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Koomikko Jerry Seinfield puhuu eräässä stand-up-esityksessään 
postista vapaasti mukaillen seuraavasti:

”Posti ilmoittaa olevansa kriisissä aina vähintään kolmen-viiden 
vuoden välein. Mitä, eikö 1600-luvulla kehitetty toimintamalli 
muka enää toimi 2000-luvulla?! Tämä toimintamalli perustuu sii-
hen, että nuollaan paperinpaloja, jotka liimataan sitten isompiin pa-
perinpaloihin. Sen jälkeen joku lähtee kävelemään ympyrää ja ojente-
lee niitä paperilappuja toisille ihmisille tai lykkää pieniin laatikoihin. 
Mitenkä tuollainen toiminta muka voi olla kriisissä? Entä minkä 
takia sanassa sähköposti on mukana posti? Mitä yhteistä sähköllä ja 
postilla on? Toinen näistä perustuu digitaalisille, kuituoptisille ja hy-
pernopeille yhteyksille. Ja toinen on kuin jokin pöllämystynyt ja tyys-
tin pihalla oleva partiolaisten sivujaosto, jonka jäsenet toikkaroivat 
kaduilla pukeutuneena noloihin polvihousuihin. Ja jotka huristavat 
kymmenen kilometrin tuntinopeudella aina kymmenen metriä ker-
rallaan ilmeisesti mielenterveysongelmista kärsivällä jeepillä, jossa on 
vielä ratti väärällä puolella.”

No, toisin kuin Amerikassa, Suomessa postiautot ovat ihan 
tavallisia autoja. Ja Suomen Postin polvihousut ovat varsin sek-
sikkäät. Itse asia on toki kansainvälinen. Postiala on muutokses-
sa maailmanlaajuisesti. Pakettiliikenne toki lisääntyy globaalisti, 
mutta paperisten kirjeiden ja lehtien tarve vähenee jyrkästi. Tämä 
on maassammekin vahvasti sukupolviasia. Siinä missä vanhemmat 
ikäluokat haluavat vielä lukea paperilehtiä (ne kun rapisevat niin 
mukavasti, kun juo tassilta kaffia) on paperien kanssa toimiminen 
nuoremmille usein jo nyt mennyttä maailmaa. Juttelin kesällä 
erään parikymppisen nuoren kanssa. Hän muisteli saaneensa pape-
ripostia viimeksi lokakuussa, kahdeksan kuukautta aikaisemmin. 
Pankkiasiat, verokortit, vuokrasopparit, opiskelemaan hakemiset 
ja muut pakolliset asiat pystyy nykyään tekemään sähköisesti. Aja-
tus jouluntoivotuksista pahvinpaloja lähettämällä saikin sitten jo 
nuorisolaisen nauramaan ääneen. 

Ympyrää on nyt tarpeeksi tampattu. Viimeistenkin paperipuri-
taanien argumentit alkavat huveta. Kun siis jo nyt nähtävillä ole-
vassa lähitulevaisuudessa paperipostin jakaminen loppuu, se lop-
puu vain siksi, että joutaakin jo loppua. Mitä muuta työtä nykyään 
tehdään 400 vuotta vanhalla metodilla? 

Toivottavasti Postin hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvan-
to-Harsaee on oikeassa näkemyksessään, että toimenkuvien muu-
toksista huolimatta Postin työvoiman tarve pysyy. 
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400 vuotta vanhalla metodilla?”
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PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN PALSTA

Leo Harra

TAVOITTEET KIRKASTUVAT - ENTÄ SITTEN

Tampereen lajittelukeskuksessa on viimeisen vuoden aikana käy-
nyt aikamoinen turbulenssi. Vuosi sitten lattialta revittiin koneet, 
osa meni Pasilaan ja loput romuttamolle. Viisikymmentä kokoai-
kaista työvuoroa katosi käsittelystä. Jotta pettymisiltä vältyttäisiin, 
saimme lisää ” ilouutisia”. Uusi hieno, nopeampi ja laadukkaampi 
pakettisekoittamo ollaan ensi vuoden puolella rakentamassa Tam-
pereen kupeeseen. Tavoitteet kirkastuvat.

Kevyen puolen jakelun esityön osalta pitää myös olla huolissaan. 
Postin strategia kirkastuu. Pasilaan ollaan hankkimassa lisää Treco-ko-
neita, jotka tulevat korvaamaan (ehkä) lajittelun cams-koneet. Tämä 
ei ollut uutinen. Cams oli suunniteltu välivaiheeksi. Kirjeen ja printti-
tuotteen jatkuva lasku pakottavat työnantajan tehostamaan toiminto-
jaan ja keskittämään työtä yhä enemmän Helsingin suuntaan.

Olen useaan kertaan kysynyt postin johdolta Tampereen lajitte-
lukeskuksen tulevaisuutta. Vastaus on ollut:” Tampere on tärkeä”. 
Postin johdon vastaukset ovat suuri mysteeri. Rakennetaan liite-
riä, kaikki on niin kauan hyvin kun liiteri valmistuu, sen jälkeen 
alkaa epävarmuus. Kyky tällaiseen selvänäköisyyteen on harvoin 
suuressa määrin synnynnäinen, luulisi käytännönkokemuksia me-
nestyksellä käytettävän hyväksi. Kuinka suuressa määrin johtavat 
piirimme ovat kadottaneet tämän kyvyn?

Pokin taukoriita, joka alkoi jo 2016 jatkuu edelleen. Osa on 
saanut asianmukaiset korvaukset tehdyistä töistä. Osalla porukasta 
riita jatkuu erimielisyyden pohjalta. Samasta työstä kuuluisi kaikil-
la olla samat edut. Työnantaja olisi halukas sopimaan taukoriidan, 
mutta tuskin henkilökunta on valmis mitään sopimaan, joten seu-
raavan kerran asiaa saatetaan puida käräjillä. Vuosien päästä ehkä 
saatte riidan sovituksi.

Jakelun puolella saatiin yhdet monista muutosneuvotteluis-
ta päätökseen. Pirkanmaan osalta vakituiseen henkilökuntaan ei 

kohdistettu minkäänlaisia toimenpiteitä. Tämä linja on jatkunut 
vuosikausia Pirkanmaan jakelussa, tästä kiitokset alueen toimijoille. 
Jatkossa muutosneuvotteluiden luonne muuttuu, ei ole enää pusku-
ria, vuokratyövoimaa. Nyt onkin tärkeää järjestäytyä, jotta olemme 
vahvoja silloin kun meidän tarvitsee taistella omista työehdoista.

Ensi vuoden keväällä toimitetaan maassamme eduskuntavaalit. Pal-
kansaajien kannalta ei ole yhdentekevää millaiset voimasuhteet edus-
kunnassa on. Työpaikoilla on syytä pitää esillä eduskuntavaaleissa ää-
nestämisen tärkeyttä. Ammattiliittojen ja ammattiosastojen tulee etsiä 
tavoitteemme jakavia ehdokkaita ja tukea heitä. Kun saamme kansan-
edustajiksi mahdollisimman monta hyvää tyyppiä, niin vähemmällä 
torille kerääntymisellä säästymme. Tapparan tai Ilveksen mestaruutta 
toki menemme torille juhlimaan. Suurin riemu on huutaa yhdessä!

 
Mukavaa joulua! 
leksa

Petankkijengi  
koolla taas

Terveiset
Puolasta

Jukka Kumpulaisen isännöimä Petankkiturnaus pidettiin jälleen elokuussa.
Kaikilla oli kivaa ja joku voitti.

Antti Kiuru lähetti ”joulukortin” jouluun valmistautuvasta Krakovasta

”Nyt onkin tärkeää järjestäytyä,  
jotta olemme vahvoja silloin kun meidän  

tarvitsee taistella omista työehdoista.”
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Postin hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Har-
saee ja Postin henkilöstöjohtaja Timo Koskinen kävivät 
Tampereen postikeskuksessa vierailulla paikallisosaston 
kutsumina. Pirkanmaan osaston puheenjohtaja Pirita 
Palomaa kehuu Postin ylimmän johdon yhteistyöhalua 
ja valmiutta avoimeen keskusteluun. 

Osaston puheenjohtaja ja varapääluottamushenkilö Palomaa ker-
too ajatuksen vierailusta lähteneen kaipuusta avoimempaan keskus-
telukulttuuriin. Hänen mukaansa työntekijät kaipaavat vastauksia 
kysymyksiin, joihin vastaamiseen riviesimiesten valmiudet eivät riitä. 

-Tiedonkulun pullonkaulat saadaan ohitettua, kun keskustele-
massa on korkean statuksen omaavat henkilöt, joiden ei tarvitse 
kysellä lupia muualta, Palomaa perustelee kutsua. 

Tampereen postikeskus on ollut isojen muutosten keskellä. Hal-
lista lähti kevyen lajittelun koneet, kun toimintoja keskitettiin 
Helsinkiin. Tilalle tuli mainosten lajittelukoneet, joilla tuotetaan 
lähes koko maan Postiset. Jatkuvien muutosten lisäksi huolta työn-
tekijöiden keskuudessa on herättänyt myös suunnitelmat uudesta 
logistiikkakeskuksesta Etelä-Suomeen. Sen vaikutukset pakettila-
jitteluun Tampereella herättivät kysymyksiä. Suvanto-Harsaee pi-
tää kuitenkin Tampereen postikeskuksen asemaa vahvana. Hänen 
mukaansa Pirkanmaa on iso kasvukeskus, joka on Postille strate-
gisesti tärkeä. 

Koko Postin painopistealueesta hänellä on selvä näkemys. Paket-
tibisnes tulee kasvamaan päiväpostinjakelun vähentyessä. Suvan-
to-Harsaee on sekä Suomen että Tanskan kansalainen, joten hänellä 
on hyvä tuntuma edelläkävijänä pidetyn Tanskan postin tilanteesta. 

-Kaikki viranomaisposti ja esimerkiksi pankkien kirjeet tulevat 
kansalaisten digitaaliseen postilaatikkoon. Poliittisella päätöksellä 

nen, joka oli käynyt läpi Postin prosessit, mutta ei ollut vielä asiak-
kaalla. Asiakaskokemus on nyt nostettu tärkeäksi mittariksi. Asiak-
kaiden tyytyväisyys ja henkilökunnan viihtyvyys on myös nostettu 
osaksi johdon palkitsemista, hän kertoo.

Henkilöstöjohtaja Koskinen korosti yhteisvastuuta imagon pa-
rantamisessa.

-Selvityksen mukaan asiakkaalle 47 % brändistä muodostuu 
mielikuvista, joita asiakkailla ja sidosryhmillä on yhtiöstä - tässä 
kokonaisuudessa työntekijäkokemuksen ja sitä kautta työnantaja-
mielikuvan merkitys siitä työtekijästä, joka palvelun hänelle tuot-
taa on aivan keskeinen. Siksi myös kuluttajakokemus paranee, jos 
saamme työntekijäkokemusta parannettua, Koskinen kertoo ta-
voitteistaan. 

Yksi osa uutta strategiaa on myös Postin omien työntekijöiden 
käytön lisääminen. Koskinen mainitsee, että kahdessa vuodes-
sa Tampereen postikeskuksessa on vuokratyön osuus vähentynyt 
merkittävästi, noin 30 prosentista jopa alle 10 prosenttiin. 

Suvanto-Harsaeen mielestä tuore tulosjulkistus antaa uskoa sii-
hen, että suunta on oikea. 

-Vain tuottava yritys voi investoida. Tappioiden tullessa alkaa 
säästökohteiden etsintä, mikä voi johtaa myös henkilöstöleikkauk-
siin. Voitollinen tulos on koko henkilöstön voitto ja jokaisen työn-
tekijän ansiota, hän kiittää. 

 
Sekä hallituksen puheenjohtaja että henkilöstöjohtaja haluavat 

korostaa Peakon-kyselyn merkitystä viestinnässä johdon suuntaan. 
- Henkilöstön näkemykset tulevat sitä kautta suoraan ylimmän 

johdon tietoon ja päätöksenteon pohjaksi, Koskinen muistuttaa. 
                                                                                                                                

Postin hallituksen puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaee:

”Työnteon tavat Postissa muuttuvat,  
mutta työvoiman tarve pysyy”

Suorat kontaktit ylimmän johdon ja työntekijöiden välillä ovat osoitus molemminpuolisesta arvostuksesta.  
Sekä vierailijat että isännät toivovat avoimen keskustelun jatkuvan.

toteutetun uudistuksen jälkeen pa-
periposti on vähentynyt 90%. Sama 
kehitys tulee markkinoiden ehdoilla 
toteutumaan vääjäämättömästi myös 
Suomessa. Työnteon tavat ja toimen-
kuvat tulevat muuttumaan, mutta 
Postilla on jatkossakin iso tarve työn-
tekijöille, Suvanto-Harsaee korostaa. 

Peakonia analysoidaan 
johdossa tarkasti

Työntekijöiden kysymyksissä nousi 
esiin Kunnallisalan tutkimussäätiön 
tuore kyselytutkimus, jonka mukaan 
yli 40 prosenttia vastaajista piti Postin 
palveluita huonoina tai erittäin huo-
noina. Suvanto-Harsaeen mukaan iso 
osa Postin imago-ongelmista liittyy 
vanhoihin, viimeisen 15 vuoden ai-
kana tehtyihin virheisiin. Uudistuk-
set näkyvät asiakkaille hitaasti. 

-Kun aloitin Postilla kaksi vuotta 
sitten, onnistunut lähetys oli sellai-
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Pirkanmaan osaston syysvuosikokous pidettiin perinteiden 
mukaisesti lauantaipäivänä, mutta sen sijaan ajankohtaa 
myöhäistettiin ja kokeiltiin ensimmäistä kertaa iltapai-

notteisempaa kokousta klo 16 alkaen. Kokoustila myös toimi 
kokouksen jälkeen ruokailutilana. Kokoukseen kutsuttiin jäseniä 
tällä kertaa tavanomaisen ilmoittelun lisäksi postitse lähetetyllä 
kutsukortilla, mistä toimikunta sai paljon positiivista palautetta.

Kokouksessa valittiin uusi toimikunta vuodelle 2023. Toimi-
kunnan puheenjohtajana jatkaa Pirita Palomaa. Varsinaisiksi jäse-
niksi toimikuntaan valittiin Laura Mäkinen, Vili Sumiloff, Maria 
Toukoniemi, Mari Rautiainen, Ari Monola, Eija Jalonen, Diana 
Shawkat, Olavi Vartiainen ja Dino Grozdanic. Varajäseniksi valit-
tiin Jukka Kumpulainen, Leo Harra, Sami Lipsanen ja Miro Niska. 
Kokouksessa päätettiin myös perustaa nuorisojaosto Pirkanmaalle. 

Tilitoimistona jatkaa Tilkon Oy. Tilintarkastajaksi valittiin Arto 
Korpi (Tilintarkastus Arto Korpi Ky), ja varatilintarkastajaksi Satu 
Sullanmaa (Näsitarkastus Oy).

Toimikunta esitteli jäsenistölle Parkkuun metsän tilannetta ja 
ehdotuksen metsikön kaatamisesta. Hakkuut olisivat ajankohtai-
set viimeistään muutaman vuoden päästä, mutta nyt puista saisi 
vielä kelpo hinnan, yli 20 000e. Suunnitelmissa olevat hakkuut 
eivät vaikuttaisi mökeistä näkyviin maisemiin, ja työ suoritettai-
siin vuokrakauden ulkopuolella. Paikalla ollut jäsenistö hyväksyi 
ehdotuksen.

Pääluottamusmies Leo Harra ehti myös pitää oman ajankoh-
taiskatsauksen mitä alueella nyt tapahtuu, ja erityisesti muistutti 
taukojen pitämisestä.

Teksti: Mari Rautiainen /  Kuvat: Erkko Romo

S y y s v u o s i k o k o u s 
Scandic Tampere Koskipuistossa 1.10.2022

Laura Mäkinen (vas.), Pirita Palomaa ja Maria Toukoniemi  
syyskokouksen toimitsijoina.

Myöhempään iltapäivään siirretty kokous kokosi osallistujia edellisvuosi 
enemmän.
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Postin liiketoiminnasta yhä suurempi osuus tulee 
paketteihin ja verkkokauppaan liittyvistä toimin-
noista: kuljetuksesta, rahdista ja sopimuslogistii-
kasta ja näihin liittyvistä palveluista. Perinteisen 
viestinvälityksen, niin sanotun paperipostin määrä, 
jatkaa laskuaan. Siihen on syynsä: meidän kaikkien 
elämään pari vuosikymmentä vaikuttanut tuottei-
den ja palveluiden kiihtyvä digitalisoituminen on 
muuttanut tapaamme viestiä, seurata maailman 
menoa ja kuluttaa. Posti muuttuu meidän ja yh-
teiskunnan tarpeiden mukana. Postimuseossa par-
haillaan esillä oleva Paketoidut unelmat -näyttely 
kertoo etäkaupan ja kuluttamisen muutoksesta 
Suomessa ja tuo kävijöille pohdittavaksi näihin liit-
tyviä vastuullisuusteemoja.

Elämme tavaran keskellä. Usein lähin kauppa ei ole lähikauppa, 
vaan pitelemme sitä kädessämme, älypuhelimessa. Koko maailman 
tuotevalikoima on saatavillamme muutaman klikkauksen pääs-
sä. Tavara siirtyy helpommin, usein myös edullisemmin, meidän 
luoksemme kuin me tavaran luokse. Ei kuitenkaan mitään uutta 
auringon alla. Etäostaminen on ollut mahdollista jo yli sata vuotta. 
Kuljetus- ja jakelukanavien sekä rahoitus- ja maksujärjestelmien 
kehitys ovat muuntaneet 1800-luvun lopulla syntyneen lehti-il-
moitteluun ja katalogeihin perustuvan postimyynnin kansainväli-
seksi nykyisen kaltaiseksi verkkokaupaksi. 

Postimyynti alkaa Suomessa 
Elinkeinoelämä vapautui ja kansan luku- ja kirjoitustaito ke-

hittyi 1800-luvun jälkipuoliskolla. Tietämys maailman asioista ja 
tarjolla olevista tavaroista sekä uusista keksinnöistä lisääntyi. Poh-
janmaalla oli perinteisesti kauppayhteydet Ruotsiin, ja ruotsalaiset 
kauppiaat myivät Pohjanmaalle postitse tavaraa jo koko 1890-lu-
vun. Ensimmäiset suomalaiset tavaramyyntiä harjoittaneet posti-
myyntiyritykset syntyivät juuri Pohjanmaalle.   

Postin toiminta kehittyi 1850-luvun puolivälistä alkaen vastaa-
maan yritysten ja kansalaisten uusia tarpeita. Postin kulku nopeutui 
rautateiden rakentamisen myötä, pakettitaksa aleni puoleen aikai-
semmasta ja kirjeitä ja sanomalehtiä alettiin kantaa kotiin (1858). 
Ristisidelähetysten käyttöönotto (1877) mahdollisti painotuottei-
den kuten kirjojen ja tavaranäytteiden lähettämisen pakettejakin 
edullisemmin. Käyttöön tulivat myös pakettikortit (1875) ja pos-
tietuanti (1881), joka myöhemmin tunnettiin postiennakkona.    

Lehti-ilmoittelua ja luettelomyyntiä
Postimyynnin pioneereja oli useita 1800-luvun lopulla. Myyjät 

ilmoittelivat tarjolla olevista tuotteista lehti-ilmoituksilla. Ensim-

mäisen varsinaisen postimyyntiluettelon julkaisi vaasalainen Eino 
Louhivuori 1897. Luetteloita jaettiin alueellisesti ja asiamiesten 
välityksellä, myöhemmin myös postitettiin vakioasiakkaille. 

Kuvalliset painotuotteet olivat harvinaisia, joten ensimmäiset 
postimyyntiluettelot tekivät ihmisiin suuren vaikutuksen. Niitä 
selailtiin ja esineitä ihailtiin, vaikka tilaamiseen ei olisi ollut rahaa. 
Ensimmäisiä suosikkituotteita olivat esimerkiksi polkupyörät, om-
pelukoneet ja kellot. Postitse saattoi tilata lähes mitä tahansa, kos-
ka lainsäädäntö ei vielä rajoittanut tuotevalikoimaa. Postitse kulki 
mm. aseita, alkoholia, lääkkeitä ja myrkkyjä.  

Postimyynti tuo tavarataivaan kotiin
Sotien jälkeen Suomi jälleenrakensi ja teollistui. Sotakorvaukset 

nostivat tuotantoa ja vientiä. Maa alkoi kaupungistua ja elintaso 
nousi. Sotavuosien aikana hiipunut postimyynti elpyi 1950-luvul-
la, kun Myyntiapu Oy (1949) ja Kalle Anttila Oy (1952) aloittivat 
toimintansa.  

Kaupungistumisesta huolimatta monet asuivat kaukana tavarata-
lojen monipuolisesta tarjonnasta. Yhä värikkäämmät ja enemmän 
kuvia sisältävät luettelot ja postimyynti toivat houkuttelevat valikoi-
mat kaikelle kansalle postilaatikkoon ja tilaukset lähipostiin asti.

Tilauslomake täytettiin kynällä ja pudotettiin kirjelaatikkoon. 
Myöhemmin tilaaminen oli mahdollista myös puhelimitse. Tuot-
teet saapuivat postiennakolla ja maksettiin postista noudettaessa. 

6

Postimyynnistä verkkokauppaan 
– Postin välityksellä  
on tehty kauppaa jo  
150 vuotta

Jouluruuhkaa Pasilan lajittelukeskuksessa vuonna 1986.
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Palauttaminen oli yleensä mahdollista, mutta usein monimutkais-
ta ja hankalaa. 

Kerhomuotoinen postimyynti kiihdytti tavaran myyntiä postitse 
1960-luvulla. Syntyi useita musiikin ja kirjojen myyntiin keskitty-
neitä kerhoja. Moni muistaa varmasti myös esimerkiksi Mestari-
kokki-ruokaohjekortit. 

Kompaktikamerat yleistyivät 1960-luvulla ja niiden myötä al-
koi kuvankehityksen postimyynti. Ensimmäinen toimija alalla oli 
Ilmaisfilmi Oy. Myös useat postimyyjät, kuten Anttila, tarjosivat 
valokuvien kehitystä oheispalveluna.     

   
Tietotekniikan, maksujärjestelmien ja Postin 
kehitys edistivät postimyyntiä

Postimyyntiä ja erityisesti tuotteiden markkinointia edisti 
1970-luvulta alkaen tietotekniikan kehitys. Tilausten käsittely hel-
pottui ja sähköisten asiakasrekisterien ylläpito mahdollisti tarjous-
kirjeiden kohdentamisen ja tulostamisen rivikirjoittimilla. Tieto-
tekniikan kehityksen myötä myös maksuliikenne nopeutui.

Posti ryhtyi kehittämään 1980-luvulta alkaen hinnoittelua ja pal-
veluita postimyyjien ja suurasiakkaiden tarpeisiin. Syntyivät mm. 
osoitehuoltopalvelu ja asiakaspalautuspalvelu, joka mahdollisti tila-
tun tuotteen helpon palautuksen. Osoitteettomien mainosten koh-
distaminen eri vastaanottajaryhmille tai postinumeron mukaan tuli 
mahdolliseksi. Posti alkoi tarjota myös kuoritus- ja pakkauspalvelui-
ta ja tuki markkinoinnissaan postimyyntiyritysten toimintaa.

Postimyynnistä verkkokauppaan 
– Postin välityksellä  
on tehty kauppaa jo  
150 vuotta

Teknologian kehitys muutti postimyynnin 
verkkokaupaksi 1990-luvulta alkaen

Reilussa sadassa vuodessa teknologia ja tietotekniikka ovat muut-
taneet kaupankäyntiä ja kulutuskäyttäytymistä. Ensimmäisten verk-
kokauppojen avaamisen jälkeen 1990-luvun lopulla, etäkaupan pii-
riin ovat vähitellen tulleet kaikki tuoteryhmät, myös ruokaostokset. 

Maksu- ja rahoitustapojen kehitys, internet ja logistiikkayritys-
ten verkosto ovat tuoneet kansainvälisten verkkokauppojen vali-
koiman kaikkien ulottuville. Verkkoon on siirtynyt myös käytetyn 
tavaran myynti ja huutokauppatoiminta. 

Postin toiminta muuttuu yhteiskunnan mukana
 Sähköiset viestintätavat ovat laskeneet kirjepostin määriä 
dramaattisesti koko 2000-luvun. Paketeista ja tavaravirroista 
on tullut Postille yhä keskeisempi osa liiketoimintaa. 
Pakettikuljetuksien ja logistiikan alalla kilpailu on kovaa: samoista 
kuljetettavista paketeista kilpailevat monet yritykset. 

Korona-pandemia lisäsi ostoja verkkokaupasta ja kuljetettujen 
pakettien määriä. Vuonna 2021 Posti kuljetti yli 70 miljoonaa 
pakettia Suomessa ja Baltian maissa. Suosituin tapa vastaanottaa 
paketti oli pakettiautomaatti, joita on monilla toimijoilla. Ensim-
mäiset Postin pakettiautomaatit otettiin käyttöön 2011, nyt niitä 
on sisätiloissa ja ulkona jo noin 3500. 

Vihreä kauppa ja vastuulliset kuljetukset 
ratkaisevat tulevaisuudessa

Posti arvioi pakettimäärien tuplaantuvan nykyisestä vuoteen 2030 
mennessä. Tulevaisuuden verkkokaupassa koko tuotanto- ja palve-
luketjun vastuullisuuden merkitys niin ympäristön kuin sosiaalisen 
vastuun näkökulmasta kasvaa ja on välttämätöntä. Ilmastonmuutos 
pakottaa meidät arvioimaan kulutustottumuksiamme. Kierrätys, ver-
taiskauppa ja vastuullisten valintojen tekeminen niin tuotteiden val-
mistuksen kuin niiden kuljetuksen näkökulmasta on väistämätöntä. 

Tuotteen matka valmistajalta vastaanottajalle on pitkä ja moni-
polvinen. Kriittisin vaihe on ns. viimeinen maili eli paketin toimitus 
vastaanottajalle. Tietojärjestelmien kehitys edistää lähetyksen entistä 
tarkempaa seurantaa ja mahdollistaa kuljetusreittien yhä paremman 
optimoinnin, jolloin sekä asiakas että ympäristö voittavat.

Paketoidut unelmat -näyttely on esillä Postimuseossa museokes-
kus Vapriikissa (Alaverstaanraitti 5, Tampere) 17.9.2023 saakka. 
Tarkista Vapriikin aukioloajat www.vapriikki.fi. Muistathan, että 
kaikilla postilaisilla ja Postin tytäryhtiöiden työntekijöillä on Pos-
timuseoon ja Vapriikin näyttelyihin pysyvä erikoistarjous: sisään 
pääsee puoleen hintaan henkilökuntakorttia näyttämällä.

Alkuvuodesta 2023 ilmes-
tyy myös Postimuseon Vies-
tin-julkaisusarjassa Paketoituja 
unelmia - Etäostamisen his-
toria, nykypäivä ja tulevaisuus 
Suomessa –kirja, johon ovat 
kirjoittaneet Turun yliopiston 
tutkijat. 

Suvi Jalli 
    näyttelypäällikkö  
    Postimuseo
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TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALSTA

Joulu tulee, oletko valmis?
Nyt elellään tätä ehkä vuoden ikävintä kuukautta. Ei riitä, että 

kaikki on harmaata, märkää ja ikävää vaan sen lisäksi on murhei-
ta yllin kyllin; Euroopassa soditaan, ruuan ja energian hinta on 
huipussaan ja pelkona, että saadaanko sitä sähköä kinkun paista-
miseen.

Postin työhyvinvointitiimi on tuonut viikoittain tiedoksemme 
erilaisia mielen hyvinvointiin liittyviä asioita. Marraskuu on ni-
metty mielen kuukaudeksi ja syystäkin. Marraskuu toi meille myös 
suru-uutisen, mikä järkytti postilaisia koko valtakunnassa; varhais-
jakelun kollega pahoinpideltiin hengiltä. Tämä järkytti, miten on 
mahdollista, että meillä Suomessa ihminen pahoinpidellään työssä 
niin, että hän menettää henkensä. Tähän on tultu, ei eletä lintu-
kodossa. 

Työnantaja varmasti pohtii erilaisia toimenpiteitä millä työnteki-
jöiden turvallisuutta parannetaan ja työntekijät voivat palata töistä 
ehjänä ja terveenä kotiin. Ihan helppoa ei turvallisuuden nostami-
nen ole, sillä työn painottuessa yhä enemmän ulkotyöskentelyyn, 
vaarojen riski kasvaa. Pippurisumutetta tai muuta vastaavaa aset-
ta emme taida käyttöömme saada. Koko SatakuntaPirkanmaan- 
alueella on tapaturmien määrä vähentynyt, mikä valtuutetun nä-
kökulmasta on hieno juttu. 

Talven liukkaat on ikuinen haaste, mutta erilaisilla suojava-
rusteilla ja suurella varovaisuudella siitäkin voidaan selvitä ilman 
isompia haavereita.

Jakelutoimipaikat

Jakelutoimipaikoissa Pirkanmaalla ei nyt ole tapahtunut erityisiä 
muutoksia, vuoropäivämalli on 33-alueilla toiminut jo keväästä 
lähtien, uusia muutoksia ei ole tiedossa jakelumallien suhteen.

Jakelun kevytlähtöpisteiden varustus ja taso yleensä on herättä-
nyt keskustelua ihan valtakunnan tasollakin. Juuri tätä kirjoitta-
essani Tampereella on vierailulla Postin korkeamman tason joh-
tajistoa. Meillä tehdään töitä hyvin erilaisissa olosuhteissa jo ihan 
kalustonkin suhteen. Pirkanmaalle on jo saatu jonkin verran uusia 
sähköautoja ja lisää on tulossa, mutta toisin paikoin työt tehdään 
varsin heikkokuntoisilla polttomoottoriautoilla. Sähköskootterei-
den määrä on myös kasvanut. Skootterit ovat joillekin työnteki-
jöille positiivinen väline ja toisille kauhistus. Polkupyöräjakelusta 
halutaan eroon, sillä pyöräjakelussa tapaturmien riski on suuri. 

Posti on uudistamassa autojen visuaalista ulkonäköä vähitellen 
pääkaupunkiseudulta alkaen. Uudistuksilla on mielestäni myös tur-
vallisuutta parantava vaikutus värikkyyden lisääntymisen myötä.

Postikeskus vai lajittelukeskus

Postikeskuksessa vai pitäisikö oikeasti puhua lajittelukeskuksesta 
tapahtuu ja on tapahtunut pitkin kuluvaa vuotta. Kesän kynnyk-
sellä alettiin poistamaan konekantaa ja tuotiin tilalle alihankkijan 
pyörittämää postisen niputusta. Pakettipuoli pysyi ennallaan.

 
Syksyllä saatiin kuulla, että vuoden 2023 alusta Tampereen pos-

tikeskus siirtyy Postipalveluista osaksi Verkkokauppa- ja jakelupal-
velut (eCD) lajittelutuotannon organisaatiota. Muutoksella ei ole 
henkilöstövaikutuksia eikä vaikutuksia asiakkaidemme palvelui-
hin. Työehtosopimuskaan ei vaihdu.

Tähän samaan rytäkkään saatiin kuulla, että Etelä-Suomeen 
kaavailtu logistiikkakeskus tulee näillä näkymin Janakkalaan, Hä-
meenlinnaan tai Akaaseen. Huoli Tampereen lajittelukeskuksen 
kohtalosta kasvoi. Uuden logistiikkakeskuksen vaikutus on ehkä 
vasta vuosikymmenen loppupuolella mutta kyllä työntekijöiden 
huoli on valtava. Mitä tähänkään oikeastaan voi muuta sanoa, 
kuin että ei kannata liikaa murehtia asiaa ja totta on sekin, että 
uusi keskus tarvitsee myös työntekijöitä.

Siinä vaiheessa, kun Tammerposti on tullut uunista ulos on jou-
lukuu ja Joulu jo aika lähellä. Tämä on postilaisille raskasta aikaa. 
Entistä tärkeämpää on huolehtia omasta jaksamisesta. Palautumi-
nen ja lepo ovat avainasemassa.

Mediassa on vahvasti läsnä Paula Vesalan tekemä Joulukappale; 
”Kirje Joulupukille”, se on lähtenyt muotoutumaan ihan oikeista 
kirjeistä Joulupukille. Kappaleella halutaan muistuttaa välittämi-
sen tärkeydestä. Meillä on iso vastuu monen ihmisen Joulun on-
nistumisessa.  Alla olevan runon myötä toivon jaksamista, välittä-
mistä ja oikein Hyvää Joulua meille kaikille.

Joulupukin suuret saappaat jalkaani jos saisin koko 
maailman tietystikin heti parantaisin. Ruokaa, rahaa, 
terveyttä niille minä soisin, joille täällä tänään onkin 
käynyt vähän toisin. 

   

    
                 
               TSV Pia
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Autoteline: Autopistoke: 

Postitetut lapset                                 
Viime vuosisadan alussa Yhdysvaltojen postilla ei 

ollut selkeitä ohjeita siitä mitä saa lähettää ja mitä 
ei. Jotkut vanhemmat hakivat rajoja lähettämällä 
postissa lapsiaan.

 
Tammikuussa 1913 ohiolainen pariskunta käytti hyväkseen Us 

Postal Servicen uutta pakettipalvelua tehdäkseen hyvin erikoisen 
lähetyksen: Oman vauvansa. He maksoivat painonmukaisen pos-
timaksun ja luovuttivat lapsen postinkantajalle, joka toimitti pojan 
isoäitinsä taloon noin kilometrin päähän kodistaan.

Säännöt siitä, mitä paketina sai lähettää olivat hyvin epämää-
räisiä. Niinpä ihmiset alkoivat testata rajoja postittamalla muun 
muassa munia, tiiliä ja käärmeitä. Eri alueilla oli omat käytäntön-
sä riippuen siitä, miten alueelliset postipäälliköt asioita halusivat 

tulkita. Teknisesti lasten lähettämistä vastaan ei ollut säännöksiä 
ennen vuotta 1915.

Kaikkiaan on varmistettu seitsemän tapausta, joissa lapsia postitet-
tiin vuosina 1913-1915. Lapsia postittaneet vanhemmat eivät toki 
luovuttaneet lastaan täysin tuntemattomalle ihmiselle. Maaseudul-
la monet perheet tunsivat posteljooninsa varsin hyvin. Esimerkiksi 
vuonna 1914 120 kilometrin päähän lähetetty May Pierstorff mat-
kusti junan postivaunussa postilla työskentelevän sukulaisensa kanssa. 

Pisin matka, jonka lapsen tiedetään kulkeneen postilähetyksenä, 
on 1160 kilometriä. Matka postijunalla Floridasta Virginiaan mak-
soi 15 senttiä. Matkalipun ostamien lapselle olisi ollut kalliimpaa. 
Juuri postimaksujen edullisuus olikin syy lasten postittamiseen. 

 Lasten lähettäminen postitse kiellettiin asetuksella vuonna 1915. 
Silti asetusta yritettiin kiertää. Vielä vuodelta 1920 on dokumen-
toitu päätös, jonka mukaan lapsen postitus kiellettiin, koska häntä 
ei suostuttu luokittelemaan ”haitattomaksi eläväksi eläimeksi”.

Valokuvat postilaukuissa olevista lapsista tiedetään lavastetuiksi 
ja huumorilla tehdyiksi. 

Babymail 
Olisiko tässä ratkaisu myös Suomen Postin 
laskeviin lähetysmääriin?

Hervannan jakelun henkilöstö vuonna 1985

Vasemmalta: Timo Mäkinen, Kari Salomaa, esimies Olavi Mikkola, Matti Tuominen, Ari Kovaljeff, Jouni Rinne, Teppo Vanamo, 
Veli-Pekka Östman, Tarja Hietanen, Antti Holstikko, Antti Kiuru, Hannu Koivisto, Kimmo Vesterinen, Urpo Rossi, Jouni Vieru-
nen, Jukka Nousiainen ja Janne Rinne.  Kuva Pirkanmaan osaston kokoelmat.
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Muutoksia 
johtoportaassa

Postipalvelujen tuotannon johtaja Sami Re-
ponen siirtyi syrjään 31.10. Reposen tilalle tuli 
määräaikaisesti viiden kuukauden ajaksi Mikko 
Hoikkala. Hoikkala siirtyi tehtävään Verkkokaup-
pa ja jakelupalvelut-liiketoimintaryhmän lajittelusta 
vastaavan johtajan tehtävästä. 

 Rekrytointi uuden tuotantojohtajan palkkaamiseksi ensi 
keväänä Postipalveluun aloitettiin välittömästi määräaikaisen 
pestin julkistamisen yhteydessä.

-Tarvitsemme tuoretta otetta ja näkemystä, jotta asiakkaam-
me saavat lupaamamme palvelun ja henkilöstöllämme on va-
kaampi tilanne tehdä työtä hyvin ja onnistua siinä, Postipalve-
luista vastaava Yrjö Eskola sanoo. 

-Postipalveluissa haasteenamme ovat tämän vuoden aikana 
olleet monet, samanaikaiset prosessi- ja teknologiamuutok-
set lajittelussamme ja jakelussamme. Ne ovat aiheuttaneet 
ketjuuntuneita ja toistuvia häiriöitä, jotka ovat näkyneet 
osittain huonona asiakaskokemuksena ja heikentyneinä työs-
kentelyolosuhteina. Tämä on näkynyt esimerkiksi erilaisina vä-
liaikaisjärjestelyinä, jotta asiakaslupaukset pystytään pitämään. 
Osa juurisyistä on pystytty jo ratkaisemaan, mutta työ jatku, 
Eskola toteaa. 

-Nyt on aika hetki hengähtää ja miettiä, mitä isona tekisin. 
Olen tehnyt töitä 30 vuotta olematta päivääkään ilman työ-
tä. Posti on ollut erittäin tärkeä osa elämääni. Ehdottomasti 
tärkeintä ja merkityksellisintä on ollut saada tavata tuhansia 
postilaisia kahdenkymmenkuuden Posti-vuoden aikana ja op-
pia teiltä kaikilta. Se on ollut rikkaus elämässäni. Kiitos kaikille 
teille kohtaamilleni ihmisille, pysytte aina mielessäni, väistyvä 
tuotannon johtaja Sami Reponen sanoo. 
 

Honkasalo 
jouluavuksi  
pääkaupunki-
seudulle

Postinjakelun ja -lajittelun suuret ongelmat jatkuvat pääkau-
punkiseudulla. Ongelmia aiheuttavat muun muassa lajitteluko-
neiden siirrot, uusien koneiden asentaminen, uuden teknolo-
gin käyttöönotto sekä uudet jakelumallit, joiden käyttöönotto 
laajenee uusille paikkakunnille ensi vuoden aikana. 

Pääkaupunkiseudun alueen tiimejä vahvistetaan tilapäi-
sillä siirroilla. Sesongin ajaksi Pirkanmaa-Satakunta-alueen 
aluepäällikkö Timo Honkasalo siirtyi vastaamaan Helsingin, 
Espoon ja Vantaan perusjakelusta sekä varhaisjakelusta. Hon-
kasalon sijaisena Pi-Sa alueella toimii Ville Riihimäki.

Muutosyksikkö 
pilotoi  
työyhdistelmiä

Erilaisilla työyhdistelmävaihtoehdoilla on tavoitteena löy-
tää lisätöitä niille postilaisille ja transvalilaisille, jotka ovat li-
sätyön tarpeessa. Työkokonaisuuksia on ollut kehittämässä ja 
aloittamassa aluejohto, esihenkilöt ja päälliköt.  Pirkanmaalla 
pilotoinnissa syksyllä ollut varhaisjakajille pakettijakelun ja 
varhaisjakelun yhdistelmä sekä terminaalityön ja varhaisjake-
lun yhdistelmä. Perusjakajille on päiväjakelun ohelle tarjottu 
pakettilajittelun, tuotantotyön ja terminaalityön yhdistelmiä.

Sami Reposen ura Postilla kesti 26 vuotta.
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1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta
PAU Pirkanmaan osasto 155 ry:n toiminnan tarkoitus on pyrkiä 
palvelemaan jäseniään jatkuvien muutosten lomassa. Vaikka toi-
minta on pitkään ollut horroksessa, on vuonna 2022 otettu as-
kelia uutta kohti. Nyt, jos koskaan, on ehdottoman tärkeää pitää 
rivit tiiviinä ja osaston avustuksella tuoda liittoa lähemmäs rivi-
postilaisten arkea. Osaston keinot vaikuttaa asioihin ovat monet, 
mutta vain jos jäsenistömme seisoo yhdessä rivissä. Yhdessä me 
voimme vaikuttaa työolosuhteisiin ja työssä jaksamiseen. Meil-
lä on mahdollisuuksia tarjota koulutusta ja neuvotella monista 
asioista työnantajatahon kanssa. Sekä osasto, että toimikunta 
voivat tulevaisuudessa olla tehokas työkalu jäsenistölle monien 
erilaisten asioiden hoitamiseen ja edistämiseen. Tarvitaan vain 
halua tehdä yhdessä.

2. Tulevan toimintakauden haasteet ja 
mahdollisuudet
Vuosi 2023 tuo mukanaan todennäköisesti taas monta yllätystä, 
joista ei ole vielä edes aavistusta. Niihin reagointi on haastavaa 
ilman syvällisiä taustatietoja tapahtumien laadusta. Se luo sa-
malla myös mahdollisuuksia. Toimikuntalaiset ovat aktiivisesti 
kehittäneet omia vastuualueitaan ja tehneet suunnitelmia myös 
tulevaisuuden suhteen. Muutosneuvotteluilta tuskin vältytään, 
mutta yhdessä edunvalvonnan kanssa yritämme antaa panok-
semme sille, että työpaikat pystyttäisiin säilyttämään järjellisillä 
tunneilla mahdollisimman monelle.

3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet:
1. Sekä sisäisen, että ulkoisen tiedottamisen tehostaminen maa-
kuntakirjeen, Tammerpostin ja somen kautta

2. Jäsenhankinta ja olemassa olevan jäsenistön aktivointi tiedot-
tamisen ja tapahtumien kautta

3. Toimikuntaan kuuluvien nimikkeiden toimenkuvan selkiyttä-
minen ja järkeistäminen
•  Uusi normaali hakusessa akuutin koronakriisin asetuttua  
 omille raiteilleen
•  Tiedotuksen tehostaminen ja organisointi, miten jäsenet  
 löytävät toimikunnasta tarvitsemansa henkilön tai avun
•  Nuorten jäsenten parempi palveleminen

4. Yhdistyksen muu sisäinen toiminta:
1. Kokoukset: Pyritään uuteen normaaliin, missä toimikunta 
kokoontuisi noin kerran kuussa. Vuonna 2022 kokouksia on 
ollut useammin ja toimikunnan sisästä viestintää on kokousten 
ulkopuolella ollut paljon. Uuden luominen vie yllättävän paljon 
aikaa, mutta olemme siinä hyvällä alulla. Kokouspöytäkirjojen 
ja muun materiaalin arkistoinnin järkeistäminen on puhuttanut 
paljon. Tarkoitus on luoda pitävä tupla-arkisto, missä yksi kopio 
on kansiossa Lajittelukeskuksella luottamushenkilöiden kopissa 
hyllyssä ja toinen sähköisenä pilvessä toimikuntalaisten saatavil-
la. Tämä vaatii vielä hieman työstämistä.

2. Jäsenhankinta ja -huolto: Jäsenhankintaa pyritään tehosta-
maan yhteistyössä työsuojelupuolen ja luottamushenkilöiden 
kanssa. Ensimmäinen yhteinen kokoontuminen on suunnitteilla 
vielä tälle syksylle. Myös jo olemassa olevia jäseniä pyritään pal-
velemaan kattavammin kuin tähän mennessä.

3. Tilaisuudet ja tapahtumat: Tilaisuudet ja tapahtumat ovat 
olleet jäissä pitkään koronan vuoksi. Nyt etsimme uusia tapoja 
saada väkeä yhteen. Pikkujoulut järjestettiin syyskuussa ensim-

mäistä kertaa pitkään aikaan. Jäsenistöltä saadun palautteen pe-
rusteella pyrimme järjestämään myös vuonna 2023 erityyppisiä 
tapahtumia, myös yhteistyössä Työhyvinvointisäätiön kanssa.

5. Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta:
1. Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen: Meidät löytää montaa 
kautta. Osaston kotisivut on laitettu kuntoon ja niitä päivitetään 
ja huolletaan säännöllisesti. Meillä on oma Facebook-sivu, mikä 
päivittyy myös lähes reaaliajassa, kun ilmoitettavaa on. Osaston 
oma WhatsApp-ryhmä kerää hiljalleen lisää väkeä ja siellä käy-
dään keskustelua ajankohtaisista asioista ja ilmoitellaan myös 
tulevista. Osaston Instagram-tili hakee vielä hieman muotoaan, 
mutta edistyy sekin. Säännölliseksi suunniteltu maakuntakirje 
on jokusen kerran jäänyt välistä, mutta on myös hyvin löytänyt 
tiensä kahvipöytien lukemistoon. Kaikkea tätä on mainostettava 
tehokkaammin, että jäsenistö löytää etsimänsä tiedon mahdol-
lisimman helposti ja vaivatta. Myös uusia keinoja näkyvyyden 
lisäämiseen etsitään.

2. Yhteistyösuhteet: Yhteistyössä Työhyvinvointisäätiön kanssa 
pyrimme järjestämään sekä kulttuuri-, että urheilutapahtumia. 
Tulevassa toimikunnassa etsimme tehokkaimmat tavat hajauttaa 
tekemistä eri ihmisille, niin että kaikkien äänet tulevat varmasti 
kuuluviin. Työnantajatahon kanssa yhteistyötä työpaikoilla on 
tiivistettävä. Etsitään eri keinoja myös siihen.

3. Vaikuttaminen ja edunvalvonta: Paikallispolitiikkaan pyritään 
etsimään jonkinlaista rajapintaa SAK:n kanssa tehtävän yhteis-
työn puitteissa. Tämä on selkeä kehityskohde, joka on jäänyt 
liian vähälle huomiolle. Työ tämän kanssa alkaa lähes atomeista. 
Edunvalvonnan kanssa pitää tiivistää rivejä siten, että saamme 
luottamushenkilöiden ja työsuojeluasiahenkilöiden paikallistun-
temuksesta paremman hyödyn tiedotusta ja tekemistä kohden-
nettaessa. Ensimmäinen yhteinen tapaaminen onkin suunnit-
teilla jo tämän vuoden puolelle, mutta 2023 kaudella yhteistä 
tekemistä ja suunnittelua tulee kehittää jatkuvasti.

6. Tiedottaminen, kotisivut, sosiaalinen media, 
jäsenkirje
Sekä ulkoinen, että sisäinen tiedotus ei ole koskaan valmis pa-
ketti. Näitä osa-alueita on jaettu ja hajautettu eri henkilöille toi-
mikunnassa, ja ne ovat jatkuvan työstön alla. Tähän olisi hienoa 
saada jäsenistöltä palautetta, että osaisimme kohdentaa työn tar-
kemmin. Osastolla on myös oma lehti, Tammerposti, jonka on 
tarkoitus jatkaa vähintään entisellä aikataulullaan myös tulevalla 
kaudella.

7. Toiminnan kehittäminen
Pyritään järjestämään koko jäsenistön kattava kysely toiminnan 
kehittämisen suhteen. On ensiarvoisen tärkeää saada palautet-
ta jäsenistöltä. Meillä on monta ideaa ja toteuttajia hyvä määrä, 
mutta kaikkea emme ole vielä keksineet. Tarvitsemme jäsenistöl-
tä palautteen mikä meni hyvin ja missä olisi parantamisen varaa, 
jotta voimme jatkossa välttää turhat virheet ja harha-askeleet. 
Otamme mielellämme ideoita, ajatuksia ja palautetta vastaan. 
Kun saamme tiedon siitä, mitä toivotaan järjestettävän, on mei-
dän helpompi lähteä sitä.

                                                                                              
Osaston puheenjohtaja
Pirita Palomaa

 Toimintasuunnitelma vuodelle 2023
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Talousarvio 2023
Osaston jäsenmäärä on pysynyt tasaisena joten tuloissa ei näy 

juurikaan muutoksia.

Menoissa taas tapahtuu enemmän muutoksia; toimikunta on 
ollut tänä vuonna paljon aktiivisempi ja sama tavoite on pitää 
myös ensi vuonna, tietyissä osa-alueissa tulee siis näkymään 
enemmän menoja kuin aikaisempina vuosina, näistä yksi on 
matkakulut; päätimme nostaa kilometrikorvauksen verohal-
linnon määrittelemälle tasolle (0,46€/km) niin toimikunnalle 

kuin jäsenille. Myös virkistystoimintaa jäsenille pyritään akti-
voimaan, joten sillä osa-alueella on myös korotuksia. Tämän-
hetkinen ja tulevaisuuden näkymät sähkön hinnassa tulee nä-
kymään reiluna korotuksena vapaa-ajan kiinteistön (Parkkuu) 
valaistus ja lämmityskuluissa. Parkkuuseen pyritään muutenkin 
satsaamaan, joten menoja näkyy kiinteistön kunnossapidossa.

Osaston taloudenhoitaja                                                                                      
Erkko Romo

Osasto ei jatkanut hirvien metsästyslupaa Parkkuun alueella.
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Pokin taukokiista önnönnöö

Puheenjohtaja  Varapuheenjohtaja
Pirita Palomaa Vili Sumiloff
puh. 050 3598001 puh. 0405833058
pirita.palomaa@posti.com  vili.sumiloff@posti.com 

Taloudenhoitaja Sihteeri
Erkko Romo Laura Mäkinen
puh.0504364736 puh. 0442443209
erkko.romo@posti.com  laura.i.makinen@posti.com 
 
Nuorisovastaava Jäsenrekisterinhoitaja / Kotisivujen ylläpitäjä
Etsitään uutta :)  Maria Toukoniemi
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Piritaan. maria.toukoniemi@posti.com 
puh. 0405669792

Tapahtumavastaava Tiedotussihteeri
Antti Kiuru Mari Rautiainen
puh. 0400931745 puh. 0408205948
antti.kiuru@posti.com  mari.rautiainen@posti.com

Tasa-arvovastaava Tositetarkastaja
Eija Jalonen Ari Monola
puh.0405286430 puh. 0407030662
eija.jalonen@posti.com ari.monola@posti.com 

Parkkuun Pirtin vastuuhenkilö / varaukset 
Simo Männikkö
puh.0405092109

Varajäsenet 
Jukka Kumpulainen Leo Harra
puh. 0505699614 puh.0505953150
jukka.kumpulainen@posti.com  leo.harra@posti.com 

 

Muutosneuvotteluissa ei henkilöstövaikutuksia. 

PIRKANMAAN OSASTON TOIMIKUNTA 2022

Piti tehdä asiallinen päivitysjuttu pokin taukokiistasta, mutta 
kun ei pysty. Samaa jankkausta numerosta toiseen, kuka sem-
moista jaksaa lukea. 

Tammerposti olettaa, että oikeuden päätöksen jälkeen on ta-
pahtunut: Viime vuoden lopulla työnantajapuoli ehdotti, että 
neuvotteluissa tarjottaisiin kahvia. Työntekijäpuoli ei tuohon 
suostunut, vaan vaati, että tarjotaan sekä kahvia että teetä. Työn-
antajapuoli ei tähän nöyrtynyt, kahvilla mennään, oli ehdoton 
vaade. Mennään sitten, totesi työntekijäpuoli todeten kuiten-
kin, että sitä pitää kummankin osapuolen juoda yhtä paljon, 
mukitolkulla. Epäilyksenä oli, että porvarit yrittävät aikaansaada 
työntekijäpuolen edustajalle närästyksen ja instant-kakkahädän. 

Postin tavoitteena on jakeluverkkojen yhdistäminen. Paik-
kausverkon tuotteiden siirtyminen perusjakelusta varhaisjake-
luun on jälleen yksi askel kohti yhtä jakeluverkkoa.

Lokakuussa alkoivat perusjakelun muutosneuvottelut (os. 
yt-neuvottelut), jotka koskivat Porin lisäksi myös 33-postinu-
meroalueen toimipaikkoja. Muutostarpeen aiheutti perusjake-
lun ns. paikkausverkon lakkautus ensi vuoden alusta. Päättyneet 
muutosneuvottelut eivät aiheuttaneet henkilöstövaikutuksia. 

Se on sitten närästys ja instant-kakkahätä kummallakin, se on 
oikeudenmukaista, työntekijäpuoli vaati. Näin mentiin tämän 
vuoden toukokuulle, kunnes pöydälle nostettiin ehdotus pala-
veripullasta. Työnantajapuoli haluaisi kampaviinereitä. Tähän ei 
työntekijäpuoli suostunut, vaan vaati hillomunkkeja, vaikka se 
hillo vähän hampaita vihlookin, kun on keripukkia ja kaikkea 
kun ei ole köyhällä varaa kunnon ruokaan. Erimielisyyttä ei saa-
tu sovittua ja neuvottelut keskeytettiin.

On se nyt nyt kumma juttu, oikeuden päätös on asiasta, eikä 
siitä ole valitettu, joten tauot pidetään ja Mollberg tuo mosset, 
ei voi olla niin vaikeaa.



TAMMER-POSTI 2/2022 15
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Toimikunnalta terveisiä

Oletko Sinä 
Tammerpostin uusi päätoimittaja?

Vuosi 2022 on ollut meille toimikuntana tapahtumarikas. 
Halusimme aktivoitua ja muuttaa toimintaamme näky-
vämmäksi. Olemme hoitaneet viestintää ahkerammin ja 

uutena alkanut maakuntakirje toimipaikkoihin varmasti jatkaa il-
mestymistä ensi vuonnakin.

Tänä vuonna näimme jäsenistöämme yhteisissä tapahtumissa 
runsaasti. Siitä kiitämme, että olette lähteneet innokkaasti mu-
kaan! Toivomme näkevämme teitä jatkossakin.

Ensi vuonna jatkamme tätä uudistumisen linjaamme. Haluam-
me panostaa jäsenistön tapahtumiin enemmän, ja tästä johtuen 
olemme kaavailleet ensi vuodelle kolmea tapahtumavastaavan pes-

tiä toimikunnan sisälle. Nimitykset näihin ja muihin toimikunnan 
pesteihin tehdään vuodenvaihteessa. Suunnitelman toteutuessa 
jäsenistöllä on kolmen henkilön ahkera tapahtumatiimi, joka pi-
tää käsissään kaikkea Pirkanmaan osaston tapahtumatoimintaa. 
Pistäkää siis alkuvuodesta nimet ylös, jotta tiedätte keiltä näistä 
kysellä! Samoille henkilöille voi myös rohkeasti ehdottaa, jos teillä 
on ideoita uusiin tapahtumiin.

 
Kiitämme tästä vuodesta ja innolla menemme kohti seuraavaa. 
Hyvää joulunaikaa ja sitäkin parempaa uutta vuotta 2023!

Pirkanmaan osaston toimikunta

Vuonna 1910 Suomen Postiljooniyhdistyksen Tampereen 
osasto päätti aloittaa oman lehden tekemisen. Kutakin nume-
roa tehtiin vain yksi kappale, joka sitten kiersi jäsenistön kes-
kuudessa. Lehti sai nimekseen Jutustaja. Lehteä tehtiin vaih-
televalla innolla ja miehityksellä, eikä kovin montaa numeroa 
saatu aikaiseksi. Ilmeisesti lehtiä ilmestyi vain kuusi numeroa. 
Joka tapauksessa, Jutustaja oli Tammerpostin kunniakas isoisä. 

Tammerposti alkoi ilmestyä vuonna 1967 liiton silloisten 
voimahahmojen Matti Kulbergin ja Matti Lindegrenin ajatuk-

sesta. Lehden ilmestymistahti on vaihdellut. Vuonna 1985 lehti 
ilmestyi peräti kahdeksan kertaa. Viime vuosina Tammerpostin 
ilmestymisajoiksi kaksi kertaa vuodessa ovat vakiintuneet joulu-
kuun alku ja toukokuun loppupuoli.

Minä jäin toistaiseksi pois Postilta kesäkuun jälkeen, joten 
tieto ja tuntuma Pirkanmaan Postin asioista on jäänyt huo-
noksi. Siksi harkitsen lopettamista tässä pestissä. Näkisin, että 
paikallisen jäsenlehden toimittajan pitäisi olla myös päivittäin 
töissä Postilla. Näetkö sinä nimesi tuon listan jatkona? 

1967-1976 Matti Lindegren

1977 Aulis Roos

1978-1979 Esko Toijala

1980 Jouko Toivonen

1981-1982 Esko Toijala

1983 Jouko Toivonen

1984-1985 Tuomo Koivisto

1986 Ari Niemi

1987 Palmolahti Antero

1988-1989 Aarre Siro

1990 Heikki Ylirautia

1991-1993 Arto Brand

1994 Anita Vihersalo

1995 Isto Lahtinen

1996-1997 Arto Brand

1998-1999 Juha Tuominen

2000-2001 Matti Suotua

2002-2018 Veijo Viertola

2019-2022 Pasi Karppi

2023- Sinä?

16

Tammerpostin vastaavat päätoimittajat:

Mediakentän muuttuessa Tammer-
postin tapainen paikallinen ammatti-
yhdistyslehti on käynyt harvinaiseksi. 

Vieläkö perinteet velvoittavat?
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Postin antifaneilla  
oma some-ryhmä

”Suomen Posti – paska laitos”-niminen facebook-ryh-
mä on kerännyt jo 20 000 jäsentä. Ryhmässä Postia 
haukutaan surutta, mutta usein väärin perustein. 

Facebook-ryhmä kertoo itsestään seuraavaa: ”Ryhmä 
on luotu tuomaan esiin niitä epäkohtia, jotka valitettavan 
usein toistuu Suomen Postin toiminnassa. Epäkohtia jois-
ta Posti vaikenee; lähetyksiä katoilee, laskuja ei tule perille… 
Posti, yritys jonka tehtävänä on kuljettaa luotettavasti lähetyksiä 
asiakkaalta toiselle, mutta tosiasiassa väistelee vastuuta viimei-
seen asti. Tule, vuodata kokemuksesi, digitue kanssakärsijöitäsi. 
PS. Ryhmä ei kuitenkaan ole Postin viharyhmä ja ylläpito todella 
toivoo, ettei tätä ryhmää olisi koskaan tarvittu. ”

 On harvinaista, että yritykselle on perustettu oma antifaniryh-
mä. Ainakaan allekirjoittanut ei ole somessa törmännyt muihin 
vastaaviin. Keskusteluissa luonnollisesti tuodaan esiin Postin pal-
veluihin pettyneiden kokemuksia. Näissä toistuvat myös tutut 
virheelliset väittämät. Kaikki laatikkoon ilmestyvä posti on Postin 
jakamaa. Niin mainosjakelun kuin kilpailijoidenkin mokailut me-
nevät surutta Postin piikkiin.  

 Sitkeä ja usein toistuva väärinkäsitys on myös, että Postin kil-
pailijat olisivat alihankkijoita. Eräs vakiöyhöttäjä tuntuu ottaneen 
”elämäntehtäväkseen” tämän virheellisen asian todistamisen. Tänä 
totuudenjälkeisenä aikana tuokin vaihtoehtoinen fakta menee joille-
kin läpi. Yksi usein toistuva virheellinen väite on, että Postin toimin-
ta rahoitetaan verovaroilla. Säännöllisesti ehdotetaan joukkokannet-
ta, että ”veromaksajat saisivat kunnon palvelua verorahoillaan. ” 

 
 Tarve vähenevien kirjeiden keskitettyyn lajitteluun on myös 

joillekin kovin vaikea asia ymmärtää. Oman kylän sisällä liikkuvat 
lähetykset pitäisi lajitella omalla kylällä eikä käyttää Helsingissä.  Näppituntuma keskusteluista on, että ryhmässä pakettipalvelui-

hin oltaisiin tyytyväisempiä kuin päiväpostinjakeluun. Tämä joh-
tuu osittain siitä, että moni elää edelleen vanhan palvelulupauksen 
aikaa. Monelle tulee edelleen yllätyksenä, jos kirje ei olekaan seu-
raavana päivänä perillä. Viikon toimitusaika on pettymys, vaikka 
se nykyisen palvelulupauksen täyttääkin. 

 Pääkaupunkiseudun asukkaiden tyytymättömyys päiväpostin-
jakeluun korostuu päivityksissä. Sille on toki aihettakin. Postin 
tunnustamissakin häiriöissä ei pikaisesti katsottuna Helsingissä 
montaa häiriötöntä päivää tänä vuonna ole ollut.

 Keskustelu on muuttunut vuosien mittaan. Asiaan vaikuttaa 
paljon se, että ryhmään on soluttautunut postilaisia korjaamaan 
pahimpia väärinkäsityksiä. Tietenkin useassa asiassa ”faktantarkis-
tajat” ovat ylivoimaisen tehtävän edessä. Ainahan rikkoutuneesta 
lähetyksestä on kommentoijien mukaan posteljooni varastanut tai 
yrittänyt varastaa sisällön.  Konelajittelun ominaisuuksia valottava 
henkilö on tuomittu pidäkkeettömän some-agression kohteeksi. 
Tietenkään asiakkaan kannalta ei ole merkitystä, missä vaiheessa 
prosessia lähetys on vaurioitunut.

 Postin laatu on huonontunut ja päiväpostin nopeus hidastu-
nut. Ajoittain erityisesti uudistusten yhteydessä laatu on täyttä 
kuraa, sitä tuskin monella on pokkaa kiistää. Paska laitos-ryhmän 
avauksiin ja keskusteluihin on kuitenkin syytä suhtautua suurella 
varaukselle. Vain ryhmää seuraamalla saa vääristyneen kuvan Pos-
tin palveluista.

 ”Meille ei ole jaettu postia viikkoon. Olen jo peruuttanut useamman lehden. Ja olen ilmoittanut syyksi sen, etten saa mak-samiani tuotteita ajallaan tai ollenkaan. Kustantamoilta on tullut pahoittelujen lisäksi epätoivoisia "voithan onneksi lukea digilehden", samaa Hesari tekee ja julkaisee vähän väliä ilmaiseksi näköislehden. On tarjottu paria lehteä tilausjakson loppuun hyvitykseksi (olen sarkastisesti todennut, että aivan sama en saa niitä kuitenkaan). Onko todellakin jakajista nyt sellainen pula, ettei suurin osa Helsingistä saa postejaan? Siihen olisi kyllä aika hyvä ehdotus korjaa-miseksi - työolot niin määriltään, ajoiltaan ja johtamisen osalta kuntoon niin palkkaa-kaan ei paljon tarvitse nostaa. Olen yrittä-nyt pitkään olla lojaali tietäen Postin ongel-mat, mutta nyt ei vaan enää pysty olemaan hiljaa. Joku tuossa jo mainitsi sopimusrik-komuksetkin, kun posti ei toimita asiakkai-densa tuotteita kuluttajille sovitusti. AINA on olemassa force majeure-tilanteita, mutta ei näin usein, näin laajasti. ”

”Monelle tulee edelleen yllätyksenä, jos  
kirje ei olekaan seuraavana päivänä perillä.”

Aina ei voi onnistua.
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Helleohje vituttaa

Kun hellejakso koittaa, on työsuojelun aika kaivaa sama ohje 

esille. Viimeinen kohta ohjeessa on ”Ilmastoimattomat autot 

otetaan käyttöön, jos välttämätöntä, vain muutaman tunnin 

taajamareiteille”. Tämä on silkkaa vittuilua. Lappu lyödään 

pöydälle ja sitten on pomot tyytyväisiä, että nyt on asiaan rea-

goitu. Problem solved. Monessa paikassa ei ole yhtään ilmastoi-

tua autoa. Ja montako niitä muutaman tunnin taajamareittiä 

mahtaa olla? Älkää enää sitä lappua tyrkylle tuoko. Vituttaa, 

kun vielä vittuillaan.

    Nimim. Vituttaa

Posteljooni talviaamuna
Lumi on jo peittänyt merkit rekkarissa,kaaran lasit jäätyneet talvipakkasessa.Posteljooni Virtanen roikkuu ikkunasta,auton katto peittynyt talvipakkasella.

Pienen pirtin portailla oli mummokulta:- Ota harja riemulla, ota skrapa multa!Autos on valoton, posteljooni onneton,ota harja riemulla, ota skrapa multa!
Kiitollisna avunkin otan kyllä sulta.Palkita Postimme tahtoo kerran Sinua,kiitollisena avunkin, otan kyllä sulta.

Viisi virhettä-kisan 
voitto Orivedelle
 
Viime numerossa oli lukijakilpailu, jossa piti etsiä 
kuvasta viisi virhettä. Voittajaksi valikoitui Ritva 
Korhonen Orivedeltä. Vastaus oli muotoiltu luovasti 
laulun muotoon, sävelenä tuttu joululaulu ”Varpu-
nen jouluaamuna”. Palkinnoksi voittajalle lähete-
tään kultaa, mirhamia ja sahramia tai sitten jotain 
ihan muuta!

Timo Lavikaisen ja Pasi Karpin kahden miehen lavaesitykset "Mies miehelle" ja  
"Kuinka te kehtaatte?!" hyvin varustelluista teattereista kautta maan!
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Laarinpohja
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Tuntematon postimies
-Jää hyväst, raakaheittopaikka. Ol oikke kusine paikka uusille postel-
jooneil! 

-Sitä minä vaan, että mihin tässä ollaan valmistaumassa? YT-neuvotte-
luihinko?

-Ehei, YT:t on kaukana hallintoportaassa asti. 

-Sitähän minäkin, että ei YT:tä, ei…Ei, ei, mutta nyt te olette käsittä-
neet aivan väärin. Ei postia näin jaeta. Antakaas, kun minä näytän, 
miten sähköskootterilla ajetaan!

-Nuo ne on vehkeitä. Niillä kun jaetaan, niin kyllä toteutuu yleispalve-
luvelvoite! Pokissa puhuivat, että Pohjanmaalla on kuulemma sidottu 
postimiehiä puuhun, etteivät lähtisi ennen aikojaan rahtiskootterilla 
jakamaan. 

-Pieniä ne on silakat joulukaloiksi. On sitä kulkupelejä PiSa-jakelulla-
kin. Meinaan, että pienempikin into piisaa. 

-Mutta taitaa olla parasta, että vähän selvitän. Meinaan, kun olen aiem-
minkin ollut. Ovikoodit on syytä opetella ulkoa. Ei siinä muuta, mutta 
rauhassa on otettava. Kiirutta on pidettävä ajallansa, mutta hätäilemäl-
lä ei tule kuin liiton miehiä. 

-Riitaoja, jumalauta. Vituttaahan tässä kaikkia, mutta luulis sitä saavan 
kätensä liikkuun!! Saatanan paskiainen, helvettiäkö siinä irvistelet?

-En irvistele, herra ryhmävastaava. Mutta kun ei löydä reitille, pelottaa. 

-Herra ryhmävastaava, herra ryhmävastaava!! Et sinä minusta herroit-
telemalla selviä! Saatana kun tekisi mieli vetäistä, mutta kun ei ilkeä. 
Rupee nyt vielä poraan siinä. Saatanan tonttu, mä järjestän sulle kylmän 
lähdön!

-Semmoisen iänen pittää…

-Älä ole hullu! Lähdetään!

- Minä en lähde mihinkään! Minä seison työajan täyteen!

-No, jouvanhan minäkin tässä seisomaan.Vuan on se korkea se pilvi joka 
Transportterin kylmäkäynnistyksestä nousee.

-Aamuheiton aikana havaittiin käytöstä, jotka tullaan kitkemään.  
Tämä ei ole mikään Porin jakelukeskus, te olette pirkanmaalaisen jake-
lukeskuksen valiojoukko. Reseptin mukainen sisäohjesääntö on voimassa 
kaikkine pykälineen.  Perjantaina reitin jälkeen pidetään talkoot, pöydät 
siivotaan, kuminauhat kerätään autolaatikoista. 

-Khi-hi-hi. Kumit pujotetaan tappiloihin. Suomalainen posteljooni näyt-
tää taitonsa kaikilla elämänaloilla. Khi-hi-hi. 

-Jumalauta se oli temppu! Loman saisivat antaa!  Hoidit 15 asiakaspa-
lautetta soittamalla!

-MITÄ?! Mää vartoon vähä, että lävet aukeaa. Se on kuurona pikkuisen 
huonoa. 

-Kattokaa pojat! Mää olen mersu! Jonkun valopään hankkima takavetoi-
nen jakeluauto!

-Hyvät herrat! Tuotantovastaavien malja. Meidän tiemme on selvä. Me 
olemme Suomen Postin selkäranka. Meidän mukanamme Posti seisoo, tai 
se kaatuu! Horjumatta sinne, minne Kuusiston miekka tien viitoittaa!

-Kympin arvoista työtä tuo kahden reitin jako. 

- Elä sie minnuu ala kehumaan. Yllytyshurjaha sie minut luulet olevan. 
Kuulehen sie. Sie olet vielä nuor poika, sie pyrit sankaritöitä tekemään. 
Mie en anna sille hitonkaan arvoa. Silloin pittää mennä, kun asiat sitä 
vaatii. Me ei olla täällä makoilemas, me ollaan täällä jakamas. Se on 
yleispalveluvelvoitteen ratekia sellainen.  Sie mänet, sie jaat. Postit loppuu 
jakamalla. Silviisiin se on.

-Sie meinaat, että miun pittäis tehä positiivisia turvallisuushavaintoja 
incyyn?

-Kehoittasin ainakin.

-Usot sie, että mie en tee.

-Se tietää sitten verkostokeskustelua.

-TIETÄÄ SE SITTEN PALJON MUUTAKIN! Älä kuule ukko rupea 
pitämään peliä miun kanssain. Minun kännissä oleva eukko leikkaa 
kannabista Kannaksenkadulla ja sie perkeleen vähä-äl yinen meinaat 
laittaa miut incyjä tekemään. Jakelus mie teen mitä pitääkin, mutta 
leikkimään mie en ala. Paina se ukko mielees. Pohja se on miunkin sä-
kissäin. Mennään verkoskostokeskusteluun. Mutta tiijä, että mie en lähe 
koiran lailla. Kyllä siinä lähtee uuden polun rahat mukaan! 

-Mie tulin, kun pittää tehä verkoskostokeskutelupapereit.

-Sanokaahan…Mikä mies te oikein olette?

-Et sie minnuu tunne. Mie oon Rokan Antti, maanviljelijä kannakselta. 
Nykyisin Image wearin mannekiini. 

-Minkä takia te näette reseptin sellaisena mörkönä, että teidän pitää 
joka käänteessä asettua sitä vastaan?

-En minä tiedä reseptist hittojakaan. En minä ole semmoista ikinä 
mihinkään tarvit. Meitä on täällä 20 000 ammattistaan ylpeää ole-
tettua töis, suurin osa alkaa jo olla osa-aikaisii. Laatu on romautettu 
ja toimintaa ajetaan alas. Mitä lähemmäksi loppu tulee sitä järet-
tömämpiä asioita te keksitte. Senkö takia te luulette meiän täällä 
olevan, että teiän edessä seisoo aina joku pokkuroimassa ja puhelinta 
näpräämässä?

-Ei sen takia. Tuo mitä te nimitätte pokkuroinniksi, on reseptin 
ulkonainen olemus. Ja ilman reseptiä nuo 20 000 oletettua ovat 
kykenemättömiä suorittamaan heille annettua tehtävää. Ja väit-
teenne, että laatu on romahtanut, ei ollenkaan paikkaansa. Mitään 
peruuttamatonta ei ole tapahtunut. Teillä ei ole kokonaiskuvaa 
tilanteesta. Ottakaa huomioon, että kaikki eivät ole sellaisia kuin te. 
Monet posteljoonit omaavat vain teidän kielteiset ominaisuutenne. 
Toimipaikka pärjää aivan hyvin ilman teitä. Posti ei yhtä miestä 
kaipaa. Olkoonpa hän minkälainen tahansa. No niin… Minä an-
nan teille anteeksi. Toistaiseksi. Mutta en siksi, että kokisin olevani 
siihen pakotettu, vaan koska nyt on vähän reittejä auki. …Mutta 
tästä lähtien te tottelette niin kuin muutkin. Ettekä puhu näistä 
keskusteluista muille. Ettekä rehvastele! Käytöksenne näyttää, miten 
teidän käy. Poistukaa!

- Ai niin nythän mie muistankin, että voisin vaihtaa ylityöt vapaaksi. 

- No, kieltämättä se teille kuuluu. Ja nyt; poistukaa!  

-Mutta koska on jo myöhä, lienee paikallaan lukea rukous tällekin 
lafkalle. Varjele meitä kilpailijan juonilta, äläkä salli meidän saada 
haukkuja niiden väärin jaetuista posteista. Anna siedettäviä ilmoja, että 
yleispalveluvelvoitetta olisi mukavampi toteuttaa. Suojele Postin johtoa, 
päälliköitä, tuotantovastaavia, ryhmävastaavia ja posteljooneja. Sekä 
Kupan jätkiä, jos sinulta vielä aikaa liikenee.  Suunnittelijoista ei ole 
niin suurta lukua. Ja lopuksi yleensä ja erikseen: varjele, että edes yksi 
uudistus Postilla vietäisiin läpi käymättä ensin syvällä suossa.

-No missä niitä rullakoita on, että päästään heittämään!

-Oltiinha myökii nuoria ja innokkaita ku alotettii, mutta ei sentään 
ihan märkäkorvia. Kukas se sie oot?

-Varamies Asumaniemi, aurinkoisesta Sol-henkilöstöpalvelusta!

-EIIII! TAKAISIN! Kuka on antanut luvan lähteä, vaikka postia on 
vielä jakamatta! Seis joka mies! Ei ole kyse vain meistä! Postin maine…
Ei jätetä jäämiä! Seis paikalla! Mihin te olette menossa?!?

-Pokkiin yövuoroon.

Aika velikultia.



Kaikkia kliseitä kaikille teille!


