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 Yleistä 

Kuluvan vuoden 2018 loppuun mennessä ehtii vielä joulukuun 31. päivään 

saakka ilmoittautua ennakkoon ehdolle tuleviin Pamin liittokokousvaaleihin. 

Ehdokkaaksi toki ehtii asettautua myös ehdokasasettelukokouksessa, se 

pidetään ajalla 19.1. -17.2.19, jonka pitopaikkana osaston tilat Tietorannassa, 

osoite Säästöpankinranta 4 C 21, Hakaniemi.  

Vuoden 2019 toiminnassa pääpaino vaalien lisäksi on järjestämistoiminnassa, 

johon ”valjastamme” koko uuden johtokunnan toiminnallisesti, sekä 

koulutuksellisesti. Jäsenkehitys on ollut laskussa, joten tähän on reagoitava. 

Tietoisuutta niin uusille jäsenille, kuin jo järjestäytyneille tullaan lisäämään 

edunvalvonnallisesti suunnatussa toiminnassa. Pyrimme myös kohdistamaan ja 

tehostamaan osaston toiminnan markkinointia jäsenistölle monin erilaisin 

tavoin.  

Nuoriso on tulevaisuutta ja tähän toimintaan tullaan myös panostamaan, että 

saamme aktiivisia tulevaisuuden tekijöitä mukaan osaston toimintaan. 

 

 Harry Vainio 

Varapuheenjohtaja 
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Työvaliokunta 

Työvaliokunta on toimielin, joka valmistelee ennakkoon johtokuntaan vietäviä asioita ja tekee 
kokouksille esityslistan. Työvaliokuntaa osallistuvat pääsääntöisesti puheenjohtaja, sihteeri, 
varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja. Työvaliokunta kokoontuu ennen varsinaista 
johtokunnan kokousta-pääsääntöisesti viikkoa ennen. 

 

Edunvalvonta, Ay-toiminta ja Järjestäminen 

Näiden ryhmien jäseniä ovat yrityksen luottamustehtävissä toimivat osaston jäsenet.  
 Pääpaino toiminnalle on TES- tavoitteet, joita esitetään sopimusalatoimikunnille, esitykset 
 valtuustolle/liittokokoukselle, aloitteiden teko osastolle. 

Työstämme TES-tavoitteita yhteistyössä johtokunnan sekä luottamusmiesten kanssa. 
 
   Sähköposti on keskinäisessä yhteydenpidossa yksi tärkein keskusteluväline. Lisäksi 
 luodaan yhteyksiä osaston luottamushenkilöihin, että saadaan mahdollisimman kattavaa 
 tietoa työpaikkojen tilanteesta suhteessa työehtosopimuksiin. 

Ryhmän jäsenet tarjoavat apua työpaikoille esim. jäsenhankintaan. 
 Luottamushenkilöille tarjotaan tukea sekä kehitellään helppo yhteydenottojärjestelmä.  

Työpaikkatoiminnassa jatketaan tuen antamista työyhteisöjen omaan toimintaan. 
Tukimuotoja ovat neuvonta, osaston tilojen käyttöoikeus ja vetäjien hankinta tilaisuuksiin.  

Ryhmä järjestää erilaisia kampanjoita järjestämishengessä, esim. kohdennetaan tiettyyn 
yritykseen tai kauppakeskukseen ”teho tilaisuus”. 

Jatkamme kahvikeskiviikon kehittämistä yhteisenä foorumina luottamushenkilöiden-
johtokunnan-jäsenistön välillä. 

Tiedotustoiminta 

Tiedotusta jäsenille ammattiosaston toiminnasta ja tapahtumista; 
 – Keväällä ja syksyllä tiedotetaan jäsenille osaston tapahtumista ja toiminnasta.   
 – Kotisivut ovat yksi osaston tärkeimmistä tiedotus- ja yhteydenpitoväline jäsenistöön.   
    Sosiaalisenmedian kautta tunnettavuuteen tullaan kiinnittämään erityistä huomiota.   
    Osaston nuorille jäsenille on oma osio osaston kotisivuilla. 
 – Sääntömääräiset kokousilmoitukset tiedotetaan jäsenille osaston nettisivuilla,       
    jäsentiedotteessa ja PAM-lehdessä.  

Koulutustoiminta 

Ammattiosaston tukemia kursseja ovat IT- sekä kielikurssit, jotka on suoritettu Työväen 
 Sivistysliiton  (TSL:n) Helsingin Opintojärjestön, Työväen Akatemian, Kiljavan sekä 
 työväenopistojen kursseilla. Kursseista korvataan puolet maksukuittia ja todistusta vastaan. 
 Tuki koskee kahta kurssia kalenterivuodessa. 

Aiempien vuosien tapaan pääkaupunkiseudun muiden ammattiosastojen järjestämät 
koulutuskurssit ovat ammattiosaston jäsenille avoimia. Osallistumisesta tulee kuitenkin sopia 
etukäteen osaston puheenjohtajan tai johtokunnan kanssa. Yhteystiedot ovat viimeisellä 
sivulla. 
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Nuorisotoiminta 

 Osasto panostaa ja tukee nuorisotoiminnan kehittämisessä. Annetaan nuorille tarvittavia 
 välineitä toimintaan sekä ollaan avoimin mielin nuorten puolelta tulevien uusien 
 jäsenhankinta keinojen kanssa. 
  

Solidaarisuus- ja kansainvälinen toiminta 

Osastomme on jatkossakin mukana alueen osastojen yhteisessä toiminnassa, kun se 
välivuoden jälkeen käynnistyy uudessa muodossa sekä PAM-liiton järjestettävissä kv-
tapahtumissa. Osasto harkitsee myös SASK:in kannatusjäseneksi liittymistä. 
 

Muuta toimintaa 

Yhteistoimintaa alueen muiden osastojen kanssa jatketaan mahdollisuuksien mukaan. 
Johtokunnan jäseniä on valittuna Liiton luottamustehtäviin: 
Edustaja Pamin hallituksessa. 
Edustaja Pamin työttömyyskassan hallituksessa. 
Edustaja Pamin työ- ja talouselämävaliokunnassa. 
Edustaja Pamin työsuojelu-, tasa-arvo- ja sosiaalivaliokunnassa. 
Edustus Pamin valtuustossa. 
Edustaja SAK:n valtuustossa. 
Edustus SAK:n pääkaupunkiseudun paikallisjärjestön hallituksessa. 
Edustaja SAK:n Uudenmaan aluetoimikunnassa 

 

Puukhollarit 

Puukhollarit ovat ammattiosaston yhteydessä vuodesta 1973 maaliskuusta itsenäisesti 
toimiva jaos, jota ammattiosasto tukee vuosittaisella toimintatuella sekä antaen Tietorannan 
tilat käyttöön kerran kuukaudessa kokousten pitoa varten.  
Puukhollareihin kuuluu eri ammattiosastojen eläkeläisjäseniä. 

TAPAHTUMAKALENTERI 2019 KEVÄT 
 

tammi Johtokunnan koulutus 
 

helmi luottamushenkilöiden ja johtokunnan tapaaminen 
 HopLop  
 Vko 5 

 
maalis  Hygieniapassikoulutus 
 
huhti Eduskuntavaalit 
 Liittovaalit 
 Osaston kevätkokous 

 
touko  Virkistysviikonloppu (esim. Tanssikurssi, risteily jne.) 

TES-neuvotteluihin valmistautuminen Luottamusmiehet ja johtokunta 
 

kesä  Kesätapahtuma perheille 
 

heinä  Valkeakosken musiikkijuhlat 
 

elo Kesäteatteri 
TES-aloitteiden työstäminen Luottamusmiehet ja johtokunta 
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TAPAHTUMAKALENTERI 2019 SYKSY 
syys Kylpyläviikonloppu/hyvinvointi 
 Alustavasti syysmatka, kotimaa/ulkomaa, syys tai loka 

 
loka Vaalimaa Outlet-matka 

 
marras Osaston syyskokous 

 
joulu Jouluteatteri 
 
Lisäksi jäsenille tarjotaan messulippuja erikseen mainittuihin tapahtumiin messukeskuksessa, 
myös Linnanmäki-rannekkeita on tarkoitus tarjota jäsenille.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Näin olet mukana tapahtumissa! 

 

  

 

  

 

 

 
 
 

 

   

 

Nuorisojaoksen tapahtumat vuodelle 2019 ovat liitettynä koko osaston toiminta- ja 

tapahtumakalenteriin. Muista katsoa tarkemmat tiedot tapahtumista nuorison sivuilta, 

www.kauppatyontekijat.fi klikkaamalla nuoriso. 

    

 

 

 

Muista tarkistaa päivitetyt tapahtumakalenterin tiedot osaston    

kotisivuilta www.kauppatyontekijat.fi  

 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut osaston tapahtumiin seuraavasti; 

Puhelin 040 525 3978 / Margit Kangasniemi 

 

Ilmoittautumiset muiden osastojen tilaisuuksiin puheenjohtajalle. 

 

Sähköisesti:  info@kauppatyontekijat.fi  

Kotisivut: http://www.kauppatyontekijat.fi        
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