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POSTI- JA LOGISTIIKKA-ALAN ASIANTUN-
TIJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 
VUODELLE 2017 

 
1. YLEISTÄ 

Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry on Posti Group Oyj:ssa ja OpusCapita 
Group Oy:ssa Viestinvälitys- ja logistiikka-alan asiantuntija- sekä Informaa-
tiologistiikka-alan asiantuntija- ja ammattitehtävissä työskentelevien ammat-
tiosasto, joka on PAU ry:n jäsenosasto. Työssäkäyvien jäsenten määrä on 

noin 220. 
Vuosi 2017 on ammattiosastomme 45. toimintavuosi. 
 

2. TES-TOIMINTA, EDUNVALVONTA JA JÄRJESTÖPOLI-

TIIKKA 

Osastomme jäseniä työskentelee Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n ja 
Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n välillä sovittujen Viestinvälitys- ja logis-
tiikka-alan kuin Informaatiologistiikka-alan työehtosopimusten piiriin kuulu-
vissa tehtävissä. 
 
Ammattiosastomme jäsenten edunvalvojat valvovat näiden työehtosopimuk-
sien soveltamista niillä työpaikoilla, joilla jäseniämme työskentelee sekä toi-
mivat aktiivisesti työehtojen ja työpaikkojen muiden olosuhteiden paranta-

miseksi.  
 

   
          Tapahtumia 2017 
 

 Viikonloppuretki Tallinnaan la-su 
27. – 28.5.  

 

 
 
Helsingin teatteriesitys on lauantaina 
26.8.2017 klo 19.00 Myrskyluodon 
Maija, Helsingin kaupunginteatterissa. 
Ilmoittautuminen teatteriin aukeaa 
toukokuun lopussa ja päättyy elokuun 
puolessa välissä. 
    
          
 
 

                 
  Osaston toimikunta 2017 
 
 
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 
 
------------------------------------------------ 

Kuukauden sitaatti: ”Suorita tehtäväsi 
huonosti ja syytä kelvottomia laitteita, 
koneita tai työvälineitä. Harmittele, 
että ne estävät työn tekemisen asian-
mukaisesti.” - Simple Sabotage Field 
Manual, CIA (v.1944). 
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Toimikunnan kokouksia pidetään heinäkuuta lukuun ottamatta kerran kuu-

kaudessa. Toimikunnan kokouksiin kutsutaan toimikunnan jäsenten lisäksi 
muutkin osastomme luottamushenkilöt. 
 
Ammattiosastomme jäseniä on työpaikkojen luottamusmiehinä ja työsuoje-
luvaltuutettuina niin Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen C-
palkkaliitettä kuin Informaatiologistiikka-alan työehtosopimusta noudattavien 
jäsentemme työpaikoilla. 
 
Vuoden 2017 aikana varmistamme eri tavoin ammattiosastomme luottamus-
henkilöiden mahdollisuuksia hoitaa luottamustehtäviään mm kannustamalla 
heitä osallistumaan luottamushenkilöille ja toimikunnan jäsenille tarkoitettui-
hin koulutustilaisuuksiin. Osasto voi tukea pienellä stipendillä esim Kiljavan 
järjestökursseille osallistuvia tai muuta omalla ajalla tapahtuvaa ay-koulu-
tusta.  

 
Ammattiosastomme jäsen Ossi Lillomäki toimii Informaatiologistiikka-alan 
työehtosopimuksen valtakunnallisena pääluottamusmiehenä sekä PAU ry:n 
hallituksen jäsenenä. Oili Karvo on PAU ry:n liittovaltuuston jäsen. Informaa-
tiologistiikka-alan valiokuntaan kuuluu useita osastomme jäseniä ja sen pu-
heenjohtajana toimii pääluottamusmies Hannu Lahdenperä. 
 
 
Kesäkuussa pidettävässä PAU ry:n XXV liittokokouksessa tavoitteemme on 
säilyttää nykyiset paikat liittohallituksessa ja valtuustossa. Esitämme liittoko-
koukselle myös liiton sääntöihin muutosta, mikä mahdollistaa jäsenmaksun 
euromääräisen ylärajan asettamisen. 
 
Järjestäytymisasteen kasvattaminen toiminta-alueellamme on myös vuoden 
2017 tärkeä tavoite.  

 
Kokemustemme perusteella parhaiten uusien jäsenien rekrytoinnissa onnis-
tumme harjoittamalla tehokasta edunvalvontaa. Järjestäytymisastetta kasva-
tetaan lähestymällä potentiaalisia uusia jäseniä henkilökohtaisesti sekä jär-
jestämällä järjestäytymistä edistäviä tilaisuuksia niillä työpaikoilla, joissa jä-
senpotentiaalia on. 
 
Järjestämme työpaikkojen paikallisten edunvalvojien aloitteesta järjestäyty-
mistä edistäviä tilaisuuksia sekä tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista asioista. 
 
Uusien jäsenten hankintaa ja nykyisten jäsenten korkeatasoista palvelua tu-
kee ammattiosaston säännöllinen tiedotus- ja koulutustoiminta. 
 
Toimikunta ja ammattiosaston muut luottamushenkilöt ovat päävastuussa 
uusien jäsenten rekrytointityössä. 
 
Lisäksi toimikunta ja muut osaston aktiivitoimijat jatkavat toimenpiteitä joi-
den tavoitteena on kaikkien Posti Groupissa Informaatiologistiikka-alan työ-
ehtosopimuksen ja Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen C-
palkkaliitteen piirissä työskentelevien PAU:n jäsenten järjestäytyminen sa-
maan ammattiosastoon. 
 
Aktiivista yhteydenpitoa muita ammattiryhmiä edustavien PAU:n ammatti-
osastojen kanssa jatketaan entiseen tapaan. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Luottamusmiehet: 
 
Pääluottamusmies  
Informaatiologistiikka-alan TES     
Ossi Lillomäki  
Postintaival 7 d-talo 2.krs 
puh 040 503 4301 
 
Pääluottamusmies 
Posti Oy 
Mirja Sandberg 
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 
Postintaival 7 B 
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 
Posti Oy, Turku 
Anne Virvolampi  
puh 050 303 0856 

 
Luottamusmies  
Posti Oy 
Informaatiologistiikka-alan TES     
Pasi Hentunen 
Postintaival 7 C  
puh 040 779 2159 
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3. JÄSENHUOLTO 
 

3.1 Tiedotustoiminta 
Ammattiosaston nettisivuille (www.infologi.org) on koottu tiedot ammatti-
osastosta ja sen toiminnasta, edunvalvojien yhteystiedot, ammattiosaston 
julkaisemat tiedotteet ja muut tiedotusmateriaali sekä linkkejä mm PAU:n 
nettisivuille ja muihin hyödyllisiin sivustoihin.   
 
PAU:n nettisivuilta (www.pau.fi) voi lukea muita liiton tiedotteita, tietoja liiton 
tarjoamista jäseneduista ja palveluista sekä voimassa olevista työehtosopi-
muksista. 
 
Kokouskutsut, jäsentiedotteet, ajankohtaistiedotteet sekä tiedotteet ammat-
tiosaston järjestämistä tapahtumista lähetetään jäsenistölle sähköpostitse. 
Lisäksi käytämme jäsenviestinnässä tarpeen mukaan myös muita viestintä-

kanavia. 
 
Sääntömääräisestä vuosikokouksesta ilmoitetaan myös Reitti-lehdessä. 
 
Ammattiosaston jäsentiedotteita julkaistaan säännöllisesti. Tiedotteet sisältä-
vät ajankohtaistiedotteiden lisäksi myös omat palstat luottamusmiesten, työ-
suojeluvaltuutettujen ja puheenjohtajan kuulumisille.  
 
Ammattiosaston esitettä käytetään myös osaston markkinoinnissa. Esite toi-
mitetaan osaston aktiivien toimesta joko henkilökohtaisesti tai postitse uusille 
työntekijöille ja muille potentiaalisille uusille jäsenille. 
 
 
3.2 Koulutustoiminta 

Kannustamme jäseniämme osallistumaan myös muihin muun muassa PAU:n, 
Työväen sivistysliiton ja Työhyvinvointisäätiön järjestämiin koulutuksiin. 
 
3.3 Virkistys- ja kulttuuritoiminta 

 
Järjestämme toukokuun lopussa viikonloppuretken Tallinnaan, jonka kustan-
nuksiin ammattiosasto osallistuu. 
 
Kannustamme jäseniämme osallistumaan muun muassa Työhyvinvointisää-
tiön järjestämiin työhyvinvointia parantaviin liikunta- ja terveystapahtumiin 
sekä aktiivilomille. 
 
Ammattiosasto maksaa lehtitilaustukea aatteellisten lehtien tilausmaksuihin 
20 euroa / jäsen. Lisätietoa siitä, mitkä lehdet ovat tuen piirissä saa toimi-

kunnan jäseniltä. 
 
Lisäksi ammattiosasto järjestää retkiä teatteriesityksiin, konsertteihin ja mui-
hin vastaaviin tapahtumiin. Ammattiosasto osallistuu näiden retkien kustan-
nuksiin. Tapahtumia järjestetään pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Jyväsky-
lässä.  
 

4. MUU TOIMINTA 

Osallistumme myös vuonna 2017 joidenkin tärkeiksi katsomiemme hyvänte-
keväisyyskohteiden tukemiseen. Tällaista kohteita voivat olla esimerkiksi joi-
denkin yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan tukeminen tai lahjoitus johon-
kin katastrofi- tai muuhun vastaavaan rahastoon. 
 

 
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 
 
 
OpusCapita Group Oy 
 
Työsuojeluvaltuutettu 
Päivi Holpainen 
puh 040 507 4325 
 
Varatyösuojeluvaltuutettu 
Oili Karvo 
puh 050 405 9711 
 
 

                      

 
 
Luottamushenkilöiden ja toimikun-
nan jäsenten kesälomat 2017:          
 
Ossi Lillomäki 26.6.-30.7. (Sijainen: 

Päivi Holpainen 1.1.- 30.7.). 
Hannu Lahdenperä 26.6-30.7. 
Pasi Hentunen 10.-28.7. ja 14.-18.8. 

Kari Tanskanen 5.-25.6. ja 7.-13.8. 
Simo Parviainen 3.-30.7. 
Mirka Lehmus 3.-23.7. 
Maarit Halttunen 3.-29.7. 
Päivi Holpainen 19.-30.6. ja 31.7.-16.8. 

Tarja Päkki 26.6-16.7. 

Anne Virvolampi 10.7.-6.8. 
Oili Karvo 3.-30.7. 
 

http://www.infologi.org/
http://www.pau.fi/
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Liittojäsenten vapaa-ajan lomat-etusi -12 % päivän hinnasta 

Cumulus Resortit tarjoavat PAUn jäsenille erikoishintaisen vapaa-
ajan majoituksen 1.1. – 31.12.2017. Etusi on -12% päivän hinnasta. 

Varaukset vain tuotetunnuksella SIPIETU12 osoitteesta https://boo-
king.restel.fi/. Erikoishintaisia huoneita on myynnissä rajoitetusti/ho-
telli/päivä. Hinta ei ole voimassa erikoisajankohtina. Tarjous koskee uu-
sia varauksia ja vapaa-ajan matkustusta. Maksu käteisellä tai henkilö-
kohtaisella maksukortilla. PAUn jäsenkortti esitettävä pyydettäessä. 

Majoitushinnat sisältävät majoituksen lisäksi runsaan buffet-aamiaisen 
sekä kylpylähotelleissa kylpyläosaston käytön. Tutustu tarkemmin Cu-
mulus Resort-hotellien palveluihin osoitteessa cumulus.fi. 

Tarjous koskee seuraavia kylpylähotelleja: Cumulus Resort Aulanko, 
Cumulus Resort Eden, Cumulus Resort Laajavuori, Cumulus Resort, 
Ikaalisten kylpylä, Cumulus Resort Siuntion sekä Cumulus Resort Imat-
ran Valtionhotelli.  

Tarjous koskee seuraavia hotelleja: Cumulus Resort Rukahovi 

 

 

Osaston toimikunta ja luottamushenkilöt toivottavat kaikille 

aurinkoista ja rentouttavaa kesää!      

 
 

           

 
………..worth checking out………….. 
 

 
 
            Työhyvinvointisäätiö. 
 
……………kantsii tsekata…………… 
------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 

PAUn jäsenillä on käytössään 
nyt suuri joukko erilaisia etuja 
ja alennuksia ammattiliittojen 
yhteisen jäsenedut.fi -palvelun 
kautta. Palvelun löydät osoit-
teesta www.jasenedut.fi ja uu-
simpiin etuihin ja tarjouksiin voi 
tutustua myös Jäsenedut Face-
book-sivujen kautta (FB-sivun 
osoite: https://www.face-
book.com/jasenedut/.)  
 
Palvelujen käyttäminen edellyt-
tää jäsenkortin näyttämistä pal-
velua hankittaessa. Palvelusta 
voi tilata uutiskirjeen, josta näet 
aina uusimmat jäsenedut. 
Oheisesta linkistä pääsee kat-
somaan toukokuun uutiskir-
jettä: Uutiskirje 5/2017. 
 
 
-------------------------------------------------- 
Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry on 
Posti Groupissa ja OpusCapita Groupissa 
erityyppisissä asiantuntijatehtävissä työs-
kentelevien ammattiosasto. 
 
Ammattiosasto on perustettu vuonna 
1973 ja on Posti- ja logistiikka-alan unioni 
PAU:n jäsenosasto. 

 

https://booking.restel.fi/
https://booking.restel.fi/
http://www.tyohyvinvointisaatio.fi/hankkeet/
http://www.jasenedut.fi/
https://www.facebook.com/jasenedut/
https://www.facebook.com/jasenedut/
http://mailchi.mp/jasenedut/oqg7kze4zr-474097?e=%5bUNIQID%5d

