
Hyvä Pasilan osaston jäsen! 

 Kuulumalla Pasilan osastoon olet sitä kautta myös PAU:n jäsen. Pasilan osasto valvoo sinun 

oikeuksiasi työelämässä sekä lakien ja sopimusten noudattamista. Osaston ja sen 

luottamusmiesten kautta saat tietoa sinulle tärkeistä asioista kuten palkoista, erilaisista 

korvauksista ja lisistä, loma-asioista ja muista sinulle työpaikalla kuuluvista eduista ja 

oikeuksista. Työpaikallasi Pasilan osastoa edustaa työpaikan luottamusmies. 

Työsuojeluasioissa sinua auttaa ja neuvoo työsuojeluvaltuutettu ja työsuojeluasiamiehet. Voit 

itsekin tehdä esityksiä osastolle siitä, minkälainen toiminta sinua itseäsi kiinnostaa. Pasilan 

osasto harjoittaa myös monenlaista virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa. Nuoremmille jäsenille on 

oma nuorisojaosto, eikä osasto unohda sinua jäätyäsi pois työelämästä, koska meillä on myös 

toimiva eläkeläisjaosto!  

 Elämme aikaa jolloin markkinatalouden lait näyttävät synkimmät puolensa myös meille 

Itellalaisille. Ihmiset ovat muuttuneet pelinappuloiksi tässä tosielämän monopolissa. Tällaisina 

aikoina ammattiosastolta vaaditaan aktiivista otetta ja nopeaa reagointia työnantajan 

hyökkäyksiä vastaan. Tällaiset ajat laittavat edunvalvojiemme kestävyyden ja taidot koville. 

Siksi ensi kaudeksi on suunniteltu erilaisia koulutuksia ja tiedotustilaisuuksia niin jäsenistölle 

kuin edunvalvojillekin.  Haasteena on saada jäsenistö osallistumaan näihin tilaisuuksiin ja sitä 

kautta antaa paremmat valmiudet selviytyä tulevista vaikeista ajoista. 

 Muista myös seurata pasilan osaston nettisivuja   www.pasilanosasto.pau.fi 

 

 

 

 

PASILAN OSASTON DEMARIT JA SITOUTUMATTOMAT 
 

Eija 

Heikkilä 
 Pasilan 

postikeskuksen 

työsuojeluvaltuutettu  

 Pasilan osaston 

puheenjohtaja 2008-

2009 

 PAU:n 

liittovaltuuston jäsen 

 

 

Ammattiosaston puheenjohtajana ei pärjää 

pelkällä nuoruuden innolla, vaikka 

innokkuudesta toki on hyötyä. Tehtävä 

vaatii kokemusta ja kykyä asettaa asiat 

oikeisiin mittasuhteisiin. Pasilan osastolla 

on jäsenistöä useissa toimipisteissä ja eri 

tytäryhtiöissä. Tämän vuoksi osasto ei voi 

toimia vain yhden ammattiryhmän 

äänitorvena, vaan sen tulee ajaa koko 

jäsenistönsä etua. Toimiva toimikunta vaati 

jämäkän, mutta uusille asioille avoimen 

puheenjohtajan ja tällainen olen pyrkinyt 

olemaan nämä kaksi vuotta. Se, miten olen 

onnistunut, on nyt teidän arvioitavananne. 

Eija 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/marko/Omat%20tiedostot/mainokset/www.pasilanosasto.pau.fi


 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

   

   

PASILAN OSASTON DEMARIT JA SITOUTUMATTOMAT 

Tule Bottalle käyttämään sitä valtaa jonka ammattiosaston jäsenyys sinulle antaa. 

Äänestä omat edustajasi osaston toimikuntaan ja varmista se, että juuri sinun etujasi 

valvotaan. Osaston toimintaan tarvitaan enemmän aktiivista edunvalvontaa ja 

vähemmän poliittista liturgiaa. 

Tule siis Bottalle 13.3.2010 kello 14:00 työtovereinesi ja anna äänesi 

ryhmämme aktiivisille, yhteistyökykyisille ja pystyville ihmisille, jotka osaavat 

kuunnella ja auttaa muitakin kuin vain itseään. 

Bottalla tavataan! 

Touhonen 

Pertti 

Luottamusmies 

varatyösuojelu- 

valtuutettu/ 

POK 

Herranen 

Pekka 

 luottamusmies/ 

POK 

Kytö Juha 

 luottamusmies/ 

POK 

Pellikka 

Jari 

POK 

 

Lasalarie 

Maurice  

työsuojelu- 

asiamies/ 

POK 

 

Luttinen 

Toni 

luottamusmies/ 

POK 

Öhman Juha 

pääluottamus-

mies/ 

POK 

Ilvesviita 

Pauli  

työsuojelu- 

asiamies/ 

POK 

Havunen 

Jari 

varaluotta-

musmies/ 

POK 

 

Heikkilä 

Eija 

Työsuojelu-

valtuutettu/ 

POK 

Heikkilä 

Marko 
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asiamies/ 

ULK 

Kuusisto 

Isto 

Pääluottamus-

mies/ 

LOKE 


