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                     Osaston vuosikokous 2020 
 
Tiistai 22.9.2020 klo 17.00 – 18.02 
PAIKKA: Postintaival 7, NH A14, Teams kokous 
 
1. Kokouksen avaus ja laillisuuden toteaminen 
         
Osaston puheenjohtaja Päivi Holpainen avasi kokouksen ja totesi 
sen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
2. Kokousvirkailijoiden valinta 
  
Puheenjohtajaksi valittiin Päivi Holpainen, sihteeriksi Simo Parvi-
ainen ja ääntenlaskijoiksi Kari Tanskanen ja Hannu Lahdenperä. 
 
3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Lahdenperä ja Kari Tans-
kanen. 

 
4. Vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös ja toimin-

nantarkastuskertomus 
 
Osaston puheenjohtaja esitteli vuoden 2019 toimintakertomuksen. 
Osaston taloudenhoitaja esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen.  

 
Osaston toiminnantarkistajat Leila Lampinen ja Kirsi Laurén  
esittelivät  toiminnantarkastuskertomuksen ja esittivät tili- ja  
vastuuvapauden myöntämistä toimikunnalle. 

  
5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myön-

täminen toimikunnalle 
Vuosikokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi  
toimikunnalle tili- ja vastuuvapauden. 
 

    
         Tapahtumia 2020 
 
 
 
    
      

  Osaston toimikunta 2020 
 
Puheenjohtaja Päivi Holpainen 
Vara-pj Kari Tanskanen 
Sihteeri Simo Parviainen 
Tiedotussihteeri Kari Tanskanen 
Järjestövastaava Hannu Lahdenperä 
Mirka Lehmus 

 
Varajäsenet  
Jaana Toivonen, kulttuuri- ja virkis-
tysvastaava 
Ossi Lillomäki 
     
Taloudenhoitaja Arja Sipilä 

---------------------------------------------- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://infologi.org/wp-content/uploads/2020/09/Toimintakertomus-2019.pdf
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6. Osaston puheenjohtajan valinta vuodeksi 2020 
Osaston puheenjohtajaksi valittiin Päivi Holpainen vuodelle 2020. 
 
7. Toimikunnan varsinaisten jäsenten ja varajäsenten valinta 

Toimikunnan varsinaisiksi jäseniksi valittiin Hannu  
Lahdenperä,  Mirka Lehmus, Simo Parviainen ja  
Kari Tanskanen. 

            
Varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt ja päätettiin jär-
jestys käyttää äänioikeutta mainitussa järjestyksessä: Jaa-
na Toivonen ja Ossi Lillomäki.  
 
Taloudenhoitajaksi valittiin Arja Sipilä. 

 
8. Toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöiden valinta 
 Toiminnantarkastajaksi valittiin: Leila Lempinen ja Kirsi 

Laurén ja varahenkilöiksi: Lena Lahti ja Ossi Lillomäki. 
 
9. Osaston toimikunnan jäsenille sekä taloudenhoitajalle 

vuonna 2020 
maksettavat palkkiot 

 Hyväksyttiin osaston luottamushenkilöille esitetyt maksettavat 
palkkiot. 

 Puheenjohtaja 800€, sihteeri 700€, tiedotussihteeri 700€.  
taloudenhoitaja 1000€. (muihin taloudenhoitokuluihin  
200€, ml. puhelin yms. kulut) 
Toiminnantarkastajille 75€/tarkistaja. 

  
10. Osaston toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 

2020 
 Keskusteltiin vuoden 2020 toimintasuunnitelman sisällös-

tä.  
 Hyväksyttiin toimintasuunnitelma 
 
11. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2020 
 Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2020 
 
12.  Luottamushenkilöiden puheenvuorot 
 Luottamushenkilöt kertoivat ajankohtaisista asioista, mm. 

käynnissä olevista YT-neuvotteluista, Konsernin YT-
neuvottelukunta, hallintoneuvoston edustajat, asiantunti-
ja kentän pirstoutumisesta ja problematiikasta. Kilpailu-
tuksia menossa kiinteistöpuolella. 

 
 

 
Asiantuntijain 'konsertti-
seteli' - 20 euroa 
 Koska suosittuihin kevyen musiikin kon-

sertteihin on vaikea varata useampia 
lippuja, niin osaston toimikunta tarjoaa 
ratkaisuna seuraavaa: 
Jäsen ostaa itselleen yhden lipun ja toi-
mittaa lipusta kopion tiedotussihteeri 
Kari Tanskaselle sekä ilmoittaa pankkiti-
linsä 'setelin' tilittämistä varten. Kari 
toimittaa tiedot keskitetysti taloudenhoi-
taja Arja Sipilälle maksatukseen. 'Seteli' 
ei koske avec-lippuja. Yhden kalenteri-
vuoden aikana osaston jäsen saa käyttää 
maksimissaan kolme 'seteliä' (yhteensä 
60 euroa).  
Myös se on mahdollista, että jäsen käyt-
tää kolme seteliä (60 e) yhteen kallishin-
taiseen konserttiin.  

  
------------------------------------------------- 
 

Luottamusmiehet: 
 
Pääluottamusmies  
Informaatiologistiikka-alan TES     
Ossi Lillomäki  
Postintaival 7 D-talo 2.krs 
puh 040 503 4301 
 
Pääluottamusmies 
Transval, Posti Messaging, Tu-
run palkkahallinto 
Hannu Lahdenperä 
puh 0400 496 626 
 
Varapääluottamusmies 
Transval, Posti Messaging, Tu-
run palkkahallinto 
Päivi Holpainen 
puh 040 507 4325 
 
Luottamusmies 
Palkkahallinto 
Mirka Lehmus 
Rydönnotko 1 
20360 Turku 
puh 050 3646 565 
 

http://infologi.org/wp-content/uploads/2020/09/Toimintasuunnitelma-2020.pdf
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                                            Astu vaunuun! 

”Arvoisat asiakkaat, rohkeasti vain peremmälle, älkää jääkö tuk-
kimaan sisäänkäyntejä!” 

Postiraitiovaunu sulki ovensa ja huristi tasaisesti eteenpäin, ohitti 
Eduskuntatalon ja jatkoi matkaansa Töölön suuntaan. 

”Kiitos ja tervetuloa mukaan. Olen tämän Postiratikan® virallinen 
kapteeni ja toivotan juhlavieraat sydämellisesti mukaan. Kuivan alkoho-
littoman valkoviinin tarjoilu alkaa kutakuinkin varttitunnin päästä. Ja äl-
kää unohtako mainiota beluga-kaviaariamme.” 

Kahden vuoden valmisteluprojektin jälkeen Postiratikka® oli saatu 
liikennöitävään kuntoon. Talousahdinkoisen kaupungin kanssa käydyt 
neuvottelut olivat olleet tiukat ja lopulta tuloksekkaat: Postilla oli nyt en-
simmäisen liikkuva myymälänsä. Ja optio kolmesta lisävaunusta odottaa 
lunastustaan, mikäli proto-Postiratikasta® olisi tuleva menestystarina. 

Retro-Sinetti-Seitsikko viritteli vaskisoittimensa, raikas uusioreg-
gaesovitus ”Please, Mr PoItergaistman” -futuuriklassikosta olisi avaava 
legendaarisen combon setin. Finlandia-talon - kyllä, marmori taas loh-
keilee − pysäkillä eripituiset pätkätyömatkalaiset hieraisivat epäuskosta 
siristäviä silmiään, kun rokokoo-tyylisesti koristeltu raitiotiekulkija sivuutti 
pysäkin. Muutaman ärhäkkään äänioikeutetun käsi kohosi kansainväli-
seen paheksuntaa ilmaisevaan, kohtalaista sormiakrobatiaa vaativaan 
eleeseen: taas ne herrat ajelevat herroiksi, eikä HKL-Raitioliikenteelle 
valittaminen auta. 

”Ensimmäinen pysähdys on Oopperan luona, otamme kyytiin Ka-
rita Mattilan ja – älkää innostuko – hän esiintyy keltaisissa yläosallisissa 
ja on luvannut esitellä pelkästään maailmankuulua äänellistä alarekiste-
riään. Nyt pyydän teitä tutustumaan vaunumme hulppeisiin postaalis-
logistis-informatiivisiin palveluihin.” 

Postin trendikkääseen lippalakkiin sonnustautunut hehkeä SOL-
missi viittoili unisex-pukuasuista avainasiakassegmenttiä tulemaan li-
kemmäksi.  

Tunnelma sähköistyi, ammattilainen kytkeytyi verkkoon.  
Kas, näin meiltä käy b-to-b -sometus, ilman hankalia käsipareja, 

välittämättä välittäjäaineen partikkeleista, hih! Ja aivan yhtä kätevästi 
artikkeli saadaan julkaistuksi seuraavan perjantain e-Virallisessa Leh-
dessä tai Seitsemän Päivää -laatujulkaisun etusivulla. 

Seuraavaksi katsomme kuinka osoitteenmuutoksen voi tehdä, 
vaikkei vielä tiedä minne on muuttamassa. Me pystymme ennustamaan, 
minne kukin asiakas seuraavaksi  muuttaa ja osumme suhteellisen 
usein oikeaan…  

Retro-Sinetti-Seitsikko lopetti toisen kappaleensa. Vaunun kap-
teeni pysäytti Postiratikan® Linnanmäen pysäkille ja nousi seisomaan. 

”Hyvät matkustajat, pyydän teitä nousemaan vaunusta. Meille on 
varattu kustomoitu Kummitusjuna loppuillaksi.” 

Asiakaskunta vaikeni kuin nyrkiniskusta. Epäuskoisia ilmeitä kis-
koutui Business Audit -luokkaisten matkaajien solarium-ruskettuneille 
kasvoille.  

Verevä vaaleaverikkö rohkaistui kuiskaamaan ”Miks meidät sinne 
roudataan?” 

Vierustoveri, ex-pääministeri, ravisutti tunnetusti pitkiä raajojaan 
ja nyökkäsi.  

”Mikä ettei, annetaan palaa…ties vaikka jonkin sortin sarasvuo on 
Kummitusjunan ohjaimissa. Posti ei ole enää vain Posti”. 
                                        <Central Scrutinizer> 

 
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 C-talo 5.krs 
puh 040 828 6742 

 
     
Työsuojeluvaltuutettu: 
 
Transval, Posti Messaging, Tu-
run palkkahallinto, Posti ICT 
 
Työsuojeluvaltuutettu 
Päivi Holpainen 
puh 040 507 4325 
 

 

  

   

PAUn jäsenillä on käytössään nyt suuri 

joukko erilaisia etuja ja alennuksia am-

mattiliittojen yhteisen jäsenedut.fi -

palvelun kautta.  

Palvelun löydät osoitteesta 

www.jasenedut.fi ja uusimpiin etuihin ja 

tarjouksiin voi tutustua myös Jäsenedut 

Facebook -sivujen kautta (FB-sivun osoi-

te: https://www.facebook.com/jasenedut/.)  

-----------------------------------  

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. 

 
 

http://www.jasenedut.fi/
https://www.facebook.com/jasenedut/

