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TORVEN TÄYDELTÄ

Toimituksen osoite
Puhelinkatu �
�5��0 Lahti
eija.kokkonen@flexo.fi

Toimitus: Eija Kokkonen (vastaava), Heidi Rantanen,
                Joni Syrjä ja Joanna Villa

Kansikuva Lahden kaupungin  brass orchestra 

Postitukset: Lahden osaston kaikille jäsenille
n. 70� kpl + yhteistyökumppanit n.�0 kpl

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

Painos: 7�� kpl, Paino:

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)
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Pääkirjoitus

Eija Kokkonen

Inhottavaa aloittaa huonoilla uutisilla. Mutta 
tämä koskettaa Lahden osastoa isosti. Jopa mi-
nulle itselle tämä on vaikeaa. 

Tämä on ensimmäinen ja viimeinen kaute-
ni puheenjohtajana. Olen muutenkin ollut 
osaston toimikunnassa nyt jo jonkin aikaa. 
Kun työnantaja vaihtaa TES:siäPAM:iin niin 
se tarkoittaa minun ja muiden varastolaisten 
kohdalla eroa PAU:sta. Tämä harmittaa ja pal-
jon! PAU:ssa olen ollut yli �0 vuotta ja liiton 
toimiston henkilökunta + jäsenet ovat tulleet 
hyvin tutuiksi. Mahtavat koulutukset ovat 
osaltani myös ohi. Kaikki tämä johtuu Pos-
tin työehtoshoppailusta, josta tässä lehdessä 
kirjoitetaan lisää. Kyllä sen huomaa omassa 
työpaikassa, kuinka työilmapiiri on huonon-
tunut, kun nimi vaihtui Transvalliin. Monella 
on työmotivaation puute. Tuntuu että työn-
antaja ei välitä työntekijöistään yhtään. Var-
sinkin työterveyden loppuminen vaikuttaa 
moneen. Fysioterapia on monelle tärkeä kun-
toutus keino ja nyt se kylmästi lopetetaan. Se 
että esimiehillä jatkuu työterveyspalvelut on 
minusta eriarvoisuutta ja tuo lisää motivaati-
on puutetta työntekijöillä. Ihmettelen kuinka 
Transval on lähtenyt tämmöiseen erotteluun. 
Eikö nykyään ole, että kaikki saisi tasa-arvoi-
sen kohtelun? 

Kävin muuten Transvallin nettisivuilla ja siellä 
ei ollut sanallakaan mainintaa, kuinka heille 
olisi tärkeää työntekijöiden hyvinvointi. Kil-
pailijoilla oli. Muilla tuli heti vastaan, kuinka 
heille työntekijät ovat tärkeitä. Transvallilla ei 
ollut mitään. Tämä oli mielenkiintoista. Sekin 
kertoo jo paljon, kun nimi meillä vaihtui, niin 
iso osa otti saman tien lopputilin.
 
Mutta tämän Tes vaihdoksen takia osasto tulee 
menettämään ison osan jäseniään. Katsotaan 
miten se vaikuttaa osaston toimintaan.

Itse joudun miettimään tulevaisuuttani tark-
kaan. Olisiko aika lähteä opiskelemaan, kun 
Transvallin sekä Postin tulevaisuus tuntuu 
kuitenkin epävarmalta ja huonolta. Tällä het-
kellä ei tunnu yhtään houkuttelevalta jatkaa 
työssään. Itselläkin motivaatio on hukassa.  
Onneksi kesä on aivan kohta niin saa hetkeksi 
ajatukset pois töistä.

Kaikille hyvää kesää ja nautitaan ainakin läm-
möstä ja lomista!

Eija Kokkonen

OSASTOLLE HUONOJA UUTISIA

”Itse joudun
miettimään

tulevaisuuttani
tarkkaan.



4 5

Pääluottamusmiehen ajatuksia

Heidi Rantanen
Pääluottamusmies

VOI KIESUS TÄTÄ
POSTIN TOUHUA!
Näin kesän kynnyksellä olisi mukava kirjoit-
taa jostain valoisasta ja mukavasta asiasta. Täl-
lä hetkellä ei valoisaa eikä piristävää asiaa saa 
mahtumaan samaa lauseeseen Postin touhujen 
kanssa, vaikka kuinka vääntee ja kääntelee.

”Mites töissä menee”?  Tähän kysymykseen 
olisi niin mahtavaa vastata; ”eipä mitään ih-
meellistä, sitä vanhaa samaa rataa”. Mutta ei! 
Enää en tiedä edes mistä aloittaisi… 

Mietin, että mitäs tässä vuoden vaihteen jäl-
keen onkaan tapahtunut, enkä varmaan muis-
ta edes kaikkea. Tuoteuudistukset pyörähtivät 
heti alkuvuodesta käyntiin. Perjantaina jaetta-
van postin määrä alkaa huolestuttavasti häviä-
mään. Lähetyksiä siirretään jaettavaksi koko 
ajan lisää ja lisää torstaille sekä maanantaille. 
Taitaapa nuo kilpailijatkin jatkuvasti jaettavaa 
napata omaan verkkoonsa jaettavaksi, mm. ve-
rokirjeet oli Postille todella iso menetys. 

Tuoteuudistuksen tuomaa tavaran rytmin 
muutosta ei oltu saatu vielä mitenkään päin 
toimimaan, kun työnantaja ilmoitti käynnis-
tävänsä jakelua koskevat 8§:n yhteistoimin-
taneuvottelut. Neuvotteluluiden päätyttyä 
henkilöstöä irtisanottiin, osa-aikaistettiin ja 
mahdollisesti lomautetaan. ��-�9 postinume-
roalueella irtisanomisilta onneksi vältyttiin, 

mutta osa-aikaistamisia tuli käsittämättömän 
paljon. Työnantaja tyrkyttää tällä hetkellä ko-
vinkin paljon henkilöstä pitämään tiistai ja 
perjantai vapaita, jotta lomautuksia ei tulisi. 
Lehden ilmestyttyä mahdolliset lomautukset-
kin ovat luultavasti selvillä.

Kujalan käsittelystä loppui keväällä kirjeiden 
esiselvittely. Esiselvittely siirrettiin Helsinkiin. 
Tämä on täysin käsittämätöntä, että työtä 
keskitetään aina vain enemmän ja enemmän 
Helsinkiin ja samalla hävitetään työtä muista 
kaupungeista. Kaikki vaan ei voi tai eivät halua 
käydä Helsingissä töissä.  Onneksi selvittelyn 
loppuminen Kujalasta ei kuitenkaan aiheutta-
nut irtisanomisia.
 
Keväällä ilmaantui taas uusi lähetyslaji. Asi-
akas voi ostaa kirjeeseensä plusmerkin, jot-
ta voi lähetystään seurata ja saada lähetyksen 
JO lähetyspäivästä toisena päivänä perille. 
Kuulostaapa se… Noh, en haluaisi muistella 
menneitä, mutta pakkohan se on. Ennen sai 
�,50e merkillä lähetyksen seuraavaksi päiväksi 
perille. Nyt maksamalla toisen �,50e saa sen 
jo toisena päivänä perille, tai lupausten mu-
kaan pitäisi saada. Lupaukset Postilla näyttää 
olevan tehty rikottaviksi ainakin taas tässä ta-
pauksessa. Eipä tämäkään uudistus ole kuin 
negatiivista julkisuutta saanut, kun posti ei 

”Jakelutoimi-
paikkoja

taas on vähentynyt
ja vähenee kevään

aikana lisää.
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kulje luvatussa aikataulussa. Sanomattakin 
on täysin selvää, että jakajia tästä sössimisestä 
on aivan turha syyttää! Maineensa pilaamisen 
työantaja osaa itse kyllä parhaiten tehdä. Tor-
nitalossa kun yhdessä oikein kovaa oranssiin 
liekkiin puhalletaan, niin liekki kyllä roihuaa 
niin kuumana, että Posti polttaa myös itsen-
sä. Asiakkaatkaan eivät tukalissa oloissa kauaa 
pyristele, vaan siirtyvät toinen toisensa jälkeen 
viileämpiin ympyröihin, vaihtoehtoja kun on 
tarjolla. Häviää ne tuhkatkin pesästä eikä jäl-
jelle jää kuin tuulen huuhtoma P**se.

Jakelutoimipaikkoja taas on vähentynyt ja vä-
henee kevään aikana lisää. Säästetään vuok-
rakuluissa ja johto on tyytyväinen. Hip Hei, 
mutta mitkähän mahtavat olla todelliset sääs-
töt, kun lasketaan siirtymisen, kylmälähtö-
pisteen ym. säätämisen aiheuttamat kulut…? 
Noh, ei takerruta niihin, koska toimipaikan 
vuokrakuluissa saatiin jo mukavat säästöt.

Täytyy sanoa, että on jotain hyvääkin tapah-
tunut. MSM-kimppujen pois jäänti. Tämä 
ei tietenkään tapahtunut jakajien toiveesta, 
vaikka paljon negatiivista palautetta jakajilta 
sai jakelun hidastamisesta. Jakelua ja sisätyötä 
haluttiin pääkaupunkiseudulla tehostaa, joten 
koneiden kapasiteettia kohdennettiin sinne. 
Samoja ongelmia taitavat MSM-kimput pää-
kaupunkiseudulla aiheuttavan, kuin minkä 
kanssa painittiin täällä Kaakossa. MSM-kim-
put työnantajan mukaan nopeuttavat paljon 
sisätyötä ja ovat hyvä jakaa. Ihme juttu vain, 
että jakajat eivät ole suurimmalta osin ollen-
kaan samaa mieltä MSM-kimppujen näppä-
ryydestä. Taaskin sadat jopa tuhannet jakajat 
ovat väärässä ja työnantaja on oikeassa. Jännä 
vain, että kun työn pitäisi sujua kuin rasvattu 
koneiden tehostaessa lajittelua, niin siinä sa-
malla jakelu takkuuntuu koko ajan vain lisää 
ja laatu heikkenee.

Yllätysten täyteinen alkuvuosi on ollut. Työn-
antaja ilmoitti siirtävänsä kuljettajat AKT:
n tessin alaisuuteen. Kuukauden päästä tästä 
tuli uusi ilmoitus, että varaston puoli siirretään 
PAM:n tessiin. Mitähän seuraavaksi?

SOL ilmoitti, että jatkossa työtä on tarjolla 
uudessa yrityksessä SOL Logistiikkapalvelut 
Oy:ssä, joka noudattaa Medialiiton jakelutes-
siä. Työehdot ja palkat ovat selvästi halvemmat 
kuin Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työeh-
tosopimuksessa, jota SOL Henkilöstöpalvelut 

Oy:ssä on noudatettu. Kyseessä on selkeä työ-
ehtoshoppailu. Tämä on täysin moraalitonta 
toimintaa teettää samaa työtä kaksilla eri työ-
ehdoilla ja palkoilla. Tästä herää erittäin suuri 
huoli ja uhkakuva siihen, että onko työnantaja 
siirtämässä koko jakelun halvemman tessin 
piiriin?

Viimeisin uutinen saatiin median välityksellä 
taas kuulla, että uusia 8 luvun yhteistoiminta-
neuvotteluja on tulossa lisää. Tällä kertaa koh-
teena ovat Postin myymälät. �� myymälästä ai-
otaan säilyttää vain kolme. Kohderyhmässä on 
kaikki ��4 myymälätyöntekijää. Tähän ei voi 
muuta todeta kuin Sannin sanoin; ”että mitä-
hän v*ttua, kohta alkaa huumori loppua”.
Samana päivänä tuli tieto myös toisista alkavis-
ta 8§:n yt:stä. Nämä koskivat esimiehiä, alue-
päälliköitä, jakelupäälliköitä, suunnittelijoita 
ym. Kohderyhmässä ilmoituksen mukaan on 
��8 henkilö, vähennystarve ��0. Vähennys-
tarpeen ollessa noin 54% ei voi muuta kuin 
ihmetellä, että mitä tästä touhusta tulee muuta 
kuin vellit housuun.

Tässä nyt jännitetään, että alkavatko tes-neu-
vottelut vai onko työnantaja jo päätöksensä 
tehnyt eikä neuvotteluja edes tarvita, jos tes 
vaihtuu lokakuun lopussa halvempaan tessiin.

Kehotan kaikkia silmiä ja korvia auki pitämään 
uusien työ- ja opiskelupaikkojen suhteen. Tä-
män hetkinen suunta ei todellakaan lupaavalta 
vaikuta Postin työntekijöiden kannalta. Kiviä 
voidaan aina potkia eteenpäin, mutta vastaan 
ne tulevat aina uudestaan ja uudestaan. Vaatii 
rohkeutta ja päättäväisyyttä antaa kiven olla 
edessä ja hypätä itse uusille ja esteettömille 
urille.

Tämänkin masentavan kirjoituksen voi hyvin 
lopettaa mielensä pahoittajan sanoin ”ennen 
kaikki oli paremmin”.

Epävarmoista ajoista huolimatta 
oikein aurinkoista kesää kaikille!
Heidi Rantanen
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Työsuojeluvaltuutetun ajatuksia

Kesätyöntekijöiden
työehdot samanlaiset kuin 
muillakin
Kun kesätöistä aletaan taas sopia, on hyvä 
muistaa, että kesätyöntekijöiden työehdot 
tulee olla samanlaiset kuin muillakin työnte-
kijöillä. Työsuojeluviranomainen muistuttaa, 
että työnantajan tulee kantaa erityistä huolta 
nuorten työhön opastuksesta ja työn valvon-
nasta. Nuoret työntekijät tulee perehdyttää 
hyvin tehtäviinsä ja työpaikan käytäntöihin. 
Työtehtävät tulee myös suhteuttaa nuorten 
suorituskykyyn. Nuori saa tehdä työtä, joka 
ei vaadi kohtuutonta ponnistusta tai vastuuta. 
Nuorelle työntekijälle on aina annettava riit-
tävä lepoaika, vähintään �� tuntia vuorokau-
dessa.

Nuorelle vaarallisista
töistä on ilmoitettava
Alle �8-vuotiaalle nuorelle vaarallisen työn 
aloittamisesta on tehtävä ilmoitus työsuoje-
luviranomaiselle. Ilmoituksen tekovastuu on 
joko työnantajalla tai koulutuksen järjestäjällä 
yhdessä työnantajan kanssa. Töiden loputtua 
työntekijällä on oikeus pyynnöstä saada työ-
todistus. Työtodistuksella työntekijä pystyy 
osoittamaan aikaisemman työkokemuksen 
uudelle työnantajalle. Työsopimus-, palkkalas-
kelma- ja työtodistuslomakkeenkin saa ladata 
ilmaiseksi työsuojeluhallinnon verkkopalve-
lusta Tyosuojelu.fistä.

Työnantajan tulee selvittää ja mahdollisuuksi-
en mukaan poistaa työn vaaratekijät. Nuoria 
alle �8-vuotiaita työntekijöitä koskevat tietyt 
erityissäännökset. Jotkut työt on katsottu niin 
vaarallisiksi tai haitallisiksi, että näiden teettä-
mistä nuorilla on rajoitettu. Nuorille sopivista 
töistä on luettelo sosiaali- ja terveysministeri-
ön laatimassa asetuksessa.

Nuorelle vaarallisena työnä pidetään sellais-
ta, jossa nuorta työntekijää itseään tai hänen 
työnsä takia muuta henkilöä saattaa uhata eri-
tyinen tapaturman tai terveyden menettämi-
sen vaara. Työ on sallittu vain silloin, jos työn 
turvallisuudesta on huolehdittu riittävästi ja 
siitä on tehty ilmoitus työsuojeluviranomaisel-
le. Sosiaali- ja terveysministeriön vaarallisten 
töiden esimerkkiluettelossa on mainittu työt, 

joista tulee ilmoittaa ��-�7 -vuotiaan osalta ja 
joita ei saa teettää alle ��-vuotiaalla.

Lisäksi on määritelty erityisen haitallisia töitä, 
joita alle �8-vuotiaat eivät saa tehdä ollenkaan. 
Yötyö on alle �8-vuotiailta kielletty.

Linkit:
Tyosuojelu.fi >Nuori työntekijä
Työpaikkatiedote: Kesätöissä on huomioitava 
työsuojelu ja työehtot

Hirvikolareiden
sesonkiaika on taas käsillä
Tämä meilläkin ajankohtaista ja hyvä huomi-
oida, että hirvikolareiden määrä lisääntyy eri 
puolilla Suomea taas lähiviikkoina. Suurin 
vuodenaikapiikki hirvikolareiden määrässä 
osuu syksylle mutta toinen ajanjakso, jolloin 
sattuu paljon kolareita on touko-kesäkuussa.

Liikenneturvan toimitusjohtajan Anna-Liisa 
Tarvaisen mukaan hirviemot vieroittavat tä-
män ja ensi kuun aikana vuoden ikäiset vasan-
sa tehden tilaa uusille vasoille. Nuoret vasat 
liikkuvat alkukesästä yllättävämmissä paikoissa 
kuin vanhat hirvet ja uskaltautuvat rohkeam-
min tielle.
 
Hirvikolareita tapahtuu erityisesti vilkkailla 
kaksikaistaisilla valta- ja maanteillä. Hirviva-
roitusalueilla niitä tapahtuu moninkertaisesti 
enemmän kuin muilla alueilla. Suurin riski 
hirvikolariin on alueilla, joissa hirviaidat alka-
vat ja loppuvat.

Henkilövahinkoihin johtavista hirvikolareista 
97 prosenttia ajetaan alueilla, joissa on rajoi-
tuksena vähintään 80 kilometriä tunnissa.

- Tilastosta ei kuitenkaan ilmene, onko kysei-
siä rajoituksia noudatettu onnettomuustilan-
teissa, Tarvainen sanoo.

Eri työaika¬muodoista isoja 
kuormituksia
Erityisesti lyhyimmät eli alle �� tunnin työ-
vuorovälit väsyttävät, mutta ne myös lisäävät 
tapaturmia ja sairauspoissaoloja. Yötyötä sisäl-
tävä vuorotyö väsyttää erityisesti vapaapäivinä. 
Jos peräkkäisiä yövuoroja on useita, tällä on 
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vahva yhteys sekä väsymiseen että unettomuu-
teen. Yövuorotyössä lisääntyvät myös työn ja 
muun elämän yhteensovittamisen ongelmat 
sekä eläköitymisaikeet.

Varsinkin yli neljällä perättäisellä yövuorolla ja 
lyhyillä – enintään kolmen päivän sairauspois-
saoloilla – on selvä yhteys. Yli neljällä toisiaan 
seuraavalla yövuorolla on lisäksi melko selvä 
yhteys pitkiin sairauspoissaoloihin. Tällaisia 
havaintoja Työterveyslaitoksen tutkijat tekivät 
Työsuojelurahaston rahoittamassa tutkimuk-
sessa.

Tutkittavina olivat yli �50 000 henkilön työ-
aika- ja sairauspoissaolotiedot, jotka saatiin 
osallistujaorganisaatioiden käyttämästä Tita-
nia® vuorosuunnitteluohjelmistosta.

Ikääntyneille mieluusti päivätyö: Yli 50-vuo-
tiaat kuormittuvat eniten pitkistä kokonais-
työajoista. Varsinkin yli 50-vuotiaat naiset 
hyötyvät eniten päivätyöhön siirtymisestä sekä 
yövuorojen ja lyhyiden työvuorovälien vähen-
tämisestä. Toisaalta alle 40-vuotiaat hyötyvät 
eniten lyhennettyyn eli korkeintaan �5-tunti-
seen kokonaistyöaikaan siirtymisestä. Tämän 
ikäluokan tutkituista valtaosa oli pienten las-
ten äitejä. Naiset raportoivat työssään miehiä 
enemmän väsymystä sekä työkiireen vuoksi 
että muutoksista työaikojen pituudessa tai työ-
aikamuodossa. Varsinkin kiireentuntu yhdis-
tyy eläkeaikomuksiin. Yli 48 tunnin työviikko 
väsyttää myös vapaapäivinä.

Pitkä työjakso toi tapaturmia: Työterveyslai-
toksen tutkijaryhmää johtanut tutkimuspro-
fessori Mikko Härmä kertoo, että tapaturmia 
sattuu useimmin yli �� tuntia kestäneessä työ-
jaksossa. Tapaturmariski kasvaa myös yövuo-
rojen jälkeen ja iltatyössä, kun iltavuoroja on 
useita peräkkäin.

– Tapaturma-alttiutta vähentää yövuorossa 
valvontatehtävien iso osuus, Härmä huomaut-
taa.

Yli 40 tunnin kokonaistyöaika lisää työajan 
väsymystä ja yli 48 tunnin työviikko väsyttää 
myös vapaapäivinä.

Yllättäen pisimpiä työviikkoja tekevillä on 
muita vähemmän pitkiä sairauspoissaoloja. 
Härmä päättelee tämän selittyvän valikoitu-
misella eli terveimmät haluavat tehdä pitkiä 

työjaksoja.

– Myös yötyöhön valikoituvat henkilöt, joil-
le yötyö sopii elämäntilanteen vuoksi. Yököt 
edustavat vain muutamaa prosenttia aineistos-
ta, Härmä taustoittaa.

Hän tietää, että usein työntekijä valitsee työ-
vuoronsa vapaa-ajan tai korvauksen näkökul-
masta, ei terveyden. Eniten maksetaan sun-
nuntaivuoroista, joten ne ovat haluttuja.

Juttu kokonaisuudessaan luettavissa täältä:
Tiedonsilta

PAH-yhdisteitä sisältävät 
rakennusmateriaalit huo-
mioitava purkukohteissa
Ei varsinaisesti liippaa postinjakelua mutta hyvä 
tietää, jos toimipaikoissa tehdään remontteja. 

Mitä ovat PAH-yhdisteet? Polysykliset aro-
maattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet) ovat 
kahdesta tai useammasta fuusioituneesta aro-
maattisesta renkaasta koostuvia tasomaisia hii-
livety-yhdisteitä, joita muodostuu orgaanisen 
materiaalin epätäydellisessä palamisessa. PAH-
yhdisteiden heikon haihtuvuusominaisuutensa 
vuoksi useat PAH-yhdisteet esiintyvät ilmassa 
pölyihin ja muihin ilmanhiukkasiin sitoutu-
neina.

PAH-yhdisteitä on rakennusmateriaaleissa 
mm. vedeneristeenä käytetyssä kivihiilipiessä 
esimerkiksi kerrostaloissa �800-luvulta lähti-
en ja myöskin niin sanotussa pikieristeisessä 
Bergmanin putkessa, jota on käytetty sähkö-
johtojen putkitusputkena ennen muoviputki-
en markkinoille tuloa. Lisäksi PAH-yhdisteitä 
sisältävää kreosoottia on käytetty mm. rata-
pölkyissä ja sähköpylväissä. Edellä mainittujen 
rakennusmateriaalien lisäksi PAH-yhdisteitä 
sisältäviä rakennusmateriaaleja on myös paljon 
muualla ja niiden olemassaolo tulee selvittää 
aina kohdekohtaisesti.

Miksi PAH-yhdisteiltä tulee suojautua? Usein 
puhutaan vain asbestin vaarallisuudesta työn-
tekijöiden terveydelle, mutta myös PAH-yh-
disteet on huomioitava rakennustyömaan 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Työministeri-
ön päätöksessä 8�8/�99� PAH-yhdisteet on 
luokiteltu syöpää aiheuttaviksi aineiksi. Ne 
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Hei! 
Olen Tuija Lempinen ja aloitin Joannan vara-
alueluottamusmiehenä tammikuussa. Kiitok-
sia äänestäjille, jotka äänestivät minua.
 
Olen tullut Postiin vuonna �989 ja työsken-
nellyt leimapöydällä, hinnoittelupalvelussa, 
Holman lajittelukeskuksen kahviossa ja vii-
meiset �0 vuotta jakelussa. Tällä hetkellä toi-
mipaikkani on �5�00 Lahti. 

Olen aloittanut itseni koulutuksen liiton jär-
jestämillä kursseilla. Kirjoittamishetkellä olen 
Heimarissa edunvalvonnan ja yhteistoimin-
nan kurssilla. Seuraavaksi käyn heti putkeen 
työehtojen peruskurssin. Paljon tulee uutta 
asiaa ja ajateltavaa. Elämme jännittäviä aikoja 
työehtoshoppailun merkeissä.
 
Alkuvuonna kävin tutustumassa alueeni toi-
mipaikkoihin. Oli erittäin mielenkiintoisaa ja 
antoisaa nähdä erilaisia toimipaikkoja. 

Hauskaa kesää kaikille
Tuija Lempinen

aiheuttavat myös mm. silmä- ja iho-oireita, 
jotka tulee huomioida suojainten ja suojavaa-
tetuksen osalta. Näiden työntekijöiden osalta, 
jotka mahdollisesti altistuvat PAH-yhdisteille, 
on altistumiset huomioitava työterveyshuol-
lossa.
Aiheesta on saatavilla myös RATU-kortti 
(Ratu 8�-0�8�). Kivihiilipikeä sisältävien ra-
kenteiden purku. Osastointimenetelmä. Me-
netelmät

Lisätietoa:
Työterveyslaitos:
https://www.ttl.fi/wp-content/
uploads/�0��/��/pah-yhdisteet-tavoitetaso.
pdf

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

Vara-alueluottamusmies
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Mitä on olla salibandy
erotuomarina?
Olen aloittanut salibandy tuomarina yli �0 
vuotta sitten lahden kortteliliigassa. Ensim-
mäiset �0 vuotta vihelsin noin �0 peliä vuo-
dessa. Sen jälkeen meni monta vuotta noin 50 
pelin määrillä.
 
�0��-�0�� oli ensimmäinen vuosi kun vihel-
sin yli �00 peliä. Tämä kausi opetti minulle to-
della paljon rutiinia ja varmuutta. Olin hallilla 
viheltämässä tiistaisin, keskiviikkoisin, perjan-
taisin, lauantaisin ja sunnuntaisin. 
 
�0��-�0�4 lähdin liiton tuomariksi tekemään 
uutta alue valtausta tuomari uralla. Siellä pik-
ku hiljaa edeten korkeampia sarjatasoja. Kol-
me edellistä kautta olen viheltänyt miesten � 
Divisioonaa. Kaudella �0�8-�0�9 pääsimme 
tuomariparin kanssa naistenpääsarja ryhmään 
viheltämään. Pääsääntöisesti vihellämme A-
Tyttöjen SM sarjaa. Kauden kohokohta oli 
Naisten Liigan koe-ottelu tammikuussa Si-
poossa. Sekä A-tyttöjen Finaali huhtikuussa 
Porvoossa.

Vapaalla

 
 
Hyvältä tuomarilta vaaditaan paljon. Tässä 
vain murto-osa
 
 - Johtajuutta 
 - Sääntötietämystä
 - Kuntoa
 - Pelinlukutaitoa
 - Käytöstavat
 - virheiden myöntäminen
 
 
Iloista ja aurinkoista kevättä sekä lämpöistä 
kesää.
 
Anssi Sinisalo 
Varaluottamusmies 
 

Anssin palkinto
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NUOTIORANTAAN LOMAILEMAAN
Nuotioranta on PAUn Lahden osaston omistama vapaa-ajanviettopaikka, joka si-
jaitsee Päijänteen rannalla, luonnonkauniilla Asikkalan Pulkkilanharjulla, Lahdesta 
noin 45 kilometriä pohjoiseen. PAUn jäsenille vuokrataan kolmea mökkiä kesä- ja 
elokuun välisenä aikana, joista kaksi on tarkoitettu neljälle hengelle ja yksi kuudelle. 
Vuokra-aika on enintään yksitoista vuorokautta.

Vuokrahinta sisältää astiat ja vuodevaatteet (ei liinavaatteita). Mökeissä on peitteet, 
keittotaso, kahvinkeitin, mikrouuni, jääkaappi ja kaasulämmitin.

Takkahuoneessa on kaikkien käytettävissä sähköuuni, pakastin, ja televisio. Mökit, 
kuten myös yleinen piha-alue, sauna- ja takkahuoneet sekä  ulkokäymälä on säh-
köistetty. Nuotiorannan järjestyssäännöt löytyvät jokaisesta mökistä ja takkatuvasta. 
Niihin on hyvä tutustua.

Pakettiin kuuluu jokapäiväinen saunomismahdollisuus, veneen käyttöoikeus ja ka-
lastuslupa. Mökkiä kohden kalastuslupia on � kappale, joka kattaa yhden katiskan, 
verkon ja uistelumahdollisuuden. Tarvitset toki lisäksi oman valtakunnallisen kalas-
tusluvan.

Kalastustarvikkeita ei ole talon puolesta.

NUOTIORANNAN VUOKRAT �0�9
PAUn Lahden osaston jäsenet / muut PAUn jäsenet 
�.�-��.8 ma-to tai pe-su 40 euroa / 75 euroa
koko viikko 80 euroa / �40 euroa
Toukokuu ja syyskuu 9 euroa vrk / �� euroa vrk
�00 euroa kk / ��5 euroa kk / mökki

Varaukset ja lisätiedot numerosta 040 85� 4�7�.
Jos numerosta ei vastata, niin otamme yhteyttä.
Osaston kotisivuilta www.lahdenosasto.pau.fi löytyy lisätietoa ja valokuvia nuotio-
rannasta.

Jos suunnitelmasi muuttuvat ja jätät perumatta mökkivarauksen ilman pätevää syy-
tä, perimme maksun korotettuna.

Nuotiorannassa avoimet ovet lauantaina ��.5.�0�9 klo ��-��, Tervetuloa tutustu-
maan!
Uupionkärki ��, �7�40 Kalkkinen
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Meillä kun oli YT.t keväällä ja porukkaa osa-
aikaistettiin aivan jäätävällä määrällä. Aivan 
kohtuuttomasti porukkaa sai lapun käteensä, 
eikä kyllä kukaan ymmärrä, miten postia jae-
taan jäljelle jäävällä kokonaistuntimääräporu-
kalla?
Ei varmasti tule onnistumaan niin pienellä 
henkilöstöllä. Tässä on vuosien saatossa tun-
nettu kuinka hirttosilmukka kaulassa kiristyy 
ja kiristyy, mutta tämä määrä tekee sen, että jos 
tähän mennessä on henkilöstö voinut pahoin, 
niin eipä tämä päätös ainakaan auta asiaa.

Olen kuullut monen sanovan, jotka on ollut 
postissa töissä -80 luvulta lähtien, että ennen 
posti oli maailman paras työpaikka. Nykyään 
se on maailman paskin työpaikka.
En voi itsekkään välttyä tuollaisista tuntemuk-
sista, kun ihan koko aika reittejä kiristetään ja 
kiristetään.

Aina vaan jauhetaan kuinka kirjeposti on vä-
hentynyt, mutta eivätkö nämä herrat ymmär-
rä, että me jaamme myös paljon muutakin 
kuin kirjepostia?!

Ja nämä osa-aikaistamisetkin olivat kyllä niin 
härskiä toimintaa, eikä ajateltu yhtään mitään 
kuka laitetaan pihalle, kunhan määrä oli tar-
peeksi iso.

Osa-aikaistamisista

Sen paperin joutui allekirjoittamaan yksin-
huoltajia, sellaisia joilla on monta huollettavaa, 
työtapaturman vuoksi terveytensä menettänyt, 
yli �0-vuotiaita jne.
Sanon nyt, että pöyristyttävää touhua postil-
ta.

Tässä on ollut melko vaikeaa pysyä positiivi-
sella mielellä, kun lokaa kaadetaan niskaan 
ämpäreittäin!!!

Joka tapauksessa toivotan jokaiselle aivan iha-
naa ja rentouttavaa kesälomaa ja jäädään pelol-
la odottamaan mitä syksy tuo tullessaan...

Alueluottamusmies Joanna Villa

”Nykyään se on
  maailman

  paskin
  työpaikka.



�� ��

Miten tämän nyt kertoisi. Tämä Torven Täy-
deltä on tällä hetkellä viimeinen lehti, jonka 
teemme. Joudumme olemaan tarkkoina rahan 
suhteen, koska Posti tekee tällä hetkellä härs-
kiä Työehtoshoppailua mikä vaikuttaa paljon 
myös meidän osaston toimintaan. Joten tar-
vittavat tiedot löytyvät tästä eteenpäin osaston 
omilta kotisivuilta sekä osaston facebook si-
vuilta. Myös Reitti-lehdestä saa tietoa. Nytkin 
Nuotiorannan vuokrat olivat Reitissa. Mutta 
muistakaa käydä katsomassa osaston omia ko-
tisivuja netissä ahkerammin.

Todellakin tämä Työehtoshoppailu vaikuttaa 
myös minuun, uuteen puheenjohtajaan. Olen 
Transvallilla (entinen Flexo) töissä ja työnan-
taja päätti että �.��.�0�9 varastopuoli siirtyy 
Kaupan-alan Tes:sin alle (PAM). Meitä varas-
tolaisia on töissä noin ��00 jotka siirtyvät toi-
sen työehtosopimuksen alle. Meidän osastossa 
varastopuolen työntekijöitä on noin ��0 joka 
on maksavissa jäsenissä iso osa. Sinänsä PAM 
ei ole huono liitto tai TES koska siellä palkat 
eivät alene. Tuntipalkka on jotain senttejä 
isompi. Mutta tuttuja etuja kuten laaja sai-
raanhoito sopimus, tulemme menettämään. 
Katsotaan tässä kesän aikana mitä tämä käy-
tännössä tarkoittaa, kunhan työnantaja kutsuu 
edunvalvojat neuvottelemaan kanssaan. Vielä 
on ollut hiljaista kutsujen suhteen, vaikka li-
sää tietoa luvattiin kevään aikana. Olemme 

Uusia muutoksia

kesän ja syksyn aikana olla yhteydessä omiin 
jäseniimme ja neuvoa tulevassa liiton vaihdos-
sa. Minne osastoon kannattaa liittyä ja milloin 
siirtyminen kannattaa tehdä. Tämä vaihdos 
tuli niin nopealla aikataululla, joten olemme 
itse myös hieman häkeltyneitä.  Silti kannatan, 
että meidän osaston jäsenet harkitsevat siirty-
mistä PAM:in riveihin. Liitto on aina parem-
pi vaihtoehto. Sieltä saa kuitenkin paremman 
turvan ja tuen. Tässä kun ei ole yhtään varma 
mitä tulevaisuus tuo tullessaan.  Ja olen kuul-
lut, että osasto PAU �87 olisi perustamassa 
PAM:iin omaa varaston osastoaan Tästäkin 
lisää syksyllä.

Myös Kuljetus tulee siirtymään AKT:hen 
�.��.�0�9. Tässäkään tapauksessa ei ole niin 
huono vaihto jäsenillemme. Katsotaan miten 
neuvottelut heillä tulevat menemään.
 
Miten tämä sitten tulee vaikuttamaan osaston 
toimintaan? En ole vielä varma, että jatkanko 
tämän kauden loppuun puheenjohtajana vai 
luovutanko tahtipuikon varapuheenjohtaja 
Joni Syrjälle. Sekin selviää tässä kauden aika-
na. Kuitenkin osasto joutuu tarkkaa mietti-
mään hankintoja ja tapahtumien järjestelyä. 
Joka tapauksessa olemme syksyllä järjestämäs-
sä Pakohuonepelin, josta Jonilla on enemmän 
tietoa. Sinne kaikki mukaan, jotka ovat kiin-
nostuneita arvoitusten ratkaisusta. 

”Miten tämä
   sitten tulee

  vaikuttamaan
  osaston toimin 

taan?
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Jakelun tilannetta tässä lehdessä Heidi ja muut 
luottarit avaavat lisää. Huonolta sielläkin suun-
nalla näyttää, kun Posti käyttäytyy minusta 
todella töykeästi. Ehkä johtoporras ei tajua 
kuinka paljon �0% palkanalennus voi vaikut-
taa työntekijän arkeen. Tai ei halua ymmärtää. 
Parempaa voittoa on saatava koko ajan ja se 
revitään työntekijöiden selkänahoista. Miten 
valtion oma firma voi tehdä tällaisia päätök-
siä? Siirtää omia töitään Tallinnaan ja tarjota 
sieltä töitä omille työntekijöilleen. Ensin tämä 

kiellettiin mutta nyt tulikin todeksi. Huhhuh 
sanon minä! 

Joka tapauksessa tuntuu, että työntekijät jou-
tuvat olemaan koko ajan huolissaan omasta 
työpaikastaan ja jaksamisesta. Yritetään kui-
tenkin jaksaa ja tehdä työmme mahdollisim-
man hyvin. Vaikeaa on tsempata porukkaa, 
kun itselläkin mieli maassa. Yritetään silti 
parhaamme! Onneksi kesä ja kesälomat ovat 
tulossa niin edes jokin asia piristää.

Eija Kokkonen
puheenjohtaja
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Koko kevättalvi on ollut pelkkien huonojen 
uutisten satelua, jäsentemme kannalta. 

Tuotannon yt neuvottelut
Postin vuodenvaihteen tuoteuudistus poiki 
yhteistoimintaneuvottelut 5.� alkaen. Tuo-
tannon yhteistoimintaneuvotteluissaiso osa 
jakajista osa-aikaistettiin, mutta riittääkö se 
työnantajalle säästöksi tänä vuonna, tuskin. 
Työnantajan ilmoittama säästötavoite on �50-
�00M € kolmessa vuodessa, tämä taisi olla vas-
ta alkusoittoa?

Kuljetuksen liikkeenluovu-
tus Posti kuljetukselle
Posti ilmoitti, että se siirtää Postin kuljettajat 
liikkeenluovutuksella Posti kuljetukseen �.� 
�0�9 alkaen ja alkaa noudattamaan AKTn 
työehtosopimusta �.��.�0�9 alkaen. Tässä 
muutoksessa ei osalle jäsenillemme onneksi 
kovin huonosti käy. Nuoremmilla kuljettajilla 
palkka jopa paranee, toisaalta työaika kasvaa 
kun siirrytään 40 tuntiseen työviikkoon, mut-
tapekkaset osaltaan korvaavat tämän. Monet 
lisät muuttuvat, (mm. lauantaityökorvaus, 
ilta- yötyölisät) eivät juurikaan parempaan 
suuntaan kuljettajien kannalta, sairaanhoidon 
sopimus muuttuu tasoltaan heikommaksi.  
Tällä hetkellä avoimia kysymyksiä ovat kul-
jettajilla sovitut palkanosat, järjestelmälisät ja 
pitkien lomien ”kompensointi”. Nämä kaikki 
ovat kuitenkin asioita, joista on tarkoitus neu-
votella Postin kanssa. Tilanteesta on pidetty 
yhteispalaveri AKT:n kanssa ja tarkoituksena 
on käynnistää neuvottelut ”auki olevista” asi-
oista AKT:n myötävaikutuksella, koska AKT 
on �.��. lukien kuljettajien tessin neuvottelu-
osapuoli. Katsotaan miten asia etenee, mutta 
Postin neuvottelukulttuurin tuntien mitään 
varmaa ei voi sanoa. Kuljetuksen toimihenki-
löiden osalta heidän työehdoista sopii jatkossa 
Erto.Myös heiltä on poistumassaPAUn sopi-
mat etuudet mm. pitkät lomatja myös sairaan-
hoidon sopimuksen taso heikkenee.

Flexon liikkeenluovutus 
Transvallille
Seuraavaksi Posti ilmoitti, että siirtää �.4.�0�9 
liikkeenluovutuksella Flexopalvelutostamaan-
saTransval yhtiöön, koska Transval brändinä 
on tunnetumpi. Transvalliin perustettiin kaksi 

uutta yhtiötä. PKS alueelle toinen ja Etelä-
Suomeen toinen. Nämä uudet yhtiöt liittyi-
vät Kaupanliiton työnantajajäseniksi ja tämä 
merkitsee sitä, että PAUn työehtosopimusta 
noudatetaan ��.�0.�0�9 asti, jonka jälkeen 
noudatettava työehtosopimus on PAMn kau-
panalan työehtosopimus. Tässäkään tapauk-
sessa ei palkoissa tapahdu suuria muutoksia, 
PAMn sopimuksessa on useat palkat joitain 
senttejä paremmat. Suurimmat tappiot taas tu-
lee sairaanhoidonsopimuksessa, pitkissä lomis-
sa, joustovapaassa, vuosityöajan lyhennyksessä 
jaedunvalvontasopimuksissa. Varastopuolen 
esimiehet siirtyvät myös PAMn työehtosopi-
muksen alle.

Ilmoitus vuokratyön käy-
töstä pääluottamusmiehille
Heti näiden jälkeen tuli alueellisille pääluot-
tamusmiehille ilmoitus, että vuokratyön 
käytössä aletaan käyttämään aiemman SOL 
henkilöstöpalveluiden sijaan SOL logistiikka-
palveluita. SOL logistiikkapalvelut on järjes-
täytynyt Medialiittoon, joka on työnantajaliit-
to, SOL Henkilöstöpalvelut on taasen Paltan 
jäsen. Näin SOL vuokratyöntekijöiden työssä 
noudatettavaksi työehtosopimukseksi vaihtuu 
Teollisuusliiton ja Medialiiton Jakelun työeh-
tosopimus.  Tämä sopimus on se sama, jota 
Posti alkoi noudattamaan�.��.�0�7 varhaisja-
kelun osalta. Tässäkin tehtiin ensin liikkeen-
luovutus Posti palvelut Oy:n kesällä �0�7.  
Silloin varhaisjakajien ansiotulot tippuivat 
liiton tekemien laskelmien (palkkalaskelmista 
verrattu) mukaan jopa yli 40%. 

PAUn kampanja työehtos-
hoppailua vastaan
7.4.�0�9 PAU aloitti Tes-shoppailukampan-
jan. Tällä kampanjalla yritetään ensisijaisesti 
vaikuttaa valtion omistajaohjaukseen/poli-
tiikkaan. Haluamme nostaa keskusteluun 
minkälaista henkilöstöpolitiikkaa valtion �00 
% omistama yhtiö tekee. Ensimmäinen ulos-
tulomme oli viikko ennen vaaleja, jolloin oli 
Helsingin Sanomissa koko aukeaman ilmoitus 
tes-shoppailusta ja omistajapolitiikasta. Ta-
voitteenamme oli saada nämä asiat vaaleissa 
yhdeksi keskustelun aiheeksi. Tässä ei kuiten-
kaan kovin hyviin onnistuttu. Vain vasemmis-
ton pj Li Andersson otti asiaan kantaa vaali-
enalla, vaikka näkyvästi kaikkien puolueiden 

Kurjaa kyytiä PAUn jäsenille!
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puheenjohtajien kantaa Hesarin ilmoituksella 
tiedustelimmekin. Aloitimme myös laajan 
tes-shoppailukampanjan sosiaalisissa mediois-
sa; Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä, 
Näissä some –välineissä olemme tehneet aihet-
ta laajasti tunnetuksi. Asiasta olemme saaneet 
sekä kiitosta että moitetta ay-liikkeen sisältä, 
osa näkee hyvänä, että olemme nostaneet ”kis-
san pöydälle” eikä aihetta pidä vaieta kuoli-
aaksi, vaan siihen tulee tarttua ja korjata, jo 
ay-liikkeen uskottavuudenkin vuoksi. Toki on 
kuultu myös näkemyksiä, että ei missään ni-
messä pidä aiheesta puhua, koska se vahingoit-
taa ammattiyhdistysliikkeen mainetta. Mietin 
että onko tällaisen ajatuksen esittäjällä oma-, 
vai jäsenenetu lähempänä? Jos liitot ajattelevat 
jäsentensä parasta, ei samalla alalla pitäisi olla 
kahta eri tasoista työehtosopimusta!

Esimiesten, toimihenki-
löiden ja myymälöiden 
yhteistoiminta neuvottelu 
kutsu
Viimeisin yt-kutsu tuli �5.4, kun Posti aikoo 
vähentää omia myymälöitään siten, että niitä 
jäisi yksi Helsinkiin yksi Jyväskylään ja yksi 
Rovaniemelle. Samalla päivänmäärällä ilmoi-

tettiin esimiesten ja toimihenkilöiden yhteis-
toimintaneuvotteluiden käynnistämisestä. 
Näissä kahdessa neuvottelussa on työnantajan 
ilmoittama vähennys tarve yhteensä �44 hen-
kilöä. Nämä neuvottelut ovat ilmeisesti juuri 
loppuneet, kun tämä lehti ilmestyy ja tuloksen 
voi tarkistaa PAUn kotisivuilta.

Liian hyvä työehtosopimus
PAUn keltainen kirja onkin nyt havaittu hy-
väksi työehtosopimukseksi, viestinvälitys- ja lo-
gistiikka-alalla ja siten myös työnantajalle kai-
kista kalleimmaksi vaihtoehdoksi. Onko liitto 
tehnyt asiat liian hyvin, kun olemme sopineet 
paremmat ehdot, kun muilla vastaavilla alalla 
työskentelevillä? Vuosi sitten kirjoitin Torven-
täydeltä lehteen:Jos minä olisin työnantaja, 
miksi pitäisin kalliimpaa työehtosopimusta, 
kun edullisempikin on olemassa. Valitettavas-
ti näyttää työnantaja ajatelleen asiaa juurikin 
näin. Vielä jää nähtäväksi, miten jakelussa ja 
käsittelyssä olevien työntekijöiden työehdoille 
tässämylleryksessä. Onko mahdollista neuvo-
tella Postin ja Paltan kanssa sellainen ratkaisu 
jonka kanssa voitaisiin elää?

Tsemppiä ja jaksamista kaikille, jotka ovat vielä 
jaksaneet tässä muutoksessa mukana keikkua!
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Peliporukat
Usealla työtä tekevällä ihmisellä arki saattaa 
nykypäivänä olla aikamoista jurnuttamista. 
Suomen Posti on kyllä pitänyt huolen siitä, 
että ainakin jakelussa työskentely kuluttaa var-
sinkin talvella kokonaisvaltaisesti. Rutiineja 
arjessa tietenkin tarvitaan, ne luovat raken-
netta ja niistä viikot muodostuvat, mutta jos 
arki on sitä, että ehditään vaan käydä töissä ja 
tiskata niin kyllä se on melkoista suorittamista 
ja saattaa siinä joku ahdistuakin. Eikä ole hyvä 
homma, jos vaan töitä painetaan, odotellaan 
lomaa ja ajatellaan, että sitten on vähän aikaa 
parempi olla. Tarvitaan joku ”pakopaikka” ar-
jen keskelle ja yksi erinomainen sellainen on 
peliporukat. Peliporukalla tarkoitan tässä ta-
pauksessa jotain säännöllisesti kokoontuvaa ja 
yhdessä tekevää harrastusporukkaa. Se voi olla 
vaikka mattojen kutomista ryhmässä, pelikort-
tien lätkimistä, tikanheittoa tai pallopelien pe-
laamista. Peliporukat ovat hyviä, jopa elintär-
keitä paikkoja tuulettaa päätä arjen raatamisen 
keskellä. Hyvässä harrastusporukassa fyysiset, 
psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet ja taidot tai ai-
nakin osa niistä pysyvät kunnossa.

Mitä tarvitaan hyvään ja 
kestävään peliporukkaan?
Parhaimmillan peliporukka säilyy kasassa vuo-
sia, jopa vuosikymmeniä. Se pysyy vahvana 
ja kestää pitempään kuin monet parisuhteet. 
Tiettyjen asioiden pitää kuitenkin olla kun-
nossa, jotta toiminta pyörii hyvin. Ensinnäkin 
porukat tarvitsevat vetäjiä, eli henkilöitä, jotka 
hoitavat juoksevat asiat ja pitävät toiminnan 
yleisesti hanskassa. Toiseksi asiaksi nostan sen, 
että porukan on harrastettava yhdessä sään-
nöllisesti, mutta ei kuitenkaan liian usein, 
�-� kertaa viikossa ja pari tuntia kerrallaan 
on mielestäni sopivasti. Kolmantena point-
tina on se itse tekeminen, bread and butter. 
Porukassa harrastaminen on mukavaa silloin, 
kun tulee onnistumisia, hymyillään ja nau-
retaan paljon yhdessä. Se mitä tehdään, ote-
taan tosissaan, mutta ei kuitenkaan hampaat 
irvessä ja nautitaan onnistumisista. Varsinkin 
pallopelejä harrastaneet tietävät, mitä on olla 
tutussa pukukopissa samojen tyyppien kanssa 
ennen peliä ja niiden jälkeen. Kavereille saa 
ja pitääkin kuittailla ja olenkin sanonut, että 
hyvässä porukassa uskalletaan vittuilla toisille 
niin, että kukaan ei loukkaannu siitä ja lähde 
itkien kotiin. Seuraavalla kerralla tullaan taas 

ja jos ollaan poissa, niin kysellään, että missäs 
olit viimeksi ja onko lääkärintodistusta pois-
saolosta.

Terapiaa ja
verkostoitumista
Olen ollut monissa peliporukoissa ja edellä 
mainitsin muutamia syitä olla mukana niissä 
vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Noiden 
perusasioiden lisäksi peliporukoista voi löytää 
vielä laajemmalle ulottuvia hyötyjä. Yhdes-
sä harrastaminen voi olla terapiaa, jos joskus 
on ollut murheita ja henkilökohtaisia kriisejä. 
Peliporukat ovat voineet toimia sielun hoita-
jina, jos ihmistä on kohdattunut esimerkiksi 
jokin sairaus, työttömyys, tai läheisen kuole-
ma. Vaikka ei se siellä porukassa välttämättä 
tarkoita sitä, että tarjotaan olkapäätä ja anne-
taan kaverin itkeä hetki sitä vasten. Se on sitä, 
että tehdään yhdessä, onnistutaan, nauretaan 
ja sitten taas kuittaillaan kavereille. Tätä voi 
olla hyvissä harrastusporukoissa tarjolla sään-
nöllisesti ja sen päälle tulevat toiminnan hui-
pentavat saunaillat. Yleensä saunaillan ajan-
kohtaa kysellään jo pelikauden ensimmäisissä 
tapaamisissa, koska sieltä ei haluta olla pois-
sa. Jotkut saattavat käydä harrastamassa vain 

Vapaalla
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muutaman kerran pelikauden aikana, mutta 
maksamalla jäsenmaksun haluavat lunastaa 
paikkansa saunailtoihin. Ne ovat niitä iltoja, 
joissa viimeistään tutustutaan harrastuskave-
reihin paremmin, parannetaan maailmaa ja 
verkostoidutaan. Nykyaikana nimenomaan 
kykyä verkostoitua pidetään tärkeänä, jotta 
maailman menossa mukana pysyminen olisi 
helpompaa. Harrastuksissa ammatit ja tittelit 

heitetään kyllä sivuun, mutta jokaisen osaami-
sesta ja ammattitaidosta voi jossain tilantees-
sa olla hyötyä puolin ja toisin, mikä on hyvä 
muistaa. Näin taitava verkostoituja avaa ovia 
taas uusiin harrastusporukoihin ja niiden sau-
nailtoihin ja saattaa joku löytää vaikka uuden 
työpaikan tällä tavalla. Eläköön peliporukat!

Joni Syrjä
varapuheenjohtaja, nuorisovastaava
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Edessä vasemmalta alhaalta. Tuija Lempinen, Eija Kokkonen, Susanna Sallanne, Tuomo Lilja.
Takana vasemmalta: Janne Koivunen, Joni Syrjä, Jami Simanainen, Jouko Meronen, Olli Puodinketo ja Markku Rinkinen.

Kuvasta Puuttuu Joanna Villa ja Anssi Sinisalo

Puheenjohtaja, kotisivuvastaava Eija Kokkonen eija.kokkonen(at)flexo.fi   
     04070�7���

Varapuheenjohtaja, Tiedotussihteeri Joni Syrjä
    
Sihteeri, jäsenasiat   Janne Koivunen janne.koivunen(at)luukku.com  
     04059���0�

Taloudenhoitaja, Vakuutusvastaava Pentti Wikman pena.wikman(at)phnet.fi   
     0505997088

Loma- ja koulutusvastaava  Susanna Sallanne
    
Arkistovastaava   Janne Koivunen
    
Työvöenlehtiasiamies   Pentti Wikman  
  
Nuorisovastaava   Joni Syrjä
    
Tasa-arvovastaava   Tuija Lempinen    
      
Toimikunnan muut jäsenet: Anssi Sinisalo, Olli Puodinketo, Jami Simanainen,
             Jouko Meronen, Markku Rinkinen

Varajäsenet: Joanna Villa, Tuomo Lilja

Nuotiorannan isännöitsijä Heikki Haverinen puh. 045�5����0

Toimikunta
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Heippa kaikille!
Olen Eveliina Luukkonen ja toimin Lahden 
Holman konttorin sekä Heinolan, Sysmän, 
Hartolan ja Joutsan alueiden alueluottamus-
miehenä. Aloitin alueluottarin hommissa jou-
lukuussa �0�8, kiitos siitä kaikille äänestäneil-
le.

Olen 44-vuotias ja olen ollut Postissa jakelussa 
vuodesta �007. Aloitin työt Lahdessa Metsä-
kankaalla, sittemmin olen ollut töissä myös 
Mannerheimintiellä, Launeen Valossa, Paavo-
lassa ja nykyään Holmassa.

Alueluottamusmiehen lyhyt esittäytyminen

 
Yritän luottamusmiehenä ajaa työntekijöiden 
etua, kuuntelemalla työntekijöitä ja välittämäl-
lä heiltä tullutta palautetta eteenpäin. Pyrin 
luomaan alueiden esimiesten kanssa parhaita 
mahdollisia työolosuhteita. Koko postiala on 
kuitenkin ollut viime vuosina ja tulee jatkos-
sakin olemaan valtavien haasteiden edessä 
kilpailun kiristyessä alalla sekä postin määrän 
vähentyessä.

Toivon kuitenkin, että jaksamme tsempata 
toisiamme ja tehdä yhdessä hommia mahdol-
lisimman hyvin. Aurinkoista kesää kaikille!
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Uusi osoite:

TORVEN TÄYDELTÄ
PL 47��
�5��� LAHTI

Aurinkoista kesää!


