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Pasillin kourissa

"Äitis oli." Se on ensimmäinen ja ainoa oikea vastaus, joka tuli mieleeni

kun aatostelin uusinta Postikeskus-kohua. Kyseessä on tietysti paljon pu-

huttu alisuorittaminen. Mikäli työnantajapuolella on vajottu jo noin alas,

niin tervetuloa vaan. Kyllä hiekkalaatikolla on tilaa.

Vaatia saa ja pitääkin. Saammehan me työstämme rahallisen korvauksen,

mutta joku roti sentään. Lentelee taas kökkäreet tuulettimeen ja kaikille tu-

lee paha mieli.

Tuottavuutta voi parantaa myös innostamalla, keskustelemalla, panosta-

malla työvälineisiin ja huoltoon, yhdessä kehittämällä, joustoilla, paikalli-

sella sopimisella ja kehittämällä työkulttuuria, jossa voi pistää parastaan.

Kysykää vaikka Koneelta, UPM:ltä tai niiltä noin sadalta työpaikalta, joit-

ten perässä me puuskutamme matkalla Suomen parhaaksi työpaikaksi 2020.

Jos töihin on noin yleisesti ottaen kiva tulla ja fiilinki on, että sitä työtä

myös johdossa arvostetaan, niin yleensä ne eurot seuraavat perässä. Vas-

takkain-asettelua, saati sitten kyttäilyä, ei nyt tarvita.

Pau:n Pasilan osaston jäsenlehti

ISSN 0785-532X

painos 2300 kpl

osoitteenmuutokset: jäsenrekisterinhoitaja Ilkka Silo ilkka.silo@posti.com

toimituksen osoite: Pasilli/Pasilan osasto ry PL 925 00231 Helsinki

sähköposti: pasilli.lehti@gmail.com

painopaikka Savion Kirjapaino Oy, Kerava

päätoimittaja ja ulkoasu: Jussi Lehmusvaara toimituskunta: Jussi Lehmusvaara, Topi Saksala (topi.saksala@posti.com),

Jouni Kaiponen (jouni.kaiponen@posti.com), Jari Pellikka (jari.pellikka@posti.com)
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Vuosikokous on pidetty ja jäsenistöä oli paikalla kohtuulli-

nen määrä, mutta suurempikin määrä olisi tervetullutta. Ää-

nioikeutettuja, eli palkkaa saavia oli alun toistasataa, sekä

eläkeläisjäseniä reilu kolmekymmentä. Jatkan puheenjoh-

tajana jäsenistön vankalla tuella ja siitä erityinen kiitos kai-

kille. Toimikuntaan valittiin 8 varsinaista jäsentä ja 4 vara-

jäsentä. Uusia jäseniä valittiin 3. Toimikunnan järjestäyty-

mis kokouksessa osaston uudeksi taloudenhoitajaksi valit-

tiin Sami Mäkinen logistiikkakeskuksesta. Toimikuntaan

valittujen tiedot ja tehtävät löytyvät ilmoitustauluilta.

Toimintaympäristö kaikissa tehtaissa (postikes-

kus, logistiikkakeskus, ulkomaantuotanto Siipitie) on muu-

toksen tiellä niin kuin olettaa sopii. Postikeskukseen keskit-

täminen alkaa pikkuhiljaa olemaan oikealla tiellä. Henki-

löstöä on palkattu niin kuin yt- neuvottelujen aikana henki-

löstönedustajat sitä vaati, mutta lupaa ei pääkonttorilta

myönnetty, koska suunnittelijoiden ”oikeat” laskelmat me-

nivät käytännön asioiden edelle. Tällä hetkellä muutoksia

tehdään työpaikoilla ja kun olen asiaa tiedustellut niin jäl-

leen kerran suunnittelijoiden sana on laki, ( toki pokin tuo-

tantopäälliköillä on sormensa pelissä ) joten tulosta teke-

vien työntekijöiden mielipiteet ja ehdotukset ovat täysin il-

maa. En jaksa ymmärtää moista menettelyä. Johdon puolel-

ta on turha tulla sanomaan yhtään mitään yhteistyöstä hen-

kilöstön kanssa ja juhlapuheetkin voi jättää väliin. Alkaa

nimittäin koko yhteistyö nyppimään. Ilmoitusasioita kyllä

piisaa, kun päätökset on jo tehty. Tässä kohtaa kuulutankin

vahvasti, että jäsenistö ottaisi oman roolinsa näissä asioissa

luottamusmiesten johdolla. Pitkässä juoksussa toiminta ei

kanna pitkälle, koska henkilöstö alkaa todella ärsyyntyä

työnantajan toimintaan. Esimerkkinä työpisteet,jotka eivät

ole sillä tasolla miten kuuluisi olla. Työpistevalaistukset

kirjeessä ovat osin laittamatta ja työvälineissä kuten työtuo-

leissa olisi todella toivomisen varaa. Uutta kalustoa tarvi-

taan. Vetoisuus ja epäsiisteys vaivaavat edelleen. Siisteys

tason nosto on mahdollinen vain, jos POSTI ostaa palvelua

ja samalla siistijöiden määrä lisääntyy.

Lajittelutyö on aloitettu jo viime syksynä, että

kiirettä ei näytä olevan.

Työvuorosuunnittelussa ei kaikkia paukkuja käytettä, koska

lauantaivuoron tekijöille ei tahdo löytyä kahta peräkkäistä

vapaapäivää kaikilla esimiesalueilla, jotka sitä välttämättä

tarvitsevat. Uskon, että keskellä viikkoa vapaapäiviä pitä-

viä vapaaehtoisia löytyy. Työnjohdolla oma työvuorosuun-

nittelu sen sijaan toimii moitteettomasti. Ryhtiä toimintaa

pitää löytyä.

Mainospostin postiset niputus/ pistolaj itteluko-

neet ovat jauhaneet virallisesti maaliskuun alusta alkaen.

Henkilöstöä on tällä hetkellä 76, joista kokoaikaisia 28.

Määräaikaisilla sopimuksilla kikkaillaan nyt, vaikka yli-

työtä ja sunnuntai työtäkin on tehty ja ylimääräisillä kulje-

tuksilla rahdattu tavaraa Pohjoista- Suomea myöten. Toi-

votaan, että työ vakiintuu ja sujuisi moitteettomasti.

Kustannustehokasta, vai mitä POSTI vihree?

Olen kuitenkin iloinen, että ihmisiä työllistetään ja työt oli-

si vielä kokoaikaisia ja vakituisia, että sillä eläisi. Mikä tär-

keintä työnantajan on tarjottava lisätyötä osa-aikaisille

työntekijöille tasapuolisuuden sääntöjä noudattaen. Tämä

on työehtosopimuskirjaus, jota työnantaja ei noudata täysi-

määräisesti. Luottamusmiesten on valvottava sen toteutu-

mista ja tekevät tarvittaessa erimielisyyspöytäkirjan rikkeen

sattuessa. Työnantajallakin on vastuu pitää huolta, että

sopimuksia noudatetaan. Esimiesten olisi syytä tutustua

työehtosopimus kirjaseen.

Työehtosopimusneuvottelut ovat jälleen käsillä kesän jäl-

keen. Työllisyys- ja kasvusopimus TYKA odottaa optio

vuotta kesäkuussa. Neuvottelut siitä käydään keskusjärjestö

tasolla. PAU ei ole siinä mukana, mutta on hyvin todennä-

köistä, että palkankorotustaso on todella alhainen. Val-

tuusto päättää toukokuussa syksyn TES- tavoitteista. Pos-

tilla kuitenkin näyttää löytyvän euroja kaikenlaisiin ohjel-

miin, esimerkkinä VIRTA, Uusi polku ja lukemattomia

Pasilan
kuulumisia
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projekteja, joista ei kuulu tänne lattiatasolle. Projektien on-

nistumisprosentti ei ole tiedossa eikä myöskään nähtävissä.

OCR- avusteinen manuaalilaj ittelu on jatkunut vaihtelevas-

ti yhden hyllyn ”voimin” viime syksystä. Laitteen toimi-

vuus ei tällä hetkellä näytä olevan kovin hyvä, mutta sehän

voi olla siitä kuuluisaa alkukankeutta. Suunnitelmat uusien

kirjekoneiden hankinnasta ovat alkaneet. Toivotaan, toivo-

taan, että hankinta onnistuu täydellisesti. Ensimmäisen kir-

jekoneen sijoituspaikka on Helsingin Postikeskus.

Aiemmissa konehankinnoissa teemana on ollut,

että koneet ”pystyvät” laj ittelemaan jos jonkin muotoisia

lähetyksiä. Kokemus ja näkemys osoittavat, että haaveet

ihmeitä tekevistä koneista eivät ole toteutuneet.

Edellisten konehankinnan suunnittelussa manu-

aalilaj ittelu piti loppua lähes täysin. Toisin kuitenkin kävi.

Nimitys uutisia

Posti-ja logistiikka- alan unioniin valittiin työehtoasiantun-

tijaksi Jussi Saariketo Turusta. Taloudenhoitajaksi valittiin

Lena Lahti Helsingistä. Pasilan osasto onnittelee tuoreita

toimijoita.

Kansalaisaloite nollatunti-sopimuksen lakimuutoksesta on

allekirjoitettavissa osoitteessa www.kansalaisaloite.fi tai

lomakkeen saat omalta luottamusmieheltä. Tämä tarkoittaa,

että nollatuntisopimukset kiellettäisiin lailla määrittämällä

osa-aikatyöhön vähintään 18 tunnin viikkotyöaika.

Kansalaisaloitteen allekirjoituksen takaraja on

15.7.2015, jolloin vähintään 50000 allekirjoitusta on oltava

koossa.

Hyvää kesää kaikille jäsenille tasapuolisesti

Jari Pellikka

pääluottamusmies
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Hyvää keväistä ja aurinkoista kevätpäivää kaikille ja toi-

vottavasti monien mieli on myös edes hiukan keväinen.

Pasilan osaston vuosikokous oli (28.2.2015) ja meni, mutta

voisin kertauksen vuoksi ilmoittaa ne ”tärkeimmät” tulok-

set siis nyt ja tässä. Osastomme puheenjohtajana jatkaa vii-

dettä vuotta peräkäin Jari Pellikka, jolle ei vastaehdokasta

ilmaantunut. Onnea Jarille tehtävässään, jota on todella an-

siokkaasti jo hoitanut! !

Osaston toimikuntaan valittiin seuraavat henkilöt, ääni-

määrineen:

Isto Kuusisto 68 ääntä, Toivo Saksala 66, Jouni Kaiponen

60, Heli Rantanen 57, Tuula Syrjäläinen 54, Helena Aarnio

50, Mikko Poutanen 50 ja Pertti Touhonen 50 ääntä.

Nämä kahdeksan ovat siis varsinaisia toimikunnan jäseniä.

Varajäseniksi valittiin:

Jouko Luttinen 45, Ina Laine 35, Pekka Herranen 34, sekä

Merja Rauhavuori 34.

Samalla äänimäärällä (34) oli myös Pauli Ilvesviita ja Jar-

mo Luotonen, mutta arpa ratkaisi varapaikat Pekalle ja

Merjalle.

Onnea kaikille valituiksi tulleille!

Toimikunta vaalissa oli kaiken kaikkiaan 105 äänioikeutet-

tua paikalle saapunutta. Omalta osaltani voi sanoa, että ää-

nimääräni oli iloinen yllätys ja todella nöyrä kiitos kaikille

minua äänestäneille.

Joitain pieniä muutoksia toimikuntaan tuli, mutta

ei välttämättä ainakaan huonompaan suuntaan. Mainitta-

koon myös, että pasilan osaston uudeksi taloudenhoitajaksi

valittiin järjestäytymiskokouksen (5.3.2015) yhteydessä

Sami Mäkinen lokesta, joka korvaa aiemmin tehtävässä ol-

leen Jukka Pirilän.

Eduskuntavaalit 2015 käytiin 19.4, ja pieniltä yllätyksiltä

ei voitu taaskaan välttyä. Äänestysprosentti oli koko Valta-

kunnassa 70,1 eli siinä missä edelliselläkin kerralla 2011 .

Keskustapuolue jyräsi vaalivoittoon saaden reilun 21%

kannatuksen. Koko Valtakunnan ääniharavaksi valittiin

Keskustan Juha Sipilä yli 31   000 äänisaaliilla. Ainoat var-

sinaiset työväenpuolueet Demarit ja Vasemmistoliitto jä-

tettiin tylysti nuolemaan näppejään. Pientä tavallista duu-

naria viedään, kun märkää rättiä jos/kun Keskusta, Perus-

suomalaiset ja Kokoomus muodostanevat seuraavan halli-

tuksen. Nähtäväksi jää, kuinka paljon duunareilta vielä pal-

koista leikataan, kun porvarit päättävät asioista tässä maas-

sa, kai sitä joutuu kohta maksamaan valtiolle, että saa käy-

dä yleensä töissä, nekin reppanat joilla vielä työpaikka on.

Lokessa ei ole mitään kummallisuuksia sattunut viime ai-

koina. Tavaramäärä lisääntyy tasaisesti, mikä on erittäin

hyvä asia meidän kannaltamme. 8-10% kasvua on ennus-

teltu paketin osalta tälle vuodelle ja sehän vaan meille pas-

saa.

Uusi Liedon terminaali avataan syksyllä 2015. Nähtäväksi

jää lohkaiseeko se ja jos, niin kuinka paljon loken tavara-

määrästä.

Siipitiellä puolestaan syödään taas kohta kakkua

ja juodaan kahvia, kun 60 tapaturmatonta päivää peräkkäin

tulee/tuli täyteen. Todella upea juttu! ! Siipparilla on tämän

vuoden puolella sattunut yksi ainoa työtapaturma, joten

siitä pitää ottaa lokessakin mallia ja miksei muuallakin.

Alibabasta sen verran (Kiinasta Venäjälle mene-

vä verkkokauppatavara), että Virkatie 12-14 jonka piti

aloittaa tavaran käsittelypaikkana maaliskuun puolivälissä,

ei ole vieläkään aloittanut, koska päätös tarvittavien apu-

laitteiden ynnä muiden tavaran käsittelyä helpottavien

asioiden saamiseksi tuli vasta viikolla 16 ja nyt sitten odo-

tellaan, että kaikki saadaan kuntoon duunien aloittamista

varten Virkatiellä.

Perille saamattomien käsittely on jo siirretty lo-

kesta Virkatielle.

Yleisesti ottaen meno lokessa ja siipitien ulkomaan tuotan-

nossa näyttää aika hyvältä, mutta jos jotain negatiivista

haetaan, niin työntekijöiden yleinen jaksaminen on sem-

moinen huolen aihe molemmissa tehtaissa, johon PITÄÄ

kiinnittää ehdottomasti huomiota ja lisätä runsaasti pauk-

kuja. Rekrytointi tarvettakin on ilmaantunut varsinkin

ulk:ssa, jossa tavaramäärät ovat olleet jo hyvän aikaa kas-

vusuunnassa. Hallinnon yt-neuvotteluiden yhteydessä vii-

meisten kenkää saaneiden viimeinen ”työpäivä” on 1 .5, jo-

ten varmasti sen jälkeen voidaan aloittaa myös nuo rekry-

tointi-neuvottelutkin. Palkkateknisesti uusien kokoaikais-

tettavien sopimus astuisi siis voimaan 1 .6.2015.

Erittäin hyvää kesää kaikille! ! !

Isto Kuusisto

pääluottamusmies loke-, ulk-siipitie ja Virkatie.

isto. kuusisto@posti. com

Voutilasta kajahtaa 27
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Posti ilmoitti päätöksestään myydä KV-toiminnot ulko-

puoliselle toimijalle. Veturitiellä KV-toimintaa on tehty

sekä vakinaisen Postiin työsuhteessa olevien työnteki-

jöiden työnä, että myös vuokratyöntekijöiden toimesta.

Työntekijöiden tulevaisuudesta ei puhuttu halaistua sa-

naa kaupan julkistamisen yhteydessä. Siitä saa jokainen

vetää sellaiset johtopäätökset kuin itse suvaitsee - toi-

vomme parasta ja pelkäämme pahinta. Odotamme mie-

lenkiinnolla ”mykkä kala” linjan jalostumista työnanta-

jan visioiksi joskus tuonnempana tulevaisuudessa. Pää-

omiakin aiotaan vapauttaa myymällä kiinteistöjä sijoi-

tusyhtiölle ja jäämällä itse sitten pitkäaikaiseksi vuokra-

laiseksi tiloihin. Tällä veivauksella on ilmeisimmin tar-

koitus vapauttaa ”riihikuivaa” kuleksimasta seinistä ja

lattioista bisneksen tekemisen setelimerkkiseksi polt-

toaineeksi. Näistä molemmista edellä mainituista

asioista voi lukea tarkempia yksityiskohtia POINT:in

sivuilta.

Muualla tunnutaan rakennettavan uutta tilaa terminaali-

toiminnoille, mutta Veturitien kohtalon osalta jatketaan

edelleen ”sammutetuin lyhdyin” asian osalta. Työnanta-

jalla ei ole mitään uutta kerrottavaa asian osalta. Näin

minulle kerrottiin, kun sitä jälleen kerran viime YT-ryh-

män kokouksessa työnantajan edustaj ilta tiedustelin.

Veturitien terminaalin lattian poikittaissaumojen huo-

nosta kunnosta on jälleen uudelleen kerrottu työnanta-

jalle ja pyydetty pikaisesti tekemään asialle jotain, en-

nen kuin jälleen joku ajaa trukilla lattiasta irvistäviin

metallivahvikkeisiin ja loukkaa itseänsä. Veturitien jär-

kyttävän kokoisista kuopista puomille johtavalla tiellä

on myös reklamoitu työnantajaa, jotta kiinteistöorgani-

saatio reagoisi asian suhteen. Normaalisti kuoppia vielä

pystyy väistelemään valoisaan aikaan, mutta pimeällä

tai vesisateen kerryttämän veden peittäessä tien on

mahdotonta muistaa, missä ne kuopat ”luuraavat”. Mal-

lina niukkojen tierahojen uudesta toimintastrategiasta

on ilmestynyt ongelmien ratkaisuksi uudet 30–kilomet-

rin rajoitusmerkit lisäkilvellä – ajoittain vettä tiellä. Ve-

sihän on erittäin halpa, tai suorastaan ilmainen keino

peittää kuopat, vai miten se sitten menikään…

Pitkäaikaisesta yrittämisestä huolimatta en ole Veturi-

tiellä saanut työnantajaa ymmärtämään työnantajan ja

työntekijöiden aidon vuorovaikutuksen tarpeellisuutta.

Työnantajalle on riittänyt joskus pidettävät ylhäältä sa-

neltavat yt -kurisioteettitilaisuudet, joissa työntekijöille

on ollut varattuna kuunteluoppilaan rooli, jossa on voi-

nut vapaasti olla samaa mieltä työnantajan itse itselleen

suunnittelemista asioista ja käytännöistä.

Yritetään saada Veturitielle perustettua työn-

tekijöiden työhuonekunta, jossa on tarkoitus käydä

työntekijöiden kesken vapaata keskustelua ilman työ-

nantajan läsnäoloa. Katsotaan, jos tällä lailla saataisiin

paremmin työntekijöiden mielipiteet ja kehitysehdotuk-

set työnantajan kuuluville, jos ne sitten saatetaan työ-

nantajan tiedoksi työhuonekunnan nimissä. Ainakin

Logistiikkakeskuksessa, josta siirryimme Veturitielle,

kyseinen järjestelmä on toiminut mallikkaasti vaikutus-

kanavana yhteisten asioiden eteenpäin viemisessä.

Työnantaja on sittemmin kiristänyt linjaansa

pitkään saman työnantajan palveluksessa työkykyään

menettäneiden osalta ottamalla tylyn ”ulko-oven näyt-

tämislinjan ” ja toteamalla asian suhteen kategorisesti,

että työtä ei löydy millään ilveellä mistään Postin yksi-

köstä, kun työkykyään on tarpeeksi menettänyt. Absur-

dein yksityiskohta koko jutussa on se, että työnantaja

kieltäytyy osoittamasta irtisanomisajalle työtä (vedoten

menetettyyn työkykyyn), mutta samalla vaatii työnteki-

jää myös täyttämään työntekovelvoitteen irtisanomisai-

kana. Että sellaista Posti logistiikan logiikkaa ….Elikkä

olkaahan ihmiset varovaisesti siellä työmaalla ja varjel-

kaa sitä ainokaistanne nimeltä työkyky kuin kukkaa

kämmenellä, ettei siitä tule Postin vapauttamaa riistaa

Posti Logistiikan logiikkaa 17
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yhä kutistuvien työmahdollisuuksien markkinoilla.

Kävin lauantaina 25.4. ruotsalaisella työväentalolla (Ar-

bis) Pasilan osaston edustajana paneelikeskustelussa, jossa

aiheena oli ”Työehdot ja työaika – oikeudet, lainsäädäntö

ja käytäntö. Paikalla oli muitakin eri alojen pääluottamus-

miehiä vaihtamassa mielipiteitä keskenään ja yleisön

kanssa. Tilaisuuden oli masinoinut Kriittinen AY – ver-

kosto (KRAY), josta liikkeestä sekä myös sosiaalifooru-

mi-nimisestä tilaisuudesta kokonaisuudessaan saat lisätie-

toa www.sosiaalifoorumi.fi/ohjelma/kokoohjelma.pdf

tai KRAY -toiminnasta www.kriittinen.fi.

Eduskuntavaalit olivat ja menivät. Perinteisesti työläisten

asioihin positiivisimmin suhtautuvat puolueet eivät saa-

neet vaaleissa kovin kummoista kannatusta aikaiseksi.

Taitaa opposition korpivaellus kutsua. Jatkossa jos oikeis-

tovoimat pääsevät vapaasti temmeltämään . Voi olla, että

ansiosidonnainen työttömyysturva on se, josta oikeisto-

voimat mielivät leikata ihan ensiksi. Eläkeiästä jo taan-

noin sipaistiin (vasemmistopuolueiden suosiollisella

avustuksella?! ! ! ) joten eiköhän siltä töihinsä tuupertuvalta

kääkältä (duunari) ole saman linjan jatkumona soveliasta

viedä sitten ne rahatkin kuleksimasta niitä enemmän tar-

vitseville. Toivottavasti olen ihan hirveästi väärässä, ja tä-

mä on vain duunarin paha uni josta ihan kohta herään…

(siis 4 vuodenko kuluttua?).

Että tällaista tällä kertaa. Ammattiyhdistysterveisiä Vetu-

ritieltä,

Timo ”Jana” Jantunen

Petankia, petankia !

Perinteinen Petterin muistokilpailu pelataan sunnuntaina 7.7. 2015

kello 11.00 alkaen. Paikkana Hesperian puisto. Pelit pelataan

kolmihenkisin joukkuein.

Tervetuloa PAU:n Pasilan osasto ry.
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Monella meillä on unelma työuran päätyttyä päästä eläk-

keelle terveenä. Joillakin on unelma ylipäätään päästä

eläkkeelle. Jotkut meistä joutuvat työkyvyttömyys eläk-

keelle. Ja jotkut meistä eivät koskaan näe eläkepäiviä.

Mikä lokessa mättää?

Ei ole mikään valtakunnan salaisuus, että lo-

kessa on korkea sairaslomaprosentti. Pikemminkin on

ihme, että sille ei työnantaja tunnu voivan tai haluavan

tehdä mitään. Ikään kuin olisi ihan ok, että väki sairas-

telee ja voi pahoin. Onko tämä vaan kestettävä? Mieles-

täni mitä ikinä lokessa esimiehet yrittävätkään tehdä, se

ei selvästikään tehoa. Työsuojelu on tarjonnut näkemyk-

sensä ja kokemuksensa loken työyhteisön pahoinvoin-

nista, mutta valitettavasti loken työnjohtoa ei tunnu kiin-

nostavat mitä meillä on sanottavaa, joten kerrottakoon se

nyt sitten Pasillissa.

Postissa on työkyvyn varmistamisen malli,

jonka lähtökohta on seuraavanlainen. Malli käynnistyy

kun työntekijällä on 3 tai useampia lyhyitä sairaspois-

saoloja 4 kuukauden sisällä. Tai yksi yli 10 päivän yhtä-

mittainen sairaspoissaolo. Samoin jos työntekijällä on

kumulatiivisesti 12 kuukauden aikana 30 tai enemmän

sairaspoissaoloja malli tulee käynnistää. Noh, syön hat-

tuni jos loken esimiehet noudattavat tätä mallia. Tässä

siis yksi syy. Toinen syy on se, että loken sairaslomati-

lastoissa suurin poissaolo syy on tuki- ja liikuntaelin sai-

raudet. Kolmas syy mielestäni on se, että osa esimiehistä

ei edes yritä saada työntekijää takaisin työkykyiseksi.

Tässä pitävänä todisteena ovat saamani runsas palaute

siitä, miten vaikeaa on järjestää työkevennystä työnteki-

jöille tai edes korvaavaa työtä jossain muualta Postissa.

Neljäs ja tärkein syy on mielestäni se, että työ lokessa on

yksinkertaisesti raskasta. Meitä ihmisiä ei ole rakennettu

samasta puusta, joten jotkut meistä kestävät työn raskau-

den paremmin kuin toiset. Tiedän, että loken tilantee-

seen on muitakin syitä kuin ne jotka tässä kirjoituksessa-

ni mainitsin, mutta näitten kaikkien luettelemiseen ei yk-

si Pasilli riitä.

Mitä sitten pitäisi tehdä? Varhainen puuttumi-

nen on yksi keino varmistaa työssä jaksaminen ennen

kuin vaiva pahenee. Työterveyshuollon toimenpiteet

varhaisessa vaiheessa ovat usein toimiva ratkaisu. Lihas-

kunnon ylläpito on yksi keino. Työntekijöitten ja esi-

miesten mutkaton yhteistyö työkyvyn varmistamisessa

on myös tärkeää. Tarkoittaen sitä, että työhyvinvointi-

keskusteluissa sovituista kevennyksistä pidetään kiinni.

Näitä toimenpiteitä kyllä riittäisi, jos työnantajalla olisi

kiinnostusta laittaa asia kuntoon. Kaikkein huolestutta-

vinta on se, että lokessakin esimiehet jo varhaisessa vai-

heessa esittävät työntekijälle jonkun toisen työn etsimis-

tä tai ammatillista kuntoutusta, jotta ei tarvitsisi käyn-

nistää työkyvyn varmistamisen mallia. Tämä on valitet-

tava trendi ja mielestäni signaali siitä, että jos työnteki-

jälle tulee tuki- ja liikuntaelin vamma, niin hänestä on

päästävä eroon. On käsittämätöntä, että loken kaltaisessa

työpaikassa työnantajalla on varaa pitää näin suurta

joukkoa sairaslomalla. Kuten olen jo usein todennut,

niin on todella huolestuttavaa, että tämän mittaluokan

ongelma ei ole päällimmäisenä loken johdon työlistalla.

Tästäkin huolimatta loken luot-

tamusmiehet ja työsuojelu ovat

aina tukemassa työntekijöitä

työkykyasioissa ja nyt näyttää

siltä, että sitä työtä riittää.

Muutoksenhaku tapaturma-asioissa

Työtapaturmat ovat osa monen työpaikan arkipäivää.

Jakelussa kaatuillaan ja tehtaissa tavaraa saadaan nä-

peille. Kun työntekijälle sattuu tapaturma, esimies antaa

työntekijälle vakuutustodistuksen jonka työntekijä toi-

mittaa työterveyshuollon lääkärille vastaanotolla. Näin

syntyy diagnoosi vammasta, jonka aiheuttaja on työta-

paturma. Vakuutuksen tehtävänä on kattaa kuluja joita

työntekijälle voi tulla tapaturmasta johtuen. Näitä kuluja

ovat esimerkiksi lääkekulut, matkakulut, ansion menetys

sairasloman pitkittyessä tai leikkausta vaativat hoidot,

jotka muuten työntekijä joutuisi itse korvaamaan. Jotta

asia ei olisi näin yksinkertainen, olemme havainneet että

useat työntekijät ovat saaneet vakuutusyhtiöltä kirjelmän

jossa on todettu, että kyseisen tapaturman aiheuttama

vamma ei johdu tapaturmasta vaan jostain muusta syys-

Viisautta Voutilan malliin vol.56
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tä. Samassa kirjelmässä on myös ohje muutoksen hakuun

vakuutusyhtiön päätöksestä. Eri asia on se, kuinka moni ri-

vityöntekijä tietää mitä ja miten muutoksenhaku tulee täyt-

tää. Mutta miksi muutoksenhaku kannattaa tehdä? Siitä yk-

sinkertaisesta syystä, että jos sitä ei tee, vakuutusyhtiö on

pessyt kätensä eikä työntekijä saa minkäänlaisia kulukor-

vauksia vakuutuksesta vammansa hoitoon. On äärimmäi-

sen tärkeää, että jos joudut tapaturman uhriksi, säilytät

kaikki dokumentit mitkä liittyvät tapaturmaasi. Samoin on

hyvä pitää kirjaa mitä tapahtui ja minä päivänä tapaturman

jälkeen jotta muutoksenhakua tehdessä on pystytään luo-

maan selkeä kuva, jolla torjutaan vakuutusyhtiön väitteet

vamman ja tapaturman yhteydestä. Jos saat tämänkaltaista

postia vakuutusyhtiöltäsi, niin ota yhteyttä allekirjoittanee-

seen tai muihin edunvalvojiin. Työsuojeluvaltuutettu avus-

taa muutoksenhaun teossa. Vakuutusyhtiön tulee korvata

tapaturmavakuutuslain mukaan kaikki tapaturmasta aiheu-

tuneet kulut.

Suomessa on käyty vaalit ja nyt sitten isänmaa

pitäisi laittaa kuntoon. Porvaripuolueilta on tullut ehdotuk-

sia koeajan pidentämisestä, ansiosidonnaisen työttömyys-

päivärahan leikkauksista ja jopa lakko oikeuden rajoittami-

sesta. Voisi kaita sanoa, että tyypillistä porvaripuolueitten

puhetta. Mielestäni Suomessa ei ole pulaa työntekijöistä

vaan työpaikoista joten en oikein ymmärrä miten koeaiko-

jen pidentäminen lisää työpaikkoja. Suomi on kuulemma

vaikeassa tilanteessa ja isoja päätöksiä on kuulemma tulos-

sa. Näillä lähtökohdilla mitään hyvää ei siis ole tiedossa

palkansaajille.

Mutta jotain hyvää sen sijaan on tiedossa. Meinaan kesä ja

kesälomat. Tässä työsuojeluvaltuutetun päiväkäsky kesän-

viettoon. Muista lorvimisen tärkeys, unohda kaikki työhön

liittyvät asiat, reissaa, käy festareilla, ota ”parit”, käy ka-

lassa ja tapaa frendejä. Toivotan tämän päiväkäskyn myötä

kaikille lukijoille oikein hyvää kesää ja kesälomaa.

Jouni Kaiponen

työsuojeluvaltuutettu loke/ULK
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Alisuoritus on termi, johon törmää normaalisti epäonnis-

tuneen urheilusuorituksen jälkeen. Kun maamme suurin

toive ei pääse Olympialaisten finaalin tai huippuunsa vi-

ritetty juoksukone jää muutaman sadasosan laj insa maail-

manennätyksestä. Nyt tämä termi on levinnyt myös yri-

tykseemme keinona johtaa työtä. ”Kyttäävät pomot”

ovat aina olleet osa työelämää, mutta ensimmäistä kertaa

tämä kyttääminen on yrityksen ylimmän johdon määrää-

mä keino päästä siitä suosta johon Posti Group Oyj on

ajautunut. Lisäksi tämä kyttääminen on oikein ohjeistettu

ja esimieskuntaa on siihen valmennettu.

Taustalle on tietenkin Posti Group Oyj :n ylimmän johdon

tekemät virheelliset arviot alamme tulevaisuudesta ja niin

ikään virheelliset toimet sopeuttaa firman toiminta arvioi-

tuun työmäärän laskuun. Jakelun ylimitoitetut irtisano-

miset sekä käsittelyn väärät keskittämistoimet ovat ai-

heuttaneet postikulussa lähes kaaoksen, jota on sitten yri-

tetty paikata ylitöillä. Firman johto siis yrittää syyllistää

meidät duunarit omista epäonnistumisistaan. Kun poru-

kasta valitaan tietty määrä, jotka kunnolla höykytetään ja

parit kovakalloisimmat irtisanotaan, niin jopa ollaan Suo-

men paras työpaikka. Samaa menetelmää köytettiin Sta-

linin ajan puna-armeijassa; poliittistenupseerien tuli hävi-

tyn taistelun jälkeen valita pahimmat pelkurit jotka sitten

teloitettiin muun porukan edessä.

Esimiehet

Muiden henkilöstöryhmien mukana meidän esimieskun-

takin on saanut riittävän rankalla kädellä tuntea kuinka

paljon yrityksemme johto heitä arvostaa. Parin vuoden

välein toistuvat YT-neuvottelut ja organisaationtarkas-

tukset ovat olleet heidän riesana ja aina esimiesten työ-

määrä on kasvanut entuudestaan. Viimeisenä esimerkki-

nä on Aino terveyspuhelin. Se ei pelkästään lisää esi-

miesten työtä vaan on selkeä viesti johdolta, etteivät esi-

miehet suoriudu töistään.

Myös alisuorittamisen likainen työ teetetään

esimiehillä. Juuri heidän pitää valita viikon alisuorittaja

ja rangaista häntä. Alallamme ei ole mitään hyväksyttyjä

normeja tai mittareita mitenkö yksittäisen työntekijän tu-

lee työstään suoriutua. Niinpä kunkin esimiehen pitää

nämä mittarit kehittää itse. Koska tämä lienee täysin

mahdotonta , niin ainoaksi keinoksi jää vanha hyväksi

havaittu pärstäkerroin. Eipä käy esimiehiä kateeksi eikä

heillä varmaan ole mukavaa seuraavissa pikkujouluissa.

Jos sinut valitaan

Kaikesta yllä olevasta huolimatta Suomi on edelleen oi-

keusvaltio ja meitä duunareitakin suojelee määrätyt lait.

Myöskään työehtosopimusta alisuorittaminen ei ohita.

No ehkä yrityksemme eettisiä pelisääntöjä tulkitaan ai-

empaa väljemmin – niitä pelisääntöjä joita johtaja Anu

Punola kovalla melulla markkinoi entisessä elämässään.

Jos alinta tosiaan osuu sinuun, niin muista ettei

sinun tarvitse olla yksin alisuorittajan arvonimen kanssa.

Pasilan Osastolla on kattava luottamusmiesverkosto,

useampi pääluottamusmies sekä työsuojeluvaltuutettu.

He ovat henkilöitä joiden puoleen voit kääntyä jos valinta

osuu. Kun heidän kanssa valmistaudut ”puhutteluun” ja

tarkasti kirjaat ylös esimiehesi sanomiset, niin edunval-

vonta-organisaatiolla on kyllä keinoja puolustaa sinua.

Myös työantajan edustajan tulee noudattaa maamme la-

keja, ja näin ollen sinulla on mahdollisuus tehdä vaikka

rikosilmoitus, elleivät muut keinot auta. Laaja julkisuus

sekä meidän tehtaiden sisällä, että niiden ulkopuolella on

hyvä keino vaikuttaa. Älä missään tapauksessa salaa va-

lintaasi ja sen perusteita, koska yksikin kiusattu työnteki-

jä on liikaa.

Topi Saksala

Valitaan viikon alisuorittaja
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Ajattelin kirjoittaa aiheesta, jonka kaikki, varsinkin luotta-

mus- ja työsuojeluhenkilöt, tietävät: talolle jokapäiväistä

tulosta tekevän joukon eli työntekijöiden jaksamisesta. En-

tisen Itellan ja nykyisen Postin toimitusjohtaja Heikki Ma-

linen on tituleerannut itsensä kovin työsuojeluhenkiseksi

ihmiseksi ja johtajaksi, joten on perin merkillistä, että var-

sinkin viime vuonna 2014 työntekijät ajettiin yt-neuvotte-

luilla niin ahtaalle, ettei koko Itellasta löytynyt ainoatakaan

henkilöstöryhmää, joita silloiset yt-neuvottelut eivät olisi

koskettaneet jollain tavoin. Yli 2 200 työntekijää väheni ta-

losta kyseisten neuvotteluiden seurauksena, mikä EI kerro

hyvästä johtamisesta tai työsuojeluhenkisyydestä. Päinvas-

toin.

Mielestäni on perin merkillistä, että porukka, jo-

ka tekee talolle aidon tuloksen, ajetaan niin ahtaalle, ettei-

vät se jaksa selviytyä valtavien paineiden ja ainaisen kii-

reen alaisena. Varsinkin postinjakelussa painetaan ylitöitä

niin paljon, että koko vuoden ylityökiintiöt alkavat kohta

näyttää punaista, ja kyllä överiä tehdään todella paljon

myös postikeskuksissa. Työntekijältä vaaditaan henkisesti

ja fyysisesti aina vain enemmän, ja siksipä onkin selvää,

että työterveyslaitos Mehiläisen vastaanotolla käy yhä

enemmän asiakkaita – loppuun palaneita ja uupuneita

työntekijöitä, joiden motivaatio on hukassa ja jaksaminen

lopussa. Ammattiylpeydestä ei kai tässä vaiheessa voida

enää edes puhua, koska sen taakse ei voi piiloutua, kun on

omasta terveydestä kyse.

Ryhmävastaavat eli ”kympit” ovat enemmän

kuin täystyöllistettyjä. Operatiivinen johtaminen on joka-

päiväistä ja sataprosenttista (pitäisi olla n. 30-prosenttista),

eli kun tulet duuniin niin ryhmävastaavan liivit niskaan ja

”lälläri” (radiopuhelin) taskuun ja tuotantoon. Tarkoitan

tällä sitä, että esimerkiksi Lokessa kympit ovat todella uu-

puneita. Palkitsemisen pitäisi olla esimiehillä käytössä,

mutta kiitoksen sanaa ei tule mistään, vittuilua ja turhia lu-

pauksia sen sijaan saa kuunnella päivästä toiseen. Moni

ryhmävastaava onkin lopettanut kyseiset hommat tai suun-

nittelee niiden lopettamista, kun ei enää yksinkertaisesti

jaksa olla puun ja kuoren välissä. Jokaisella ryhmävastaa-

valla on esimies, jota pitää tuurata tämän ollessa lomalla,

sairaslomalla tai jossain muualla. Esimiestuurauksesta saa

noin 1 ,29 euron päiväkorvauksen, joka ei todellakaan mo-

tivoi moista koiranvirkaa hoitamaan. Esimiesten pääluotta-

musmiehen Hannu Rantasen kanssa olemme työstämässä

jonkinlaista ratkaisua/ehdotelmaa korvauksen parantami-

seksi, mutta siihenkin menee aikaa, ikävä kyllä.

Postin visio 2020 on olla paras työpaikka Suomessa. Var-

kauden talvipäivillä maaliskuussa 2015 tähän ei uskonut

kukaan henkilöstöjohtaja Jaana Jokisen tekemässä pienessä

gallupissa, ja vain muutama oli ylpeä työpaikastaan Postis-

sa.

Mikä sitten auttaisi asiaa? Minun neuvoni on

niinkin yksinkertainen kuin henkilökunnan lisääminen ja-

keluun ja postikeskuksiin niin, että suurimmat ylityöpai-

neet ja kiire helpottavat. Olen valmis lyömään vaikka pie-

nen vedon siitä, että työntekijöiden motivaatio ja jaksami-

nen paranee sekä sairauslomat vähenevät, kun liialliset

paineet jokapäiväisestä työssäjaksamisesta helpottavat. Ta-

lollekin tulisi halvemmaksi palkata reilusti lisää työnteki-

jöitä kuin maksaa kymmeniätuhansia tunteja ylitöitä vuo-

dessa ja sen päälle vielä sairauslomasijaiset sairauslomilla

oleville.

Olen aina todennut, että järjenkäyttö on sallittua, mutta nyt

jos koskaan se on todella sallittua myös työnantajalle. Ny-

kymenolla ei enää kohta ole ketään, kehen kohdistaa pai-

neita, jos kaikki oirehtivat työuupumuksen tai burnoutin

kourissa.

En tiedä, onko tästä vuodatuksesta mitään hyö-

tyä, mutta yritän ainakin!

Isto Kuusisto, pääluottamusmies

Loke ja ulk Siipitie

Henkilöstön jaksaminen/jaksamattomuus
työssä
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WWaappppuuttuunnnneellmmiissssaa
Helsingissä Vapun työväenpuoleen marssi

sujui leppoisasti, ihmiset oli hyvällä tuulella

vaikka ankaria iskulauseita huutelivatkin ja

jopa sää suosi. Kiva havaita kyllä, että mars-

sille osallistui todella kirjava porukka nuoria,

vanhoja, juntteja, hifistelijöitä (vasemmisto-

nuoret pistivät oikeastaan mojovat bileet

pystyyn marssilla, pakussa kunnon äänen-

toistovehkeet ja toistettu data oli valittu jos-

tain punttisalilta = ei kuitenkaan teknoa).

Mukana oli myös  punaniskoja, sivistyneis-

töä,   hippejä, seksuaalivähemmistöä,   mamuja

ja tietty kommareita.   Hakaniemen torilla taas

demarijohtaja Antti Rinne puhui hyvän pu-

heen, mainitsi  miten ihmiset haluavat todel-

lista muutosta, sellaista mitä edellinen halli-

tus ei pystynyt antamaan demarit mukaan lu-

kien. Kiitti kaikkia eduskuntavaaleissa ää-

nestäneitä ja haastoi jokaisen hankkimaan

pari uutta jäsentä puolueeseen. Arhinmäen

puhetta oikeastaan olin tullut kuuntelemaan,

mutta tuli ihan turhan kylmä, en kestänyt oh-

jemassa ollutta lauluesitystä kovin pitkään ja

tuli vielä jano siinä kaiken maailman skum-

pan lipittäj ien keskellä. Poikkesin Juttutu-

paan, jossa moni muu oli ilmeisesti tehnyt

jokseenkin samoin. Sisällä oli niin tiivistä,

että jos halusi nostaa lasin huulille, olisi pitä-

nyt odottaa, että joku isompi siinä lähistöllä

tekisi samoin. Terssillä olikin tilaa parem-

min. Sitten hoksasin postista tutun naaman

sivummalla ja ymmärsin miksi porukka joi

kahvinsa mustana. Lähdin, ennen kuin jou-

duin itse sen vaikutuspiiriin.

Helena Aarnio
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Helena Aarnio

Vasemmistopuolueiden kannatus viime eduskunta-

vaaleissa oli historiallisen alhainen. Eduskunnan ja

eduskunnan ulkopuolisten vasemmistopuolueiden

yhteenlaskettu osuus äänistä oli alle neljännes kai-

kista annetuista äänistä. Näin alhaalla se ei ole ollut

edes 30-luvulla pahimpaan lapualaisaikaan.

Miten tähän on tultu? Kuinka näin on käy-

nyt? Miksi, miksi?

Tässä muutamia seikkoja joilla on minun mielestäni

vaikutusta asiaan.

Vasemmistopuolueet häpeilevät sitä, että

ovat työväenpuolueita. Ainakin eduskunnassa olevat

vasemmistopuolueet häpeilevät sitä että ovat, tai nii-

den pitäisi olla, sosialistisia puolueita. Demarit ovat

jo pitkään haikailleet yleispuolueen asemaa. Vasem-

mistoliiton ohjelmassa ei ole enää jälkeäkään sosia-

lismista. Varsinkaan pääkaupunkiseudulla Vasem-

mistoliitto ei ole enää ollenkaan kannattajakunnal-

taan työväenpuolue, se kilpailee viherhörhöjen ää-

nistä varsinaisen viherhörhöpuolueen kanssa. Ja hä-

visi kilpailun ainakin näissä vaaleissa. Vasemmisto-

puolueet eivät ota vakavasti työperäisen maahan-

muuton ja siirtotyövoiman aiheuttamia ongelmia.

Päinvastoin, useimmiten ne toistelevat opetetun pa-

pukaijan tavoin kapitalistien valheellista propagan-

daa työperäisen maahanmuuton tarpeellisuudesta.

EU:ta nuoleskellaan ja kieltäydytään vaatimasta siitä

eroamista vaikka jo kauan on nähty EU:n tuhoisuus

kansojen taloudelle ja koko olemassaololle.

Porvarien mediaylivoima on massiivinen. Eduskun-

nan ulkopuolella ainakin toistaiseksi oleva SKP on

sen saanut tuntea kaikkein karvaammin. Se on eris-

tetty täysin julkisuudelta. Oikeistolla on loppumatto-

mien rahavarojen lisäksi käytettävissä melkein koko

media. Kaikki päivälehdet, televisio, iltapäiväpaskat,

ämmä- ja äijälehdet, juorulehdet, sosiaalinen media

(mitä se sitten tarkoittaakaan).

AY-liike on joutunut massiivisen, val-

heellisen, täysin tosiasioihin perustumattoman hyök-

käyksen kohteeksi. Erilaiset ”ajatus”hautomot jul-

kaisevat toinen toistaan mielettömämpiä väitteitä ay-

liikkeen vahingollisuudesta. Ja näiden hautomoiden

kanoja ja kukonpoikia valittiin oikein eduskuntaan.

Päivästä toiseen esim. Hesari ja iltpäivä-

paskat julkaisevat tilattuja sepustuksia ay-liikkeen

vahingollisuudesta. Eikö meillä ole tosiaankaan re-

sursseja vastata omalla kampanjallamme tähän hö-

lynpölyyn?

Leikkauspolitiikka on hyväksytty myös ainakin

osassa vasemmistoa, edestämme olemme senkin

löytäneet. Perussuomalaiset ovat voittaneet puolel-

leen suuren osan vasemmiston perinteisestä ja po-

tentiaalisesta kannattajakunnasta. Ja syyt ovat selvät.

Persujen kuvitellaan olevan EU-kriittisiä. Persujen

kuvitellaan vastustavan työperäistä maahanmuuttoa

ja siirtotyövoiman tänne tuontia. Asiahan on täsmäl-

leen päinvastoin. Persut vastustavat ainoastaan pa-

kolaisten vastaanottamista, siis köyhiä ja vainottuja

ei saisi ottaa. Työperäinen maahanmuutto on sensi-

jaan toivottavaa.

Ihmisten epätoivoa kuvastaa sekin että hyvin monet

työtätekevät valitsivat kepuliporvarit tovonsa koh-

teeksi. Pettymys tulee olemaan valtava.

Lyhyesti sanoen työväenliikkeen pitää palata juuril-

leen: Joukkotoimintaan ja solidaarisuuteen! Kaveria

ei jätetä!

Lasse Nevalainen

Sinivalkoinen punikki

Jatkuu seuraavissa numeroissa …

Mietteitä vaaleista ja vähän muustakin
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Maailman suurimman verkkokaupan, Alibaban kauttakul-

ku-pilotti alkoi viime joulukuussa täällä Helsinki-Vantaan

ulkissa. Postissa tupataan käyttämään tälläistä työnimeä

kun jotakin uutta ollaan suunnittelemassa ja kokeilemas-

sa. Aluksi tätä testattiin pienillä erillä ja sittemmin onnis-

tuneen kokeilun myötä tavaramäärät ovat monin kertais-

tuneet ja lisääntyneet niin, että Posti saikin kuin saikin

hoidettavakseen kuljetukset.

Tässä vaiheessa on pakko sanoa, on mukavaa

että saimme jotakin uutta tekemistä, kun tälläisiä aikoja

eletään. Kuten ammattiliiton puheenjohtaja Käsittelyn

luottamusmiespäivillä taannoin sanoikin, Postin tulisi in-

novoida ja keksiä jotakin uutta tekemistä perinteisen pos-

tityön rinnalle, työtä mitä ei olla aikaisemmin postissa

tehtykään ja hyvä niin. Aina kun muutama nuori on saatu

työllistettyä, vaikkakin osa- aikaiseksi ja määräaikaisek-

si, niin sekin on tyhjää parempi hyvä asia.

Siihen se sitten kaikki hyvä jäikin.

Nimittäin tässä talossa kun ei vieläkään osata

uutta suunnitella, ja budjetoida oikein. Eli alun alkaen

laskea realistisesti mitkä ovat kustannukset laitteista ja ti-

loista ja kuinka monta työntekijää tarvitaan että homma

toimii. Suunnittelijoilla tuntuu olevan kokoajan ”kiire”

projektista toiseen. Hätäisiä epäonnistuneita laskelmia ja

päätöksiä tehdään, jotta asiat saataisiin purkkiin tavoitel-

luissa aikajaksoissa, huolimatta siitä toimiiko suunnitel-

ma vai ei.

Kustannusluku annetaan ylemmälle johdolle.

Sitten kun raamit on lyöty mukamas lukkoon, aletaan

vasta miettimään miten palvelu tuotetaan. Samalla unoh-

tuu täysin työn ergonomia ja työntekijöiden jaksaminen.

Alibaban käsittelyn siirto Virkatielle

Pidin kummallisena ajatusta Virkatielle siirtymisestä.

Meillä Ulkissa oli jo tämän työn tekemiseen 90 prosentti-

sesti kaikki tarvittavat välineet liikkuvaa purkuteleskoop-

pia, trukkia ja kuljetinhihnaa myöten, niin että edes joten-

kin työergonomia olisi otettu huomioon. Oikeastaan ainoa

puuttava väline oli lavotusvaiheen korotettu työtaso, jotta

postisäkit saadaan lastattua pahvikauluslavoille ilman, et-

tä työntekijän tarvitsee tarvitaan donkata paketti 2 metrin

korkeuteen niin kuin koripalloilijat konsanaan. Tosin tä-

mä koripallo painaa yleensä 16-20kg.

Tavaramäärän lisääntyessä puska-hanke Virka-

tielle käynnistyi. Kyseessä on tyhjä vanha halli johon on

suunniteltu muutakin toimintaa Alibaban lisäksi. Takuu-

varma tapa saada ahtaaksi ja tilat repeämään liitoksista.

Mihin on tarkoitus siirtää koko toiminto kaikkeen ja millä

välineillä?

Eli ei millään välineillä, kun kerran nolla-bud-

jetilla aloitettu, niin kalliisiin investointeihin ei oltu yh-

tään varauduttu. Aluksi suunnittelun kukkanen että hai-

tarirullahihnalla lentokoppien tyhjennys ja tietokoneella

pärjätään ja perään kelmutuskone. Tuntuu tosi ihmeelli-

seltä, että Ämpäri-palopostia ollaan kehittelemässä uu-

destaan 2020 luvulla. Jos työnantajalla on halu mieliä

isoa bisnestä, joutuu sitä hiukka investoimaan työvälinei-

siin, tilaratkaisuihin tai kuten meillä Postissa sanotaan,

Infraan.

Työvälineet ovat tällä hetkellä mitä sattuu ja

vähän missä sattuu kunnossa. Yli vuosi sitten on pyydetty

työantajaa korjaamaan Siipitien hihnalaitteiden valoken-

not ja logiikkaviat pois. Siis jo aikana ennen kuin edes

uutta työtä alettiin tekemään tuolla hihnalaitteistolla. Oli-

sihan siinä etu ollut molemmin puoleinen, jumiutunutta

hihnalaitetta ei olisi tarvinnut tuon tuossa käydä availe-

massa ja työtä olisi saanut tehtyä paremmin. Kesti kuu-

kausia saada edes tarpeeksi järeä vastapainotrukki työer-

gonomiaa helpottamaan, kiitos siitä logistiikkakeskuksen

rättihallissa lepäillyt talon omalle koneelle. Kenelläkään

työnantajan edustajalle ei juolahtanut mielessä, että tätä

olisi voinut käyttää alusta alkaen. AMA-lentokonttien

alustojen suunnittelu aloitettiin, mutta vieläkään niitä ei

ole näkynyt. Johtajat vielä arpovat missä työ tehdään ja

miten tehdään. Samaan aikaan työntekijät venyvät päi-

västä toiseen osin puutteellisin työvälinein ja ahtaissa ti-

loissa.

Samaan aikaan Postin tuotantotiedote 7/2015 hehkuttaa

”Uuden prosessin kehittämiseen osallistui Postissa laaja-

alainen, eri yksiköistä koottu asiantuntija joukko”

Parempien laitteiden ja ergonimisien työpisteiden odotus-

ten toivossa.

Jaakko Salovaara

Lm. Ulk Airside /1 . varapääluottamusmies

ulkomaanposti/Logistiikkakeskus.

Alibaba
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PAU:n talvipäivillä Varkaudessa esitti hyvinvointijohtaja

Jaana Jokinen yleisölle kysymyksen, että kuka uskoo Pos-

tin olevan paras työpaikka vuonna 2020. Eipä juuri ku-

kaan satapäisestä porukasta syttynyt esittämään uskoaan

moiseen väittämään. On tietenkin hyvä, että edes johto it-

se uskoo moiseen utopiaan. Olisi mukavaa meidän pokki-

laisten mielestä, että työnantajamme antaisi riittävät re-

surssit edes päivittäisen jakelupostin toimittamiseen jake-

lun lähtöpisteisiin edes niinä päivinä ajallaan, jona työpäi-

vänä lähettäjä on ne luullut toimitettavan. Olemme saa-

neet kiitettävästi lisää töitä, mutta töiden siirto ja siirron

suunnittelu on suoraan sanoen alokasmaisen heikkoa. Täs-

tä johtuu jatkuvat jäämät ja kumuloituneet kertymät, joita

yritetään purkaa paniikkimaisesti vaihtelevalla menestyk-

sellä. Luulisi tuotannon toimivan, koska siirroista on jo

puolivuotta. Virheitä on vaikea tunnustaa, sekä korjata.

Jakajilla on oman yt-rumban jälkeen riittävästi paineita ja

meidän ei tosiaankaan pitäisi joutua luomaan heille niitä

lisää. Jaana Jokiselle esitettiin toive, että postityöntekijöil-

le luotaisiin edes teoriassa mahdollisuus tehdä työnsä laa-

dukkaasti ja että postikeskustamme ei pidetä postin pai-

suntavarastona, vaan tavara toimitetaan jakeluun sinne

kuuluvana ajankohtana. Tilaaja kun ei kauan katsele sitä,

että maakuntalehti jonka pitäisi olla kotona ilmestymis-

päivää seuraavana arkipäivänä, ei sitä ole.

Laajaa keskustelua on herättänyt kentällä vuoden 2014

vuosikatsaus. Jakeluun porukalle ei millään mahdu vuosia

kehuttu ja kuplaksi osoittautuneet Venäjän ja pohjoismai-

den seikkailut. Niistä ikävä kyllä maksatetaan meidän ta-

vallisten työntekijöiden selkänahasta. Näinhän se aina on.

Luulisi tulosta luettuaan perinteisen kirjeliikenteen olevan

edelleen talon syömähammas, vaikka kirjeen ja lehtien

määrä väheneekin. On myös todettava, että oikeasti vo-

lyymit vain muuttavat muotoaan ja sisältöään. Nettikau-

pan myötä kaikenlainen ” sälä ” on lisääntynyt räjähdys-

mäisesti, ja muistuttaisin niiden myös olevan kirjelähe-

tyksiä, vaikka tämä kaikille operatiivisessa johdossa ei

vielä ole kristallisoitunut. Laskimme , että vaikka nykyiset

pienten kirjekoneet pysäytettäisiin ja niiden sitoma henki-

löstö potkittaisiin pihalle, niin säästö ei olisi kuin 20%

palkkasummasta. Tämä tuote, joka ajetaan näillä koneilla

on juuri se tavara, joka vähenee jonkun aikaa (tiliotteet,

laskyt ym. ). Asiat tulisi mielestäni pystyä realisoimaan, ja

tekemään oikeita johtopäätöksiä.

Sain tuttavaltani palautetta, hänen saatuaan sa-

mana päivänä sekä joulu- että ystävänpäiväkortteja. Sa-

noisin, että vähän hävetti. Koska kortit oli luonnollisesti

leimaamatta, niin tässä tapauksessa oli mahdollisesti kyse

melkoisesta ylipalvelusta ja oltiin uskottu jo vuosia van-

haan mainokseen, jossa pyydettiin lähettämään joulukortit

ajoissa.

Ei sitten keretty elää viikkoakaan vaalien jälkeen, kun tuli

uusi yt-jytky myymäläverkon ulkoistamiseksi. Tämä on

kyllä julmaa ja edesvastuutonta. Päätös on taatusti ollut

valmiina jo ennen vaaleja, mutta se ei taktisista syistä ole

ollut julkaisuvapaa. Tämänkaltaiset linjavedot vievät täy-

sin uskottavuuden yhteiskunnan toimivuuden kannalta

tärkeistä palveluista. Ollaan jo riittävän hyvin nähty ai-

kaisemmin lopetettujen myymälöiden toimivuus, kun pal-

velut on siirretty ties minne, ”kunhan joku suostuu otta-

maan ne vastaan”- periaatteella. Olen täysin vakuuttunut

myös siitä, että kun herra EU laatii seuraavan postidirek-

tiivin, ei keritä edes iltauutisiin kun on jo tehty päätös

siirtymisestä harvempiin jakelukertoihin postinjakelussa.

Tämän tapaiset hölmöilyt eivät voi olla vaikut-

tamatta tuleviin työmarkkinaneuvotteluihin, koska ei ole

enää kuin ½ vuotta nykyistä sopimusta jäljellä ja mitään

inhimillistä ei ole näköpiirissä duunareille, jotka todistet-

tavasti tekee tuloksen kotimaan kentällä.

Mikko Poutanen

Vtsv. Helsingin Postikeskus

Visio 2020
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Pasilan osaston vuosikokous pidettiin Tikkurilan Sokos-

hotellissa 28.2.2015 ja allekirjoittanutkin päätti osallis-

tua pitkän tauon jälkeen. Viimeksi osallistuin, kun ko-

kous pidettiin Bottalla, joten siitä lienee kuusi vuotta el-

lei pidempäänkin. Tämän lisäksi päätin lähteä ehdok-

kaaksi toimikuntaan. Koska päätökseni lähteä mukaan

jäi viime tippaan, en ollut mukana alustavassa kokouk-

sessa, joka pidettiin aiemmin. Nimeäni siis ehdotettiin

vasta vuosikokouksessa, josta kiitos Saksalan Topille!

Tarkoitukseni ei ollut edes tulla valituksi, vaan tuoda

(oikea) nimeni paikallaolijoiden tietoon. Tämä onnistui-

kin yli odotusten, sillä puheenjohtajana toimineen Juha

Öhmanin 'kuulolaitteessa' oli sen verran patterit lopussa,

että nimeni tuli oikein jo kolmannella kerralla. (Sori J.Ö.

oli ihan pakko ?.) Oli ilo nähdä paikalla niinkin paljon

asioista kiinnostuneita, mutta nuorten henkilöiden puut-

tuminen pisti silmään. Tämä asia lienee tiedostettu jo

muuallakin, mutta ajattelin tuoda asian esille. Lienee tu-

hannen taalan kysymys, miten saada nuoret innostumaan

ammattiosaston toiminnasta. Valitettavasti minullakaan

ei ole mitään poppakonstia takataskussa, kuin että tuoda

ammattiosaston toimintaa enemmän esille työpaikalla.

Miksi päätin lähteä ehdokkaaksi, oli tarve tuoda vaihte-

lua äänestäj ille. Sain peräti kolmetoista ääntä, joten kii-

tos niille, jotka päättivät äänestää minua. En tietenkään

päässyt läpi, sillä siihen vaadittiin viisikymmentä ääntä.

Joten ensi vuodeksi jäi vielä kirittävää ihan kiitettävästi.

Ja lopuksi pieni esittely itsestäni: olen ollut Postissa töis-

sä yli kolmekymmentä vuotta ja aloitin kesäapulaisena

vuonna -81 . Vuonna -84 menin postinkantoon Munkki-

niemeen ja Pasilaan tulin -97. Nyt työskentelen akselilla

pieni lähtevä, pieni saapuva sekä ulkki.

Hyvää kesän odotusta toivottaa Erkki "Epeli" Pietiäinen

Ajatuksia vuosikokouksesta

I know that there are people here in our 'merry' fac-

tory that doesn't speak Finnish, so I thought I out so-

me words in English.First, let me introduce myself:

my name is Erkki "Epeli" Pietiäinen and I work in

'pieni lähtevä', 'pieni saapuva' and 'ulkki'. I have been

working in Posti more than thirty years. First as

summerhelp -81 -84 and since autumn of -84 as post-

man who brings all the bills who we all like so

much! I been working here in our Pasila factory

since -97.

We had the annuall Pasila branch meeting in Tikku-

rila 28.2.2015. I participate after many years and I

put myself up for election. I thought about participa-

ting at the last minute so I was introduced in the

meeting. (Thank you, Topi Saksala). I didn't want to

get elected this time, but to get my name known.

That went better than I thought because Juha Öhma-

nin who was the chairman got my name right the

third time. (Sorry, J.Ö. I just had to mentioning that

?.) I did however get thirteen votes so thanks for

those who voted me. Naturally I didn't get elected

because it was fifty votes that got you in. Have a

good summerholiday! Yours Erkki "Epeli" Pietiäi-

nen

Vuosikokouksessa harrastettiin myös sidontaa.

Vuorossa taikuri Marcus Alexander alias

Markus Hyytiä.
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Kello oli puoli neljä. Lähdimme Kyntäjän kanssa nautti-

maan lounasta. Sodexon malliin. Tarjolla oli kahta laatua

joista pienellä miksauksella kyntäjän tapaan saimme mielei-

set annokset. Kyntäjä teki vielä emännän iloiseksi pienellä

kastikkeensekoitusoperaatiolla hokemalla ”Anjalankoski ta-

kaisin. Anjalankoski takaisin.” (Siellä oli joskus ollut hyvä

emäntäkoulu) Sitten istuimme omaan kantapöytäämme, jos-

sa Nalle odottikin meitä. Susi Tomppakin saapui tapansa

mukaisesti hieman myöhässä. Juttelimme siinä niitä näitä ja

kuuntelimme Kyntäjän aamupäivän tapahtumia agri-maail-

massa. Ruokailun jälkeen osa lähti töihin ja me siirryttiin

Kyntäjän kanssa it-maailmaan katsomaan sähköpostit. Postit

oli nopeasti luettu ja Kyntäjä siirtyi Vermon tilastoihin ja

siitä suoraan Vincennesin raviradalle (Hippodrome de

Vincennes on Pariisin liepeillä Ranskassa sijaitseva ravira-

ta.) Tässä vaiheessa kun oli parit ensimmäiset edellispäivän

lähdöt katsottu hänelle tuli nukkumatti vieraaksi. Itse kävin

vielä jotain päivän tärkeitä aiheita läpi siinä olleessamme

*Paes eli palveluesimies pääsi yllättämään meidät. Hän il-

moitti kovaan ääneen, että nythän löytyikin kaksi vapaaeh-

toista 500-ryhmä pilottiin joka alkaisi kuukauden sisään. Pi-

lottia tehdään kahdeksassa paikassa mm. Oulun postikes-

kuksessa ja terminaalipaikoissa kuten Kajaanissa, Lapualla,

Heinolassa, Turussa, Pieksämäel, Porissa ja Järvenpäässä.

Tässä vaiheessa Kyntäjäkin heräsi, hieraisi silmiään ja kysyi

että mitä? Mihin olemme suostuneet? Paes alkoi kertoa taus-

taa. Ensin osallistutte lync-koulutukseen, koska sen avulla

kommunikoidaan viikoittain kokeilun edistymisestä muiden

osallistuj ien kanssa. Työaika olisi maksimi 9 tuntia tai pai-

kallisesti sopien 12 tuntia. Työvuorosuunnitelmaa voidaan

muuttaa edellisen työpäivän aikana tai henkilön suostumuk-

sella ennen työvuoron alkua. Työntekijä on valmis siirty-

mään toiseen yksikköön työskentelemään, myös työsopi-

muksessa / tessissä sovitun työssäkäyntialueen ulkopuolelle.

Laajennettu alue sovitaan ennen pilotin alkua. Loput pilotin

ohjeistukset käydään sitten läpi kun tehdään sopimus ja ko-

keilu kestäisi noin neljä kuukautta.

”Selvä juttu olemme mukana pilotissa”, sanoimme yhteen

ääneen. Menimme sovitusti siihen lync-koulutukseen, jossa

meille istutettiin kuulokkeita päähän ja opetettiin käyttä-

mään mikrofonia, jotka oli liitetty kuulokkeihin. (Nalle

huom. Kuulokkeiden merkki ei todellakaan ollut Bose.)

Kommunikointi tapahtuisi pc: llä lync ohjelman avulla. Työt

alkoivat sitten seuraavan viikon maanantaina uusilla ku-

vioilla ja tämä kaikki alkoi jo ennen aamukahvia.

500 kokeilu päättyikin aikataulun mukaisesti. Tehtiin
loppuraportointi osallistuj ien kesken lyncillä. Kaikki
oli samaa mieltä. Kokeilu oli onnistunut jokaisessa
muodossaan. Lähdin kokouksesta suoraan autokaup-
paan. Laakkosella sain autonmyyjältä avaimet käteen
ja istahdin autoon. Laitoin vielä uutta Jyriseä soimaan
testaakseni auton stereoita. Havahduin sitten siihen kun
myyjä koputtaa ikkunaan ja kysyy ”ei kai te nukku
siellä?” Sanoin hänelle että Super Hessuna oleminen
vaatii veronsa. Olen ollut 4kk putkeen töissä. Ja nyt kä-
vi kuin Ace Hoodin hitti biisissä Bugatti. Hän heräsi
uudessa hienossa Bugatissa ja minä vanhassa vaih-
toautossa. Poistuin nopeasti nolona kaupasta pois. Soi-
tin vielä Kyntäjälle ja kerroin miten oli käynyt. Hän oli
vähän aikaa hiljaa ja sanoi että hänellä kävi samoin kun
hän oli ollut katsomassa uutta leikkuupuimuria.

2X SUPERHESSU

PALKKARYHMÄ 500 pähkinänkuoressa:

- Joustava työaika

- Työvuorojen suunnittelu

- Työvuorot voidaan suunnitella kiinteiksi

(esim.7.39)

- Työvuorosuunnitelmaa voidaan muuttaa edel-

lisen työpäivän aikana tai henkilön suostu-

muksella ennen työvuoron alkua

Kokeiluna aikana seurataan malliin lähtijöiden:

- Työaikoja

- Jaksamista

- Kustannuksia, säästöt ja jakajalle maksetut

kustannukset

- Prosessin toimivuutta

- Iso + pikku moduli kokeiluajalta tekijälle

(318,95 euroa)/ kuukausi, kokeilu vasta jake-

lussa tulee ehkä jossain vaiheessa myös pok-

kiin kokeiltavaksi…….

Sir Havu
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Kerää roska päivässä!

Matematiikka ei ole bravuurini, vaikka osa päässälaskutoi-

mituksista sujuneekin helpommin minulta kuin nykyisiltä,

välineurheilevilta nuorilta aikuisilta. Meillä kun ei ollut

yleensä kouluaikoina apuvälineinä kuin ruumiinulokkeet,

joihin sitten yritettiin turvautua yllätyskokeissa (onkohan

niitäkään enää?).

Noin yleisesti ottaen laskutoimitukset eivät tuntuisi liitty-

vän hyviin tapoihin, tai eivät ainakaan juuri roskien kerää-

miseen.

Väärin. Niillä on kaikki tekeminen asian kanssa. Väännän

tämän rautakangesta, koska ensinnäkin olen sen verran

treenattu kaveri, ja toisekseen että kulttuurikuplan ulko-

puolellakin homma kirkastuisi.

Otetaan esimerkiksi tyypillinen helsinkiläinen, joka on

syntyjään mahdollisesti Hauholta, asunut ja työskennellyt

pääkaupunkiseudulla kolmisen vuotta, mutta sekoittaa pu-

heissaan vielä satunnaisesti sladdin, spaddun ja Stadin.

Vaikka aikanaan kotona kaikki roskat poltettiin saunanpe-

sässä (tai jos kyse oli autonraadosta tai sen sellaisesta, se

kiikutettiin lähimetsään, mielellään valtion maille), nyt ne

voi kaikessa rauhassa tiputtaa jälkeensä, koska niiden kor-

jaamiseen on palkattu ihmisiä, jotka hekin tarvitsevat elin-

keinonsa ja toimeentulonsa. Eli kaikki hyötyvät. Toisten ei

tarvitse vaivautua ja toiset saavat siitä ansaitun palkkansa.

Hienoa.

Väärin. Samaan aikaan kun kaupunkiin pakkaa kaikkialta

maasta tavallista, suunnilleen peruskoulun käynyttä, pienil-

lä keskiluokan unelmilla varustautunutta teepaitajengiä,

siitäkin huolimatta että Helsinki yrittää torjua heitä raken-

tamalla ylihintaisia luksuskämppiä jäljellä oleviin puistoi-

hin ja vapaaksi unohtuneisiin rantoihin, niin lähes samaa

tahtia karkaavat työpaikkoja luovat laitokset ja teollisuus

muualle. Eli ne niin halutut verovirrat kuihtuvat hurjaa

vauhtia lähes kuivahtaneiksi uomiksi. Työttömyyskorvauk-

sista maksetut prosentit eivät varsinaisesti kassavaroja kas-

vata. Ja ne niissä luksuslukaaleissa asuvat veijarit pitävät

käyttelytilinsä Monacossa, ja maksavat, jos maksavat, pik-

kuruisia veroja osingoista.

Ja tässä kohtaa tempaisemme sen alussa mainitun matema-

tiikan taas framille.

Viime aikoina on käyty myös kiihtynyttä, ja luonnollisesti

täysin epäjohdonmukaista, keskustelua ”paperittomien”

lääkärinpalveluista, ja niiden mahdollisista/kasvavista kus-

tannuksista. Ilmeisesti tarvitaan paikallinen lintuinfluens-

sa- tai ebola-epidemia, jotta ainakin osa faktoista saisi an-

saitsemansa painoarvon.

Mutta kaikki maksaa, ja hyvinvointivaltion tulevaisuudesta

taitaa nykyään olla huolissaan jopa Kokoomus. Mutta kun

rahakasa hupenee ja tarvitsevat vain lisääntyvät, niin pa-

raskin laskukone näyttää synkkiä lukuja.

Jutun otsikossa seisoo, että Kerää roska päivässä, ja ansai-

tusti. Ihmiset jotka ovat sisäistäneet kyseisen tavan eivät

myöskään taida heitellä omia jätteitään vanaksi peräänsä.

Eli he eivät vain poimi sitä yhtä purkkia/paperia/kuorta

maasta, he omaksuvat kokonaisen asenteen ja elämänta-

van. Koska mitä järkeä olisi yhtäällä väsyttää selkäparkaa

omantunnon paijaamiseksi, ja sitten taas toisaalla riekkua

kuin lokkiparvi kaatopaikalla.

Ja lisäksi tulee vielä viihtyisä kaupunki, säästöä säästön

päälle, ja se hyvä omatunto.

Tätä asennetta voi soveltaa moneen muuhunkin pulmati-

lanteeseen, joista päivät tuntuvat jotenkin aina koostuvan.

Hyvät tavat, joihin mainittu roskaamattomuuskin kuuluu,

ovat syntyneet pääosin tarpeesta ja järjenkäytön tuloksena,

eivät pönötysihanteesta. Vanha sanontakin kertoo, että hy-

vät tavat eivät maksa mitään. Siihen voi lisätä huoletta, että

ne myös säästävät verovaroja tähdelliseen. Silkkaa mate-

matiikkaa, niin kuin alussa lupasin!

Laatikkoleikki

Nyt kun eduskuntavaalit on käyty normaalissa hyvässä

hengessä, ja ehkä Kepua lukuun ottamatta, kaikkia muita

osallistuj ia on sanottu niin häviäj iksi kuin voittaj iksikin,

riippuen intresseistä ja vitutuksen määrästä, on aika sivis-
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tyneen, ennakkoluulottoman ja poliittisesti korrektin ana-

lyysin!

Sipilä voitti vaalit. Ja sai luotettavan näköisellä hahmol-

laan monet äänestämään erehdyksessä muitakin kepulaisia.

Soini tuli toiseksi, ja sai jutuillaan monet uskomaan, että

pystyy pitämään tonttujoukkonsa kurissa edes hallitukseen

asti.

Stubb tuli kolmanneksi, joka on ihan hyvä sijoitus suoma-

laisittain, ja antaa uskoa tulevaisuuden kisoihin!

Pistesijoille sitten pääsi koko joukko tuttuja kisaajia, joista

voi mainita vasurit/demarit, joilla oli vaikeuksia uskotella

työväestölle, että se on palkkansa ansainnut.

Lestadiolainen, katolilainen ja luterilainen menivät yhdes-

sä hallitukseen, mutta muita ei naurattanut.

Vihreät olivat vaalien suuri voittaja, seikka, jota vihreät

painottivat puhuessaan kannattaj illeen. Medialle lähetettiin

asiasta myös tiedote, jossa asia paljastettiin.

Moni vanha poliitikko, joista kaikilla ei ole edes rikosre-

kisteriä, asettui pitkästä aikaa ehdolle, ja tuli valituksi hui-

kealla äänimäärällä. Jo Paasikivi kehui aikanaan sattuvasti

suomalaisten poliittista asiantuntemusta.

Jos äänestyslipussa luki Harry Potter, se hyväksyttiin ää-

neksi Haglundille.

Nuoret, koulutetut naiset äänestivät nuoria, koulutettuja

naisia, mikä johti nuorten, koulutettujen naisten valituksi

tuloon. Vaaliasiantuntijat ovat hämillään asiasta.

Juhana Vartiainen loikkasi demareista Kokoomuksen lis-

toille, mikä on tietysti ainoa loikka, joka hänen ruumiinra-

kenteellaan on mahdollista. Ja Vartiainenhan on samaan

tapaan työläisen puolella kuin dosentti Bäckman on suuri

Suomen ystävä.

Kansa on piirrellyt hämähäkkinsä, pulinat pois!

Pimeä nykyaika

Minä luulen että vanhat hyvät ajat Suomessa loppuivat

Hiv-viruksen tuloon. Sitä ennen elämä oli hiukan by-

rokraattista, hiukan tylsää ja hiukan ahdistavaa. Mutta vii-

ni, laulu ja villit vastakkaisen sukupuolen edustajat (tai

muut intohimon kohteet) saivat elämän tuntumaan ainakin

hetkittäin siedettävältä. Lundia-hyllyt ja massiiviset tieto-

sanakirjasarjat jylläsivät, joitain puistojen ja rantojen mie-

hiä lukuun ottamatta köyhät eivät olleet niin kovin köyhiä

eivätkä rikkaat niin iljettävän rikkaita. Televisiosta katsot-

tiin Levyraatia ja Lauantaitansseja. Kaikilla oli Abba-levy,

vaikka osa sen kielsikin. Arjen palikat tuntuivat olevan

hallinnassa, tai ainakin tiedossa, riittävän näkyvästi. Sitten

tuli se tauti, jota aluksi monet kutsuivat ”homorutoksi”, ja

aina empaattiset uskovaiset ”Jumalan rangaistukseksi”.

Kunnes kävi ilmi, että ns. tavalliset kunnon kansalaisetkin

olivat sille alttiita, vaikka pyysivät syntejään anteeksi ilta-

rukouksessaan.

Ja siitä ei selvinnyt uusiin seikkailuihin piikinpistolla tai

muulla lääkityksellä. Kun se 80-luvulla tavoitti sekä uutis-

toimistot että heterot, se oli vielä siinä määrin kuoleman-

tuomio, että juhlat tuntuivat loppuvan hetkeksi kaikilta, ai-

nakin ne suruttomimmat.

Vapaus matkustaa, nopea tiedonvälitys, globaali kaupan-

käynti ja kulutushyödykkeiden saatavuus muuttivat sitten

maailman lopullisesti toisenlaiseksi. Maanjäristys Kiinas-

sa, hyökyaalto Thaimaassa tai tartuntatauti Afrikassa eivät

olleetkaan enää pelkkiä otsikoita lehdissä, ne kaatuivat

kaikkien syliin, olivatpa he sosiaalisella omallatunnolla

varustettuja tai eivät.

Kiinan kanaloissa ja Afrikan lepakkoluolissa muhivat jo

tropeille nauravat uudet virukset, Iran oli ottanut -79 Kho-

meinin johdolla loikan kohti keskiaikaa, ja eri puolilla

maailmaa kaikki kynnelle kykenevät uskonnot ja ääriliik-

keet alkoivat myös rakennella itselleen armeijoita, joiden

avulla liittää painoarvoa sinänsä täysin seinähulluihin väit-

tämiinsä ja elämänohjeisiinsa.

Vielä hetken ihmiskunta ja Suomi saivat elätellä toivoa

siitä, että sivistys ja kehitys jatkuvat suunnilleen suoravii-

vaisesti, kun Berliinin muuri murtui 1989, ja Neuvostoliit-

to vaihtoi nimensä Venäjäksi paria vuotta myöhemmin.

Jotkut viisaina itseään pitävät julistivat suorastaan histo-

rian loppua, kun kylmä sota ei enää ollut sopiva termi

maailman tilalle.

Vaikka ensin vodkapoliisi Gorbatšov ja myöhemmin täh-

tien kanssa toikkaroiva Jeltsin antoivat ymmärtää että

Suomi oli paitsi uhri niin myös ihan oikeasti itsenäinen

valtio, niin heidän takanaan jo kyttäilivät pienet tulevai-

suuden miehet, jotka eivät aikoneet tyytyä mihinkään mi-

ni-venäjään ja laimeisiin diplomaattisiin kohteliaisuuksiin

ulkovalloilta.

Suomessa Esko Aho ja Mauno Koivisto turvasivat pank-

kien ja rikkaiden elämänlaadun palauttamalla hetkeksi 50-

luvun sosiaaliturvan, mutta kun samalla alkoholilait ren-

toutuivat, ei kansa kännäillessään asiaa hoksannut. Ja Suo-

men talous ei ole oikeasti vieläkään toipunut tempusta.

Sotien jälkeen suomalaiset olivat tottuneet siihen, että

vaikka satunnaisesti olosuhteet notkahtivat, öljykriisit ja

suurvaltojen keskinäiset nokittelut veivät välillä yöunet,

niin pääosin kaikilla rintamilla mentiin eteenpäin, kohti

hiukan hämärää, mutta kuitenkin mahdollista Onnelaa,

jossa kaikilla olisi kiva työpaikka, kiva puoliso, otsoniau-

kot tukittu ja ilmastonmuutos todistettu saduksi.

90-luvun alun Esko Ahon hallituksen ponnisteluista huoli-

matta elintaso näytti kuitenkin kohenevan, ainakin tavaran

puolesta. Ja 2000-luvun päästessä vauhtiin, alkoi useim-

milla olla kännykkä ja kotitietokone. Vaikka eräät Kokoo-

muksen bilettäjätytöt hiukan asiaa paheksuivatkin.

Jenkkilässä pankit ja finanssilaitokset lainasivat persauki-
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sille miljoonia ja hämmästyivät, kun niitä ei saatu takai-

sin. Tosin kaukaa viisaammat/kierommat olivat jo myy-

neet nämä arvopaperinsa(?) eteenpäin. Jotkut jopa jäivät

kiinni, ja pyydettyään anteeksi muutaman miljardin taa-

lan katoamista ja satojen tuhansien kansalaisten eläke-

säästöjen hukkaamista, saivat nämä tunarit paikalliseen

tyyliin noin sadan vuoden tuomiot, jotka muutettiin muu-

taman kymmenen tunnin yhteiskuntapalveluksi.

Mistä päädymmekin hiukan notkuvien aasinsiltojen kaut-

ta nykyhetkeen, jossa koko maailma tuntuu olevan asuk-

kaidensa hallinnassa kuin Talvivaaran kaivos konsanaan.

Sanonta kuuluu, että toivo kuolee viimeisenä. Henkilö-

kohtaisen kokemuksen ja maailman menoa omien vaja-

vaisten kykyjeni kautta huomioineena sanoisin, että to-

siasiassa viimeisenä, siis ennen kuin kaikki valot sammu-

vat, lähtee ahneus.

Vanha vitsihän nokkelasti toteaa, että tärkeintä ei ole

voitto, vaan murskavoitto. Jos osingot, bonukset tai net-

tovoitto ovat vaarassa, duunarit, varsinkin Suomessa,

saavat osallistua yhteisen hyvän kokoamiseen siirtymällä

joukolla kortistoon. Ja Suomi elää yhä selkeämmin vien-

nistä, kun meillä alkuasukkailla ei ole kohta enää varaa

ostaa mitään.

Lopetan tällä kertaa tähän kun itsesäälin sumentamilla

silmillä on vaikea tihruta näyttöpäätettä. Uskotellaan it-

sellemme, että uusi päivä kaiken muuttaa voi, ja että tu-

leva hallitus ohjaa meidät pois Kreikan tieltä. Tuetaan ja

muutenkin autetaan toisiamme, toivoo R.T.

P.S. Jos joku ei ymmärtänyt kaikkea edeltävästä sana-

kaaoksesta, niin kannattaa lukea se uudelleen. Niin mi-

näkin tein, ja ihan samasta syystä.

P.P.S. Palautetta, jos sellaista pyrkii pintaan, voi lähettää

tänne: butanyway57@hotmail. com
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Bemböle on maalaismainen idylli pohjois-espoossa. Kevä-

taurinko lämmittää peltoaukeita. Kylätien varrella navetas-

ta juoksee ulos vauhkoontunut sonni. Ja perässä postimies

Uutela. Postimies Esko Uutela on mukana kokeilussa, jossa

Posti auttaa vanhuksia kaikenlaisissa kotiaskareissa. Uutela

on auttanut Heikki ja Irmeli Jönssoneita talven ja kevään

aikana muun muassa lumenluonnissa, kevätkynnöissä, tu-

kanleikkuussa, kukkaistutusten suunnittelussa ja erilaisissa

remonttitöissä. Nyt on vuorossa Jönssonien karjatilalla kei-

nosiemennys. "Onhan se aikamoista. Mutta ihan kiva koke-

mus, näin poikamiehelle", sanoo Uutela. Myös itse navetta

on Uutelan itsensä rakentama. "No ei se nyt ihan valmis

vielä. Räystäät on viel maalaamatta." Postimäärät jatkavat

laskuaan ja Uutelalla onkin riittänyt aikaa jakelukierroksel-

la uusille asiakkailleen. "Aamusella pelattiin vähän

backgammonia ja tanssittiin. " Jönssonin pariskunta on ollut

tyytyväinen Postin palveluihin. Ja niin on Uutelakin. Uutela

on kirjoittanut myös Heikki Jönssonin muistelmat. "Onhan

se kiva että jotain jotain puuhasteltavaa. Ei tule aika pitkäk-

si."

Esko Uutela kaivaa jakelukärrystään Kalevala-

aiheisen ryijyn, jota hän lohkolaj ittelun ohessa ommellut

Jönssonin tuvan seinälle ripustettavaksi. Sitten Uutela sy-

tyttää piipunsa ja tallustelee kylänraitille. On taas peruspos-

tinjaon aika. Iltapäivästä Uutela tulee jälleen takaisin. Peru-

nakellari odottaa kaivamistaan ja lampaatkin keritsemistä.

Postin johdossa ollaan uudesta kokeilusta innoissaan.

Valmiit askelmerkit jatkokehitystyöhön ovat olemassa.

Posti on valmis ottamaan vanhusten palvelut ja hoivan

kokonaan haltuunsa.

”Meille tämä on suuri haaste. Vanhusten volyy-

mit ovat suurten ikäluokkien myötä voimaakkaassa kasvus-

sa”, toteaa Postin Strategia- ja visiojohtaja Aulis Näkkis-

Kuukkeli. ”Uusi Polku- koulutusohjelmamme myötä meillä

on mahdollisuus käyttää kaikkien niiden henkilöiden am-

mattitaitoa jotka ovat saaneet ohjelman myötä esim. lähi-

hoitajan koulutuksen.”

Niiden nykyisten postilaisten , jotka ovat jääneet

Uuden Polun ulkopuolelle, mahdollisuuksista jatkaa Postis-

sa, Näkkelis-Kuukkeli ei vielä halua ottaa kantaa.

Kokeilu Espoossa: Postin työntekijät

avustavat vanhuksia kotiaskareissa

KAUPUNKI 7.4.2015 1 1 :48 Päivitetty:

7.4.2015 14:50

Yle uutiset

Helsinki  8.4.2015 klo 16:10  |   päivitetty

8.4.2015 klo 16:37

Posti tuo jatkossa ruoat, seurustelee ja vie

roskat

Posti hoivaa hommat

Postimies Uutela keinosiemennyspuuhissa

Monet asiantuntijat ovat epäilleet logistiikkayrityksen ky-

kyä siirtyä hoiva-alalle. ”Pelko on turha”, Näkkis-Kuukkeli

vakuuttaa. ”Me haluamme olla mukana ihmisen arjessa.

Inhimillisesti ja luotettavasti. Onhan meille jokainen kirje-

kin kuin pieni hauras lapsi joka kaarnavenhollansa liplattaa

suoritevirrassamme kohti rakastavan äidin syliä. Jokainen

kirje on meille yksilö, herkkä, haavoittuva asianmukaisella

maksulla varustettu inhimillisen elämän ilmentymä, olevai-

suuden pakahduttava manifesti.”

Taloudellisesti hoiva-ala on Postille Näkkelis-

Kuukkelin mukaan kannattavaa. ”Meillä on vankka koke-

mus isojen volyymien hallinnasta. Tämän avulla hoiva

pystytään järjestämään myös kustannustehokkaasti. Koros-

tan, että tämä on taloudellisesti hyvä vaihtoehto koko Suo-

melle. Valtio säästää asiantuntijoittemme mukaan tällä yh-

teistyöllä noin 3 miljardia euroa vuodessa. ”

Postin teknologia-digitaalipäällikkö Hillevi Alle-

ni on samaa mieltä. ”Koneellinen vanhustenkäsittely sääs-

tää kuluja huomattavasti. Uusi teknologia mahdollistaa sen

että jopa 87% vanhuksista voidaan käsitellä nykyisin ko-

neellisesti.”

Posti kaavailee pärjäävänsä kolmella vanhusten-

käsittelykeskuksella. Helsingin, Tampereen ja Oulun van-

hustenkäsittelykeskukset pystyvät käsittelemään koko maan

1 .luokan vanhukset kirkolta kotiin seuraavana arkipäivänä

ja kansaneläkeläiset viimeistään kolmantena arkipäivänä.
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”Tietysti epäkurantit, erilliskäsiteltävät ja ul-

komaille palautettavat hoivataan samalla ammattitai-

dolla ja nopeudella kuin se ns. leipävanhuskin.”

Joissain asiantuntija piireissä on noussut

epäilys kannattaako esimerkiksi lappeenrantalainen

vanhus kuljettaa kotiin lähikaupasta Helsingin kautta.

”Kannattaa”, vastaa Strategia- ja visiojohtaja Näkkelis-

Kuukkeli, ”Nykyvanhukset ovat liikkuvaista sorttia.

Toisaalta moni ei ole edes ikinä käynyt Helsingissä.

Helsinki on varmasti monelle hieno kokemus. Me tar-

joamme vanhuksille mahdollisuuden aktiiviseen, täysi-

painoiseen elämään. Esimerkiksi Helsingin käsittely-

keskuksessamme asiakkaillamme on tilaisuus tehdä

erilaisia virikkeellisiä puhdetöitä.”

Posti on myös lanseerannut ensimmäisenä maailmassa

niin kutsutut vanhusautomaatit. Vanhusautomaatit ovat

toiminnassa jo Kerimäellä ja Muhoksella, paikallisen

S-marketin yhteydessä. ”Monesti käy niin että yrityk-

sistämme huolimatta vanhusta ei saada toimitettua pe-

rille. Nyt asiakas voi hakea vanhuksensa milloin hänel-

le itselleen sopii. Ja samalla hoituvat ne ostoksetkin.”

Vanhusautomaateilla halutaan korvata kaikki nykyiset

postikonttorit. ”Selvää säästöähän se on kun hukkane-

liöitä on vähemmän. Siellä postikonttorissahan ne van-

hukset näyttävät aina muutenkin aikaansa vietävän. ”

Mahdollisiin vanhojen konttorityöntekijöi-

den irtisanomisiin Kuukkelis-Nakkeli ei ota enempää

kantaa kuin että ”Heitähän minä tässä lähinnä tarkoi-

tinkin.”

Hallitus kaavailee ohjelmassaan koko sote-uudistuksen

siirtämistä Postin järjestettäväksi. ”Nyt on pää auki.

Suomen kansa tuntee Postin luotettavana, ihmiskas-

voisena yhteityökumppanina ja työnantajana. Me

olemme valmiit ottamaan tämän haasteen vastaan.

Postin seuraavaa askelta Näkkelis-Kuukkeli ei lähde

tarkemmin arvuuttelemaan. ”Vaikka itselläni ei lapsia

olekaan, ovat ne lähellä sydäntäni. Esimerkiksi iltapäi-

väkerhotoiminta sopisi hyvin Postin sapluunaan. Vo-

lyymit ovat tietysti pienemmät mutta kokonsa puolesta

lapset sopivat hyvin Postin tuoteperheeseen. Ja jo ny-

kyisiinkin varastotiloihin.”

J. Lehmusvaara
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”Sosiaalinen media (lyhennetään usein some) tarkoittaa

verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai

käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja

sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana olon lisäksi. Sosiaali-

sessa mediassa viestintä tapahtuu siis monelta monelle, eli

perinteisille joukkotiedotusvälineille ominainen viestijän ja

vastaanottajan välinen ero puuttuu.[2] Sosiaalinen media on

jälkiteollinen ilmiö, joka on muuttanut yhteiskunnan tuotan-

to- ja jakelurakennetta, taloutta ja kulttuuria.[3] Professori

Andreas M. Kaplanin ja Michael Haenleinin mukaan ”sosi-

aalinen media on joukko internet-sovelluksia, joiden ideolo-

ginen ja tekninen perusta on Web 2.0:ssa ja jotka mahdollis-

tavat loppukäyttäj ien tuottaman sisällön luomisen ja välittä-

misen”

Sanastokeskus TSK:n julkaiseman sosiaalisen

median sanaston[5] mukaan sosiaalinen media on tietoverk-

koja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa

käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua

sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita.”

Näin lennokkaasti kaikern tietävä Wikipedia määrittelee so-

men ja mm. facebookista presidentti Martti Ahtisaari totesi,

että sen voimalla kuka tahansa voi muuttaa maailmaa.

Nykyisin tiedämme, ettei asiat ole aivan näin hienosti, kun

joskus 2000- luvun alussa luultiin. Somen maksuttomuus on

pian historiaa ja toisaalta somessa ihmisten tekemisiä vahdi-

taan tehokkaammin kuin Stasi olis kuunaan pystynyt. Kui-

tenkin ammattiosastomme on päättänyt tunkea hämmentä-

mään myös Facebookiin. Vuosia ruususen unta uinunut

osaston Facebook- ryhmää on alettu herättelemään. Myön-

teiset kokemukset muista osastoista ja PAU:n ryhmästä kan-

nusti meitäkin. Lukuisissa kyselyissä ja keskusteluissa on

ilmennyt, että tiedon kulku on se heikoin lenkki niin liiton

kuin osastojen toiminnassa. On välillä tilanteita joissa to-

della nopea ja oikea-aikainen tiedottaminen on kullan ar-

voista. Tällainen tilanne voi olla edessä odotettua pikem-

minkin. Työnantajan jatkuva irtisanomisvimma tai lähesty-

vät TES- neuvottelut on mahdollisia ajankohtia kun Face-

book-ryhmää tarvitaan. Toki on paljon muitakin ja tyve-

nempiä aikoja jolloin on syytä saada nopeasti tieto leviä-

mään. Kuten johdannossa todettiin some on vuorovaikuttei-

nen, niinpä vastauksia ja reaktioita voidaan viesteihin voi lä-

hetellä vaikka heti.

Varsinais-Suomen (lue Turun- osastossa) reilu 20% on mu-

kana em. osaston FB-ryhmässä. Pakkohan meidän on panna

paremmaksi ja saada Pasilan Osaston ryhmään 500 – 600 jä-

sentä kesän aikana.

On siis enemmän kun toivottavaa, että jokainen facebookis-

sa luurava jäsen etsii https://www.face-

book. com/groups/334369142434/ ja liittyy jäseneksi

Pasilan Osasto valtaa somen

What a ... .k?






