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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)

Tämä onkin ensimmäinen kerta kuin kirjoitan 
Torven Täydeltä lehteen. Minusta tehtiin haas-
tattelu jokin aikaan sitten jossa kerroin työs-
täni varastolla. Voisinkin nopeasti kuitenkin 
jotain kertoa itsestäni. Eli nimeni on Eija Kok-
konen ja olen ollut Postin/Flexon palvelukses-
sa yhteensä �5 vuotta.Postilla kerkesin olla �0 
vuotta. Postilla työskentelin käsittelyssä jossa 
olin sekä paketissa ja kirjelajittelussa. Kerkesin 
myös käydä jakelussa Mukkulassa pyöräpiirillä 
ja Ahtialassa autopiirillä. Jakelu kokemukse-
ni kesti yhteensä varmaan puolitoista vuotta 
ja sain hyvän käsityksen myös siitäkin maail-
masta. Flexolla eli varastossa olen työskennel-
lyt 5 vuotta. Työpisteeni sijaitsee Pennala �:
sen varastossa jossa olen vastaanotossa. Meil-
lä on siellä pieni mutta loistava työporukka. 
Olenkin viihtynyt hyvin varastopuolella. Työ 
on mielenkiintoista ja vaihtelevaa. Olen myös 
työsuojeluasiamies sekä työsuojeluvaraval-
tuutettu Lahden alueen varastoissa.  Pienenä 
erikoisuutena on pakko mainita, että olin ke-
väällä kaksi kuukautta Flexon somettajana ja 
sain esitellä Facebookin kautta varaston arkea. 
Käykäähän kurkkaamassa mitä kaikkea meillä 
oikein varastolla tehdään Flexon omien Face-
bookin sivujen kautta.

Aluksi tulin Lahden Osaston toimikuntaan 
ihan vain jäsenenä. Sitten muistaakseni sain 
viestintäsihteerin tittelin. Seuraavaksi Jamppa 
esitti minusta varapuheenjohtajaa. Minut va-
littiin varapuheenjohtajaksi ja tykkäsin saada 

jonkin verran vastuuta. En kyllä odottanut, 
että näin nopealla aikataululla tekisin puheen-
johtajan töitä mutta kun Jamppa kertoi meille 
uudesta työstään liiton toimistolla, niin lu-
pasin hoitaa kauden loppuun hänen osaston 
tehtävänsä. Onkin ollut todella jännää ja eri-
laista tehdä puheenjohtajan tehtäviä. Ja tämä 
on hyvä aika kokeilla omia siipiään ja miettiä 
että olisiko minusta tähän. Onneksi minulla 
on ollut hyvät tukijoukot joilta olen saanut 
apua, kun olen sitä tarvinnut. Meillä on mah-
tava toimikunta ja yhteistyö toimii välillämme 
todella hyvin. Katsotaan miten ensimmäinen 
vuosikokous tulee menemään, varsinkin kun 
itse olen ensimmäistä kertaa sitä järjestämäs-
sä.

Jampalla on muuten kaksi juttua tässä lehdes-
sä mistä voit tarkemmin lukea hänen uudesta 
työstään. 

Yritän kirjoittaa tuleviin Torven Täydeltä 
lehtiin enemmän varaston arjesta ja muuten-
kin Flexon toiminnasta. Tuntuu että monille 
postilaisille Flexo on aika tuntematon. Moni 
meistä on vanhoja postilaisia, jotka on siirty-
nyt varaston puolelle eri syistä. Varsinkin näin 
joulun alla on outoa, että meillä on vuoden 
hiljaisimmat hetket edessä, kun taas Postin 
puolella joulun kiireet ovat alkamassa. Meillä 
kiire alkaa vuoden vaihteen jälkeen, kun uudet 
tuotteet saapuvat varastolle.
 
Toivotankin hyvää joulun odotusta kaikille! 
Vaikka sää ennusteet lupaavat mustaa joulua, 
niin yritetään pitää mieli iloisena.

Helppoa tämä ei aina ole, varsinkin kun tietää 
kuinka töissä uudet muutokset tuo omat haas-
teensa. Yritetään kuitenkin parhaamme.

Terveisin Eija Kokkonen

PS. Etsimme Torven Täydeltä lehteen tällä 
hetkellä uuttaa päätoimittajaa. Jos sinulla olisi 
mielenkiintoa tähän tehtävään niin, ota roh-
keasti yhteyttä minuun
eija.kokkonen@flexo.fi
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Pääluottamusmiehen ajatuksia
Heidi Rantanen
Pääluottamusmies

Ei saapunut tämäkään syksy tasaisen harmaa-
na, vaan muutosten tuulet ovat taas puhalta-
neet siellä täällä. Jamppa siirtyi liitolle töihin 
�.�0.�0�8 ja minä sain astua hänen paikalleen. 
Suuret kiitokset tästä mahdollisuudesta äänes-
täjille!!! Melkoinen alkurutistus tässä uudessa 
pestissä minulla on ollut. Perehdytystä en saa-
nut lainkaan tehtävään vaan itse oppimalla ja 
kyselemällä tehtävä on aloitettu. Tukiverkosto 
onneksi on ollut aivan mahtava! Paljon tukea 
olen saanut eri tahoilta ja tästä olen erittäin 
kiitollinen. Toimipaikat olen ennättänyt kier-
tää lävitse kertaalleen. Aikataulun puitteissa 
tulen kiertämään toimipaikkoja uudelleen, 
(munkkeja en lupaa joka kerta tuoda).

Pitkät työpäivät ovat puhuttaneet väkeä niin 
jaksamisen kuin työturvallisuudenkin kannal-
ta. Tämän pohjalta irtisanoin 5.��.�0�9 jake-
lupäiväuudistuksen paikallisesta sopimuksesta 
kohdan yli yhdeksän tunnin työpäivien osalta. 
Tekstiä kirjoittaessani neuvottelut ovat vielä 
täysin kesken työnantajan kanssa. Sopimuk-
sen irtisanomisaika on kolme kuukautta. Eli 
ennen 4.�.�0�9 mitään muutosta ei irtisano-
minen aiheuta työntekijöille. Neuvotteluaikaa 
mahdolliseen uuteen paikalliseen sopimukseen 
tässä on hyvin. Kertokaa mielipiteitänne tästä 
asiasta, jotta saisimme mahdollisimman hyvän 
sopimuksen neuvoteltua. Paikallinen sopimus 
yli yhdeksän tunnin päivistä on antanut lisäai-
kaa sille, että saisimme työmme kokoaikaisina 

pitää. Toki osa-aikaistamista on jo tapahtunut 
koko tämän vuoden, sillä kaikki tämän vuo-
den sisällä vakinaistetut ovat taitaneet saada 
osa-aikaisen työsopimuksen. Vuoden vaihtees-
sa voimaan tulevat tuoteuudistukset eivät ai-
nakaan helpota osa-aikaistamispaineita. Tässä 
tilanteessa paikallinen sopimus ei mielestäni 
kovin suurta suojaa anna sille, etteikö meitä 
voitaisiin osa-aikaistaa. Pitkät työpäivät uu-
vuttavat väkeä todella paljon ja työturvallisuus 
heikkenee, joten on keksittävä joitakin muita 
vaihtoehtoja mahdollisten osa-aikaistamisten 
välttämiseksi kuin pelkästään pitkät työpäivät.

Muutoksia on jakeluun taas tullut ja tulee 
vuodenvaihteessa lisää ainakin tuoteuudistuk-
silla. Lahdessa jakelutoimipaikkojen yhdisty-
minen on käynnissä. Ensi vuoden alkupuo-
lella Lahdessa on kolmen jakelutoimipaikan 
sijaan enää kaksi jakelutoimipaikkaa, Lahti 
�0 ja Lahti �4.  Lahti �4 yhdistetään näihin 
kahteen toimipaikkaan. Reseptimalli löytyy jo 
useasta toimipaikasta, eiköhän ensi vuonna-
kin väriaallot teippauksineen joihinkin uusiin 
toimipaikkoihin rantaudu. Syksyllä joustava 
perjantai tupsahti jakeluun ehkei kuitenkaan 
jakajien ja edunvalvonnan toiveesta, vaikka 
aluksi asia vahvasti näin työnantajan puolelta 
esitettiinkin.

”Pitkät työpäivät
uuvuttavat väkeä
todella paljon ja
työturvallisuus
heikkenee...”

Joulu lähenee huimaa vauhtia ja ajoittuu va-
paiden suhteen aivan mahtavasti, viisi päivää 
vapaata! Noh, eipäs nyt intoilla… Keksipä 
joku sitten pikajoulutervehdyksen, joten se 
niistä pitkistä vapaista… Pikajouluterveh-
dyksiä jaetaan joulua edeltävänä lauantaina 
ja mahdollisesti myös sunnuntaina pääsään-
töisesti onneksi vapaaehtoisuuteen perustuen. 
Työnantaja voi myös työvuorosuunnittelulla 
suunnitella viikonlopuksi työvuorot, jos tarve 
vaatii. Mietinpä tässä vain, hoksaakohan asi-
akkaat postilaatikoita käydä viikonloppuna 
edes katsomassa…? Pakettien ajovuoroihin 
joulu tuo myös työvuoromuutoksia. Pakette-

ja viedään viikoilla 47, 48 ja 49 normaalista 
poiketen myös sunnuntaisin. Joulukorttilajit-
telua ei ikävä kyllä ole tänä vuonna Lahdessa 
lainkaan.

Lenkkariasiaa olen jaksanut ylläpitää eli lenk-
kari tyyppiset kengät jakajille pyörä- ja kärry-
reiteille. Aiheesta on luvattu ”koppeja” ottaa-
kin. Nähtäväksi jää ja mielenkiinnolla myös 
odotan, tuottaisivatko ”kopit” jotain konk-
reettistakin.

Mukavaa joulun odotusta kaikille!
Heidi Rantanen

Torven täydeltä -lehti hakee päätoimittajaa 
Jos olet kiinnostunut viestinnästä ja haluat toimia aktiivisesti ammattiosastossamme, 
tässä on hyvä
tilaisuus päästä vaikuttamaan. Lisätietoja: Eija Kokkonen (eija.kokkonen@flexo.fi)

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan palkkoja korotetaan
07.��.�0�8
Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen taulukkopalkat korottuvat �6,08 
eurolla kuukaudessa (0,�6 euroa tunnissa pl. D-liite, jossa korotus on 0,�� euroa tunnis-
sa). Korotus on kaikille sama ja se tulee palkkoihin �.��.�0�8 lukien. Viestinvälitys- ja 
logistiikka-alan työehtosopimus on voimassa ��.�0.�0�9 saakka.

Syyskuussa �0�7 hyväksytyssä kaksivuotisessa Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehto-
sopimuksessa (tes) sovittiin uudenlaisesta palkankorotusten laskentamallista. �.��.�0�8 
tapahtuvissa palkankorotuksissa palkkojen yleiskorotus laskettiin nyt samalla tavalla sään-
nöllisen työajan ansiosta ns. STA-luvusta prosentuaalisena yleiskorotuksena kuin viime 
syksyn palkankorotuksissa, jotka maksettiin alkuvuodesta takautuvasti. Palkankorotukset 
muutettiin tämän jälkeen euromääräisiksi. Tässä ns. ”korotetussa palkkapotissa” ovat 
mukana myös ns. haittatyökorvaukset.  

Eläkeläisten kalenterit tilauspohjaiseksi 
Muistathan että PAU:n kalenteri on tilauspohjainen.
Vuoden �0�0 kalenterin saa siten, jos tilaa sen etukäteen ennen juhannusta �0�9. Tilauk-
set kirjallisesti PAU:n Lahden osasto, Puhelinkatu �, �5��0 Lahti
Meillä on vuoden �0�9 kalentereita jonkin verran toimistolla joten ota yhteyttä jos unoh-
dit tilata omasi.
Kalenteritilaus jatkuu automaattisesti seuraaville vuosille.
Jos et enää halua kalenteria niin ilmoita siitä kirjallisena toimistolle.
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Alueluottamusmiehen ajatuksia

Kuulumisia
Tämä ikävä tarina sattui minulle syyskuussa ja 
tämän kirjoitan sen takia, että luottamusmies 
viikot on ikävä kyllä jäänyt tässä väliin ja halu-
an kertoa miksi.

Olin viimeistä päivää sairauslomalla polvileik-
kauksen jäljiltä ja minulla olisi alkanut loma.
Olin kotona imuroimassa autoa, kun olin 
mennyt tajuttomaksi. Siitä mieheni minut 
löysi, soitto ��� ja PHKS jossa magneettikuva 
ja sieltä pillit ulisten Töölöön leikkaussaliin.
Aivoverenvuoto.
Vuoto leikattiin � kertaa ja läheisteni iloksi, 
jäin henkiin. Itse en muista koko asiasta mi-
tään.
No hyvinhän siinä olisi käynyt, jos vastoinkäy-
miset olisi tähän jäänyt, no eipä jäänyt.
Tajuttomuuteen vajotessani olin kaatunut jal-
kojeni päälle ja vasen jalka murtui, oikeassa 
jalassa veritulppa.

Teholla havaittiin myös keuhkokuume ja � ve-
ritulppaa.
Pari viikkoa olin teholla, asiasta ei pienintä-
kään muistikuvaa vielä näin marraskuussa.
Teholta minut siirrettiin osastolle ja sen jäl-
keen PHKS josta Jalmariin erittäin vakavien 
seuraamusten hoitoon.
Jalkaa ja muistihäiriöitä lukuun ottamatta 
voin suhteellisen hyvin. Olen Jalmarissa kir-
joilla, mutta kotona yöt, päivittäin käyn siellä 
kuntoutumassa milloin kenelläkin.

Enpä koskaan olisi arvannut, että kohdalleni 
sattuu mitään tällaista enkä tätä kenellekään 
toivo, mutta minua suojelevat enkelit päihit-
tivät viikatemiehen tällä kertaa ja siitä olen 
kiitollinen!

postinjakaja/alueluottamusmies Joanna Villa

”mutta minua 
suojelevat

enkelit päihittivät 
viikatemiehen
tällä kertaa...

  

Olen usein kirjoittanut Torven täydeltä -leh-
teen muutoksista, ei näy tämäkään kirjoitus 
poikkeavan viimeaikaisesta linjasta. Henkilö-
kohtaisesti minulle tapahtui iso muutos. Hain 
kesällä Posti- ja logistiikka-alan unionissa va-
paana ollutta työehto- ja järjestöasiantuntijan 
paikkaa, yhdeksän hakijan joukossa, ja tulin 
valituksi.
 
Henkilökohtainen muutokseni poiki sitten 
muutoksia monille muillekin. Ensin irtisa-
nouduin Postin palveluksesta yli �� vuoden 
jälkeen. Oli melkoisen pelottava tunne lähteä 
tutusta ja turvallisesta työstä uuteen, vieraam-
paan työhön. Alueelleni käynnistettiin pää-
luottamusmies vaalit. Vaaleihin ilmoittautui 
kolme hyvää ehdokasta, kaikki Lahden osaston 
jäseniä. Työpaikkojen jäsenet valitsivat vaaleis-
sa uudeksi pääluottamusmieheksi Heidi Ran-
tasen, onnittelut Heidille. Vaalitulos oli selkeä, 
Heidi sai ��5 ääntä, Kari Lempinen 78 ja Jo-
anna Villa 48. Uskon että Heidistä tulee hyvä 
pääluottamusmies näinä haasteellisina aikoina. 
Heidin valinta alueen pääluottariksi tarkoittaa 
myös uuden alueluottarin valintaa, taas pääs-
tään pitämään vaaleja. Lehden ilmestyessä on 
vaalit varmaankin jo käyty ja uusi alueluottari 

valittu, hänelle onnea ja menestystä tehtävään. 
Kouluttautuminen tässäkin tehtävässä on tär-
keä. Liitolla on tarjolla hyvää ja monipuolista 
koulutusta, johon pitää ehdottomasti hakeu-
tua. 
 
Koska työni sijaitsee nykyisin Helsingissä ja 
päivät matkoineen kuluttavat päivästä ��–�� 
h, olen siirtänyt ammattiosaston vetovastuun 
varapuheenjohtaja Eija Kokkoselle. Eija on 
toiminut jo useamman vuoden osastomme toi-
mikunnassa. Olen Eijan kanssa työskennellyt 
yhdessä toistakymmentä vuotta ja uskon että 
Eija hoitaa ammattiosaston vetämisen vuosi-
kokoukseen asti luotettavasti ja hyvin. Josko 
vaikka vuosikokous valitsisi osastollemme en-
simmäisen virallisen naispuheenjohtajan!? Mi-
nua ilahdutti Eijan päättäväisyys ja halu tehdä 
tätä ammattiosastomme lehteä. Olen Torven 
täydeltä -lehden kokenut parhaaksi tiedotus-
kanavaksi osaston ja jäsenten väliseen tiedot-
tamiseen. Toki meillä on osaston kotisivut ja 
suljettu Facebook- ryhmä, mutta niiden käyt-
tö taitaa olla jäsenillä satunnaisempaa. Osaston 
Facebook- ryhmään saa ja kannattaa kaikkien 
jäsenten liittyä. Suljettuna ryhmänä siellä voi 
käydä keskusteluja osastoon ja työhön liitty-
vistä asioista.
 
Osastollamme on ollut jo kahtena liittoko-
kouskautena edustus liiton korkeimmassa 
päättävässä elimessä, liittovaltuustossa. Siirty-
essäni järjestäytymisalalta (Postista) pois olen 
myös tästä tehtävästä jättänyt syysvaltuustolle 
eroilmoituksen. Paikka on P-liitteen paikka ja 
siinä on varalla ollut Olli Puodinketo joka tu-
lee edustamaan osastoamme liittokokouskau-
den loppuun, �0�� asti. Syysvaltuusto tulee 
keskuudestaan valitsemaan valtuustolle uuden 
varapuheenjohtajan. Liittovaltuusto paikka ei 
ole osastollemme itsestäänselvyys, sen eteen on 
tehtävä työtä ja paikka on ansaittava olemalla 
riittävän hyvä, kriittinen ja kehityshaluinen.
 
Uskon edelleen että muutokset on hyväs-
tä, Pau:n Lahden osasto on aktiivinen, 
keskisuuri ammattiosasto. Uskon sen sel-
laisena pysyvänkin, aktiivisten osastossa toi-
mivien ihmisten avustuksella. Jäsenet yhdes-
sä tekevät ammattiosaston ja liiton omalla 
toiminnallaan. Toivon, että osaston toi-
mintaan saataisiin uusia ihmisiä mukaan. 
 
Hyvää jatkoa ja Joulun aikaa kaikille lukijoille

Muutoksia ammattiosaston peräsimessä  
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Olen pistänyt merkille ja myös tästä asiasta on 
minulle puhuttu, usein myös itketty kun jak-
samiset on lopussa.
Reitit ovat jo vuosia olleet kohtuuttoman ko-
koisia eikä niistä selviä työajanpuitteissa. 
Tai ehkä selviää jos aloittaa työajan ennen sen 
alkamista, eikä pidetä meille kuuluvia tauko-
ja! Näinhän ne asiat eivät varmasti voi eikä saa 
mennä. 
Työt aloitetaan silloin kun työvuoroluettelos-
sa se sanotaan ja jokaiselle tauot kuuluu ja ne 
myös kuuluu pitää. Nehän ovat juuri sen takia 
että pystyy töistään selviytymään.
Ikääntyviä me kaikki olemme ja ikävä kyllä 
ikääntyville ei jakelussa anneta minkäänlaista 
kevennystä tai helpotusta! Kaikista törkeintä 
on kun tullaan vertaamaan kuinka joku �5-
vuotias henkilö ehtii kutakuinkin tekemään 
työajan puitteissa reitin mutta 56-vuotias ei.
NO HALOO!!!

Ikääntyvien työskentely jakelussa

Monet ikääntyvistä on postissa työskennellyt 
vuosikymmeniä ja menettäneet mm terveyten-
sä ylikuormittamalla kehonsa vuodesta toiseen. 
Paha olo ja väsymys ovat arkipäivää monella-
kin silkasta uupumuksesta. Reitit on jaettava 
tai voihan sitä lähteä muihin hommiin...
Siinäpä on mukava kiitos vuosikymmenien 
uurastuksesta?!

Nyt haastankin kaikki esimiehet, menkääpä 
ensi vuoden kuluessa jakamaan toimipaik-
kanne kaikki piirit, katsotaanko ja keskustel-
laanko sen jälkeen, tulisiko purettuja reittejä 
takaisin?
�00% varmasti tulisi ja �00% varmasti esimie-
het ei tätä haastetta vastaanota.

Näihin tunnelmiin jatkan oman toipumiseni 
jatkamista ja toivotan kaikille voimia tuleviin 
työpäiviin.

alueluottamusmies Joanna Villa

”Siinäpä on
mukava kiitos 

vuosikymmenien
uurastuksesta?!

Aluejärjestöt ovat alueellisia ammattiosastojen 
yhteenliittymiä, joissa on mahdollista käsitellä 
järjestöllisiä asioita alueellisesti.
Vaikka PAUn aluejärjestöt ovat epävirrallisia 
instansseja, toimivat ne kuten rekisteröidyt 
yhdistykset.  Aluejärjestölle on aikanaan nähty 
tarve koota eri alueiden ammattiosastot yh-
teen ja miettiä, sekä ajaa, alueellista edustusta 
liiton hallintoon. Tämä malli toimi postityön-
tekijöillä.

Aiemmin olikin sovittuna liiton hallinnon 
paikat aluejaolla, eri aluejärjestöt selvittivät 
ja esittivät oman alueensa edustajat niin liit-
tovaltuustoon kuin liittohallitukseen. Liiton 
hallinnon edustajien määrää pienennettiin 
�0�� liittokokouksessa, jonka jälkeen kaikille 
alueille ei enää ollut samalla tavalla ns. man-
daattipaikkaa. Paikkojen valinnassa otettiin 
enemmän käyttöön ammatillisuutta, kuin 
alueellisuutta. Aluejärjestöt olivat uuden tilan-
teen edessä, mikä on aluejärjestöjen tehtävä ja 
rooli nyt. 

Useimmat aluejärjestöt ovat jatkaneet osittain 
samalla ajatuksella, vaikututetaan liittoko-
kouksen alla valintoihin ja pyritään saamaan 
oman alueen edustus mahdollisimman hyväk-
si. Etelä- Suomen aluejärjestössä nähtiin myös 

tärkeäksi saada alueen ammattiyhdistysaktiivit 
kokoontumaan yhteen ja käsittelemään myös 
muita tärkeitä asioita. Aluejärjestö on myös 
ottanut tehtäväkseen alueen edunvalvojien 
täydennyskoulutuksen. Olemme järjestäneet 
vuoro vuosin koulutusta luottamusmiehille, 
työsuojeluasiamiehille, toimikuntien uusille 
jäsenille sekä liittokokous vuosina liittoko-
kousedustajien koulutus. Tämä koulutus on 
ollut myös hyvä paikka tutustua muihin Etelä-
Suomen alueen toimijoihin, yli ammattirajo-
jen. 

Aluejärjestöllä on oma toimikunta johon kuu-
luu alueen eri ammattiosastoista jäseniä. Aja-
tuksena on että yksi edustaja mahdollisimman 
monesta osastosta, näin saadaan mahdollisim-
man laaja pohja toiminnalle. Toimikunnas-
sa on edustettuna hyvin koko PAUn kentän 
kirjo. Löytyy jakelua, käsittelyä, kuljetusta, 
toimihenkilöitä ja varastopuolta. Toimikun-
ta toimiikin mahdollisimman tasapuolisesti, 
riippumatta ammattiryhmätaustasta, kaikkien 
äänen tulee kuulua. Toimikunta kutsuu koko-
uksiinsa myös alueen liittohallituksen jäsenet, 
ja aina joku liittohallituksen jäsen onkin käy-
nyt kertomassa toimikunnalle missä mennään 
liiton ajankohtaisissa asioissa. Tämä järjestely 
palvelee erityisesti pieniä ammattiosastoja joil-
la ei ole ”omaa” liittohallitusedustajaa.

Aluejärjestön toimikunta kokoontuu vähintään 
neljä kertaa vuodessa ja valmistelee ns. alueko-
kouksia, jotka ovat alueen kevät- ja syyskoko-
us. Kaikki jäsen osastot voivat lähettää näihin 
aluekokouksiin omia edustajiaan, kokouksen 
tärkein anti on liiton toimitsijoiden kertoma 
ajankohtaiskatsaus, ja mahdollisuus selvittää 
muita alueella kiinnostusta herättäneitä liit-
toon ja työhön liittyviä asioita. Osastot voivat 
etukäteen tehdä esityksiä aluekokouksille.
Aikaisemmin 90- luvulla, kun ammattiyh-
distystoiminta oli aktiivisempaa, oli aluejär-
jestöllä toiminnassa myös oma nuorisojaosto 
Pesan nuoret (Postiliiton Etelä-suomen alueen 
nuoret). Näistä aktiiveista on monet nykyisin 
tämän päivän liittopäättäjiä.

Jarmo Tuominen PAUn Etelä- Suomen
aluejärjestön puheenjohtaja 2010–2018

PAUn aluejärjestö, mikä se on?
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Alueluottamusmiehen ajatuksia

Hei. 
 
Olen Anssi Sinisalo, 4� -vuotias, kolmen tei-
ni-ikäisen lapsen isä. Olen ollut postissa töissä 
vuodesta �995. Aloitin postiurani kesätyöte-
kijänä jakamalla postia polkupyörällä. Sittem-
min olen ajanut auto- ja mopopiirejä. Nyt jaan 
postia kärrypiirillä ja pyöräpiirillä. Yksi mie-
luisimmista töistä on ollut muutaman vuoden 
työskentely kauppakassikuljettajana.
 
Olen aloittanut uutena alueluottamusmiehenä 
�.�0.�0�8. Sitä ennen toimin vara-alueluotta-
rina sekä myös työsuojeluasiamiehenä.
 
Ensimmäinen alueluottamusmiesviikko oli to-
della antoisa ja opettavainen. Oli hyvä nähdä, 
miten eri toimipaikoissa toimitaan ja miten 
työt sujuvat. Suuri haaste on työntekijöiden 
jaksaminen töissä, kun päivät ovat pitkiä. 
Muutamassa paikassa on �0 tunnin päiviä lä-
hes joka viikko, mikä tuo ongelmia jaksami-
seen. Tiistain neljän tunnin lyhyt päivä sekä 
perjantain kuuden tunnin päivä eivät palauta 
kunnolla, kun muut päivät ovat pitkiä ja rank-
koja. Toivottavasti päästäisiin tasaisemmin 
jakautuviin työaikoihin, joka olisi jaksamisen 
kannalta parempi. 

 
Odotan seuraavaa alueluottamusmiesviikkoa 
päästäkseni keskustelemaan työntekijöiden 
kanssa, miten he ovat jaksaneet syksyn aikana. 
Työ on todella rankkaa, koska jakelupiirit ovat 
erittäin pitkiä. 
 
Harrastuksiini kuuluu urheilu monessa eri 
muodossa. Olen lähes koko ikäni harrastanut 
erilaisia pallolajeja. Pääsääntöisesti olen pelan-
nut maahockeytä ja salibandyä. 
 
Aloitin �� -vuotiaana maahockeyn (�99�) ja
pääsin alle ��-vuotiaiden maajoukkueeseen. 
Yksi kohokohta peliuralla olivat EM -karsin-
nat vuonna �995 Prahassa. Aktiivipelaamisen 
lopetin tänä vuonna. 
 
Salibandy tuli kuvioihin 90 -luvun puolivälin 
jälkeen. Aluksi pelasin ja sittemmin aloitin 
myös salibandytuomaroinnin, joka vie nyky-
ään suuren osan vapaa-ajasta. 
 
Nautitaan syksyn tuomista keleistä ja talvea 
odottaen.
 
Syksyisin terveisin 
Anssi Sinisalo 

Eduskuntavaaleissa �0�9

” Sinä annat kolmanneksen elämästäsi työlle. 
Siksi sinulla on oikeus saada muuta kuin leik-
kauksia, lykkäyksiä ja tyhjiä lupauksia”

 Jokainen meistä muistaa, millainen tämä hal-
lituskausi on ollut. Jos ei muista, tässä muu-
tamia tukisanoja: kiky-lisätunnit, työttömiä 
kurjistava aktiivimalli ja leikkaukset, joiden 
kohteena perheet ja opiskelijat.

Kuka haluaa tätä lisää? Tuskin kukaan. Joukko 
SAK:laisten liittojen nuoria kokoontui syys-
kuussa yhteen ja muotoili manifestin ja idean 
Vapaiden valtakunnasta. Sen pohjalle rakentui 
kampanja, jota useat SAK:laiset liitot lähtivät 
tukemaan. 

Vapaiden valtakunta ei ole mikään perinteinen 
kampanja, jossa liitot toi-
mivat ja ihmiset kuuntele-
vat. Nyt ihmiset toimivat 
ja liitot mahdollistavat. 
Siksi on tärkeää, että juuri 
sinä lähdet mukaan. Sinä 
teet muutoksen. Sinä, joka 
olet sitä mieltä, että jo riit-
tää leikkaukset ja pakko-
lait, nyt tilalle sopimista ja yhteistä työelämän 
rakentamista.

Vapaus kampanjanimenä kuulostaa ensin 
korvaan oudolta. Emmekö me ole jo vapaita? 
Eikö vapaus liitetä yleensä vapaaseen talou-
teen, jossa jokaisen työn on määriteltävissä ja 
ihmisiä kohdellaan heidän markkina-arvonsa 
mukaisesti”

Vapaus on alun perin työväenliikkeen perus-
arvo, jonka markkinaliberaalit ovat ottaneet 
omaan käyttöönsä. Vapaiden valtakunnassa 
”vapaus merkitsee riittävää toimeentuloa, hy-

Kampanja ei taistele soppatykein ja toritapah-
tumin, vaan demokratian ja teknologian kei-
noja hyväksi käyttäen. Perusidea on kuitenkin 
sama kuin aina: tämän kokoisessa maassa jo-
kaisella äänellä on merkitystä. Jos me kokoam-
me äänemme sellaisten ihmisten taakse, jotka 
jakavat arvomme, on seuraavat neljä vuotta 
hyvin erilaiset.

Pyydämme sinulta äänestyslu-
pauksen eli liittymään tukijaksi 
osoitteessa www.vapaidenvalta-
kunta.fi. Kun olet tehnyt sen, 
saat esimerkiksi ilmoituksia, 
jotka auttavat valitsemaan si-
nulle sopivimman ehdokkaan. 
Me emme päätä puolestasi, 

vaan luotamme että vapaana ihmisenä äänestät 
sinun arvojesi mukaista ehdokasta.

Voit myös tehdä enemmän: puhu aiheesta 
työpaikalla, saunaillassa tai ilmoittaudu vaik-
ka vapaaehtoiseksi jakamaan viestiä eteenpäin. 
Sinä päätät, sillä Vapaiden valtakunnassa me 
työtätekevät olemme arvokas osa yhteiskuntaa 
ja kun me puhallamme yhteen hiileen, siitä 
lähtee muutos. 

”Meillä on ääni. Se on vaikuttava ääni, sillä se 
kumpuaa kahden miljoonan ihmisen rinnasta. 
Se on ääni vapaudelle.”

Lainaukset ovat Vapaiden valtakunta -manifestista. Löydät sen ja lisätiedot
www.vapaidenvaltakunta.fi 

Vapaiden valtakunta
- Työntekijöiden yhteinen vaalikampanja, jonka alkuunpanija
  SAK:laiset nuoret
- Nojaa sinun päätökseesi äänestää ja vaikuttaa eduskuntavaaleissa �0�9
- Voit antaa äänestyslupauksen ja liittyä kampanjaan osoitteessa
  www.vapaidenvaltakunta.fi

Marjo Pihlajaniemi

”Ensimmäinen
alueluottamus-

miesviikko
oli todella
antoisa ja

opettavainen.

vää terveydenhoitoa ja oikeutta ilmaista miel-
tämme. Vapautta ei ole vahvemman oikeus, 
vaan turvallisuus, mahdollisuus suunnitella 
elämää eteenpäin.”

Otetaan siis vapaus takaisin. Tässä valtakun-
nassa sinä et ole menoerä vaan arvokas osa yh-
teiskuntaa.

Otetaan siis vapaus ta-
kaisin. Tässä valtakun-

nassa sinä et ole menoerä 
vaan arvokas osa

yhteiskuntaa.
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Puolisolleni tarjottiin vuosi sitten töitä Syd-
neystä eikä meidän tarvinnut kauaa miettiä, 
tartummeko houkuttelevaan tarjoukseen. 
Poikamme oli reilu � vuotias muuttaessam-
me, joten koimme ajankohdan olevan hyvä 
maiseman vaihdokseen. Jäin pois Postilta jake-
lun ryhmävastaavan työstä ja halusin itselleni 
uuteen maahan jotain tekemistä, joten aloitin 
suorittamaan liiketalouden perustutkintoa 
etäopiskeluna.  

Puoli vuotta on kulunut muutostamme ja aika 
on mennyt todella nopeasti. Olemme kotiu-
tuneet ja viihtyneet erittäin hyvin. Siihen on 
auttanut mukavan asunnon löytyminen ja uu-
sien ystävien saaminen, emmekä ole kokeneet 
suurta kulttuurishokkia. Ikävä Suomeen ei ole 
päässyt vaivaamaan. Toki perhettä ja ystäviä 
kaipaa, mutta onneksi nykyteknologia mah-
dollistaa sujuvan yhteydenpidon. 

Parasta täällä tähän mennessä on ollut ilmas-
to ja luonto. Vaikka arki on hyvin samanlaista 
kuin Suomessa, on leikkikentällä paljon miel-
lyttävämpi seisoa lempeässä auringonpaistees-
sa. Sosiaalisista Ausseista saa usein juttukave-
reitakin. Viikonloppuisin olemme tutustuneet 
Sydneyn nähtävyyksiin, uimarantoihin ja 

Joulu alkaa lähestymään, mikä tuntuukin has-
sulta, sillä täällä mennään kuumaa kesää kohti. 
Kaupat alkoivat heti halloweenin jälkeen tar-
joamaan erilaisia jouluherkkuja ja -koristeita. 
Jouluna täällä syödään myös kinkkua, erikoi-
sempi herkku on esimerkiksi bbq-ravut (aussit 
rakastavat grillaamista). Jälkiruokapöytää ko-
ristaa muun muassa pavlova, erilaiset vanuk-
kaat ja piiraat. Paikallisissa kuusissa roikkuu 
koristeina jouluisia kenguru-, koala- ja papu-
kaijahahmoja.
 
Täten haluan toivottaa kaikille lukijoille mu-
kavaa alkutalvea, tsemppiä tuleviin joulukii-
reisiin ja tunnelmista joulunaikaa! 

Milja Onikki

kansallispuistoihin, jotka ovat upeita. Suuri 
kaupunki tarjoaa myös paljon erilaisia tapah-
tumia, joissa on mukava tutustua paikalliseen 
kulttuuriin. Matka-aikoihin olemme oppineet 
varaamaan hieman extraa, sillä tiet ovat usein 
ruuhkaisia. Australiassa on muuten vasemman 
puoleinen liikenne. Tämän takia en mielelläni 
aja autoa.

Makumaailma meillä on myös laajentunut; 
kaupunki on täynnä ravintoloita maailman eri 
kolkista. Suurin shokki minulle taisi olla kah-
vikulttuurin erilaisuus; täällä ei suodatinkahvia 
tunneta, vaan kaikki kahvijuomat valmistetaan 
espressopohjaan ja niillä on omat nimitykset 
riippuen siitä, mitä muuta ne espressoshotin 
lisäksi sisältävät, siinä minulla olikin opiskel-
tavaa. Kotona keitän mukanani tuomalla keit-
timellä tutun suodatinkahvin joka aamu. Li-
säksi erikoista on kauppojen aukioloajat, jotka 
alussa aiheuttivat meille hieman sekaannuksia. 
Ruokakaupat voivat olla �4/7 auki, mutta eri-
koisliikkeet sulkevat ovensa jo klo �8, paitsi 
torstaisin, jolloin on ”shopping night”, jolloin 
kaupat ovat auki ilta yhdeksään asti. Kerran 
auto jäikin parkkihalliin lukkojen taakse, kun 
emme tajunneet tarkistaa aukioloaikaa. Myös 
sosiaalinen kanssakäyminen on hieman erilais-

ta, Aussit pitävät small talkista ja kuulumiset 
kysytään aina tavatessa, oli kyseessä sitten kau-
pankassa tai puolituttu. 

Olen seurannut täällä postinjakelua ja jutel-
lut paikallisten postinkantajien kanssa ja he 
olivat hyvin kiinnostuneita työstäni Suomes-
sa. Jakelu täällä toimii muuten samalla tavalla 
kuin Suomessa, mutta kaikissa kerrostaloissa 
on ulkona postilaatikot eikä omakotitaloja ole 
ryhmitelty. Jakajat pukeutuvat työnantajan 
tarjoamaan neonvihreään työasuun, jolla he 
erottuvat liikenteestä ja suojautuvat auringon 
paisteelta.

G’day mates!
Terveisiä Australiasta! 
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Sport & music Bar ELMO:ssa.
Osoite: Aleksanterinkatu 6, �5��0 Lahti

Käsitellään sääntömääräiset asiat, päätetään mm. lomapaikan
vuokrat, toimihenkilöt, toimintasuunnitelma ja osaston
taloussuunnitelma �0�9

Liiton Työehto- ja järjestöasiantuntija Jarmo Tuominen
on paikalla kertomassa ajankohtaiset asiat.

Kokouksen jälkeen ruokailu n. klo �8.00
Ja ilmoittautuminen vuosikokoukseen viimeistään �0.�.�0�8
Ilmoittautumiset etukäteen ruokailuun osallistuvilta
eija.kokkonen@flexo.fi tai p. 0407067��6

LAHDEN OSASTON VUOSIKOKOUS
16.2.2018 klo 15.00

Nuotiorannan kokokesän mökkejä voi hakea kaikki PAU:n Lahden osas-
ton jäsenet. Kirjallisesta hakemuksesta tulee ilmetä nimi ja osoite, allekir-
joitus, sekä maininta että on tutustunut Nuotiorannan sääntöihin. Hake-
muksessa tulee ilmetä myös mökin/mökkien numerot, jos on hakemassa 
vain jotain tiettyä mökkiä. Säännöt ja lisätietoa löytyy osaston kotisivuilta 
https://lahdenosasto.pau.fi/osastomme/lomapaikka-nuotioranta/kokoke-
san-mokit/ Kirjekuoren päälle merkintä kokokesän mökki. Hakemukset 
osoitteella: PAU:n Lahden osasto ry., Puhelinkatu �, �5��0 Lahti. Toimi-
kunta käsittelee sitovat hakemukset huhtikuun kokouksessaan.  

-Eija

Nuotiorannan kokokesän mökit
haettavina kesälle 2019. 

Hyvää Joulua ja
Rauhallista Uutta Vuotta
2019
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Uusi osoite:

TORVEN TÄYDELTÄ
PL 47��
�5��� LAHTI

Ihanaa
Joulua!


