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Tapahtumia 2018-2019
PAU tekee uusia työtaistelupäätöksiä

•

PAU tekee uusia työtaistelupäätöksiä hallituksen irtisanomissuojan heikentämistä vastaan lokakuun aikana.

•

PAU:n liittohallitus käsitteli lokakuun alun kokouksessaan
poliittisia työtaistelutoimia maan hallituksen irtisanomissuojan heikentämistä vastaan. Liittohallitus totesi, että PAU on
mukana liittojen yhteisessä rintamassa vastustamassa lakiesitystä, joka asettaa työntekijät eriarvoiseen asemaan työpaikan koon perusteella. Mikäli hallitus ei vedä lakiesitystään
irtisanomissuojan heikentämisestä pois, tulee PAU käynnistämään uusia työtaistelutoimia.

Jokainen voi kieltäytyä edelleen ylitöistä
Postin ja Flexon työpaikkoja koskeva ylityökielto päättyi
sunnuntaina 7.10.2018 klo 24.00. Tästä huolimatta ylitöiden
tekeminen on työaikalain mukaan edelleen vapaaehtoista.

•

Musta Saara, Kansallisteatteri 14.11
Liittovaltuuston kokous
19.-20.11
PAU:n Talvipäivät 1617.3.19 Flamingo, Vantaa

Osaston toimikunta 2018
Puheenjohtaja Pasi Hentunen
Vara-pj Kari Tanskanen
Sihteeri Simo Parviainen
Tiedotussihteeri Kari Tanskanen
Virkistysvastaava Mirka Lehmus
Jäsenhankintavastaava Päivi Holpainen
Varajäsen Jaana Toivonen
Taloudenhoitaja Arja Sipilä

Seuraa tilanteen kehittymistä
----------------------------------------------

PAU tiedottaa irtisanomissuojan heikentämiseen liittyvän
tilanteen kehittymistä liiton verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa ja jäsentiedotteilla. Päivitä sähköisessä jäsenpalvelussa jäsentietoihisi sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja
ammattinimikkeesi osoitteessa www.pau.fi. Saat liitolta helpommin tiedotteita ja ajankohtaisia uutisia, kun jäsentietosi
ovat kunnossa.
Lisätietoja: Pääluottamusmiehet

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

www.tyohyvinvointisaatio.fi
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WEB-POLL
Osallistuthan nettisivujemme tuoreimpaan kyselyyn osoitteessa
http://infologi.org/. Voit valita useamman kuin yhden vaihtoehdon.

Luottamusmiehet:
Pääluottamusmies
Informaatiologistiikka-alan TES
Ossi Lillomäki
Postintaival 7 D-talo 2.krs
puh 040 503 4301
Pääluottamusmies
Flexo, Posti Messaging, Turun
palkkahallinto
Hannu Lahdenperä
puh 0400 496 626
Varapääluottamusmies
Flexo, Posti Messaging, Turun
palkkahallinto
Päivi Holpainen
puh 040 507 4325
Luottamusmies
Palkkahallinto
Mirka Lehmus
Rydönnotko 1
20360 Turku
puh 050 3646 565
Varaluottamusmies
Palkkahallinto
Jaana Toivonen
Rydönnotko 1
20360 Turku
puh 050 3646 464
Luottamusmies
Viestinvälitys- ja logistiikka-alan TES,

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

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

"Popsi, popsi porkkanaa..."
-

Mr Luo-Mu Pork-Kana, hienoa, että pääsitte tulemaan ja vieläpä hyvin lyhyellä varoajalla, sillä uskoakseni teillä tonaalisen väriopin laitoksella on piisannut viime viikkoina kiirusta.

-

Kyllä, oikein visertelette ja oletteko muuten jo pitkäänkin kärsinyt keskivaikeasta s-viasta?

-

S-viasta? Nyt putosin kärryn aisain väliin tai pitäisikö
sanoa vetyatomiytimen välittömästä läheisyydestä
letkeälle ja värittömälle elektronikuorelle köllöttelemään.

-

Hmm, suokaa anteeksi epätäsmällisyyteni, olenhan
vasta pelkästään tonaalisen väriopin apulaisdosentti
enkä soisi itsenikään sortumaan ammatillisen jargonin viljelyyn. S-viittaus tuli mieleeni kasvojenne sinertävästä väristä... Pale Blue Eyes...

-

...Velvet Underground, vuodelta 1969, written by Lou
Reed.

-

Täsmälleen, ja olisin kovin kiitollinen, mikäli nyt viitsisitte kertoa, miksi halusitte minut kyläilemään?

-

Jep, kiivetään asiantynkään. Pikkulinnut ovat antaneet visertää korvaani, että te olette jollain lailla olleet
tekemisissä Postin oranssin kanssa... hei mitä te nyt
tuolla veitsellä...

-

... suokaa anteeksi. Lounas jäi väliin - jälleen kerran ja ajattelin kuoraista maukkaan egyptiläisen Navelappelsiinin, ja jahka projekti on saatu päätökseen niin
saatan tarjota teillekin yhden lohkon. Ja, saanen pyytää: toivekappaleeni olisi Aikakoneen Keltainen...

-

...Herra Pork-Kana, saanen huomauttaa ystävällishenkisesti, että tämä lähetys ei ole mikään toivekonsertti.

-

Eikö?

-

Ei todellakaan, ja sitä paitsi itse en pidä kyseisestä
piisistä rahtuakaan, ja älkää nyt hyvä mies alkako
kesken lähetyksen riisua - kenkiänne... Blue Suede

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

Posti Oy
PKS, toimihenkilöt (Hki, Espoo,
Vantaa, Kauniainen), pois lukien
myymälöiden toimihenkilöt
Marjatta Makkonen
puh 040 824 6879

Flexo, Posti Messaging, Turun
palkkahallinto, Posti ICT
Työsuojeluvaltuutettu
Päivi Holpainen
puh 040 507 4325

Oheisesta linkistä pääset silmäilemään informaatiologistiikka-alan ja
viestinvälitys- ja logistiikka-alan uusittuja työehtosopimuksia:
https://www.pau.fi/edunvalvonta/ty
oehtosopimukset.html.

Löydät sopimukset (sekä palkkataulukot) myös osaston nettisivuilta
osoitteesta:
http://infologi.org/?page_id=23.
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-

Carl Perkins, vuodelta 1956. Ylivoimaisesti tunnetuin
versio Elviksen, Suomessa Hurriganeskin versio verevästi.

-

Bullseye, my master! Mutta eikös olisi jo aika siirtyä
oranssiseen maailmaan...

-

Malttia ystäväiseni, malttia. Tässä, maistakaa. Tosi
mehukas ja täyteläinen slaissi, vaikka ite kehunkin.

-

Ei kiitos...I See Red...

-

Nyt heitit äkkiväärän kierresyötön, suoranaisen viisimetrisen tolpan. Kenen versiota haet, originaalia
varmaan... ABBA:n Anni-Fri Lyngstad ja vuosi oli
1982 ja säveltäjä Gerryn veli Jim Rafferty. Nam, hyvää oli. Harmi, että sulle ei ollut kokonaista. Olis voinu maistua... ei mutta, helskutarallaa, kerropas 68vuotiaalle sedälle paljonko tiukus repii, tarttis kohdakkoin olla toisaalla...

--------------------------------------------Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry on Posti Groupissa ja
OpusCapita Groupissa erityyppisissä asiantuntijatehtävissä työskentelevien ammattiosasto.
Ammattiosasto on perustettu
vuonna 1973 ja on Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n jäsenosasto.

-

... mutta vastahan te tänne ilmaannuitte!

-

Nuori herraseni, kun on hauskaa, niin aika saa siiventynkäset, ja jos saan vielä esittää yhden toiveen.

-

Ja mikähän se mahtaisi olla?

-

Big Yellow Taxi.

PAUn jäsenillä on käytössään nyt suuri

-

Joni Mitchell, vuosi 1970.

joukko erilaisia etuja ja alennuksia am-

-

Hyvä poika, sie alat päästä jyväselle tai oikeastaan
juureksen ytimeen. Ja kun niin kovasti jaksoit inttää
sitä oranssia, niin pakkohan siut on armahtaa... Popsi, popsi porkkanaa.

palvelun kautta.

Markku Kopisto, 1979. Ensiäänitteellä sen esitti kvartetti Jari, Jouko, Leena ja Sirkku.

Facebook -sivujen kautta (FB-sivun osoi-

mattiliittojen yhteisen jäsenedut.fi -

-

Loistavaa: karotiini, A-vitamiini ja seleeni rulettaa;
armeijaa marssittaa ja postia kulettaa. Ja paasse
taksi tulemaan.
- As you wish, my master...
# Central Scrutinizer #

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

Palvelun löydät osoitteesta
www.jasenedut.fi ja uusimpiin etuihin ja
tarjouksiin voi tutustua myös Jäsenedut

te: https://www.facebook.com/jasenedut/.)
Palvelujen käyttäminen edellyttää jäsenkortin näyttämistä palvelua hankittaessa.
Palvelusta voi tilata uutiskirjeen, josta
näet aina uusimmat jäsenedut.

