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Yleistä 

PAM-Helsingin Kauppatyöntekijät ry on yksi kaupanalan suurimmista ja vanhimmista 
ammattiosastoista, vuonna 2017 täytimme 110 vuotta. Syntymäpäiviä vietimme syyskuun alussa 
osaston jäsenten kesken suurella joukolla risteilyn merkeissä. Risteilyllä oli mukana myös moni 
osaston aiempi puheenjohtaja.  

Triangeli yhteistyö näkyi myös risteilyllä. Pirkanmaan Pamina 003 sekä Pam- Liikealan Turun seudun 
069 osaston johtokunnat osallistuivat yhteiseen tapaamiseen ennen risteilyä Tietorannassa, jonka 
jälkeen he osallistuivat osastomme syntymäpäiväristeilylle. Yhteistyötapaamisessa valmistelimme 
sekä teimme julkilausuman. 

Viime vuonna kävimme kursseja järjestävän ammattiosaston toimintaa koskien.  
Jäsenhankinta, edunvalvonta sekä järjestöllinen kehittäminen ovat olleet pääkohtina viime vuoden 
toiminnassa. Toimimme myös aktiivisesti PAMin ja keskusjärjestön päätöksentekoelimissä.  
 
Osastomme tapahtumat olivat vuonna 2017 hyvin monipuoliset ja varmasti kaikille osaston jäsenille 
löytyi jotain tekemistä. Luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille tarjosimme koulutusta, jäsenille 
esim. Tanssikurssi ja perhetapahtuma Pajulahdessa, osaston kaikilla jäsenillä oli myös mahdollisuus 
ostaa Linnanmäki lippuja edulliseen 20€ hintaan. 

KOKOUSTOIMINTA /JOHTOKUNTA 

Johtokunta kokoontui kerran kuukaudessa, vain heinäkuussa pidimme kokoustauon. Sääntömääräinen 
kevätkokous pidettiin 25.4. 2017 ja syyskokous 22.11.2017, molemmat Tietorannassa. Kevätkokous 
käsitteli vuoden 2016 toiminta- ja tilikertomukset, myöntäen vastuuvapauden tilivelvollisille. 
Syyskokous hyväksyi vuoden 2018 toimintasuunnitelman sekä talousarvion. Syyskokouksessa 
täydennettiin myös johtokunnan kokoonpanoa kolmella varajäsenellä. 

Ammattiosaston johtokunta kokoontui vuonna 2017 kaksitoista (12) kertaa.  

Johtokunnan jäsenet 

 Puheenjohtaja Mari Vasama  12 
 Varapuheenjohtaja Harry Vainio 11 
 Sihteeri Marko Päivinen   7   eronnut 14.9.  
 varasihteeri Mikael Fogelholm 12 valittu varsinaiseksi sihteeriksi 22.11. syyskokouksessa 
  

Varsinaiset jäsenet                     Varajäsenet  

 Kati Salonen                    10           Nina Hakanen                11 eronnut 4.11. 
 Olavi Lehtonen                  8           Mila Kangasniemi         10 
 Olli Saarikko                       5           Anna-Maria Back             9                           
 Olga Karjalainen             11               

Jussi Häyhä                        8            
 Jasmiina Salminen            3 eronnut 16.3.   
 Anssi Saarela                     3 eronnut 16.3.  

 
Varajäsenet Hakanen, Kangasniemi toimivat 1.5. jälkeen varsinaisina jäseninä 
Varajäsenet, valittu 22.11. syyskokouksessa eronneiden tilalle 

 Kaja Helminen                         1 
 Janne Toppar                           1 
 Kira Westerholm                     0 
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Johtokunnasta vuoden 2017 aikana erosi Jasmiina Salminen, Anssi Saarela, Marko Päivinen ja Nina 
Hakanen              
Lisäksi kokouksiin on osallistunut osaston taloudenhoitaja / työntekijä Margit Kangasniemi 10 kertaa.  
  

Taloudellinen Toiminta  

Ammattiosaston taloudellinen toiminta perustuu Palvelualojen ammattiliiton ry:n jäsenmaksuista 
osastoille palautettavaan 11 % (vuonna 2017 perusosa 9% + kannusteosuus 2%) osastopalautteeseen.  

Kokonaisjäsenmäärä vuoden 2017 lopussa oli 11779 jäsentä. Vuoden 2016 vuoden lopun 
jäsenmäärään verrattuna on todettava laskua kokonaisjäsenmäärässä. 
  
Toimintakertomusvuoden tilinpäätös on alijäämäinen. Johtokunta esittää 25.4.2018 pidettävälle 
kevätkokoukselle, että syntynyt alijäämä -9 427,37€ katetaan omasta pääomasta. Toimintakauden 
aikana toteutettiin ammattiosaston 110v- toiminnan kunniaksi jäsenristeily, jolle osallistui noin 135 
jäsentä sekä kutsuttuna osastoista 003 (Tampere) ja 069 (Turku) johtokuntien jäseniä noin 30 
henkilöä. Poimintoja nousseista kuluista: Solidaarisuustoiminnan ja johtokunnan kuluissa oli nousua 
edellisvuoteen verrattuna, myös kiinteistön (Tietoranta) hissiremontti nosti kuluja, vaikka kulu olikin 
arvioitua huomattavasti pienempi. Lähetimme myös perinteisen joulukortin kaikille jäsenille. 

 
 

Edunvalvonta 

Osaston edunvalvonnan pääpaino vuodelle oli valmistautuminen tuleviin liittokohtaisiin 
työehtosopimusneuvotteluihin 2017. Osastomme yhdessä Keskon ammattiosaston 007 kanssa teki 
valtuustoaloitteen työvaativuuden muuttumisesta ja palkkauksen kehittämisestä. 

Osastomme otti myös kantaa julkilausuman muodossa koskien yrityskauppaa, jossa Kesko osti 
Suomen lähikaupan liiketoiminnan. Julkilausuma lähetettiin kummankin yrityksen työnantajien 
edustajille. 

Osastomme yhdessä muiden pääkaupunkiseudulla toimivien ammattiosastojen kanssa valmistellut 
julkisen kannanoton joka kohdistettiin HOK-Elannon yritysjohdolle vuoden 2018 alussa. 

Mukana: 

PAM- Osuustoiminnan ammattilaiset ry. 

PAM- Järvenpään liiketyöntekijät ry. 

PAM- Hyvinkään osasto ry. 

PAM- Keravan osasto ry. 

Koulutus suunnitelma vuodelle 2017 sisälsi luottamusmies koulutuksia/tapaamisia. 

Kolme valtakunnallisesti suurinta kaupan ammattiosastoa johtokuntineen kokoontui Helsinkiin 
ammattiosastomme kutsumana. Tilaisuudessa käytiin keskustelua alojemme nykytilasta ja 
tulevaisuudesta.  

Triangeli tapaamisen puitteissa ja päätteeksi ammattiosastot valmistelivat julkilausuman. 

Ammattiosaston luottamusmiehille tarjottiin mahdollisuutta tilata käyttöönsä vuoden 2018 Työpaikan 
ja luottamusmiehen lakikirja, osasto kustansi kirjan sen varanneille. 

Osaston edustajan myötä otettiin vahvasti osaa keskusteluihin Liitto ja keskusjärjestö tasolla 
digitalisaation ja robotisaation uhista sekä mahdollisuuksista kaupan kentässä lähivuosina. 
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MEDIA 
 

Media näkyvyyttä olemme parantaneet käyttämällä osaston omia internet sivuja, facebook sivuja, 
twitteriä sekä instagramia myös ”postiviidakko” ryhmäsähköpostityökalu on ollut käytössä ja sen 
käyttöä tulemme vielä tehostamaan.  
 
Kävimme myös koulutuksissa (vanhojen kotisivujen koulutusta, postiviidakkokoulutus ym.). 
Osaston viestintästrategia on merkittävä osa osaston vaikuttamistyötä ja siihen tulee jatkossa 
keskittyä entistä enemmän yhdessä johtokunnan toimintasuunnitelmia ja strategioita luotaessa. 
 
TAPAHTUMAT 

Suunnittelimme kevään ja syksyn toimintaa sekä vahvistimme jo aikaisemmin suunniteltuja 
tapahtumia, jaoimme vastuita johtokunnan jäsenille eri tapahtumiin.  
Suurin osa tapahtuman suunnittelusta vuonna 2017 meni suureen juhlaristeilyymme jäsenistölle 
mutta myös edellisten vuosien hyviksi todetut tapahtumat esim. tanssikurssi ja perheiden 
kesätapahtuma vetivät puoleensa paljon jäseniä sekä heidän läheisiään.  
Uusina tapahtumina vuonna 2017 kokeilimme joogaa, mikä otettiin myös hyvin vastaan jäsenistössä. 
 
NUORET 

 Ammattiosaston nuoret ovat olleet aktiivisesti mukana Helsinki-Uudenmaan aluenuorten toiminnassa 
 ja osaston jäseniä on osallistunut alueen tapahtumiin. Omia tapahtumia ykkösen nuorille järjestettiin 
 keväällä Tuulitunneli-tapahtuma, jossa tavoitteena oli verkostoituminen, osaston toiminnasta 
 kertominen ja mukaan innostaminen. Kesällä osallistuimme Tikkurila-festareille joka edellytti 
 Tietorannassa järjestettyyn tilaisuuteen osallistumista, jossa paikalla oli PAMin järjestöjohtaja Niina 
 Koivuniemi. Keskustelua riitti ja kysymyksiä esitettiin rohkeasti puolin ja toisin. 
  

Nuorisovastaava Mila Kangasniemi on toiminut PAMin nuorisovaliokunnan puheenjohtajana kaudella 
 2017 ja on valittu jatkamaan tehtävässä myös kauden 2018. Kangasniemi on ollut aktiivisesti mukana 
 myös nuorten kansainvälisessä toiminnassa UNI Euroopan nuorten kautta, syksyllä järjestetyissä 
 Pohjoismaiden tapaamisessa, Euroopan konferenssissa Helsingissä ja tammikuussa UNI Euroopan 
 talvikoulussa Brysselissä.  
 Osasto tuki Kangasniemen osallistumista marraskuussa järjestettyyn Suomen ammattiliittojen 
 solidaarisuuskeskuksen eli SASKin opintomatkalle Intiaan. Matkasta on tehty mielenkiintoinen 
 esitelmä, jota on mahdollisuus esitellä osaston tapahtumissa. 
 

 AY- SOLIDAARISUUSRYHMÄ   

Solidaarisuusryhmä koostuu Helsinki-Uusimaan Pamin osastojen solidaarisuusvastaavista sekä 
kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneista jäsenistä. 
Solidaarisuusryhmä kokoontui vuoden aikana n 8 kertaa Tietorannassa sekä Helsingin 
varastotyöntekijät ry osasto 036 tiloissa Hakaniemessä, Hämeentiellä.  
 
Toukokuussa oli valtakunnalliset solidaarisuuspäivät Jyväskylässä sekä Maailma Kylässä festivaalit 
Helsingissä, Kaisaniemen puistossa, joissa osa aktiiveista oli mukana vapaaehtoisena SASKin teltalla.  
Elokuussa oli vuorossa vanhainkoti käynti Helsingissä, vanhusten ulkoilutus sekä yhdessä oloa. 
Elokuun viimeinen viikonloppu solidaarisuusryhmä teki avustusmatkan Setumaalle, kaakkois-Viroon. 
Tiimiläiset keräsivät vaatteita, leluja, astioita ja käyttötavaroita avustusmatkaa varten, jotka 
toimitettiin Ellen Pütseppin avustuksella lastenkotiin, vanhaikotiin sekä vammaisten hoitolaitokseen 
Viroon.  
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MUU TOIMINTA 
 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 2017 kuukauden toisena torstaina, ei kuitenkaan 
kesäaikana.   

  
KSR Kansan Sivistysrahaston välityksellä toimitimme osaston 50v. ja 60v. täyttäville jäsenille 
kirjekukkaonnittelun.  

  
Ammattiosaston edustuksia vuonna 2017:  

  
PAMin työttömyyskassan hallituksen jäsenenä toimi Pauli Purmonen 
PAMin valtuusto: Mira-Veera Auer ja Kati Salonen sekä Harry Vainio 
SAK:n edustajiston Harry Vainio 
PAMin Kaupanalan sopimusalatoimikunta: Harry Vainio 
PAMin Työ – ja talouselämävaliokunta: Harry Vainio 
PAMin Työsuojelu – ja tasa – arvovaliokunta: Kati Salonen 
PAMin Nuorisovaliokunta: Mila Kangasniemi  
TSL-Helsinki: Mari Vasama 

  SAK ppj Nina Hakanen 
 


