POSTI- JA LOGISTIIKKA-ALAN ASIANTUNTIJAT RY
TOIMINTAKERTOMUS 2014

1. JOHDANTO
Vuosi 2014 oli Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry:n 42. toimintavuosi. Vuoden aikana osaston toiminta oli
totutun aktiivista.
Vuoden aikana postialan suuri rakennemuutos jatkui. Itella jatkoi toimintaansa vuoteen 2020 ulottuvan vision ja
strategisten tavoitteidensa mukaisesti. Itellan tavoite on olla postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluiden
markkinajohtaja Suomessa ja Venäjällä, jotka ovat Itellan päämarkkinoita.
Kuitenkin perinteisen postin lähetysmäärien huomattava väheneminen tulee työnantajan arvion mukaan
vähentämään postialalta jopa 8000 työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä.

2. OSASTON KOKOUKSET JA TOIMIKUNTA
Maaliskuussa pidettyyn sääntömääräiseen vuosikokoukseen osallistui 20 osastomme jäsentä.
Toimikunta kokoontui vuoden aikana yksitoista kertaa, käsitellen osaston toimintaan ja edunvalvontatyöhön liittyviä
ajankohtaisia asioita ja tapahtumia. Toimikunnan jäsenten lisäksi kokouksiin osallistui myös muissa
luottamustehtävissä toimivia osastomme jäseniä.
Toimikunnan ja luottamushenkilöiden intensiivikokous pidettiin elo-syyskuun vaihteessa Tallinnassa.
Intensiivikokouksessa käytiin läpi toimintavuoden tapahtumia sekä erityisesti keskusteltiin myöhemmin syksyllä
käytyjen tes-neuvotteluihin liittyvistä asioista.
Toimikuntaan vuonna 2014 kuuluivat: Pasi Hentunen (pj), Simo Parviainen (sihteeri) Kari Tanskanen (vara-pj ja
tiedotussihteeri), Oili Karvo (virkistys- ja nuorisovastaava) ja Maarit Vihanto sekä varajäsenet Johanna HallbergLuukko ja Päivi Holpainen.
Osaston taloudenhoitajana toimi Arja Sipilä.

3. TES- JA JÄRJESTÖPOLIITTINEN TOIMINTA
Osastomme jäseniä kuuluu niin Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen C-palkkaliitteen kuin
Informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksen piiriin.
Lokakuun lopussa aikaansaadun neuvottelutuloksen pohjalta Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry ja Palvelualojen
työnantajat PALTA ry hyväksyivät uudet työehtosopimukset Viestinvälitys- ja logistiikka-alalle sekä
Informaatiologistiikka-alalle. Sopimuskauden pituus on yksi vuosi ja se päättyy 31.10.2015. Palkankorotukset
noudattavat työllisyys- ja kasvusopimuksen linjaa, joka on 0,4 %. Lisäksi sovittiin sopimuskauden pituinen jatko
muutosturvalle, missä tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotulla työntekijällä on oikeus työsuhteen
pituudesta riippuen vähintään irtisanomisajan palkkaa vastaavaan muutosturvarahaan.
Informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksen valtakunnallisena pääluottamusmiehen tehtävässä toimi osastomme
jäsen Ossi Lillomäki.
Informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksen pääluottamusmiehinä Itella Oyj:ssä ja OpusCapita Group Oy:ssä toimi
osastomme jäsenet Lena Lahti ja Hannu Lahdenperä.

Työpaikan luottamusmiehen tehtävässä toimintavuoden aikana toimivat OpusCapita Group Oy:ssä Johanna HallbergLuukko, Päivi Holpainen, Oili Karvo, Tarja Päkki ja Anne Virvolampi. Itella Real Estate Oy:ssä Kari Tanskanen. Itella
Oyj:ssä Pasi Hentunen.
Informaatiologistiikka-alan tehtävissä työskentelevien päätoimisen työsuojeluvaltuutetun tehtävää hoiti Johanna
Hallberg-Luukko. Itella Real Estate Oy:ssä työsuojeluvaltuutetun tehtävässä jatkoi Kari Tanskanen.
PAU:n liittohallituksessa jatkoi Lena Lahti ja liittovaltuustossa Oili Karvo, varalla Pasi Hentunen.

4. TIEDOTUS JA VAPAA-AJAN TOIMINTA
Jäsentiedotteet toimitimme jäsenille sähköpostitse. Lisäksi julkaisimme kirjoituksia ja tiedotuksia toiminnastamme
Reitti-lehdessä. Osaston Internet-sivut ovat osoitteessa www.infologi.org.
Vuoden aikana järjestimme retkiä erilaisiin kulttuuritapahtumiin. Keväällä järjestimme viikonloppumatkan Tallinnaan.
Osasto tuki jäsenten osallistumiskustannuksia näihin tapahtumiin.
Vapaa-ajan tapahtumat olivat jäsentemme keskuudessa myös vuonna 2014 erittäin suosittuja. Katsomme niiden
järjestämisen olevan edelleen perusteltua, toimintamme pääpainon kuitenkin ollessa laadukkaassa
edunvalvontatyössä.

5. MUU TOIMINTA
Osasto maksoi lehtitukea. Lisäksi tuimme pienellä rahalahjoituksella Hyvä Joulumieli -keräystä.

6. JÄSENISTÖ
Vuoden aikana osastoon liittyi 41 uutta jäsentä. Vuoden lopussa kokonaisjäsenmäärä oli 348.

7. TALOUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT
Tilikauden ylijäämä oli 1 714,58 euroa (edellisen tilikauden ylijäämä 4 207,77 euroa). Tilivuoden päättyessä osaston
rahoitusomaisuus oli 51 824,36 euroa.
Toiminnantarkastajina toimivat Kirsi Lauren ja Leila Lempinen, varalla Lena Lahti ja Ossi Lillomäki.

