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JOHTOKUNTA / YLEISTÄ 
 
Yleistä 
 
Puheenjohtajan katsaus 
 
 
Osastomme toiminta oli hyvin aktiivista vuoden 2016 aikana ja vuosi oli erittäin 
onnistunut. Lähdimme kehittämään toimintaa vauhdikkaasti ja retkiä, tapahtumia 
sekä kannanottoja kertyi mukava määrä. Koodiviidakko otettiin käyttöön, millä 
saamme nyt pidettyä paremmin jäsenistömme ajan tasalla tapahtumista sekä 
koulutuksista, viestintää pystymme hoitamaan suurelta osin sen kautta, mukaan 
lukien tietenkin omat nettisivut sekä Facebook. 
 
Osaston talous on vakaalla pohjalla, mutta jäsenhankinta tuo oman haasteensa 
toimintaamme. Päätulonlähteenä ovat jäsenmaksupalaute liitosta, joilla osastomme 
järjestää toimintaa. 
  
Vuoden 2016 tärkeimpiä tapahtumia oli jäsenkyselyn toteuttaminen jäsenille, tämän 
pohjalta saimme hyvää palautetta toiminnan suunnasta jäsenistöltä. Palautteen 
yhteenveto on käytössä suunniteltaessa tulevaa toimintaa. 
 
Tärkeitä olivat myös luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille järjestetty 
koulutus/Picnic tapahtuma, kesätapahtumat jäsenistölle sekä tietenkin 
sääntömääräiset kokouksemme.  
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Tietorannassa 27.2.2016, kokouksessa 
käsittelimme sääntöjen määräämät asiat sekä jäsenistöltä tulleita toiveita. 
Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Paasitornissa 23.11.2016, Mia Suominen 
Palvelualojen ammattiliitosta piti ajankohtaiskatsauksen Kilpailykykysopimuksesta. 
 
 
 
 
Mari Vasama 
 
Ammattiosaston puheenjohtaja 
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KOKOUSTOIMINTA /JOHTOKUNTA 
 
Säästömääräisiä kokouksia pidettiin toimintakertomusvuoden 2016 aikana (2) kaksi. Kevätkokous käsitteli 
vuoden 2015 toiminta- ja tilikertomukset, myöntäen vastuuvapauden tilivelvollisille. Syyskokous pidettiin 
23.11.2016, joka hyväksyi vuoden 2016 toimintasuunnitelman sekä talousarvion. 
 
Ammattiosaston johtokunta kokoontui vuonna 2016 kolmetoista (13) kertaa. 
 
Johtokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin vuonna 2016 
 
 
Puheenjohtaja Kenneth Lindström  12 
Varapuheenjohtaja Veera Jussila    8 
Sihteeri Marko Päivinen    11 
 
Varsinaiset jäsenet    Varajäsenet 
Anssi Saarela   12  Olli Saarikko                6 
Harry Vainio       10  Kati Puhakka           12   
Olga Karjalainen        9  Nina Hakanen           12 
Mira-Veera Auer    5 
Mari Vasama       9  
Mila Kangasniemi                      11 
Anna-Maria Back    6 
 
                   
Lisäksi kokouksiin on osallistunut osaston taloudenhoitaja / työntekijä Margit Kangasniemi (12 kertaa). 
 
TALOUDELLINEN TOIMINTA 
 
Ammattiosaston taloudellinen toiminta perustuu Palvelualojen ammattiliiton ry:n jäsenmaksuista osastoille 
palautettavaan 11 % (vuonna 2016) osastopalautteeseen. 

 
Kokonaisjäsenmäärä vuoden 2016 lopussa oli 12130. Vuoden aikana todettiin osaston jäsenmäärässä 
pientä kasvua. 
 
Toimintakertomusvuoden tilinpäätös on ylijäämäinen. Johtokunta esittää 25.4.2017 pidettävälle 
kevätkokoukselle, että syntynyt ylijäämä 3 379,70€ siirretään omaan pääomaan. Toimintakauden aikana 
isoimmat lisäykset kuluihin tulivat virkistys-ja tiedotustoimintaan, jäsenille tehdystä kyselystä. Lähetimme 
myös joulukortin kaikille jäsenille. 
 
 
MEDIATIIMI 
 
Ammattiosaston kotisivujen käyttökoulutus 16.1 klo. 10.00 – 14.00 TSL:n tiloissa. Sähköpostipalvelu 
postiviidakko ollaan saamassa käyttöön kevään aikana, jäsenkysely kokeilualustana, ja se lähetettiin 
jäsenille helmikuun aikana.  
 
Harjoittelimme myös etäkokoustamista, ja tässä oli pieniä hankaluuksia. Selviteltiin Yhdistysavaimen 
käyttöönottoa Kotisivuiksi aiemman todella vaativan kotisivualustan vuoksi, siirtyminen uuteen 
kotisivualustaan (yhdistysavain) tapahtui kevään aikana. 
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Keväällä laitettiin myös PAM-lehteen ilmoitus kesän tapahtumista, Linnanmäki-rannekkeista, 
kesätapahtumasta, kesäteatterista ja syysmatkasta. 
 
Osastolle on myös perustettu twitter-tili, vaikkakin sen käyttö on jäänyt vähemmälle. 
Syksyllä toteutettiin perusteellisempi päivitys Ammattiosaston kotisivuille, Facebookiin sekä Twitteriin.  
 
Todettiin myös, että kotisivujen kautta tapahtuva ilmoittautuminen tapahtumiin toimii hyvin. 
Ammattiosaston jäsenille lähetettiin perinteinen joulukortti, jossa on suppea kooste alkuvuoden 2017 
ammattiosaston tapahtumista.  
 
NUORISOTIIMI 
 
Nuoriso painotti yhteistoimintaa muiden ammattiosastoiden ja liittojen kesken, tätä edusti 
Kahvikeskiviikko, jossa kevät ja syyskaudella kävi runsaasti osallistujia. 
 
AY- toiminta tutuksi tapaaminen pidettiin yhdessä osaston luottamushenkilöiden kanssa 6.2. Tietorannassa. 
Nuorille tarjottu toiminta oli edellisten vuosien tapaan ns. matalan kynnyksen tarjontaa esim. Rush-
trampoliinipuisto, Ampumarata-kokeilu ym. 
 
Osastolla on edustus PAM-Helsinki-Uusimaan toimintaryhmässä. Nuoret olivat aktiivisesti mukana 
Operaatio Vakiduunissa. Nuoret osallistuivat myös SAK:n nuorisotoimintaa. Nuorisosta osallistuttiin myös 
PAM:n kesäduunikampanjaan. Nuorisofoorumi pidettiin 11.-13.11. Petäyksessä, jossa Mila Kangasniemi tuli 
valituksi PAM-liiton nuorisovaliokunnan puheenjohtajaksi.  
 
Keskusteluryhmä facebookissa on toiminut hyvin aktiivisena ja keskustelu on ollut runsasta.  
 
EDUNVALVONTATIIMI 
 
Edunvalvontatiimi asetti vuodelle 2016 tavoitteekseen järjestää luottamusmiehille ja 
työsuojeluvaltuutetuille 2 tapahtumaa keväällä ja 2 tapahtumaa syksyllä. Lisäksi tarjoaisimme 
luottamusmiehille mahdollisuuden saada työlainsäädännön lakikirja. Yleisenä koulutuksena jäsenille 
tarjotaan hygieniapassia. 
 
Suunnitelluista koulutuksista toteutuivat kevään luottamusmiestapaamiset. Lisäksi luottamusmiehille 
lähetettiin 18 lakikirjaa. Hygieniapassikoulutus peruuntui teknisten syiden takia. 
 
Lisäksi edunvalvontatiimi työsti ammattiosaston nimissä 4 aloitettaPAMin valtuustolle ja julkaisi 2 
lauselmaa/kannanottoa osaston omilla kotivuilla sekä facebook – sivuilla. 
 
Lisäksi 3 kaupanalan suurinta ammattiosaston johtokuntaa kokoontui 8. - 9.10 Turussa pohtimaan alan 
nykytilaa ja tulevaisuutta. 
 
Vuoden 2016 aikana tehdyn jäsenkyselyn perusteella tehtiin koulutussuunnitelma vuosille 2017 – 2018. 
Koulutuksen sisältönä on mm. työhyvinvointia ja luottamusmieskoulutusta. 
 
Edunvalvontatiimin puolesta Marko Päivinen, vuoden 2016 varsinaisena vetäjänä toimi Anssi Saarela. 
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TAPAHTUMATIIMI 
 
Tapahtumatiimi koostuu johtokunnan jäsenistä, jotka ovat kiinnostuneita suunnittelemaan ns. vapaa-ajan 
toimintaa, kuten tanssikurssia, risteilyä, kesätapahtumaa yms. 
 
Suunnittelimme kevään ja syksyn toimintaa sekä vahvistimme jo aikaisemmin suunniteltuja tapahtumia, 
pyysimme uusiin juttuihin tarjouksia sekä jaoimme vastuita johtokunnan jäsenille eri tapahtumiin. 
 
KANSAINVÄLINEN JA SOLIDAARISUUSJAOSTO 
 
Eri ammattiosastojen solidaarisuus- ja kv-toiminnasta kiinnostuneet henkilöt kokoontuivat pääsääntöisesti 
osasto 001:n tiloissa. Tapahtumia joissa olimme toimintavuoden aikana osastona mukana olivat;  13.-15.5., 
Maailma kylässä 28.-29.5.,ystävyysosastotapaamisessa Tallinnassa, Vanhusten ulkoiluttaminen toteutettiin 
18.6. palvelutalo Wilhelmiinassa,  sekä perinteisessä avustusmatkassa 25.-28.8. jonka kohde oli Pärnu. 
Veera Jussila suoritti kansainvälisen yhteistyöohjelman. 
 
 
MUU TOIMINTA / JOHTOKUNTA 
Puukhollarit 
Ammattiosaston tiloissa Tietorannassa kokoontui eläkeläisjaos eli Puukhollarit, joiden toimintaa 001 tukee 
myös vuosittain myönnettävällä toimintarahalla, lisäksi osasto antaa heille kirjanpitoapua. 
Kerho piti kokouksiaan vuonna 2016 kuukauden toisena torstaina, ei kuitenkaan kesäaikana.  
 
KSR 
Kansan Sivistysrahaston välityksellä toimitimme osaston 50v. ja 60v. täyttäville jäsenille 
kirjekukkaonnittelun. 
 
Ammattiosaston edustuksia vuonna 2016: 
 
PAMin työttömyyskassan hallituksen jäsenenä toimi Pauli Purmonen. 
PAMin valtuusto: Mira – Veera Auer ja Kati Salonen, os. Puhakka, varsinaisia jäseniä sekä Harry Vainio 
yleisvarajäsen ja SAK:n valtuustonjäsen. 
Kaupanalan sopimusalatoimikunta sekä SAK:n valtuusto: Kenneth Lindström 
Varaston sopimusalatoimikunta: Anssi Saarela 
PAMin Työ – ja talouselämävaliokunta: Harry Vainio 
PAMin Työsuojelu – ja tasa – arvovaliokunta: Kati Salonen, os. Puhakka. 
PAMin Nuorisovaliokunta: Mila Kangasniemi 
 
 


