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POSTI- JA LOGISTIIKKA-ALAN ASIANTUNTIJAT RY 
TOIMINTAKERTOMUS 2012 

 
 

 
 
1. JOHDANTO 
 
Vuosi 2012 oli Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry:n 40. toimintavuosi. Vuoden aikana osaston toiminta oli 
totutun aktiivista.  
 
Juhlavuotta vietettiin pääasiassa työn merkeissä. Juhlavuoden päätapahtuma oli lokakuussa laivakokouksena pidetty 
syyskokous, minkä yhteydessä myös hieman juhlistimme merkkivuotta. Tilaisuuteen osallistui kutsuvieraita muista 
pääkaupunkiseudulla toimivista PAU:n ammattiosastoista sekä liiton toimistolta.  
  
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on ollut mukana kuljetusliittojen yhdistymishankkeessa, minkä tavoitteena on 
kuljetusliittojen yhdistyminen. Hankkeessa ovat vielä mukana Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Ilmailualan 
Unioni IAU, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU, Suomen Merimies-Unioni SMU ja Suomen Lentoemäntä- ja 
Stuerttiyhdistys SLSY. 
 
Hankkeen etenemistä on ollut mahdollista seurata internetin välityksellä hankkeen omilta nettisivuilta. Hankkeen 
selvitysmies Jussi Koivusen mukaan aiesopimus näiden viiden liiton yhdistymisestä on tarkoitus tehdä kevään 2013 
aikana. 
 
Ennen kuin otamme ammattiosastona lopullisesti kantaa tämän uuden kuljetusalojen liiton puolesta tai vastaan, on 
ammattiosastomme ja jäsentemme edustamien ammattiryhmien kannalta ehdottoman tärkeää varmistua, että 
vaikutus- ja osallistumismahdollisuutemme säilyvät vähintäänkin ennallaan myös tässä uudessa kuljetusalojen 
liitossa. 
 
  
2. OSASTON KOKOUKSET JA TOIMIKUNTA 
 
Osasto järjesti sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Kevätkokoukseen osallistui 27 ja syyskokoukseen 41 
osastomme jäsentä. 
 
Toimikunta kokoontui vuoden aikana yksitoista kertaa, käsitellen osaston toimintaan ja edunvalvontatyöhön liittyviä 
ajankohtaisia asioita ja tapahtumia. Toimikunnan jäsenten ja muiden luottamushenkilöiden osallistuminen 
toimikunnan kokouksiin oli koko vuoden ajan aktiivista. 
 
Toimikunnan ja luottamushenkilöiden intensiivikokous pidettiin syyskuussa m/s Princess Marialla. 
Intensiivikokouksessa käytiin läpi toimintavuoden tapahtumia ja valmisteltiin osaston toimintasuunnitelmaa vuodelle 
2013.  
 
Toimikuntaan vuonna 2012 kuuluivat: Pasi Hentunen (pj), Kari Tanskanen (vara-pj ja tiedotussihteeri), Kirsi Roisko 
(sihteeri), Arja Sipilä (taloudenhoitaja), Sami Törrönen (virkistys- ja nuorisovastaava), Oili Karvo ja Maarit Vihanto 
sekä varajäsenet Arto Leskinen ja Simo Parviainen.  
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3. TES- JA JÄRJESTÖPOLIITTINEN TOIMINTA 
 
Osastomme jäseniä kuuluu niin Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen C-palkkaliitteen kuin 
Informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksen piiriin. 
 
Syksyllä 2011 Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n välillä neuvoteltiin 
työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimuksen (ent. TUPO) mukaiset työehtosopimukset niin Viestinvälitys- ja 
logistiikka-alalle kuin Informaatiologistiikka-alalle. Nämä sopimukset ovat voimassa 31. lokakuuta 2013 saakka  
 
Informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksen valtakunnallisena pääluottamusmiehen tehtävässä toimi osastomme 
jäsen Ossi Lillomäki.  
 
Informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksen pääluottamusmiehenä Itella Oyj:ssä ja Itella Information Oy:ssä toimi 
osastomme jäsen Lena Lahti. 
 
Työpaikan luottamusmiehen tehtävässä toimintavuoden aikana toimivat Itella Information Oy:ssä Johanna Hallberg-
Luukko, Päivi Holpainen, Oili Karvo, Anneli Paasonen ja Tarja Päkki. Itella Oyj:ssä Pasi Hentunen. 
 
Työsuojeluvaltuutetun tehtävässä toimivat osastomme jäsenistä Kari Tanskanen Itella Real Estate Oy:ssä ja Pasi 
Hentunen Itella Oyj:ssä. 
 
PAU:n liittohallituksen työskentelyyn osallistui Lena Lahti.  
 
Liittovaltuuston jäsenenä toimi Pasi Hentunen sekä Jussi Hämäläinen Maarit Kuikan (PAU:n Pasilan osasto ry) 
varajäsenenä. 
  
Osastomme jäseniä toimi vuoden aikana myös useissa PAU:n liittohallituksen alaisissa valiokunnissa.  
 
 
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. 
Näiden tapahtumien kustannuksia osastomme tuki rahallisesti. 
  
Järjestetyt vapaa-ajan tapahtumat olivat myös vuonna 2012 erittäin suosittuja jäsentemme keskuudessa. 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 30 uutta jäsentä. Vuoden lopussa jäsenmäärä oli 256. 
 
7. TALOUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT 
 
Tilikauden ylijäämä oli 1 805,89 euroa (edellisen vuoden ylijäämä 7 120,58 euroa). Tilivuoden päättyessä osaston 
rahoitusomaisuus oli 45 351,10 euroa. 
 
Toiminnantarkastajina toimivat Leila Lempinen ja Kirsi Lauren, varalla Mona Terävuo ja Ossi Lillomäki. 

http://www.infologi.org/

