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Toimituksen osoite
Puhelinkatu �
�5��0 Lahti
jarmo.tuominen@posti.com

Toimitus: Eija Kokkonen, Joni Syrjä,
Jarmo Tuominen (vastaava), Joanna Villa

Kansikuva Jussi Hämäläinen

Postitukset: Lahden osaston kaikille jäsenille
n. 7�5 kpl + yhteistyökumppanit n.�0 kpl

Ilmoitukset hinnasto:
Kokosivu 400€, �/�sivu �50€, ¼ sivu �50€

Aineisto seuraavan lehteen ��.��.�0�8 mennessä
jarmo.tuominen@posti.com / TORVEN TÄYDELTÄ,
Puhelinkatu �, �5��0 Lahti

Painos: 780 kpl, Tulostus/ Paino: M&P-Paino Oy

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

KYSY - VASTAA - IHMETTELE -
ILMOITA -palsta
laitetaan lehteen aina, jos palstalle joku haluaa 
kirjoittaa! Kysymyksiä, viestejä tai ilmoitusasi-
oita otetaan vastaan myös nimimerkillä.

Aineistot: Tekstit Microsoft Word doc,
 txt- tai rtf-muodossa.
Kuvat: jpg-, tif tai eps-muodossa tai
 orginaali paperikuva. Ei Wordiin  
 upotettuina. (Kuvat mahdollisim- 
 man isoina)

Jäsentiedot kuntoon!
Tarkista omat jäsentietosi sähköisen jäsenpalvelun kautta. Kirjaudu palveluihin osoitteessa 
www.pau.fi>jäsenpalvelut, Käyttäjätunnus on jäsennumerosi, jonka löydät jäsenkortistasi. Sa-
lasana on postinumerosi ensimmäistä kertaa kirjauduttaessa. Tämän jälkeen järjestelmä pyytää 
muuttamaan salasanan.

PAUlla on menossa jäsenhankintakampanja, Juhannukseen mennessä liittyneiden jäsenten kes-
ken *arvotaan Matkavekan800 euron arvoinen matkalahjakortti, � kpl �00 euron lahjakortteja 
Holiday Club-kylpylöihin ja �00 euron lahjakortti Gigantin myymälään.

*Arvontaan osallistuvat myös kaikki jäsenet, jotka ovat päivittäneet jäsentietonsa sähköisessä 
jäsenpalvelussa. 

*Arvonta ei koske eläkeläisjäseniä, liiton henkilökuntaa, liittohallitusta, pääluottamusmiehiä 
eikä työsuojeluvaltuutettuja
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Pääkirjoitus

Jarmo Tuominen
Kohti tuntematonta

Postimiehet mittapyörän kanssa

Tämän Torven täydeltä- lehden on tuottanut 
aivan uusi toimituskunta, josta minä allekir-
joittaneena olen saanut vastaavaa tittelin. Se-
hän tarkoittaa, että jos joku joutuu lehden 
jutuista oikeuteen vastaamaan, se olen minä 
joka sinne joutuu, kiitos luottamuksesta. Am-
mattiosasto on taloudellisesti tiukemmalla 
kuin koskaan minun aikanani. Tämä saattaa 
johtaa siihen, että syksyn lehteä ei paineta eikä 
postiteta, mikäli osastolla ei siihen rahaa ole. 

Kannesta tarkkaavaisimmat lukijat jo huoma-
sivatkin, että lehti ei enää ole Kanta-Hämeen 
osaston äänenkannattaja. Näin on naapuri 
osaston vuosikokous päättänyt, kustannussyis-
tä. 

Liittovaltuusto kokoontui ��.-��.5.�0�8 
päättämään liiton tulevasta suunnasta. Päätök-
sestä voit lukea sivulta 7. Oleellista on, että se 
suunta jonne päätettiin lähteä pystyisi tuke-
man meitä pitämään voimassa olemassa olevat 
työehdot, eikä työtämme halpuutettaisi toisel-
la työehtosopimuksella.
 
Viime lehdessä julistimme valokuvauskilpai-
lun, jossa toivoimme valokuvia postityöstä. 
Kuvia saimmekin. Toimituskunta oli vaikean 
tehtävän edessä, mutta valitsimme voittajak-
si Pentti Wikmanin lähettämän kuvan, jossa 
postireittiä mitattiin vielä mittapyörällä. Oli-
simme mielellämme nähneet myös nykyisiä 
mitoitus kuvia, joissa reittiä mitataan ainoas-
taan kellolla.

Toivotan onnea 40 vuotta täyttäneelle Lahden 
Postisenioreille, sekä kaikille Torventäydeltä- 
lehden lukijoille sopivan lämmintä kesää, työ-
hön tai lomailuun.
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Jakeluahan ei olla jätetty rauhaan, vaikkakin 
me jakajat niin toivottaisikin. Muutosta muu-
toksen perään on tullut jo vuosikaudet ja juuri 
kun porukka uuden oppii, se vaihdetaan.
En osaa sanoa kenen etua näillä jatkuvilla 
muutoksilla ollaan haettu, mutta ei ainakaan 
jakajien, se on varmaa.
Nyt voin kyllä todellakin pitkästä aikaa sanoa, 
että resepti toimii, ainakin haja asutus seudul-
la. Ainakin itse koen sen huomattavasti simp-
pelimmäksi ja joutuisammaksi laittaa postit 
jakojärjestykseen kuin edelliset kokeilut on ol-
leet. Ja se olisikin aivan loistava tapa, ellei….

 Meillä hajalla jaetaan � eri nipusta, on aivan 
käsittämätöntä, kun työturvallisuus on yhtä 
lähellä toisiaan kuin itä on lännestä. Samoin 
myös työergonomia, mutta eihän niistä mi-
nunkaan sanomisista tai perusteluista kukaan 
onkeensa ota, vaikka kuinka yritän niistä ker-
toa. On meinaan sellainen asia, mistä ei voi 
mielipidettä rakentaa, ennen kuin on sitä itse 
jonkun aikaa tehnyt.
Eli Suomenkielellä sanottuna se aika mikä 
sisätöissä säästyy, menee � kimpun jakelussa 
moninkertaisesti takapakkia. Ja se onkin sit 
tietenkin huisin hauskaa olla tunti toisensa jäl-
keen reitillä autossa, missä ei ole ilmastointia.
Kyllä se nyt vaan on nykypäivää autoissa ollut 
jo �0 vuotta, niin jostain meille kaivetaan sel-
laisia kulkupelejä joissa sitä ei ole. Voin sanoa, 
että siinä on yksi työturvallisuusriski lisää tuol-
la liikenteessä.

Resepti kokonaisuudessaan ei ole vielä meil-
läkään alkanut, joten en tässä siitä sen enem-
pää voi avata, mutta sen tiedän, että tolkuton 

sääntömääräys on tulossa, joista osa on oi-
keinkin hyviä esim. roskia ei enää lattioilla saa 
olla. Mutta on siellä myös sellaisiakin sääntö-
jä, joista tulee armeija mieleen, vaikken inttiä 
olekaan käynyt esim. autoreittien rullakoissa 
oltava päivän päätteeksi 6 jakelulaatikkoa val-
miina…?
Resepti tulee joka tapauksessa joka ainoaan 
niemen notkoon tässä maassa jollain aikatau-
lulla, joten muutoksen tuulet puhaltavat myös 
niihin joissa sitä vielä ei ole.

Mutta pitäkää hyvät työkaverit ne tauot. Re-
septin myötä meidän aikoja seurataan entistä 
enemmän, joten ne jotka taukoja pitää, saa 
tuntea luissaan tauottomien aikaerojen vaiku-
tukset.
Samoin, älkää aloittako töitä ennen kuin 
työaika alkaa, ei meillä ole vuosikausiin ollut 
urakkahyvitystä= aikahyvitystä näistä töistä, 
niin omaa leipää ja myös työkaverin leipää syö 
jokainen joka aloittaa työt ennen aikojaan ja 
myös joka jättää tauot pitämättä.

Kaikesta huolimatta yritetään me kaikki jak-
saa taas uusien tuulien myötä ja toivottavasti 
saamme mukavan aurinkoisen kesän, pitkästä 
aikaa.
Leppoisaa lomaa jokaiselle vuorollaan

Joanna Villa, alueluottamusmies

” Meillä hajalla jaetaan
� eri nipusta, on aivan kä-

sittämätöntä, kun työturval-
lisuus on yhtä lähellä toisi-
aan kuin itä on lännestä.

Jakelusta nykypäivänä
ja vähän muutakin

Alueluottamusmiehen ajatuksia
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Nuotiorantaan lomailemaan
Nuotioranta on PAUn Lahden osaston omistama vapaa-ajanviettopaikka, joka sijaitsee Päijän-
teen rannalla, luonnonkauniilla Asikkalan Pulkkilanharjulla, Lahdesta noin 45 kilometriä poh-
joiseen. PAUn jäsenille vuokrataankolmea mökkiä kesä- ja elokuun välisenä aikana, joista kaksi 
on tarkoitettu neljälle hengelle ja yksi kuudelle. Vuokra-aika enintään yksitoista vuorokautta.

Vuokrahinta sisältää astiat ja vuodevaatteet (ei liinavaatteita). Mökeissä on peitteet, keittotaso, 
kahvinkeitin, mikrouuni, jääkaappi ja lämpöpatteri. Takkahuoneessa on kaikkien käytettävissä 
sähköuuni, pakastin ja televisio. Mökit, kuten myös yleinen piha-alue, sauna-/takka- sekä ulko-
käymälä on sähköistetty. Nuotiorannan järjestyssäännöt löytyvät jokaisesta mökistä ja takkatu-
vasta. Niihin on hyvä tutustua.

Pakettiin kuuluu jokapäiväinen saunomismahdollisuus,veneenkäyttöoikeus ja kalastuslupa. 
Mökkiä kohden kalastuslupia on � kappale, joka kattaa yhden katiskan, verkon ja uistelumah-
dollisuuden. Tarvitset toki lisäksi oman valtakunnallisen kalastusluvan. Kalastustarvikkeita ei ole 
talon puolesta.
 

Nuotiorannan vuokrat �0�8
PAUn Lahden osaston jäsenet/ muut PAUn jäsenet
�.6.–��.8 ma–to tai pe–su 40 €/75€, koko viikko 80 €/�40€
Toukokuu ja syyskuu 9 €/�6€ vrk, �00 €/ ��5€ kk/ mökki
Varaukset ja lisätiedot numerosta 040 8564�7�. Jos numerosta ei vastata, niin otamme yhteyttä. 
Osaston kotisivuilta www.lahdenosasto.pau.fi löytyy lisätietoa ja valokuvia Nuotiorannasta.
Jos suunnitelmasi muuttuvat ja jätät perumatta mökkivarauksen ilman pätevää syytä, perimme 
maksun korotettuna.
Pulkkilantie ��86, �7�40 Kalkinen
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Työläisten tyytymättömyys vallitseviin oloi-
hin sai työntekijät perustamaan työväenliik-
keen, jolla pyrittiin kohentamaan vallitsevia 
oloja. Työväenliike olikin varsin menestyvä 
liike. Sen ansiosta meillä Suomessa on kaikki 

Puheenjohtajan palsta

1800-luvun lopulla oli yhteiskunnassa suuri murros menossa: väestö muutti maaseu-
dulta kaupunkeihin työpaikkojen ja paremman elämän toivossa. Elämä kaupungeissa ja 
tehtaissa oli rankkaa. Työtä tehtiin tauotta ja säätelemättä. Työpäivät kestivät aamuvar-
haisesta iltamyöhään. Vain kirkko rajoitti työskentelyä: pitihän väki saada sunnuntaisin 
kirkkoon, sanan ääreen, papin piiskattavaksi. 

Ammattiyhdistysliike, mihin sitä enää tarvitaan?

työuraa, työn halpuutusta, eli palkan laskua 
kaikilla mahdollisilla konsteilla. 

Jos katsoo viime vuosien tapahtumia työelä-
mässä, nämä kaikki näkyvät jo. Väitän, että 
nämä heikennykset eivät onnistuisi, jos kaikki 
työntekijät olisivat selvillä omista eduistaan. 
Nyt kriittisimmät sanovat, että pitämällä kiin-
ni vain omista eduistaan menetetään kasvun 
mahdollisuus ja ei saada uusia työpaikkoja ai-
kaiseksi. Kuitenkin viime taantuman vuosina 
usein luettiin lehdistä yritysten jättiosingoista, 
joita omistajille jaettiin, samalla kun työnteki-
jöitä vähennettiin ja heidän työehtojaan hei-
kennettiin.
 
Ammattiyhdistysliikkeen perusajatuksena on 
aina ollut solidaarisuus ja heikomman puolus-
taminen. Tämä tarve on edelleen oikeasti ole-
massa. Tämän vuoksi ammattiyhdistysliikettä 
tarvitaan edelleen, ei vaan puolustamaan jo 
saavutettuja etuja, vaan myös elämään työnte-
kijöiden rinnalla alati muuttuvassa maailmassa. 
Työsuhteet muuttuvat yhä nopeammin aiem-
min puhuttuihin epätyypillisiin työsuhteisiin.
Pian nämä vuokratyöt ja freelancerit, sekä alus-
tatyöläiset tulevat olemaan niitä tyypillisimpiä 
työsuhteita. Luullakseni siihen menee vielä 
jonkin verran aikaa, mutta vääjäämättä olem-
me menossa erilaiseen työmaailmaan minkä 
olemme aiemmin oppineet tuntemaan.

Meidän tulee saada kaikki työtätekevät mu-
kaan. Meidän tulee kuulla ja oppia heidän 
ongelmistaan. Meidän tulee vaikuttaa lainsää-
täjiin siten, että näillä uusillakin työntekijä- 
ryhmillä olisi saavutettavissa samoja element-
tejä työssään kuin perinteisemillä ryhmillä. 
Uskon, ettei kukaan halua tehdä työtä kuten 
reilu sata vuotta sitten: aamusta iltaan huonol-
la palkalla ilman oikeutta sairaslomaan, vuosi-
lomaan, tai muihin työsuhteen tuomiin etuk-
siin. En myöskään kaipaa luokkayhteiskuntaa, 
joissa vain varakkailla on varaa kouluttaa lap-
sensa ja hoitaa omat vanhukset.

nykyiset työtä säätelevät lait ja asetukset. Ne 
vaikuttavat työelämään ja arkeen monelta kan-
tilta; keskeisimmät tietysti on työsopimus-  ja 
työaikalaki. Lisäksi on vuosilomalaki opinto-
vapaalaki ja lukuisia muita lakeja, unohtamat-
ta aikaa työelämän ulkopuolella ja sen jälkeen. 
Ei meillä olisi nykyisenkaltaista eläkejärjestel-
määkään ilman toimivaa työväenliikettä. Työ-
väenliikettä saamme myös kiittää perhevapais-
tamme ja sosiaaliturvastamme. 

Usein kuulen, että en minä tarvitse liittoa. 
Mutta jos otan puheeksi, oletko halukas luo-
pumaan myös ammattiyhdistysten sopimis-
ta eduista, se ei olekaan haluttu vaihtoehto. 
Mielellään nämä työtätekevät ammattiyhdis-
tysliikkeen vastustajat poimivat kyllä rusinat 
pullasta, mutta eivät koe velvollisuudekseen 
kantaa korttaan yhteiseen kekoon. 

Kyllä järjestelmämme muutaman tällaisen 
moraalittoman vapamatkustajan kestää, mut-
ta silloin kun heitä on valtaosa, alkaa tulokset 
tästä työtätekevien hajaannuksesta näkymään 
lainsäädännössä ja jokaisen omissa työehdois-
sa. Tullaan vaatiman ilmaisia töitä, lyhyempiä 
vuosilomia, pienempiä haittalisiä, pidempää 
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Liittovaltuusto kokoontui Heimarissa ��-
��.5, päättämäänliiton tulevaisuudesta, viime 
kesän liittokokouspäätöksen mukaisesti. Pit-
kään on arvioitu, että emme enää yksin pärjää 
neuvottelupöydissä.Tahto heikentää työehto-

sopimustamme, on ollut jo pitkään todellinen. 
Kohtuu tuoreessa muistissa, on meillä kaikilla 
vielä, syksyn �0�5 työehtosopimus neuvotte-
luiden vääntö. Työnantaja toi mittavan nipun 
heikennyksiä nykyisiin työehtoihin. Tuolloin 
selvittiin vielä kohtuullisen pienin vaurioin, 

muiden kuljetusliittojen lakonuhan avittama-
na. Menetettiin muutosturvasopimus ja eril-
lis- sopimus siitä, että postin jakeluun ei tule 
alihankintaa. Alihankintaa on sittemmin tul-
lut jo reippaasti. Postin Uusipolku on, jollain 
muotoa, korvannut menetetyn muutosturva-
sopimuksen. Uusipolku ohjelma on voimas-

Kokousasiaa

Liittovaltuusto kuuntelee pj Heidi Niemisen akankohtaiskatsausta

Järjestöpäällikkö Seppo Kinnunen uran viimeisessä valtuustonkokouksessa

sa ainakin tämän tes kauden, eli ��.�0.�0�9 
asti.
Postialaa ei vaivaa pelkästään alan murros ja 
palveluiden muuttuminen digitaalisiksi. On-
gelmana on myös alan toinen työehtosopimus, 

jossa on omaa 
työehtosopimus-
tamme huomat-
tavasti heikom-
mat työehdot. 
Nyt usko siihen, 
että nykyisen 
t y ö e h t o s o p i -
muksen päätty-
essä kaikki jat-
kuisi ennallaan 
on lähes kai-
killa hiipunut. 
Valtuusto kävi 
pitkän ja perus-
teellisen arvion 
mihin suuntaan 
liittoa viedään. 

Meillä oli kaksi varteenotettavaa vaihtoehtoa, 
JHLn yhteisjärjestömalli ja kuljetusliitot ry. 
Valtuuston päätös liittyä Kuljetusliitot Ry:n oli 
yksimielinen, joten ainakin olimme päätök-
sessämme yhtenäisiä. Tämä varmasti helpot-
ta tulevaa päätöksentekoa, takuita ei ole, että 

työehtomme säi-
lyisivät nykyisel-
lä tasolla, mutta 
saimme kuiten-
kin leveämmät 
hartiat sitä kan-
nattamaan.

PAUn pitkäai-
kainen järjestö-
päällikkö Seppo 
Kinnunen oli 
viimeisessä ko-
kouksessa nyt. 
Seppo jää ansai-
tulle eläkkeelle 
heti lomien jäl-
keen, oltuaan lii-
ton palveluksessa 

vuodesta �99�. Tahdon Seppoa vielä kiittää 
kaikesta siitä avusta ja ohjauksesta jota olen 
saanut ammattiosaston vetämisessä sekä pää-
luottamusmiehen toimessani. Toivotankin Se-
polle oikein auvoisia eläkepäiviä

Teksti ja kuvat: Jarmo Tuominen
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Taukoja? Missä välissä

Alueluottamusmiehen ajatuksia

Heidi Rantanen
Alueluottamusmies

heidi.rantanen@posti.com
0407074894

Turhan usein törmää lauseeseen; ”en ehdi pi-
tämään tänään taukoja” tai ”missä välissä tau-
koja ehtii muka pitämään?”. Meidän olisi jo 
korkea aika muuttaa asenteitamme! Meidän 
olisi opittava sanomaan, että tänään en ehdi 
jakamaan koko reittiä työajan puitteissa. Se 
mitä siitä seuraa on meidän oma valintamme, 
joko reitti jää kesken tai sitten teemme ylitöitä 
ja saamme siitä korvauksen. Taukojen myy-
minen työnantajalle ei kannata, koska siitä 
ei minkäänlaista korvausta saa. En myöskään 
usko, että taukonsa työnantajalle ”myyneitä” 
työntekijöitä arvostetaan yhtään enempää.

Usein työntekijöiden päässä on ajatus, että 
taukoja ei saa pitää. Sitä mistä tämä juontaa 
juurensa onkin täysi mysteeri. En ole koskaan 
kuullut, että esimies olisi keneltäkään taukoja 
evännyt. Päinvastoin, myös työnjohto tietää 
taukojen tärkeyden ja varmasti toivoo, että 
niitämyös pidettäisiin. Siihen, että taukoja pi-
detään liikaa tai jaksotetaan väärin 
voi työnantaja puuttua, mutta siihen 
heillä on täysi oikeus. Jakelussa tauot 
ovat palkallista työaikaa.Ruokatauon 
palkallisuuden takia ohjeistuksena 
on ollut, että yhtäjaksoisesti ei voi 
taukoilla yli puolta tuntia, eikä taukoon voi 
myöskään työpäivää lopettaa. Liika taukojen 
pitäminen ei kuitenkaan tunnu olevan ongel-
ma jakelussa vaan päinvastoin.

Tauot ovat esillä tasasin väliajon, milloin mis-
täkin syystä. Uskon, että samaa mieltä tauko-
jen tärkeydestä ovat työntekijät, työnantaja ja 
työterveys. Hyödyt tauoista ovat varmasti suu-
rempia kuin tulemme ajatelleeksikaan.

 Edunvalvonnan ja yhteistoiminnankurssilla 
Heimarissa teimme ryhmätöitä eri aiheista. 
Yhdeksi ryhmätyömme aiheeksi valitsimme 
taukojen hyödyt. Neljän hengen ryhmässä-
olimme samaa mieltä siitä, että tauot paran-
tavat merkittävästi työssä jaksamista, työilma-
piiriä, terveyttä sekähymy irtoaa herkemmin. 
Mietimme myös mitkä asiat vähenevät tauko-
jen myötä.Listaa saimme seuraavia asioita; ta-

paturmariski, virheet, kiireen tunne ja v…tus 
vähenee, kun maltamme taukoja pitää päivän 

aikana.Siitä miten taukojen pitä-
minen vaikuttaa vapaa-aikaamme 
ja sosiaaliseen elämäämme onkin 
sitten aivan oma lukunsa. Lyhyesti 
sanottuna varmasti paljon parem-
pi puoliso, äiti, isä, lapsi, mummo, 

pappa, ystävä, ym. on sellainen, joka jaksaa 
töiden jälkeen touhuta eikä vain nukkua seu-
raavan työpäivän alkuun saakka.

Palaverit eivät tietenkään ole taukoja, eikä nii-
tä tauoiksi pidä leimata, Surullisen usein näin 
kuitenkin tapahtuu. Eväsleivät syödään siinä 
palaveria kuunnellessa ja palaverin loputtua 
siirrytään takaisin työpisteelle, kun ei tauolle 
enää eväitäkään jäänyt. Tämä vain sotii sitä 
vastaan, että tauolla ajatukset pitäisi olla täysin 
muualla kuin töissä. Palaverit kuuluvat työai-
kaan ja tauot ovat taukoja.

Olemme kaikki samassa veneessä, joten vaikkei 
työ itsessään enää aina niin kivaa olisikaan niin 
pidetään hyvää ryhmähenkeä yllä. Taukoillaan 
sitten yhdessä tai erikseen niinon tärkeää, että 
taukoillaan. Ensisijaisesti huolehditaan tieten-
kin omista tauoista. Siinä sivussa voi tieten-

Tauot
pidentävät

ikää!
”
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kin kiireistä kaveria mukaan houkutella, jos 
huomaa että tauot meinaavat jäädä pitämättä. 
Tauot ovat tosin jokaisen oma asia, eikä niistä 
pidä alkaa riitelemään.

Yhteiset tauot työporukan kesken olisi myös 
erittäin mahtava juttu! Tämä ei tietenkään aina 
ole mahdollista. Työvuorot alkavat eri aikoi-

hin ja koostuvat eri osioista. Istutaan kuiten-
kin porukalla alas mahdollisuuksien mukaan. 
Tauoilla opitaan tuntemaan toisiamme parem-
min, mikä heijastuu taas työhömme. Porukalla 
voidaan sopia, että taukoja ei pilata työasioilla 
vaan puhutaan jostain aivan muusta. Naure-
taan paljon yhdessä, niin voimme rehellisesti 
sanoa, että tauot pidentävät ikää! 

Heidi Rantanen

          
Esimerkki kuinka paljon taukojen pitämättäjättäminen tai liian aikaisin töiden
aloittaminen on vuoden aikana tunneissa ja rahassa.
    
Laskelmassa tuntipalkka on �� euroa ja lomat lyhytlomalaisen mukaan.

Työpäiviä on tänä vuonna �5�, kun siitä vähennetään lomat ja tasoitusvapaat niin jäljelle
jää ��� työpäivää.
    
Taulukossa on laskettu �0, �0, �0 ja 40 minuutin vaikutukset vuoden aikana     
tunneissa, vapaaksi vaihdettuina, rahana sekä rahana 50%:n ylityön mukaan.

Lähtökohtaisesti reitit ovat niin pitkiä, että kaikki ilmainen työ olisi ylityötä jos työt
työvuoroluettelon mukaan aloitettaisiin ja ansaitut tauot pidettäisiin.
    
Työn aloittaminen �5 minuuttia ennen työajan alkua ja �5 minuuttia pitämätöntä taukoa 
päivässä olisi reilut neljä viikkoa lomaa tai kuukauden verran enemmän palkkaa vuodessa.  
  
Tämä on laskelma vain yhden henkilön toiminnasta eli mietitäänpä kuinka paljon
toimipaikkakohtaisesti nämä lukemat mahdollisesti ovatkaan. 
   
Näillä lukemilla riittäisi töitä lisäkäsillekin ennemmin kuin, että teemme työt ilmaiseksi itse.  
  

ILMAISEN TYÖN MENETETYT KORVAUKSET
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Pääluottamusmiehellä on asiaa

Työelämä muuttuu, ympäristömme digitali-
soituu ja perinteinen kirjemäärä laskee joka 
vuosi tasaisesti. Työehtoja pyritään heikentä-
mään ja työtä lisätään. Siirretään perinteisiä 
”omia töitä” alihankintaan ja työlainsäädän-
töä muutetaan. Aiempi ajatus heikomman, eli 
työntekijän, suojelusta on unholassa.

Tässä muutamia asioita, joita tulee mieleen 
tämän päivän työn muutoksesta. Olen aiem-

Muuttuva työympäristö

jarmo.tuominen@posti.com
040 ��5 440�

Tarjolla on Postin jakelun työntekijöille tänä-
kin vuonna riittävästi uutta. Jakelun esityön 
standardisointia eli Resepti � tulee. Tällä hae-
taan kaikkiin Suomen esityöpaikkoihin sertifi-
kaattia. Miksi?   Jo nyt esityötä tehdään osassa 
paikoissa niin tehokkaasti, että jos tehdään 
standardin mukaan, jouduttaisiin resurssia eli 
työntekijöitä lisäämään. Saadaan toki paikat 
siistiksi ja yhdenmukaisiksi, mutta saataisiin-

Resepti �.0 tulee

Postipalvelut siirrettiin toiseen työnantaja liit-
toon, joka noudattaa entisen TEAMin, ny-
kyisen Teollisuusliiton, jakelun työehtosopi-

Millä ehdoilla työtä tehdään tulevaisuudessa?

min oppinut työpsykologiasta, että muutos on 
hyvästä ja ihmisten muutosvastarinta on nor-
maali reaktio, koska  tulevaisuutta  ei tunneta. 
Pelko tulevaan istuu meissä lujassa, sillä onhan 
ihminen aina ollut turvallisuushakuinen ja 
tuttuihin vaihtoehtoihin taipuvainen. Mutta 
nyt tuntuu, että muutosta olisi tarjolla jo aivan 
riittävästi enkä tahtoisi sitäjuuri nyt yhtään li-
sää. Tämä toive taitaa jäädä toteutumatta. 

han ne muutenkin, jos haluttaisiin. Siis mitä 
tällä oikeasti haetaan?
 
Entä jos standardisoinnin jälkeen siirretään 
koko jakelu eri yhtiöön samalla tavalla kuin 
tehtiin varhaisjakelulle? Tai muistetaan kuin-
ka Posti toimi varastopuolella, perusti SOL 
henkilöstöyrityksen kanssa Flexon, jonne 
henkilöstö siirrettiin. No onko tällä väliä?      

musta. Tällä saadaan henkilöstökuluihin noin 
viidenneksen säästöt. Jos minä olisin omistaja, 
kuinka voisin vastustaa tällaista halpuutuksen 

Ainoa, mitä voin
varmana pitää on,

että Posti ei ole
kahden vuoden

kulutta entisellään.

”
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Lisäksi Posti on uuden postilainmukaisesti kil-
pailuttanut yleispalvelutuotteen kaikilla niillä 
alueilla, joissa ei ole sanomalehden varhaisja-
kelua. Kilpailutuksen tulokset selviävät kesä-
kuussa ja tulokset näkyvät heinäkuun alusta 
alkaen. Alihankinta on tullut myös osaksi jo-

Yleispalvelutuotteen kilpailutusta ja alihankintaa

Lisäksi pitää muistaa, että hallitus siirsi viime-
vuonna Postista 49,9% valtion kehitysyhtiö 
Vakeen.Mitä tämä sitten tarkoittaa, on vielä 
hämäränpeitossa. Uskon kuitenkin, että tällä-
kin osalla on tarkoitus lihottaa valtion kassaa, 
eli riski Postin osan myynnistä on mielestäni 

Myydäänkö posti?

Palatakseni alun arvioon, että muutos on aina 
hyvästä, tätä perustellaan sillä, että otetaan pit-
kän ajan perspektiivi ja tarkkaillaan esimerkik-
si postityötä. 50 vuoden jaksossa tapahtunut 

Onko muutos hyvästä?

houkutusta?  Tässä vaihtoehdossa tulisi myös 
katoamaan nykyisen kaltainen luottamusmies-
verkosto. 

Tuossa toisessa vaihtoehdossa, SOL työnte-
kijöiden henkilösivukustannukset ovat sen 

verran edullisempia, että säästö on tässäkin 
vaihtoehdossa huomattava, vaikka PAUn tes 
jäisikin voimaan. Ja onhan tässäkin vaihtoehto 
poimia tuo työnantajalle halvempi työehtoso-
pimus.

kapäiväistä postinjakoa; viimeisemmän suun-
nitelman mukaan työnantaja tutkii omalla 
alueellani (pono ��-�9) enintään �4,9 htv:n 
siirtoa alihankintaan. Näistä jakelua olisi �4 
htv ja sisätyötä 0,9 htv. 

todellinen. Se mikä osa myytäisiin, on vain ar-
vailujen varassa.

Ainoa, mitä voin varmana pitää on, että Pos-
ti ei ole kahden vuoden kulutta entisellään. 
Kaikki Postin ja hallituksen toimet viittaa sii-
hen. Toivon että olen väärässä!

muutos on ollut hyvästä ihmiselle. Jos jokin 
muutos on ollut huono, se on aina korjattu, 
ennemmin tai myöhemmin. 

PAU:n LAHDEN OSASTON TOIMIKUNTA �0�8

Jarmo Tuominen Puheenjohtaja ja kotisivuvastaava
Eija Kokkonen  Varapuheenjohtaja ja tiedotussihteeri
Olli Puodinketo Sihteeri ja jäsenasioidenhoitaja
Joni Syrjä  Nuorisovastaava
Janne Koivunen Arkistovastaava ja tositetarkastaja
Tuija Lempinen Tasa-arvovastaava
Susanna Sallanne Koulutus-, ja lomavastaava
Jami Simanainen Tositetarkastaja
Joanna Villa
Heidi Rantanen
Jouko Meronen
Sebastian Meszynski Toimikunnan varajäsen

Lisäksi kokouksiin kutsutaan Pentti Wikman Taloudenhoitaja, Heikki Haverinen
Nuotiorannan isännöitsijä ja Pertti Lehti Työsuojeluvaltuutettu.
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Luottariviikkoni ohjelma

Minulle
kannattaakin

laittaa viestiä tai
sähköpostia,

jos minut
ehdottomasti

paikalle haluaa.

Heti alkuun haluankiittää minua äänestänei-
tä! Nöyrimmät kiitokset, että sain luottamus-
miestehtävässä jatkaa!

Minulta on lähiaikoina useamman kerran ky-
sytty mitä teen luottamusmiesviikolla. Olenko 
kotosalla odottelemassa selviteltäviä asioita vai 
mitä teen? Luottariviikon ohjelmassa ei ole mi-
tään salattavaa, joten avaan sitätässä hiukan.

Maaliskuun alussa valittiin uudet alueluot-
tamusmiehet ja samalla alueet muuttuivat ja 
kasvoivat aika suuriksi. Minun alueeseeni kuu-
luvat nyt Lahti �4, Lahti �4, Heinola, Sysmä, 
Joutsa ja Hartola. Kuusi toimipaikkaajoissa 
edustettavia reilut ��0 ja neljä esimiestä, siinä 
riittää kyllä tekemistä.

Luottamusmiesviikko on kerran kuukaudessa 
lukuunottamatta heinäkuuta jolloin ajankäyt-
töä ei ole ja joulukuussa ajankäyttöä on vain 
kaksi päivää. Ennen toimipaikkakäyntejä mi-
nun on anottava matkustuslupa jakelupäälli-
költä. Matkustamiseen on oltava pätevät syyt 
tai lupaa ei irtoa.Omakustanteisesti saan paik-
koja toki lähteä kiertämään. Tätä ei kuitenkaan 
rahapussini kovin usein kestä, kilsoja kun tulee 

noin 440 jos kaikkipaikat läpi kierrän.Minulle 
kannattaakin viestiä tai sähköpostia laittaa, jos 
minut ehdottomasti paikalle haluaa.Muutok-
sia postissa tuntuu tulevan sen verran tiiviillä 
tahdilla, että luulisi matkustuslupiakin heru-
van kuukausittain.

Matkustusluvan saatuani käyn yhtenä päivänä 
Sysmän toimipaikassa. Aikaa käyntiinmenee 
noin �,5-5 tuntia matkat mukaan laskettuna. 
Loppupäivän olen Holman toimistolla selvit-
tämässä eteen tulleita asioita. Toimistolla käyn 
läpi sähköpostia ja vastaan eteen tulleisiin ky-
symyksiinsekä käyn työvuoroluetteloita yms. 
läpi. 

Viikon aikana pyrin käymään myös Harto-
lan ja Joutsan toimipaikoissa. Aikaan näihin 
käynteihin kuluu matkoineen noin 4-6 tuntia. 
Paluumatkalla alkaa jo nälkä olemaan melkoi-
nen, joten jossain on pysähdyttävä syömään. 
Tältä reissulta kurvailen jälleen Holman toi-
mistolle. Loppupäivä meneekin niin sanotuis-
sa paperihommissa.

Heinola on iso toimipaikka, joten siellä vietän 
mahdollisuuksien mukaan koko päivän. Näin 

heidi.rantanen@posti.com
0407074894

Alueluottamusmiehen ajatuksia

”
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alkuun aivonystyröitä joudun paljon jump-
paamaan, jotta muistaisin edes puolien työn-
tekijöiden nimet.Oman koneenotan mukaan, 
jotta voin päivän aikana tehdä paperitöitä 
henkilöstöön tutustumisen ohella. Heinolassa 
on vieläainakin toistaiseksi ollutluottarikoppi 
käytössäni, mikä on mielestäni todella upeaa-
sia.

Holman toimistolla olen viikosta �-� päivää 
kokonaan, jolloin olen Holman väen tavoitet-
tavissa sekä teen konetöitä.Esimiesten kanssa 
pyrin viikon aikana pitämäänpienimuotoiset 
palaverit, jossa käydään puolin ja toisin asioita 
läpi. Yhteisiin palavereihin osallistun mielellä-
ni joka toimipaikassa, jos vain olen paikalla tai 
saan tiedon tulevista palavereista ajoissa.

Pääluottamusmies pitää alueluottareille yhtei-
sen palaverin toimistolla. Kestoltaan palaveri 
on noin �,5 -� tuntia. Lahden alueluottarit ovat 
paikalla Holman toimistolla,Hämeenlinnan ja 
Riihimäenalueluottaria ovat mukana skypen 
välityksellä.

Lahti �4:sta käyn tarvittaessa, sekä jos esimie-
hellä ja minulla on läpikäytäviä asioita. Muu-

ten en omassa toimipaikassani käy, koska siellä 
olen muutenkin paljon läsnä. 

Luottariviikot ovat aika kiireisiä viikkoja.Usein 
tuntuukin, että työaika ei meinaa edes riittää 
tehtävän hoitoon. Ylitöitä yritän toki välttää 
mahdollisuuksien mukaan, koskaylityksiä ei 
korvata millään lailla.Viikon työaikani on aina 
7.�9 tuntia per päivä. Fyysisesti viikot ovat to-
della paljon kevyempiä kuin ”normaalit” työ-
viikot jakelulenkillä.Jaksan jopa harrastaa lii-
kuntaa työpäivän jälkeen. Henkisesti olen taas 
paljon kovemmilla eikä töistä ole aina helppo 
irrottautua työpäivän jälkeen. Huomaan usein 
tekeväni töitä vielä kotonakin, vaikka työpäivä-
ni pitäisi olla jo ohi. Joka tapauksessa luottari-
tehtävästä pidän kovasti, koska pidän asioiden 
selvittelystä ja ihmisten parissa olemisesta.

Toivon, että otatte tarvittaessa minuun roh-
keasti yhteyttä. Muistakaa kuitenkin aina 
neuvottelujärjestys, eli keskustelkaa aina ensin 
esimiehen kanssa itse asioista. Tämä jos ei tuo-
ta toivottua tulosta niin kääntykää sen jälkeen 
puoleeni. Näin edetääntyöehtosopimuksen 
edellyttämällä tavalla.

Aurinkoisin Kevätterveisin Heidi Rantanen

LUOTTAMUSMIEHET P-Palkkaliite
Pääluottamusmies Jarmo Tuominen (Lahti) Postin jakelu ja käsittely (pono ��-�9)
Varapääluottamusmies Antti Koskimäki (Riihimäki)
Pääluottamusmies edustaa toimialueellaan kaikkia postinjakelussa
ja käsittelyssä työskenteleviä Postiin työsuhteessa olevia PAU:n jäseniä.

JAKELUHENKILÖSTÖN LUOTTAMUSHENKILÖT (15-19 pono)
Joanna Villa, työpaikat: �5�00, �5560, �5870,�6�00,�7�00, �7500, �7800.
Varahenkilön paikka avoimena
Heidi Rantanen, työpaikat: �5�40,�5�40, �8�00, �9600, �9650,�9700.
Vara-alueluottamusmies Anssi Sinisalo
Olli Puodinketo Postin käsittelyn luottamusmies Kujala.
Varaluottamusmies paikka avoimena

Ari Kolehmainen Postin Autonkuljettajien luottamusmies (Lahden automiehet). 
Varaluottamusmies Sami Jaakkola

VARASTOPALVELUT LUOTTAMUSMIES M-palkkaliite
Pääluottamusmies Timo Saarinen 
luottamusmies (Flexo Pennala �,�) Hannu Kettunen
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Muistelua

Oli keväinen iltapäivä Heinolassa 1959, Kauppakadulla eteemme astui silloinen Pos-
tikonttorinhoitaja  Jouko Soranta, samalla kysäisten: ”Kumpi teistä veljeksistä on 
Pekka?” Vastauksen annettuani, konttorinhoitaja jatkoi: ”Heti koulun päätyttyä tule 
minun puheilleni Postiin.” Ymmärsin, että jonkinlaisesta työtarjonnasta oli kyse. Asi-
an teki vaikeaksi se, kun olin jo sopinut mennä isäni veljen Roobert Grenmanin kave-
riksi nuohoojan oppiin. Niinpä kysyin vanhemmiltani asiaan neuvoa.
Kädet taskuissa edestakaisin steppaillut isäni tuumasi: ”Valtion leipä on kapea, mut-
ta pitkä. Menet sinne.” Nurjalla mielellä lähdin kapuamaan Siltakadun mäkeä ylös, 
jossa silloinen Posti sijaitsi. Mieltäni askaroitti se pettymyksen tunne, jonka isäni veli 
joutui kokemaan siitä, että valitsin Postin työpaikakseni. Siitä päivästä alkoi valtion-
palvelukseni.  

 Minut kutsuttiin tehtäviini 

Aluksi Lennättimeen, jossa toimenkuvaani 
kuului sähkösanomien perille toimittaminen 
ja puhelinlaskujen periminen. Tuolta Len-
nättimen ajoilta minulle jäi monta mieluisaa 
muistoa, mutta myöskin muutamia riipai-
sevia muistoja, kun perille toimittamassani 
sanomassa oli kuolemanviesti. Eräs mieluisa 
muisto tuli siitä, kun vietimme jouluaattoiltaa 
Lennättimessä. Mukana työvuorossa oli silloin 
kaukokirjoittaja Laina Hoskola sekä kolme pu-
helunvälittäjärouvaa. Monet ystävälliset äänet 
toivottivat meille illan mittaan Hyvää joulua. 
Kaukokirjoitin raksutti yhtenään viestejä, jois-
sa työvuoroissa olevat kollegat toivottivat eri 
kaupungeista meille hyvää aattoiltaa. Liikkeet 
ja muut asiakkaat olivat meitä muistaneet mo-
nilla runsailla joululahjoilla ja –tervehdyksil-
lä. Hyvillä mielin sitä sitten istui työpöytänsä 
ääressä sanomia odottamassa. Lennättimen 
mennessä kiinni klo ��, ennätimme vielä ko-
tonamme joulupöytään.

Lennättimen jälkeen toimenkuvani muuttui, 
kun postimiestenesimies Hannes Vihermä as-
tui lennättimeen, ehdottaen minulle siirtymis-
tä kokonaan postimiesten puolelle kantoteh-
täviin. Se olikin mieluinen ehdotus, joka tiesi 
roimaa palkan parannusta. Siirtyminen sinne 
osui vielä aikaan, jolloin postit noudettiin ja 
vietiin asemalle hevosella ja posti kulki pääosin 
rautateitä pitkin. Lauri Komi hoiti Erkki he-
vosellaan tehtävää vuoteen �964 saakka, kun-
nes vihdoin Lahdesta saatiin auto korvaamaan 
hevosmiehen homman.

Jakelutehtäviin siirryttyäni minulle oli onni 
työskennellä vielä postiljooni Roope Mattilan 

Legendaarinen postiljooni Heinolasta 1950-luvulta.  
Roope Mattila suorittaa jakelua Torikadulla

virkaveljenä. Harvassa lienee asumus, jonne ei 
Roope olisi postia toimittanut. Tämän vaati-
mattoman ja hiljaisen miehen luonnetta kuvaa 
parhaiten se seikka, miten hän suhtautui enti-
seen päällikköönsä, eläkkeellä olevaan asessori 
Carl Törnroosiin. Koulukadulla asustelleen 
asessorin porttia avatessaanRoope sipaisi aina 
virkahattunsa kainaloonsa kunnianosoituk-
sena entiselle Postikonttorinhoitajalle. Puo-
livuosisataa kestänyt urani oli kaksijakoinen, 
toinen puoli ”tupahommissa”. Parhaat muistot 
koostuvat kuitenkin etupäässä kantotehtävistä. 
Monet kerrat kannolle lähtiessäni tuli tuumat-
tua. ”Voi mikä aamu.” Samaa koin kauniista 
aamusta silloinkin, kun kepluttelin kapulalos-
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Pekka Grenman eläkeläinen osasto 129
jäsennumero 234306 
Tamppilahdenkatu 9 G 82
18150 HEINOLA  

silla Maitiaislahden poikki Wiborg Woodille 
postia viemään. Tässä olen nyt kertonut muis-
toja työurani alkuajoista, jolloin postitoimi oli 
kokonaan muuta, mitä se on tänään. Hienoksi 
sen teki vielä sekin, kun se oli nuoruuteni ai-
kaa. 

1950 – luvulla Posti kulki rautateitä pitkin. Postinvaihto Heinolan asemalla.  Lauri Komi, joka suoritti useamman 
vuosikymmenen ajan postinvaihdon Erkki-hevosellaan.

Tiesitkö että osaston tiedottaminen tapahtuu tämän lehden lisäksi osas-
ton kotisivuilla
www.lahdenosasto.pau.fi ja Facebookissa?
Osaston Facebook sivut ovat nopein ja kätevin tapa selvittää mitä osas-
tossa tapahtuu. Sivut on suljetut eli niille hyväksytään vain osastomme 
jäseniä tai tärkeitä yhteistyökumppaneita. Keskustelu sivuilla tavoittaa 
kaikki siellä olevat jäsenemme. Liity jo tänään!
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O jogo bonito
Otsikko on portugalinkielinen jalkapalloa 
kuvaava sanonta ja suomeksi o jogo bonito 
tarkoittaa kaunista peliä. Sanonnan alkupe-
rästä ei ole täysin varmaa tietoa, mutta sen on 
tehnyt tunnetuksi yksi jalkapallon kaikkien ai-
kojen parhaista pelaajista, brasilialainen Pele. 
Jalkapallo on maailman suosituin urheilulaji ja 
FIFA:n (Kansainvälinen jalkapalloliitto) tut-
kimuksen mukaan yli �65 miljoonaa ihmistä 
yli �00 maassa pelaa jalkapalloa säännöllisesti. 
Lisäksi on arvioitu, että jalkapalloa joko seu-
raa tai harrastaa eri tavoin jopa �,5 miljardia 
ihmistä. Nämä ovat huimia lukuja, mutta on 
jalkapallon kauneus ja suuruus muutakin, 
kuin valtavia yleisömääriä stadioneilla ja eri 
viestimien äärellä. Jokainen jalkapallosta kiin-
ostunut tietää, miksi juuri jalkapallo on kaunis 
peli.

Kaunista ja rumaa
Jalkapallo on niin suuri asia ympäri maailman, 
että lajiin liittyy myös rumuutta. Huliganismi, 
vedonlyöntivilppi ja korruptio ovat lieveilmi-
öistä tunnetuimpia. Jalkapallotapahtumat ovat 
nykyään erittäin turvallisia, mutta joskus jal-
kapallohuligaanit, eli väkivaltaiset kannattaja-
ryhmät pääsevät esiin. Erilaista sopupelaamista 
on tehty iät ajat ja silloin tällöin myös Suomes-
sa pelattavat jalkapallo-ottelut ovat joutuneet 
eri viranomaisten tutkittavaksi ottelumani-
pulaatiosta johtuen. Viime vuosina korruptio 
on ollut esillä, kun jalkapallon arvokisoille on 
haettu kisaisäntiä. Maailmanmestaruuskiso-
ja on myönnetty erikoisiin paikkoihin ja on 
epäilty, että lahjuksia on jaettu silloin, kun 
äänestettiin kisaisäntiä vuosien �0�8 ja �0�� 
mm-turnauksille. Vuoden �0�� mm-kisat sai 
öljyvaltio Qatar, jossa jalkapallokulttuuri on 
hyvin ohutta ja kisojen rakentaminen käytän-
nössä tyhjän päälle maksaa noin �00 miljardia 
euroa. Se on noin viisi kertaa enemmän, kuin 
mitä tähän mennessä tiettävästi kalleimmat 
urheilun arvokisat, Sotshin talviolympialaiset 
vuonna �0�4 maksoivat. Tänä vuonna mm-
kisat järjestetään herra Putinin Venäjällä pel-
killä taskurahoilla, sillä kokonaisbudjetti on 
vain hieman yli �0 miljardia euroa.

Posti ja jalkapallo
Postilla on ollut vuosikymmeniä kestänyt tii-
vis suhde jalkapallon kanssa ja se on näkynyt 
myös työpaikoilla. Posti on ollut työpaikkana 
monella futarilla ainakin menneinä aikoina. 
Vanhoja jalkapallon vuosikirjoja selaillessa 
huomaa, että monen pelaajan nimen perässä 
lukee ammattina postimies, postityöntekijä tai 
postivirkailija. Posti oli myös pitkään Suomen 
Palloliiton pääyhteistyökumppani ja näkyväs-
ti esillä miesten jalkapallomaajoukkueen eli 
Huuhkajien ottelutapahtumissa. Talkoour-
heilussa Postin joukkueet pärjäsivät aikanaan 
mahtavalla tavalla niin valtakunnallisesti kuin 
paikallisesti. Joukkuekuvassa mainitut pelaajat 
ovat ainakin Lahdessa tunnettuja pelimiehiä 
ja osa heistä on vieläkin Postin palveluksessa. 
Toisessa kuvassa näkyviä mestaruusmitaleja 
olin voittamassa Postin joukkueessa Lahden 
talkoourheilun sarjoissa peräkkäisinä vuosina 
�005 ja �006. Postilaisia oli myös SAK:n Lah-
den joukkueessa vuonna �006, kun valloitim-
me ay-mestaruuden Suurhallin pehmustetulla 
betonilla.

Vapaalla
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Matkalla kauniin
pelin perässä
Jalkapallo on antanut minulle hienoja koke-
muksia harrastajana ja katsojana kaunis peli 
on vienyt moneen paikkaan eri puolilla Eu-
rooppaa. Erikoisin paikan päällä nähty otte-
lu pelattiin legendaarisella Tehtaan kentällä 
Valkekoskella. Oli heinäkuu vuonna �005 ja 
Veikkausliigan ottelusta Haka-Allianssi oli 
kohistu useita päiviä. Allianssi oli siirtynyt ul-
komaalaisomistukseen, valmentajaa oli vaih-
dettu ja tiedettiin, että he aikoivat peluuttaa 
ottelussa uusia ulkomaalaispelaajia. Allianssin 
avauskokoonpanossa Hakaa vastaan esiintyi 
kuusi uutta ulkomaalaista, jotka eivät siinä 
pelissä vaikuttaneet edes Kortteliliigan tasoi-
silta pelaajilta. Ottelu päättyi Hakan 8-0 voit-
toon ja myöhemmin Allianssin ulkomaalaiset 
omistajat myönsivät, että ottelun lopputulos 
oli järjestetty. Oudolta se ottelu vaikutti sil-
loin, mutta en silti uskonut, että taustalla oli 
niin suunnitelmallinen huijaus. Ensimmäisen 
ulkomaille suuntautuneen jalkapallomatkan 
tein Hollantiin. Hollanti voitti Suomen Rot-
terdamissa �-�, mutta sitä paremmin jäi mie-
leen Amsterdamilaisten rakkaus Jari Litmasta 
kohtaan. Kuva on otettu Ajaxin kotistadionin 
aulassa ja siinä tiivistyy Litin suuruus siinä 
kaupungissa. Pilarin ympärillä olevassa kuvassa 
on vuosien saatossa sillä areenalla esiintyneitä 
tähtiä. Miettikää hetki, Michael Jackson, Jari 

Litmanen ja Luciano Pavarotti. Pari vuotta sit-
ten olin Ranskassa em-kisoissa ja siellä koettua 
kokonaisvaltaista jalkapallohurmosta on vai-
kea ylittää. Isoissa kisoissa on kyse muustakin, 
kuin pelkistä jalkapallo-otteluista stadioneilla. 
Tänä kesänä lähden Venäjälle mm-kisoihin 
ja tiedän, että kaunis peli vie taas mukanaan. 
Nauttikaa kesästä ja mm-jalkapallosta!

Joni Syrjä
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Lahden Postiseniorit Ry 40 vuotta
Meillä Lahti- ja ympäristöalueen postilaisilla on jo 40 vuotta ollut oma eläkeläiskerho. Jäsenmää-
rä tällä hetkellä �00 henkilöä.
Kokoonnumme joka kuukauden toinen keskiviikko klo ��.00 kerhokokoukseen (pois lukien 
kesä-elokuussa). Kokouspaikkana ��.9 alkaen Hollolankatu 7 (entinen Siva) alakerran kerho-
huone. Kerhokokouksissa juomme kahvit (� euroa), seurustelemme ja suunnittelemme retkiä ja 
muuta toimintaa, usein meillä on myös esiintyjiä kertomassa jostain mielenkiintoisesta aiheesta. 
Toimintaamme kuuluvat myös teatteri- ym. retket joita toteutamme jäsenten toiveiden mukaan. 
Jäsenille lähetämme retkistä ym. toiminnasta kertovan tiedotteen � kertaa vuodessa. Jäsenmaksu 
on �5 euroa vuodessa.
Kerhon vetäjänä (puheenjohtajana) toimii Tammisen Anneli puh 040095��96. Johtokunnas-
sa mukana myös Jaakko Petäjä (varapuheenjohtaja, matkavastaava) puh 04054847��, Taisto 
Backman (sihteeri-tiedotteet-jäsenrekisteri) puh 0408�094��, Anja Allonen (taloudenhoitaja), 
Terttu Koivisto (kerhoemäntä), Juhani Lehtokumpu, Ritva Arvilommi, Anneli Kulmala ja Erkki 
Huuhtanen.

Lähiajan toiminnasta mainittakoon:
�8.6 retki Nuotiorantaan kimppakyydein, Ilmoittautumiset ja lisätiedot Tammisen Anneli.
�6.8 Kesäretki Tampereelle, matkan hinta 40 euroa/hlö, ilmoittaudu mukaan, soita Petäjän Jaa-
kolle ��.7.mennessä.tai Myös kerhon ulkopuoliset henkilöt ovat tervetulleita mukaan!
Kerhon 40 vuotisjuhlat Hennalan upseerikerholla �0.�0. klo ��.00 Ilmoittautumiset Petäjän 
Jaakolle syyskuun loppuun mennessä

Toimita kerhossamme on vilkasta. Toivomme lisää jäseniä joukkoomme!
Liity mukaan jäseneksi, vaikka et aina ehtisikään mukaan kokouksiin ja toimintaan! Myös avio, 
- ja avopuolisot ovat tervetulleita jäseneksi ja toimintaan mukaan! Jäseneksi liittyminen onnistuu 
soittamalla tai tekstiviestillä jäsenkirjurille tai muille johtokunnan jäsenille.

Kirjoittaja Taisto Backman

Kesäretki Nuotiorantaan 2017

Järjestötoimintaa
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Kuka olet? 
Heikki Haverinen 59v. Peruslahtelainen ja pit-
kän linjan postilainen.Naimisissa, kahden tyt-
tären isä sekä kahden lapsenlapsen pappa.

Missä työskentelet?
Holman postinjakelussa, Lahdessa, jossa olen 
ollut viimeiset �� vuotta. Postin palvelukses-
sa olen ollut vuodesta �974 lähtien, koko ura 
jakelussa, lukuun ottamatta muutamaa päivää 
arkistossa ja yhtä kuukautta kauppakassipal-
velussa. Toimipisteet ovat vaihdelleet vuosien 
varrella jatyökaverit vaihtuneet.Aloitin työt 
maalaiskirjeenkantajana �5-vuotiaana Kujalan 
alueella ja jakolenkin tein Pappa-Tunturilla.

Kuinka liityt osastoon?
Ehdin olla postissa töissä monta vuotta ennen 
kuin liityin postiliittoon. Liityin postiliiton 
jäseneksi vuonna �99�.Osaston toimintaan 
osallistun lähinnä Nuotiorannan isännöitsijän 
roolissa. Tässä tehtävässä olen toiminut pari 
vuotta ja edelleen parin vuoden pesti on edes-
sä.

Henkilökuvassa Nuotiorannan isännöitsijä

Harrastukset?
Liikunta monipuolisesti, sen mukaan mitä 
omat jäsenet antavat myöten. Talvisin pää-
asiassa hiihtelen, kesäisin lenkkeilen ja uintia 
tulee harrastettua ympärivuoden.Harrastan 
myös matkustelua.Tutuksi ovat tulleet suurin 
osa Euroopan maista sekä myös osa kauko-
maista. 

Mitä haluaisit muuttaa, jos 
olisit yksinvaltias?
Sademetsien tuhoaminen päättyisi oitis, sillä 
tuholla on liian suuri maailmanlaajuinen vai-
kutus ilmastomuutokseen. Suomen tiet olisivat 
myös paremmassa kunnossa ja osoittaisinkin 
riittävästi rahaa tieverkoston kunnossapitoon. 
Muuttaisin myös maailman paremmaksi pai-
kaksi elää niille kaikille vähäosaisille, joilla 
syystä tai toisesta ei ole mennyt hyvin.

Mottoni on: Kunnossa kaiken ikää.

Henkilökuva
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Uusi osoite:

TORVEN TÄYDELTÄ
PL 47��
�5��� LAHTI

Hyvää kesää!


