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Tapahtumia 2016

Lomalle Lahden osaston Nuotiorantaan
Nuotioranta on PAUn Lahden osaston omistama vapaa-ajan viettopaikka, joka sijaitsee Päijänteen rannalla, luonnonkauniilla Asikkalan Pulkkilanharjulla (Lahdesta noin 45 kilometriä pohjoiseen)
PAU:n jäsenille on vuokrattavana neljä erilaista ja kokoista mökkiä
kesä- ja elokuun välisenä aikana (yhtäjaksoisesti enimmillään yksitoista vuorokautta kerrallaan). Toukokuussa ja syyskuussa on tarjolla kaikkiaan 4 mökkiä.



Mökki 1 (4 henkilöä) ja Mökki 2 (4 henkilöä); rantamökit.
Mökki 9 (6 henkilöä) ja Mökki 10 (4 henkilöä); rinnemökit.

Vuokraushinta sisältää astiat, vuodevaatteet (ei liinavaatteita). Mökeissä
on peitteet, keittotaso, kahvinkeitin, mikrouuni, jääkaappi ja kaasulämmitin. Jokapäiväinen saunomismahdollisuuden kuuluu pakettiin, sekä käyttöoikeus veneeseen ja kalastuslupa. Mökkiä kohden kalastuslupia on 1
kappale, joka kattaa yhden katiskan tai verkon ja uistelumahdollisuuden.
Tarvitset lisäksi oman valtakunnallisen kalastusluvan. Kalastustarvikkeita ei ole talon puolesta. Mökit on sähköistetty, kuten myös yleinen
piha-alue, sauna-/takka- sekä ulkokäymälä.
Takkahuoneessa on kaikkien käytettävissä sähköuuni, pakastin ja televisio
Nuotiorannassa on järjestyssäännöt (joka mökissä ja takkatuvassa),
joita tulee noudattaa. Jos sinulle tulee muutoksia ja jätät perumatta mökkivarauksen ilman pätevää syytä, perimme maksun korotettuna.
NUOTIORANNAN VUOKRAT 2016



Viikonloppuretki Tallinnaan
la-su 28. – 29.5.

Toimikunta ottaa mieluusti vastaan
tapahtumaideoita ensi syksyksi!

Osaston toimikunta 2016
Puheenjohtaja Pasi Hentunen
Vara-pj Kari Tanskanen
Sihteeri Simo Parviainen
Tiedotussihteeri Kari Tanskanen
Virkistysvastaava Mirka Lehmus
Jäsen Maarit Halttunen
Varajäsenet:
Päivi Holpainen
Tarja Päkki
Anne Virvolampi
Taloudenhoitaja Arja Sipilä
-----------------------------------------------Reilut kuljetukset -kansalaisaloite
Käypä allekirjoittamassa aloite osoitteessa https:www.fairtransporteurope.eu/.

PAUn Lahden osaston jäsenet/ muut PAUn jäsenet
1.6. – 31.8 ma-to tai pe-su: 40 €/ 75€ koko viikko 80 €/140€.
Toukokuu ja Syyskuu: 9 €/16€ vrk. 200 €/ 215€ kk mökki.
Varaukset ja lisätiedot numerosta 040 8564171. Mikäli numerosta ei
vastata, otamme yhteyttä.
Lahden osaston kotisivuilla on paikasta valokuvia ja muuta tietoa:
www.lahdenosasto.pau.fi

Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry
www.infologi.org

Kansalaisaloitteella haetaan eurooppalaisille kuljetusalan työntekijöille parempia
työ- ja elinolosuhteita. Aloitteeseen tarvitaan miljoona allekirjoittajaa. Suomen tavoitteeksi on asetettu 30000.
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”SSS-hallitus vuorotteluvapaalle…”
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Rakkaat kuulevaiset… ja teretulemast myös uudet ystäväisemme Suomenlahden eteläpuolella… mukaan suoraan lähetykseen. Tänään vieraakseni on armeliaasti kömpinyt neuvottelematon virkahenkilö Ty. Ö.
Voima.
Kiitos, kiitos. Upeaa olla täällä. En muistanutkaan, että nykyantinäköradiossa voi olla näin kova nojatuoli. Missäs pohjoiskorealaisehkossa
tehtaassa olette sen teetättäneet…
… nohnoh, eipäs salaivata kaukaista ja Kim-ikeistä kansaa. Toki ymmärtänette, että elelemme niukahkoja aikoja. Toki voimme vuorotella,
mikäli haluatte siirtyä kovalta alustalta vieläkin kovemmalle. Mutta kenties siirrymme jo vaivihkaa päivän agendaan… huomaan vasemman
herculepoirot-maisesti vahatun kulmakarvanne hienovaraisesta mininytkäyksestä, että sopii: erityisluotettavan FB-viranomaispäivittelyn
mukaan olette esittänyt nykyhallituksen siirtymistä vuorotteluvapaalle –
tasan kolmeksi vuodeksi.
Stubsahdus soikoon ja sulava soinismi singahtakoon! Totisesti toimittaja… vaiko juontajan tittelillä nostatte muikeaa liksaanne… seuraa
valppaasti aikaansa. Uskoakseni – ja olenhan jo aika päiviä sitten siirtynyt ateismin kautta multivapaa-ajattelijain iloluontoiseen kastiin – nykyisen sipiläis-vatulointihapatteen viljely on saanut työtätekevän kansanosan suoranaisen raivon valtaan, enkä tässä yhtään puolustele
Raivo Roosnan taannoisia rötöstelyjä... juu... juustosta löytyy lauloi Kisukin aikoinaan: kolme vuotta ja uudet vaalit!
Mutta herra Voima, mitä SSS-veijareiden tilalle ja eikös vuorotteluvapaan kestoa ole rajoitettu 180 vuorokauteen ja TYÖ-historiaa vaaditaan
nyt 20 ajastaikaa?! Kuinka siihen yhtälöön voitaisiin integroida 1095
päivän mahtisapatti?
Heh… arvon juontajanplanttu on harvinaisen lähellä asian ydinmehua
vai sanoisinko jopa kääpiövillakoiran karvatuppikeskittymää. Mahdatteko muistaa sanaliittoa poikkeuslaki?
Totta maar, minä sen tiedän, en turhaan ole viettänyt viittä vuotta oikeustieteellisen kuppilassa.
Oikeustieteellisen? HAH! Itse olen valkopesunkestävä Hankenin
hunsv…eh… kasvatti, ja nyt olemme täällä bamlaamassa kyvyttömän
hallituksen vuorotteluvapaaskenaariosta ja…
… herra Ty Ö. Voima, minun on pakko keskeyttää vuodatuksenne ja
pyytää teitä joko poistumaan tai esittämään pätevä vaihtoehto nykyhallituksen korvaajaksi, sillä eihän 1095 päivän vuorotteluvapaa VOI olla
toimiva ratkaisu.
Saanko esittää vasta-argumentin?
Olkaa hyvä.
Onko 1095 vuorokauden vuorotteluvapaata kokeiltu?
Ei tietenkään.
Siinäs näette.
Mitä muka?
Eikös olisi aika kokeilla sitäkin, niin nähtäisiin mihin se johtaa. Ja uskallan väittää, että ei se ainakaan paljon huonompi vaihtoehto olisi nykymeiningille.
Kieltämättä te olette loogisesti oikeilla oikeamielisen jedi-miehen jäljillä.
Silti jankutan: mitä… ketä tilalle?
HAH! Eduskunnassa on muitakin puolueita kuin SSS-skoijareiden
edustamat. Siitä se lähtee, mutta nyt minun täytyypi kiiruhtaa, kollegani
Ansi O. Sidonnainen vartoo studio-kompleksin sisäänkäynnin vetoisessa tuulikaapissa. Toki tulen mieluusti keskustelemaan uuden hallituksen ohjelman sisällöstä, jos kutsu käy. Sommoro.
Moro… ja nyt mainoksiin. Pysykää kanavalla ja – järjissänne.
---- Central Scrutinizer ----

Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry
www.infologi.org

Luottamusmiehet:
Pääluottamusmies
Informaatiologistiikka-alan TES
Ossi Lillomäki
Postintaival 7 D-talo 2.krs
puh 040 503 4301
Pääluottamusmies
Posti Oy
Mirja Sandberg
Rautatienkatu 21, 33100 Tampere
puh 0400 623 575
Pääluottamusmies
OpusCapita Group Oy
Hannu Lahdenperä
puh 0400 496 626
Luottamusmies
OpusCapita Group Oy, Postintaival
Oili Karvo
Postintaival 9
puh 050 405 9711
Luottamusmies
OpusCapita Group Oy, Keilaranta
Päivi Holpainen
Keilaranta 13 A
puh 040 507 4325
Luottamusmies
OpusCapita Group Oy, Jyväskylä
Tarja Päkki
puh 0204 521 697
Luottamusmies
OpusCapita Group Oy, Kuopio
Joonas Räsänen
puh 0204 522 009
Luottamusmies
OpusCapita Group Oy, Turku
Anne Virvolampi
puh 050 303 0856
Luottamusmies
Posti Oy
Informaatiologistiikka-alan TES
Pasi Hentunen
Postintaival 7 A-talo 6.krs
puh 040 779 2159
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Jos sairastut vuosilomasi aikana
Tuoreessa vuosilomalain muutoksessa rajoitettiin vuosiloman siirtämistä
työkyvyttömyyden takia, palauttamalla takaisin käyttöön viikon karenssin
tilanteisiin missä työkyvyttömyys alkaa vuosiloman aikana.
Tämä muutos ei kuitenkaan koske viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen tai informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksen piirissä työskenteleviä työntekijöitä, koska näissä työehtosopimuksissa on
turvattu työntekijän oikeus työkyvyttömyystilanteissa siirtää vuosilomaa
ilman karenssipäiviä.
Jos sairastut vuosilomasi aikana, ota välittömästi yhteys esimieheesi ja
pyydä loman siirtämistä työkyvyttömyysajalta myöhemmin pidettäväksi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kuukauden linkkivinkki:
http://sykettatyohon.fi/fi/teemat/psykososiaalisten-riskien-hallinta
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aikakauslehtiä edullisesti PAUn jäsenille
Otavamedia tarjoaa PAUn jäsenille/henkilökunnalle erikoisalennuksen lehtitilauksista. Alennus koskee kaikkia yhtiön lehtiä, joita ovat mm. Seura, Anna,
Suomen Kuvalehti, Suosikki, Koululainen ja Tekniikan Maailma.
Tilaukset ovat jatkuvia tilauksia, jotka hinnoitellaan 12 kuukauden määräaikaisista
normaalihinnoista ja laskutetaan yhdessä erässä. Erikoisalennukseen oikeuttavat
uudet, laskuttamattomat kotimaan tilaukset. Voimassa olevaa tilausta ei voi vaihtaa alennustilaukseen, eikä alennustilausta voi käyttää voimassaolevan määräaikaisen tilauksen jatkoksi. Tilaukset jatkuvat automaattisesti erikoishinnalla 12 kuukauden laskutusjaksoissa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan niin kauan
kuin jäsen haluaa. Tilaukset eivät sisällä tilaajaetuja.

Luottamusmies
Viestinvälitys- ja logistiikka-alan TES,

palkkaliite C, Posti Kiinteistöt Oy
Kari Tanskanen
Postintaival 7 A-talo 4.krs
puh 040 828 6742

Työsuojeluvaltuutetut:
Posti Oy
PKS, toimihenkilöt (Hki, Espoo,
Vantaa, Kauniainen), pois lukien
myymälöiden toimihenkilöt
Marjatta Makkonen
puh 040 824 6879
ICT-tehtävät
Pasi Hentunen
puh 040 779 2159
OpusCapita Group Oy
Työsuojeluvaltuutettu
Päivi Holpainen
puh 040 507 4325
Varatyösuojeluvaltuutettu
Oili Karvo
puh 050 405 9711

Osoitteen www.infologi.org etusivulla
voit vastata kyselyyn:

Otavamedian alennusetu on voimassa niin kauan kuin henkilö on PAUn jäsen tai sopimus on voimassa. Sopimus tarkistetaan vuosittain.
Otavamedian aikakauslehtiä voit tilata erikoisalennuksella tästä linkistä: www.otavamedia.fi/pau

-------------------------------------------------Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry on Posti
Groupissa ja OpusCapita Groupissa erityyppisissä asiantuntijatehtävissä työskentelevien
ammattiosasto.

Osaston toimikunta ja luottamushenkilöt toivottavat kaikille
oivallista ja rentouttavaa kesää!

Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry
www.infologi.org

Ammattiosasto on perustettu vuonna 1973 ja
on Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n jäsenosasto.

