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Posti- ja logistiikka-alan asiantuntijat ry 
Sääntömääräinen vuosikokous 
 
AIKA: Lauantai 20.3.2021 klo 15:00 – 16.15 
PAIKKA: Teams Verkkokokous 
LÄSNÄ: 10 
 
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 Lena Lahti ja Ossi Lillomäki. 
 
3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Lahdenperä ja Kari Tans-
kanen. 

 
4.          Vuoden 2020 toimintakertomus,  

         tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus 
Osaston puheenjohtaja esitteli vuoden 2020  
toimintakertomuksen. 
Osaston taloudenhoitaja esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen.  
 
Osaston toiminnantarkistajat Leila Lempinen ja Kirsi Laurén esit- 
telivät toiminnantarkastuskertomuksen ja esittivät tili- ja vastuu 
vapauden myöntämistä toimikunnalle. 
  
5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myön-

täminen toimikunnalle 
Vuosikokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi  
toimikunnalle tili- ja vastuuvapauden. 
 
 

    
         Tapahtumia 2021 
 

• PAUn XXVI Liittokokous, 
Helsinki, 2-4.6.2021 

 
    
      

  Osaston toimikunta 2021 
 
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 

---------------------------------------------- 
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6. Osaston puheenjohtajan valinta vuodeksi 2021 
Osaston puheenjohtajaksi valittiin Päivi Holpainen  
vuodelle 2021. 
 
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 järjestys 
käyttää äänioikeutta mainitussa järjestyksessä: Ossi Lillomäki ja 
Jaana Toivonen. 
 
8. Toiminnantarkastajien ja heidän varahenkilöiden valinta, 

taloudenhoitajan valinta 
Toiminnantarkastajaksi valittiin Leila Lempinen ja Kirsi Laurén  
ja varalle Lena Lahti ja Ossi Lillomäki.  
Taloudenhoitajaksi valittiin Arja Sipilä. 
 
9. Osaston toimikunnan jäsenille sekä taloudenhoitajalle 

vuonna 2021 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 2021 
Keskusteltiin vuoden 2021 toimintasuunnitelman sisällöstä.  
Lisäksi keskustelua Ossi Lillomäen eläkkeelle jäännistä,  
liittokokousedustajista, kulttuuritapahtumista ja siihen  
liittyvästä kulttuurisetelistä. 
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.  
 
11. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2021 
Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2021.  
 
12. Hyväksytään osaston liittokokous edustajat PAU:n XXVI 

liittokokoukseen 2.-4.6.2021 
Esitettiin osaston ehdotus liittokokousedustajista:  
Hannu Lahdenperä ja Mirka Lehmus.  
Hyväksyttiin ehdotus. 
 
 

 

 Asiantuntijain  

'konserttiseteli' - 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 
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 
 
Varaluottamusmies 
Palkkahallinto 
Jaana Toivonen 
Rydönnotko 1 
20360 Turku 
puh 050 3646 464 
 



JÄSENTIEDOTE 1/2021   Maaliskuu 2021 

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

 
13.  Luottamushenkilöiden puheenvuorot 
 Luottamushenkilöt kertoivat ajankohtaisista asioista, mm. 

TES kentän pirstoutumisesta ja problematiikasta. Ossi Lil-
lomäki: Keskusteluja Ossin eläkkeelle siirtymisestä. Päivi ja 
Hannu ottaneet tehtävät haltuun. Hannu Lahdenperä: 
keskitytään järjestöpolitiikkaan, että saataisiin yksi yhtei-
nen osasto, keskustelut tytärosaston kanssa.  Mahdollinen 
uusi yhteinen TES. Ossi Lillomäki ollut henkilöstörahaston 
hallituksessa, muutoksia tulossa, Päivi Holpainen jatkaa 
Ossin jälkeen. 

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

 

 

Työhyvinvointisäätiön toimintaa vuonna 2021 

Covid-19 pandemia näyttää rajoittavan Postin Työhyvinvointisäätiön 
toimintamahdollisuuksia kesään saakka. Vuoden jälkimmäiselle puolis-
kolle on alustavasti varattu kaksi merkittävämpää tapahtumaa. Särkän-
niemen huvipuisto on Posti-konsernin yhtiöiden työntekijöiden ja heidän 
perheidensä käytettävissä sunnuntaiaamupäivän 22. elokuuta. Perintei-
nen liikuntaviikonloppu Antin Askel järjestetään Laukaan Peurungassa 
25. – 26. syyskuuta.  

Hyvinvointivalmennuksia, jotka kokeneemmat käyttäjät tuntevat kunto-
remontteina, järjestetään vuoden loppupuoliskolla. Teemoina ovat mm. 
tuki- ja liikuntaelimet sekä hyvinvointi, varttuneempien työntekijöiden 
jaksaminen, painonhallinta, muutostilanteet ja aivan uutena useampi-
vuotiseksi suunniteltu osatyökykyisille suunnattu hyvinvointivalmennus-
paketti.  

Näistä kaikista tiedotamme pandemiatilanteen parantuessa kotisivuil-
lamme www.tyohyvinvointisaatio.fi.  

Totuttuun tapaan säätiö tukee alueellisesti ideoituja liikunta- ja kulttuuri-
tilaisuuksia sekä eläkeläistoimintaa. Näidenkin osalta painopiste on 
syytä asettaa kesän jälkeiseen aikaan.  
Tukiasioista lisätietoa saa asiamies Esa Vilkunalta, esa.vilkuna@tyohyvinvointisaatio.fi.   

Säätiö rahoittaa viestintä- ja logistiikka-alan työhyvinvointia edistävää 
tutkimustoimintaa. Käynnissä olevista hankkeista merkittävimmät koh-
distuvat ulkoisen tukirangan, eksoskeletonin käyttöön alan raskaissa 
työtehtävissä. Vuonna 2021 käynnistetään uusia tutkimushankkeita. 

 

 

 
 
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 erityyppisissä asiantunti-
jatehtävissä työskentelevien ammattiosas-
to. 
 
Ammattiosasto on perustettu vuonna 
1973 ja on Posti- ja logistiikka-alan unioni 
PAU:n jäsenosasto. 

 

http://www.tyohyvinvointisaatio.fi/
http://www.jasenedut.fi/
https://www.facebook.com/jasenedut/
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   Työttömyyskassan puhelinpalveluaika on muuttunut 

Kuljetusalan työttömyyskassan puhelinpalveluaika muuttui 
8.3.2021 lukien. Kassan puhelinpalvelu palvelee maanantaista 
perjantaihin kello 9–12 välisenä aikana ja tiistaisin myös kello 13–
15. 

Kuljetusalan työttömyyskassan puhelinpalveluaika muuttui 
8.3.2021 lukien. Kassan puhelinpalvelu palvelee maanantaista 
perjantaihin kello 9–12 välisenä aikana ja tiistaisin myös kello 13–
15. 

• Suomenkielinen palvelu 09 613 111 

• Ruotsinkielinen palvelu 09 613 119 

• Englanninkielinen palvelu 09 613 114 

Työttömyyskassan verkkosivut www.kuljetusalantk.fi 

 

 

http://www.kuljetusalantk.fi/

