen tätä siihen 
purjehti Jaatisen Anita, jolla oli nyt ihan eri 
ääni kellossa. Hän voivotteli, että voi meidän 
poikarukkaa. Hän taisi jopa silittää päätäni, 
toivotellen pikaista paranemista. Silloin mulle 
tuli vaivautunut olo. No, joka tapauksessa jo-
tain tulisi myös muuttumaan. Sittemmin ky-
seinen virkailija antoi olla mun rauhassa, eikä 

meillä enää ollut ongelmia. Tosin yhteiselom-
mekin alkoi olla loppusuoralla. 

Sairaalassa osittain repeytynyt korvalehteni 
ommeltiin kiinni, eikä muita toimenpiteitä 
vaatineita vammoja löytynyt. Sain kahden vii-
kon sairausloman. Jouluruuhkat olivat osalta-
ni ohi. Alkuvuodesta kykenin taas töihin, eikä 
mennyt pitkään, kun eräänä tammikuisena 
päivänä ilmaantui uusi kundi harjoittelemaan 
Karjusaaren piiriä.

Seuraava episodi jäi epäonnisesta Joulusta elä-
västi mieleeni luultavasti ikuisesti. Räikkösen 
kaupasta (Kilpiäisistä) soitettiin kotiini juuri 
ennen Joulun pyhiä. Kauppias kyseli vointiani 
ja toisaalta, kykenisinkö poiketa siellä. Lupasin 
käväistä, vaikka liikkuminen oli vielä hanka-
laa. Sain onneksi isältä auton lainaksi. Mietis-
kelin, mikähän oli niin tärkeää, että haluavat 
mut ihan fyysisesti paikalle Tätähän en ollut 
älynnyt kysäistä puhelun aikana. Kun pääsin 
kaupalle, yllätys oli valtava. Meikäläiselle luo-
vutettiin rahakirje ja pari arkkia ruutupaperia, 
jotka olivat täynnä kuulakärkikynällä kirjoitet-
tuja nimiä. Summa, jonka kauppias oli henki-
lökuntineen lähiasukkaiden kanssa kerännyt, 
oli suurempi kuin silloisen kuukausipalkan 
käteen jäävä osuus. Olin aivan puulla päähän 
lyöty! Mulle tuli käsittämättömän hyvä olo, 
niin että kivutkin unohtuivat (hetkeksi). Voi-
siko sanoa, että silloin tuli oikea joulumieli!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

t. Hara

ps. Jos jotakuta jäi mietityttämään, mitä saa-
mani kirjekuori sisälsi, vastaus on 10 markan 
seteli.      
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Nuotiorannan kesäkaudesta �017

Kesä meni kesää odotellessa. Sateita piisas ja 
kelit olivat aika kylmiä.

Kaikesta huolimatta Nuotiorannassa riitti vi-
pinää. Ainakin jotku määrätyt ihmiset siellä 
viihtyivät. Onhanranta paikkana ihan korvaa-
maton!

Monet vuokralaiset kiittelivät rannan siisteyttä 
ja rauhallisuutta. Lupasivat tulla uudestaan.

Syyskesästä talkooporukka karsi tontilta puita. 
Saivatkin aikamoisen kekosen pilkottuja kla-
peja odottamaan ensi kesää. Kiitos talkoopo-
rukalle, tekivät aikamoisen urakan.

Sauna/pesuhuone remontoitiin myös. Sen 
kimpussa oli Yyki ja Riitta. Urakka oli aika-
moinen, mutta hyvä tuppas tulemaan.

Lokakuussa pidettiin perinteiset haravointi-
talkoot. Kovin oli pieni talkooporukka.Koko-
naista 4 henkilöä. No työt saatiin tehtyä, kun 
käytettiin vielä sunnuntaitakin hommaan.

Nyt ranta uinuu talviunta.Toki siellä vieläkin 
jotku viihtyy.
Jäädään odottamaan ensi kesää.Toivotaan, että 
tulisi hiukan parempi kesä säiden puolesta.

Riitta Finnström

Yyki (mies) lauteilla
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Suomen Suoramainonta SSM Oy on jo 
vuosia toiminut lainvastaisesti maksamalla 
mainosjakajille surkeaa palkkaa.

SSM Oy syyttää Postia ja Posti- ja logistiikka-
alan unioni PAU:ta kilpailun rajoittamises-
ta posti- ja jakelumarkkinoilla. Lisäksi yhtiö 
väittää, että työehtosopimusjärjestelmää ja 
yleissitovuutta hyväksikäyttämällä kilpaileville 
jakeluyrityksille syntyy kohtuuttomia kustan-
nuksia.

PAUn liittovaltuusto muistuttaa, että Suomen 
Suoramainontaan kuuluvat jakeluyritykset 
eivät ole noudattaneet missään vaiheessa alan 
yleissitovaa työehtosopimusta. Päinvastoin 
palkkoja polkemalla ne ovat saaneet merkittä-
vää kilpailuetua muihin toimijoihin nähden. 
Oikeuden päätöksistä piittaamatta jakeluyri-
tykset maksavat edelleen mainosjakajille sur-
keaa palkkaa, käytännössä �-4 euroa tunnilta.

- Markkinat ja kilpailu eivät ole meille mikään 
ongelma, mutta jos pystyy kilpailemaan vain 
mainosjakajien palkkoja polkemalla, kannattaa 
miettiä itselleen uusi liiketoiminta, huomaut-
taa PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen. 

Jakeluyhtiöille tuomioita 
palkkakiistoissa
Suomen Suoramainonta SSM Oy:n jakeluyh-
tiöiden palkkadumppauksen takana on pitkä 
työehtokiista, jonka taustalla on työnantajien 
perustama ammattiliitto Suomen Mainosjaka-
jien Etujärjestö SME ry. SME ry:n perustivat 
lokakuussa �009 Jakelujuniorit Oy:n entinen 

varatoimitusjohtaja, viestintäkonserni Janton 
Oy:n tutkimusassistentti ja Jakelujunioreiden 
jakelunvalvoja.

SME neuvotteli tuolloin alalle samanaikaisesti 
perustetun työnantajayhdistys SKE ry:n (Suo-
ramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun 
yhdistys) kanssa pikavauhdilla mainosjakajia 
koskevan työehtosopimuksen. Sopimuksella 
vahvistettiin alan heikko palkkaus.

Mainosjakajien palkkakiistaa on käyty useita 
vuosia eri oikeusasteissa, joissa jakeluyhtiöt on 
tuomittu maksamaan tuhansien eurojen palk-
kasaatavia mainosjakajille. Jakeluyhtiöt ovat 
hakeneet työehtosopimukselleen myös yleis-
sitovuutta. Viimeksi työtuomioistuin vahvisti 
kesäkuussa, ettei SKE ry:n ja SME ry:n sopi-
maa osoitteettomien lähetysten erillisjakelua 
koskevaa työehtosopimusta voida vahvistaa 
yleissitovaksi.
     
Päätös on linjassa myös kesäkuussa �015 an-
netun ja lainvoiman saaneen hovioikeuden 
päätöksen kanssa, joka käsitteli Helsingin Ja-
kelu-Expertin mainosjakajan palkkasaatavia. 
Hovioikeus totesi päätöksessään, ettei SME ry:
n voitu katsoa edustavan aidosti ja uskottavalla 
tavalla erillisjakelualalla toimivia henkilöitä.

- Tuntuu uskomattomalta, että kaiken tämän 
jälkeen Suomen Suoramainonta vielä väittää, 
että aiheutamme kohtuuttomia kustannuksia 
jakeluyrityksille, ihmettelee Nieminen.

Suomen Suoramainonta...

Suomen Suoramainonta kilpailee
työntekijöiden palkkoja polkemalla

Rauhallista Joulua
ja

Onnellista Uutta Vuotta 
2018
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