POSTI- JA LOGISTIIKKA-ALAN ASIANTUNTIJAT RY
TOIMINTAKERTOMUS 2016

1. JOHDANTO

Vuosi 2016 oli Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana osaston toiminta oli
totutun aktiivista.
Vuosi kului Postissa ja OpusCapitassa suurten muutosten keskellä, joilla oli vaikutuksia myös jäsentemme
asemaan.
Tammikuussa työmarkkinakeskusjärjestöt solmivat monien vaiheiden jälkeen kilpailukykysopimuksen, minkä
tavoitteena on parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä, lisätä talouskasvua ja luoda uusia
työpaikkoja.
Työehtosopimusten voimassaoloa jatkettiin 12 kuukaudella eikä niihin tehty palkkoja tai muita
kustannusvaikutteisia muutoksia.
Tämä kilpailukykysopimus on todennäköisesti viimeinen Suomessa solmittu keskusjärjestötason sopimus, kun
Elinkeinoelämän keskusliitto muutti sääntöjänsä niin ettei se enää tee keskitettyjä työmarkkinaratkaisuja.
Kilpailukykysopimuksen synnyttyä maan hallitus perui tekemänsä pakkolakiesitykset, joilla olisi puututtu suoraan
palkansaajien taloudellisiin etuuksiin ja työmarkkinajärjestöjen sopimusvapauteen.

2. OSASTON KOKOUKSET JA TOIMIKUNTA
Maaliskuussa pidettyyn sääntömääräiseen vuosikokoukseen osallistui 24 osastomme jäsentä.
Toimikunta kokoontui vuoden aikana yksitoista kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 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 syyskuun alussa risteilyllä Tukholmaan.
Intensiivikokouksessa käytiin läpi toimintavuoden tapahtumia sekä suunniteltiin tulevaa toimintaa.
Toimikuntaan vuonna 2016 kuuluivat: Pasi Hentunen (pj), Simo Parviainen (sihteeri) Kari Tanskanen (vara-pj ja
tiedotussihteeri), Mirka Lehmus (virkistys- ja nuorisovastaava) ja Maarit Halttunen sekä varajäsenet Päivi
Holpainen, Tarja Päkki ja Anne Virvolampi.
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.
Viestinvälitys- ja logistiikka-alalla työehtosopimus on voimassa 31.10.2017 asti ja Informaatiologistiikka-alan
työehtosopimus on voimassa 31.1.2018 asti.
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Informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksen valtakunnallisen pääluottamusmiehen tehtävässä toimi
osastomme jäsen Ossi Lillomäki.
OpusCapita Group Oy:ssä pääluottamusmiehenä toimi Hannu Lahdenperä, varalla Oili Karvo.
Työsuojeluvaltuutettuna toimi Päivi Holpainen, varalla Oili Karvo.
Työpaikan luottamusmiehen tehtävässä vuoden aikana toimivat OpusCapita Group Oy:ssä Päivi Holpainen, Oili
Karvo, Tarja Päkki ja Anne Virvolampi. Posti Kiinteistöt Oy:ssä Kari Tanskanen. Posti Oy:ssä Pasi Hentunen.
PAU:n liittohallituksen jäsenenä toimi Ossi Lillomäki.
PAU:n liittovaltuuston jäsenenä toimi 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 suosittuja myös vuonna 2016. Jäsenistöltä saadun
palautteen perusteella vapaa-ajan virkistystoiminnan järjestäminen on laadukkaan edunvalvontatyön ohella
tärkeä osa ammattiosaston toimintaa.

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

6. JÄSENISTÖ
Vuoden aikana osastoon liittyi 3 uutta jäsentä. Vuoden lopussa kokonaisjäsenmäärä oli 323.

7. TALOUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT
Tilikauden ylijäämä oli 1 438,49 euroa (edellisen tilikauden ylijäämä 3 670,87 euroa). Tilivuoden päättyessä
osaston rahoitusomaisuus oli 56 257,49 euroa.
Toiminnantarkastajat olivat Kirsi Lauren ja Leila Lempinen, varalla Lena Lahti ja Ossi Lillomäki.
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