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YLEISTÄ 

 

Johtokunta 2021: 

Varsinaiset jäsenet: 

Puheenjohtaja Riikka Salminen, varapuheenjohtaja Paula Salo, sihteeri Kaisa Mäenpää, 

Sari Tamminen, Sari Grönlund, Juha Pajukoski, Salla Granholm ja Sirkka Jokela 

Yleisvarajäsenet: 

Tarja Korpela, Eija Haapala ja Taina Haanpää 

 

Taloudenhoitaja Sirkka Ala-Outinen 

Nuorisovastaava Juha Pajukoski 

Jäsenvastaavat Kaisa Mäenpää ja Juha Pajukoski 

Mökkivastaava Kaisa Mäenpää 

Solidaarisuusvastaava Kaisa Mäenpää 

Toiminnantarkastajat: 

Eija Hakala ja Sinikka Marjaniemi 

varatoiminnantarkastaja Tanja Paassilta 

Työvaliokunta 

 Riikka Salminen, Paula Salo, Kaisa Mäenpää ja Sirkka Ala-Outinen 

Työvaliokunnan päätöksen maksurajana on 500 €/ päätös 

 

Kevätkausi alkoi jatkuneen koronapandemian kourissa. 

Tämä vaikutti johtokunnan kokouksien pitämiseen tammi- ja maaliskuussa etänä. 

Suurinta osaa jäsenistöä pandemiasta ei ollut työllisyyden kannalta haittaa, mutta pandemian 

vuoksi yhä hengityssuojien ja visiirien käyttö jatkui suurimassa osissa työpaikkoja. Tämä suurilta 

osin vaikuttaa jaksamiseen ja työpaikoilla voi olla ollut tarvetta pieniin lisätaukoihin 



KEVÄTKAUDEN TOIMINTA 

 

Kevään tilanteesta johtuen johtokunta päätti lahjoittaa MaRaVa puolen osastolle 2000 €, koska 

pandemia kosketti enemmän heidän alansa työntekijöitä ja näin osasto 707 pystyi jakamaan 

enemmän ruokakasseja lomautetuille jäsenilleen 

Juha huolehti uusille jäsenille lähetettävästä tervetuloa osastoon kirjeistä 

Jatkettiin osaston terveiset- kassin jakamista työpaikoille, kassi sisälsi PAMin materiaalia, osaston 

kynän, tasku tessejä, Marianne pussin kera tarran ( iloa päivääsi t. osasto 067 johtokunta) sekä 

Domino keksi paketin kera tarran (miksi kannattaa kuulua liittoon). 

Osastolle tehtiin oma instagram tili johon apua saatiin osaston nuorelta jäseneltä, koska hänellä 

asiasta parempi tieto. 

Kesällä osaston jäsen järjesti retken Nokian kesäteatteriin (33 jäsentä) 

Kesän aikana perheille osasto antoi mahdollisuuden käydä joko Koivuniemenherrassa tai 

Hakkaraisen talossa ja kuittia vastaan osasto maksoi maksimissaan viisi lippua jäsentä kohden ( 5 

jäsentä) 

 

SYYSKAUDEN TOIMINTA 

Askarteluja 4 kertaa paikalla n. 8 askartelijaa keskimäärin/kerta 

Joulumyyjäiset osaston tiloissa joulukuussa ja samalla oli tarjolla glögiä kokoustilassa käyville. 

Luokkakokous 3 – elokuvaillat 18.8. ja 25.8. paikalla yhteensä n. 40 jäsentä 

Merkkipäivä juhla 50-, 60- ja 70 vuotta täyttäneille osaston jäsenille pidettiin perinteiseen tapaan 

Rantakartanossa Porissa, mukana oli 52   jäsentä.  

Paikalla oli varattu myös esiintyjä 

Riikka huolehti syntymäpäiväkorttien lähettämisen 75, 80, 85, 90 ja 95 vuotta täyttäville jäsenille 

koko vuodelta kuukausittain 

Loka- joulukuussa työpaikoilla järjestettiin luottamusmies ja työsuojeluvaltuutetun valintoja, näitä 

silmällä pitäen osasto jakoi kasseja, mikä sisälsi vaalimateriaalia sekä makeaa kahvitauolle. 

 

OSASTON MÖKKI 

Osaston mökkiä uudistettiin uusilla ja turvallisimmilla saunan lauteilla. 

Mökin pihan yläosaan levitettiin hiekkaa parkkipaikan kohdalle jäsenien toiveen mukaan. 

Mökille ostettiin kompostori huussi jätteiden jatkomaadoitusta varten. 

Mökkitalkkari huoleti nurmikon leikkauksesta ja huussin tyhjäämisestä. 

Saunapuita mökille tilattiin motti kesän lopuksi, jotta varmasti riittävät vuokrakauden loppuun. 



Mökki oli kesällä tosi tykätty vuokrauskohde ja usea jäsen sai vuokrata mökkiä maksimissaan 

yhden viikon kesän aikana 

Sinilevä tilannetta ei mökillä pysty ennakoimaan ja rannan tilannetta on vaikea vuokraajille 

tiedottaa.  

Mökillä oli kesäkuussa avoimet ovet, silloin jäsenillä oli mahdollisuus tulla katsomaan mökkiä ja 

sen sijaintia. 

Juhannusviikonloppu perinteisesti arvottiin vuokrattavaksi toukokuun kokouksessa. 

Mökin vuokraus tapahtui kotisivujen kautta, jolloin toiveet nähdään aikajärjestyksessä. Kotisivuilla 

on myös lista, milloin mökki on varattuna. 

 

 

YLEISET KOKOUKSET 

Osaston sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin osaston kokoustilassa 

Kokouksessa oli mukana PAMin aluepäällikkö Hanna Erkamaa 

Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2020 tilinpäätös sekä toimintakertomus. 

Osaston sääntömääräinen syyskokous pidettiin vanhan kauppiksen auditoriossa. kokouksen 

puheenjohtajan toimi Timo Korhonen ja sihteerinä Kaisa Mäenpää. 

Kokoukseen osallistujille jaettiin osaston logolla oleva heijasta pipo. 

Kokouksessa mukana oli PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen PAMin Lounais-Suomen 

aluepäällikkö Hanna Erkamaa sekä aluetoimitsija Neea Kähkönen 

 

JUHLALOUNAS 

Syyskokouksen jälkeen pidettiin juhlalounas osaston 125- vuotisjuhlien merkeissä Ravintola 

vanhassa kauppiksessa. Juhlaan oli kutsuttu kaikki jäsenet sähköpostikutsulla , PAMin 

puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen, toimitsijat Lounais-Suomen alueelta, alueen osastojen 

puheenjohtajat sekä Kaarlo Julkunen (eläkkeelle jäänyt PAMin varapuheenjohtaja, joka aikoinaan 

aloitteli toimintaansa PAMin palveluksessa Porissa) 

Lounaalla oli paikalla 53 osaston jäsentä. 

Osasto antoi juhlatilaisuudessa Pori-kassit Annikalle ja Kallelle 

Osaston toiveen mukaisesti muistamiset osoitettiin joko Kiikoisten löytöeläintalolle tai Syöpykät 

osastolle Porin syöpäyhdistykseen. 

 

JOHTOKUNTA 

Johtokunnan kokouksia oli vuoden aikana kerran kuussa eli yhteensä 11 kappaletta, johtokunta 

lomaili heinäkuun. Kaksi kokouksista oli etäyhteydellä. 



Johtokunnasta halukkaat osallistuivat Lounais-Suomen suunnittelupäiville, mikä järjestettiin Turku-

Tukholma risteilynä 25. – 26.9. suunnittelupäivillä sovittiinn seuraavan vuoden tavoitteista 

osastoissa sekä yhteistä toimintaa osastojen välillä. 

Johtokunta osallistui huhtikuussa teamsillä osastojen järjestämiskouutukseen. 

 

NUORET 

Keväällä nuorille mahdollistettiin pakohuonekäynti, johtokunta oli päättänyt nuorille 

mahdollisuuden niin että osa (maksimissaan puolet) voi olla työkavereita eli samalla alalla toimivia. 

Näin toivottiin saavan osasto toimintaa näkyväksi myös ei jäsenille. 

Syksyllä nuorilla oli mahdollisuus mennä Huikeeseen pyöräilemään (mahdollisuus oli myös 

kiipeilyyn ) ja tämän jälkeen hampurilaisille paikalla 5 nuorta. 

Nuorille oli varattu toimintaan rahaa ja osaston sääntöjen mukaan nuorille järjestetään toimintaa. 

Haasteena on kaupan työajat ja nykyajan vaatimukset nuorille vanhemmille. 

 

LUOTTAMUSHENKILÖTOIMINTA 

Luottamushenkilöille järjestettiin syksyllä keskustelu ajankohtaisista asioista mm. tulevat TES 

neuvottelut ja luottamushenkilövaaleista osaston kokoustilassa ja sen jälkeen ruokailtiin  ravintola 

Gallessa paikalla 12 luottamushenkilöä 

 

ELÄKELÄISET JA HARJAVALTA-KERHO 

Eläkeläiset kokoontuivat keväällä ja syksyllä osaston kokoustilassa joka toinen keskiviikko yhteensä 

15 kertaa. 

Harjavalta-kerhon toimintaan vaikutti tilanne ja kerhon tilin päättämisestä päätettiin 

syyskokouksessa, jotta kaikki rahaliikenne menee osaston tilien kautta 

 

PAM JA OSASTO 

Keskusteluja käytiin tulevista 2022 neuvotteluista ja päätettiin koko Lounais-Suomen alueella 

yhteneväisestä lakkovahtikorvauksesta, jos neuvotteluissa tarvitaan toimenpiteitä. 

 

TYÖPAIKKA YHTEISTYÖ 

Syksyllä Halpa Hallin työntekijät tarvitsivat osaston tukea, koska työnantaja puoli halusi heikentää 

luottamusmiesjärjestelmää. 

Työntekijät kävelivät ulos tunniksi työpaikaltaan 30.9. ja osasto tarjosi jäsenilleen lounaan 

tukeakseen työntekijöitä. 



Osasto oli myös valmis tukemaan osaston jäseniä HalpaHallissa, jos neuvotteluiden edistämiseksi 

olisi tarvittu työtaistelua, mutta neuvottelutulos saatiin ilman lakkotoimia. 

 

 

SOLIDAARISUUSTYÖ 

Osastolla on kummilapsi WordVisionin kautta, kummimaksu on 30 € kuukaudessa ja sillä tuetaan 

koko kylän tarpeita 

 

SAK 

Riikka toimii SAK:n edustajistossa 

SAK Satakunnanalue toimikuntaan hallituksessa toimii Juha Pajukoski ja jäsenenä Kaisa Mäenpää 

 

KOULUTUS 

Yhteistoiminnassa muiden osastojen kanssa järjestettiin Excel-koulutus sekä some koulutus 

Osastojen yhteinen Irene Korimäen Tutkimusmatka työssä jaksamisen esteisiin ja mahdollisuuksiin 

koulutus oli Liisanpuistossa 

 

MUITA ASIOITA 

Herttuantorin isännöitsijä vaihtui vuoden aikana, tällä ei ollut vaikutusta osaston toimintaan. 

Osaston toimesta ei enää jatkossa lähetetä syntymäpäivä kortteja yli 70-vuotiaille. 

Osastolle tilattiin kyniä. trikoopipoja, kahviliinoja sekä kahvikuppeja (kertakäyttö) osaston logolla, 

jotta saadaan tarvittaessa osastoa näkyville  

Osasto lahjoitti nuorien kotkien ja seniorien toimintaan 200 € 

Juhlavuoden kunniaksi osasto myös muisti pienellä summalla Kiikoisten löytöeläintaloa sekä 

Syöppösiä 

Jouluna lisäksi laitettiin Porin joulupuukeräykselle lahjoitus 

 

 

 

 

 


