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Yleistä 

Toimintavuotenamme pääpaino oli liittovaaleissa sekä itse liittokokouksessa, 
joka pidettiin kesäkuun alussa messukeskuksessa Helsingissä. 
Vaikka äänestysaktiivisuus jäi alhaiseksi, saimme hyvän edustuksen 
liittokokoukseen. Ann Selinin jäädessä pois valittiin uudeksi puheenjohtajaksi 
Annika Rönni-Sällinen ja varapuheenjohtajaksi Risto Kalliorinne. Valtuustoon 
saimme myös vahvan edustuksen ja tästä saamme kiittää Harry Vainion 
uutteraa työskentelyä vaalivaliokunnassa. 

Kokonaisuudessaan voimme sanoa, että vaalit onnistuivat kohtuullisesti 
osaltamme ja saimme paljon oppia seuraaviin liittovaaleja ajatellen. Heti 
liittokokouksen jälkeen suuntasimme osastomme perheristeilylle, johon saimme 
vieraaksi 3 päivää sitten valitun ”uunituoreen” puheenjohtajamme Annika 
Rönni-Sällisen perheineen, joka on entisiä jäseniämme.  

Johtokunnan ensimmäinen työskentelyvuosi on sujunut vilkkaana ja vaikka 
johtokunta uusiutui lähes kokonaan, on työskentely ollut aktiivista ja 
osallistuminen kokouksiin erinomainen. Olemme pystyneet pitämään 
osastomme talouden terveellä pohjalla huolimatta siitä, että jäsenmäärä 
osoittaa laskua edellisvuodesta hyvistä ponnisteluista huolimatta. 
Jäsenpalautteemme on kasvanut hienoisesti huolimatta jäsenmäärän laskusta. 
Tästä voisi päätellä, että työssäkäyvien työtuntimääriä on nostettu jossain 
määrin. 

Mikael Fogelholm 
Ammattiosaston puheenjohtaja 
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KOKOUSTOIMINTA /JOHTOKUNTA 

Johtokunta kokoontui kerran kuukaudessa, heinäkuussa oli kokoustauko. 
Johtokunta piti ylimääräisen kokouksen ennen syyskokousta 28.11.2019.  

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 25.4.2019 ja syyskokous 28.11.2019 
Tietorannassa. Terveiset PAM:sta kevätkokoukselle toi Helsinki-Uusimaa alueen 
päällikkö Johanna Sparf ja syyskokoukselle edunvalvontaosaston 
neuvontapäällikkö Juha Ojala.  

Kevätkokous käsitteli vuoden 2018 toiminta- ja tilikertomukset, myöntäen 
vastuuvapauden tilivelvollisille.  

Syyskokous hyväksyi vuodelle 2020 toimintasuunnitelman sekä talousarvion.  

Ammattiosaston johtokunta kokoontui vuonna 2019 kolmetoista (13) kertaa.  

Johtokunnan jäsenet 

Puheenjohtaja Mikael Fogelholm 13   
Varapuheenjohtaja Toni Heino 11                  
Sihteeri Janne Toppar   8 

  
Varsinaiset jäsenet                     Varajäsenet  

 Olga Karjalainen            12        Mari Laasio 11                 
 Anna-Liisa Kettunen  11 Jussi Mäkelä 0            
 Juha Palin                      13 Kaja Helminen     10                           
 Anssi Saarela  10   

Sari Suhonen                  13               
 Saana Suomi  6  

Päivi Toroila  10 
Kira Westerholm  7 
         
Lisäksi kokouksiin on osallistunut osaston taloudenhoitaja / työntekijä Margit 
Kangasniemi 13 kertaa.  
 
TALOUDELLINEN TOIMINTA  
Ammattiosaston taloudellinen toiminta perustuu Palvelualojen ammattiliitto 
ry:n jäsenmaksuista osastoille palautettavaan 11 % (vuonna 2019 perusosa 6% + 
kannusteosuus 5%) osastopalautteeseen.  
Kokonaisjäsenmäärä vuoden 2019 lopussa oli 10649 jäsentä. Vuoden 2018 
vuoden lopun jäsenmäärään verrattuna on todettava edelleen laskua 
kokonaisjäsenmäärässä.  
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Toimintakertomusvuoden tilinpäätös jäi ylijäämäiseksi. Johtokunta esittää 
11.8.2020 pidettävälle kevätkokoukselle, että syntynyt ylijäämä 23 161,85€ 
lisätään omaan pääomaan. Ammattiosastomme panosti merkittävästi 
liittokokousvaaleihin sekä kokoukseen osallistumiseen. Lähetimme myös 
perinteisen joulukortin kaikille jäsenille. 

 
EDUNVALVONTA  
Helsingin Kauppatyöntekijät ry:n edustajina Liittokokouksessa olivat Mikael 
Fogelholm, Sari Suhonen, Toni Heinon tilalla Mari Laasio, Päivi Toroila, Mira-
Veera Auer, Marcus Krogell, Christa Pessi, Outi Heino, Juha Palin, Marjo Löfgren, 
Harry Vainio, Marko Päivinen, Kati Salonen, Eve Kiiski Anna-Liisa Kettunen.  

Liittokokousedustajat olivat aktiivisia ja pitivät puheenvuoroja tärkeistä aiheista. 
Yllättävä tilannekin syntyi, vaikka alueella päästiin yksimielisyyteen 
valtuustoehdokkaista, jouduimme suuressa salissa äänestystilanteeseen, jossa 
suurella enemmistöllä (Äänin 307-31) kuitenkin tuli valituksi alkuperäinen 
valtuustoehdokas Mikael Fogelholm.  

Päivi Toroila osallistui Liittokokouksen ohessa myös puhujana SASKin 
solidaarisuus-seminaarissa. Liittokokousedustajat saivat osakseen paljon 
positiivista huomiota kokousväeltä, sillä olimme ammattiosastona erityisesti 
panostaneet näkyvyyteen, ja osaston pr:ään ja hankkineet edustajille iloisen 
keltaiset paidat.  

Liittokokouksessa tuli valituksi PAM:n valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi 
Mira-Veera Auer. 
Valtuuston varsinaisiksi jäseniksi osastostamme tuli valituksi 
Mikael Fogelholm, Päivi Toroila, Toni Heino 
Varajäseniksi 1. varajäsen Marcus Krogell, 1.varajäsen Christa Pessi ja 2. 
henkilökohtainen varajäsen Sari Suhonen, 2. henkilökohtainen varajäsen Juha 
Palin.  

Liittokokouksessa valittiin Palvelualojen ammattiliitolle uusi puheenjohtaja 
Annika Rönni Sällinen. 

Risto Kalliorinne valittiin Rönni-Sällisen henkilökohtaiseksi 
varapuheenjohtajaksi. 

 
Edunvalvonta on vuoden aikana reagoinut muuttuvaan työelämän kenttään. 
Työelämä ja siihen vaikuttaneen pelisäännöt, kuten lainsäädäntö, kolmikanta ja 
sopiminen, ovat muuttaneet muotojaan viime vuoden aikana. Vanhat, tutut 
toimintamallit eivät enää ohjaa toimintaamme AY- kentässä. 

Edunvalvonnan tärkeimpiä toimintamuotoja vuoden aikana oli käydä nopealla 
aikataululla keskenään sähköpostikeskusteluja työelämässä ilmenneistä 
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haasteista ja ongelmista, sekä keskustella aiheista aktiivisesti johtokunnan 
sähköisessä työhuoneessa. Näin johtokunta/puheenjohtaja pystyivät ottamaan 
asioihin kantaa julkisuudessa. Aktiiviset WhatsApp keskustelut johtoryhmän 
sisällä ovat mahdollistaneet nopea reagoinnin nykyisessä hektisessä 
työelämässä. 

Tiimin toiminta on ollut muulta osin seuraavaa: 
02.03.2019 Luottamusmiestapaaminen+ johtokunta koskien tulevaa TES-

kierrosta 
31.08.2019 Triangeli tapahtuma Turku  
25.-27.10.2019 Helsinki-Uusimaa aluekokous 

Edunvalvonta on tehnyt esityksiä PAM:n tavoiteohjelmaan, toiminut aktiivisena 
aloitteentekijänä PAM:n valtuustolle sekä tehnyt aloitteita PAM:n 
liittokokoukseen. 
Eduskuntavaalien aikana tuimme Vapaiden valtakunnan toimia jäsenistön 
motivoimiseksi käyttämään äänioikeuttaan. Samoin motivoimme jäsenistöä 
äänestämään liittovaaleissa. 
Ammattiosastomme sekä sen johtokunta ovat hyvin edustettuina PAM:n 
valtuustossa. Hyvä edustus valtuustossa luo mahdollisuuksia saada aloitteita 
eteenpäin ja vaikuttaa PAM:n toimintaan.  
Kahvikeskiviikot ovat toimineet jäsenistön keskustelutapaamisina, sekä olemme 
auttaneet luottamusmiehiä heidän työpaikoissaan ilmenneissä 
ongelmatilanteissa. Samoin olemme osallistuneet SAK:n paikallisjärjestön 
toimintaan. 
Edunvalvonta on tiedostanut vuoden aikana muutokset työelämässä, sekä 
yhteiskunnassa ja ollut valmis vastaamaan niiden tuomiin haasteisiin.  
 
MEDIA 
Media näkyvyyttä olemme parantaneet käyttämällä osaston omia internet 
sivuja, Facebook sivuja, myös ”postiviidakko” ryhmäsähköpostityökaluna sai 
uutta potkua koulutuksen ja uuden vetäjän toimesta. Olemme lähettäneet 
uusille jäsenille Tervetuloa osastonjäseneksi kirjeen. 
 
TAPAHTUMAT 
Osasto tarjosi edulliseen jäsenhintaan mm. messulippuja kevät,- sekä 
syyskaudelle. Linnanmäkirannekkeet olivat myös kysyttyjä, niitä toimitettiin 
jäsenille reilut 600 kappaletta. Kesätapahtumaa vietettiin risteillen Tukholmaan 
ja tutustuen Skansen-ulkoilmamuseoon. Kesätapahtumaan osallistui myös vasta 
valittu puheenjohtajamme Annika Rönni-Sällinen perheineen. Myös perinteeksi 
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muodostuneet kesä- ja jouluteatteri olivat ohjelmassa. Syysmatka suuntautui 
Pohjois-Karjalaan Bomban kylpylään. 

NUORET 
Ammattiosastomme nuorisotoiminta on ollut pitkälti jäissä viimeisen kahden 
vuoden aikana.  

Vuoden alussa ei omaa nuorisotoimintaa ollut, mutta mainostimme PAM:n 
tarjoamia alueellisia, sekä valtakunnallisia nuorisotapahtumia, joihin muutamia 
osaston nuoria osallistuikin. Syksyllä ryhdyttiin suunnittelemaan ja miettimään 
keinoja, jolla aktiivinen nuorisotoiminta saataisiin jälleen käyntiin.   

Johtokunta kokoontui elokuussa Turussa, tällöin laadimme 
toimintasuunnitelman nuorille vuodelle 2020. Pyysimme konsultaatio apua 
osaston edeltävältä nuorisovastaavalta Mila Kangasniemeltä. Yhdessä Milan 
kanssa hahmottelimme vuosikalenteria ja toimintaa loppuvuodelle 2019, sekä 
vuodelle 2020. Mietimme myös keinoja, joilla nuorisotoiminta elvytetään ja 
saadaan mielekkäästi käyntiin.  

Ensimmäinen suunniteltu ja toteutunut nuorisotapahtuma oli lokakuussa, 
nuorisovastaava Janne Toppar sai kokoon osaston nuorista 5 hengen tiimin 
suunnittelemaan ja toteuttamaan nuorisotoimintaa. Tiimi kokoontui 
Tietorannassa, jossa he saivat infoa osastosta ja heidän osuudestaan tulevan 
nuorisotoiminnan kehittämisessä, tämän jälkeen käytiin ruokailemassa ravintola 
Juttutuvassa, sekä jatkettiin tutustumista ja yhdessäoloa Linnanmäen 
valokarnevaalissa.  

Nuorisotiimi kokoontui muutaman kerran loppuvuoden aikana ja teki alustavia 
suunnitelmia vuoden 2020 tulevista tapahtumista. Nuorisotiimi piti pikkujoulut 
joulukuussa Tietorannassa, jossa oli mukana myös PAM 036 Helsingin 
varastotyöntekijät ry:n puheenjohtaja Aleksi Pakarinen, hänen kanssaan 
ideoitiin mahdollisesta osastojen välisestä yhteisestä nuorisotoiminnasta.  

Osaston nuorisotiimi jatkoi nuorten toiminnan kehittämistä, sekä tapahtumien 
suunnittelua ja toteutusta osaston nuorisovastaavan johdolla tiiviissä 
yhteistyössä osaston johtokunnan kanssa.  

AY- SOLIDAARISUUSRYHMÄ 
Johtokunta päätti ryhtyä SASK:n kannatusjäseneksi ja solidaarisuusvastaava 
Päivi Toroila ja Sari Suhonen kävivät alkuvuodesta SASK:n lähettiläskoulutuksen. 
Koulutus oli inspiroiva ja informatiivinen. Toukokuussa Fogelholm, Suhonen ja 
Toroila osallistuivat SASK:n koulutukseen, jossa aiheena oli ihmisoikeudet 
jalkapallon MM-kisoissa.  
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Syyskuussa osallistuimme PAM:n solidaarisuustapahtumaan Siilinjärvellä, siellä 
kuulimme mm. ensikäden tietoa ammattiyhdistysliikkeen toiminnasta 
Kolumbiassa, ja niistä äärimmäisistä vaikeuksista ja vaaroista, joiden kanssa 
paikalliset ay-aktiivit päivittäin toimivat.  

  
Nenäpäivää ja Kunnon työn päivää johtokunnan jäsenet ovat pyrkineet 
mainostamaan työpaikoilla ja sosiaalisessa mediassa. Kansainvälisen ay-liikkeen 
liikehdintää ja uutisia maailmalta on solidaarisuusvastaava tiedottanut 
johtokunnan jäsenille kokouksissamme.  
 
Solidaarisuusvastaava kouluttautui Cambridgen yliopistossa kesäkuussa 
opiskelemalla kahden viikon ajan kansainvälisen politiikan voimasuhteita. 
Pohjoismaista yhteistyötä tehdään Mari Taivaisen kanssa ja suunnitteilla onkin 
yhteistyössä PAM:n kanssa järjestettävä, ay-teemoihin tiukasti painottuva 
opintomatka Islantiin vuoden 2020 aikana. Yhteistyötahona Islannissa on ASÍ, 
Icelandic Confederation of Labour, joka koostuu 47:stä eri liitosta joiden jäsenet 
muodostuvat vähittäiskauppa,-sähkö,-rakennus,-ja teollisuusalojen 
työntekijöistä, niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella. ASÍ:ssa on jäseniä n 
133.000, eli edustavat 2/3 osaa koko Islannin työvoimasta. 
 
OPINTOTOIMINTA 
Yhteistyötä tehdään Työväen Sivistysliiton kanssa, Toroila osallistui Työväen 
Sivistysliiton ajankohtaistilaisuuteen, joka koski ammatillisen koulutuksen 
tehostamista työpaikoilla ja sitä kuinka tärkeä luottamusmiehen rooli tässä on. 
Materiaalia ammatillisesta koulutuksesta työpaikoilla on hankittu johtokunnan 
jaettavaksi työpaikoille. 

  
MUU TOIMINTA 
Puukhollarit Ammattiosaston tiloissa Tietorannassa kokoontui eläkeläisjaos eli 
Puukhollarit, joiden toimintaa osastomme tukee vuosittain myönnettävällä 
toimintarahalla, lisäksi osasto antaa heille kirjanpitoapua. Kerho piti 
kokouksiaan kuukauden toisena torstaina, ei kuitenkaan kesäaikana.   

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

  
Ammattiosaston edustuksia vuonna 2019: 
PAMin valtuusto Mira-Veera Auer  
PAMin hallitus Harry Vainio 
PAMin Kaupan sopimusalatoimikunta, toimihenkilöt Mikael Fogelholm   
PAMin Työ – ja talouselämävaliokunta: Harry Vainio 
PAMin Työsuojelu – ja tasa – arvovaliokunta: Kati Salonen 
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PAMin Nuorisovaliokunta: Mila Kangasniemi  
SAK:n edustajisto Harry Vainio 
SAK:n Uuden maan aluetoimikunta Mikael Fogelholm 
SAK:n Pääkaupunkiseudun paikallisjärjestö Mikael Fogelholm ja Janne Toppar 
TSL-Helsinki Varsinaiset edustajat Päivi Toroila, Sari Suhonen ja Juha Palin 
Varaedustajat Kaja Helminen, Mari Laasio ja Anna-Liisa Kettunen 
 
 

   


