
 

PAM-Helsingin Kauppatyöntekijät ry puh. 040 525 3978 
Säästöpankin ranta 4 C 21 Y-0617669-9 
00530 Helsinki info@kauppatyontekijat.fi 
www.kauppatyontekijat.fi  

Toimintasuunnitelma 

vuodelle 2020 
 

                         

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Yleistä 

  

  

 

 

 



 

PAM-Helsingin Kauppatyöntekijät ry puh. 040 525 3978 
Säästöpankin ranta 4 C 21 Y-0617669-9 
00530 Helsinki info@kauppatyontekijat.fi 
www.kauppatyontekijat.fi  

Yleistä 

Toimintavuosi 2020 alkaa heti tärkeällä Kaupan alan työehtosopimusneuvottelulla. 
Ammattiosastollamme on edustus Kaupan alan sopimusalatoimikunnassa, ammattiliittomme 
hallituksessa sekä vahva edustus liittomme valtuustossa. Valmistaudumme osallistumaan 
aktiivisesti työehtosopimusneuvotteluja edistävään toimintaan.  

Toimintamme keskittyy erityisesti jäsenhankintaan sekä nuorisotoiminnan lisäämiseen. Teemme 
tiivistä yhteistyötä Helsinki-Uusimaan aluetoimiston kanssa yhteisen toimintakalenterin kautta ja 
jalkaudumme yhdessä aluetoimiston kanssa kauppakeskuksiin tekemään jäsenhankintatyötä.  

Jatkamme edunvalvonnan yhteistyötä eri alueosastojen kanssa sekä aktivoimme osastomme 
luottamusmiehiä sekä työsuojeluvaltuutettuja. Otamme kantaa ammattiliiton hallituksen ja 
valtuuston päätöksiin sekä toimimme aktiivisena aloitteiden tekijänä että välittäjänä.  

Tuemme luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen järjestämistyötä sekä tarjoamme heille 
ajankohtaista tietoa että koulutusta. Seuraamme alueemme työpaikkojen työntekijöiden 
työskentelyolosuhteita jäsen,- ja luottamuskentän kyselyillä sekä matalan kynnyksen 
yhteistapahtumilla.  

Aktivoimme jäsenkenttää sekä luottamushenkilöiden kautta, että osaston suoralla viestinnällä. 
Kehitämme viestintäämme uudistuneen Yhdistysavaimen avulla, sekä tekemällä yhteistyötä 
ammattiliiton viestinnän kanssa ja panostamalla Postiviidakolla tapahtuvaan vaikutusviestintään.  

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry täyttää kuluvana vuonna 20 vuotta-eikä suotta! 

 

Toni Heino 

Varapuheenjohtaja 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

PAM-Helsingin Kauppatyöntekijät ry puh. 040 525 3978 
Säästöpankin ranta 4 C 21 Y-0617669-9 
00530 Helsinki info@kauppatyontekijat.fi 
www.kauppatyontekijat.fi  

Työvaliokunta 

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

Edunvalvonta, Ay-toiminta ja Järjestäminen 
  
Edunvalvonnan toimenkuvaan kuuluu kaikki työntekijöiden työelämää kehittävä toiminta. 
Edunvalvonta tekee aloitteita valtuustolle sekä sopimusalatoimikunnille työehtosopimuksen 
kehittämiseksi, on apuna työpaikkojen ammattiyhdistystoiminnassa, auttaa sen kehittämistä 
työntekijöiden toiveiden mukaisesti sekä toimii järjestämisen tukena. 

Edunvalvonta seuraa aktiivisesti jatkuvasti muuttuvaa työympäristöä, johon vaikuttavat 
lainsäädännön muutokset, työehtosopimusten muutokset, etujärjestöjen lausunnot, sekä tärkeänä 
osana jäsenistön kokemukset. Tärkeintä on jäsenten kokemien muutosten vaikutukset heidän 
työhönsä ja elämäänsä. 

Edunvalvonta luo yhteydenpitokanavia osastomme luottamushenkilöille, jotta ammattiosasto 
kykenee auttamaan heitä tehtävien hoidossa. Ryhmän jäsenet tarjoavat apuaan 
luottamusmiesjärjestelmän luomisessa työpaikoille, jäsenhankinnassa sekä järjestämisessä. 

Teemake, entinen kahvikeskiviikko, tulee olemaan informatiivinen keskustelu,- sekä 
koulutustapahtuma, jossa tulemme antamaan tietoa jäsenistölle sekä mahdollisuuden keskustella 
ammattiosaston jäsenten erilaisten työpaikkojen arjesta. Tapahtuma tullaan kehittämään ”matalan 
kynnyksen” kanavaksi jäsenille osallistua ammattiosaston toimintaan. 

Tiedotustoiminta 

Jäsenille tiedotetaan keväällä ja syksyllä osaston tapahtumista ja toiminnasta. Panostamme 
kotisivujen ulkoasun selkeyttämiseen. Kotisivut ovat yksi osaston tärkeimmistä tiedotus- ja 
yhteydenpitovälineistä jäsenistöön. Osaston nuorille jäsenille on oma osio osaston kotisivuilla. 
Kannanotot julkaistaan kotisivuilla. Tulemme kiinnittämään erityistä huomiota Sosiaalisen median 
kautta tunnettavuuteen. Sääntömääräiset kokousilmoitukset tiedotetaan jäsenille jäsenkokouksen 
päätöksen mukaisesti. Kehitämme Postiviidakon käyttöä vaikuttamisviestinnässä. 
 
Koulutustoiminta 

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

Osasto haluaa rohkaista jäseniään osallistumaan myös TSL/ETUI:n (European Trade Union Institute) 
järjestämiin kansainvälisiin Ay-koulutuksiin.  
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Haluamme panostaa myös yhteiskunnallisiin aiheisiin ja koulutuksiin liittyviin teemoihin, sekä pitää 
niistä tietoiskuja jäsenistölle.  

Nuorisotoiminta 

Osastomme jäsenrakenteesta noin puolet on nuoria eli alle 31 vuotiaita. Tämä tarkoittaa sitä, että 
osaston yhtenä pääpainona on nuorten toiminnan aktiivinen tukeminen. 
Nuorisovastaava yhdessä johtokunnan kanssa panostaa nuorten aktivoimiseen näkyväksi osaksi 
ammattiosaston toimintaa.  
 
Toimintaa varten on koottu nuorten aktiiviryhmä, joka toteuttaa nuorille tapahtumia ja tekee 
ammattiosastoamme tunnetuksi. Aktiiviryhmän suunnittelemat osaston tapahtumat löytyvät 
tarkemmin osaston vuotuisesta toimintakalenterista. 

 
Solidaarisuus- ja kansainvälinen toiminta 

Osasto SASKin (Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus) kannatusjäsenenä haluaa lisätä Ay-
solidaarisuustietoutta jäsentemme keskuudessa.  
 
Osallistumme PAMin järjestämille jokavuotisille solidaarisuuspäiville ja työstämme yhteisiä 
kansainvälisiä projekteja yhteisteistyössä kansainvälisten asioiden sihteeri Mari Taivaisen kanssa. 
 
Ammattiosasto järjestää erinäisiä tietoiskuja, mm. kestävästä kehityksestä ja osallistumme Reilun 
kaupan teemapäivään, unohtamatta Nenäpäivää. 
 
Olemme mukana myös Maailma kylässä-tapahtumassa yhdessä PAMin aluetoimiston kanssa. 
Loppukeväästä johtokunta järjestää tiiviin opintomatkan Islantiin, jossa perehdymme paikalliseen 
liittotoimintaan, edunvalvontaan ja jäsenhankintaan sekä kuulemme pohjoismaisesta 
ammattiliittojen yhteistyöstä ja solidaarisuustoiminnasta. 
 
Muuta toimintaa 

Yhteistoimintaa alueen muiden osastojen kanssa jatketaan. 

Osaston jäseniä on valittuna Liiton luottamustehtäviin: 
Pamin valtuustossa 
SAK:n Uudenmaan aluetoimikunnassa 
Kaupan alan sopimusalatoimikunnassa 
 
Jäsenyys seuraavissa järjestöissä: 
SASK kannattajajäsen 
TSL Helsinki jäsen 

 
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. 
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TAPAHTUMAKALENTERI 2020 KEVÄT 

Tammikuu  

4.-6.1. Kylpylä Tallinna (001) 

8.1 Valmiuskoulutus klo 9-14 (aluetoimisto)   

9.1. Johtokunnan kokous klo 16.30 (001) 

13.1. Luottamushenkilön perehdytyspäivä klo 9-16 (keskustoimisto) 

14.1. Valmiuskoulutus klo 16-20 (aluetoimisto)   

14.1. Toimintaryhmän tapaaminen klo 18 (aluenuoret) 

15.1. Nuorten TES-tapahtuma (aluenuoret) 

15.1. Nyt alkaa neuvottelut – kamppispäivä klo 9-16 (keskustoimisto) 

17.-19.1. Matka&Caravan messut 2020 lippuja (001) 

20.1. Valmiuskoulutus klo 9-14 (aluetoimisto)   

22.1. Valmiuskoulutus klo 16-20 (aluetoimisto) 

23. 1 Kauppakeskus-ständi: Iso-Omena (aluetoimisto)   

28.1. PAMin pikku parlamentti klo 15-17 (aluetoimisto) 

29.1. Luottamushenkilön perehdytyspäivä klo 9-16 (keskustoimisto) 

29.1. Teemake (001) 

30.1. Leffailta nuoriso (001 nuoret) 

Helmikuu  

1-2.2. SASK solidaarisuuspäivät, Sibeliustalo Lahti (SASK)  

1.2. Luottamushenkilön perehdytyspäivä klo 9-16 Hotel Sveitsi Hyvinkää (aluetoimisto) 

6.2. Johtokunnan kokous klo 16.30 (001) 

6.2. Turvallista työpäivää pamilainen! klo 9-16 (keskustoimisto)  

7.-16.2. Vene 20 Båt-messut lippuja (001) 

13.2. Kauppakeskus-ständi Jumbo (aluetoimisto) 

25.2. PAMin pikku parlamentti klo 15-17 (aluetoimisto)  
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26.2. Teemake (001) 

26.2. Ajankohtaisaamu työaikalaki (aluetoimisto) 

29.2. Alkupamaus (aluenuoret) 

28.2.-1.3. GoExpo messut lippuja (001) 

Maaliskuu   

5.3. Johtokunnan kokous klo 16.30 (001) 

6.3. Naisten päivän etkot klo 10-14 (aluetoimisto) 

12.3. Toimintaryhmän tapaaminen (aluenuoret) 

18.3. Teemake Kestäväkehitys Kimpassa kierrätä (001) 

19.3. Kauppakeskus-ständi Tripla (aluetoimisto) 

22-22.3. Aikaa on-kurssi (aluenuoret) 

24.3. Ammattiosastojen yhteistapaaminen nuorten/aluenuorten toiminnasta (aluenuoret) 

Fööni Nuoriso (001 nuoret) 

Pakohuone Nuoriso aktiivi/TES vaikutus edunvalvontaan (001 nuoret) 

Huhtikuu  

2.-5.4. Kevätmessut lippuja (001)   

8.4. Ajankohtaisaamu Vuosilomalain muutos (aluetoimisto) 

16.4. Johtokunnan kokous klo 16.30 (001) 

16.4. Toimintaryhmän tapaaminen klo 18 (aluenuoret) 

17.-19.4. Lapsimessut lippuja (001)  

22.4. Teemake Omatalous onko liksa oikein (001) 

23.4. Kauppakeskus-ständi Itis (aluetoimisto) 

24.-26.4. Johtokunnan koulutus&LM/TSV koulutus Edunvalvonta (001) 

28.4. Osaston kevätkokous Tietoranta (001) 

29.4. Vappuetkot-tämä on vahvistamatta (aluetoimisto) 

Tallinna Nuoriso (001 nuoret) 



 

PAM-Helsingin Kauppatyöntekijät ry puh. 040 525 3978 
Säästöpankin ranta 4 C 21 Y-0617669-9 
00530 Helsinki info@kauppatyontekijat.fi 
www.kauppatyontekijat.fi  

Jätskiautokiertue (aluenuoret) 

Toukokuu   

5.5. Uusimaa-vko/ay-päivä. Teemana vastuullisuus, koulutus ja osaaminen (aluetoimisto) 

6.5. Teemake Reilunkaupan kahvitauko Tietoranta (001) 

7.5. Johtokunnan kokous klo 16.30 (001) 

13.-14.5. Valtuuston kokous Petäys (keskustoimisto) 

16.5. Kesän avajaiset puistopicnic (aluenuoret) 

19.5. Kauppakeskus-ständi Sello (aluetoimisto) 

21.-24.5.  Islanti (001) 

23-24.5. Maailma kylässä (aluetoimisto) 

Tanssikurssi (001) 

Kesäduuni Jussi Kukkola Ständup Nuoriso/opiskelija (001 nuoret) 

Jätskiautokiertue (aluenuoret) 

Kesäkuu   

4.6. Johtokunnan kokous klo 16.30 (001) 

6.-7.6. Kesätapahtuma perheille (001) 

9.6. Kauppakeskus-ständi Redi (aluetoimisto) 

27.6. Pride (aluetoimisto) 

Nuoriso tiksifestarit (001 nuoret) 

Oikeutta siivoojille (aluetoimisto) 

Pam is in the air (aluetoimisto) 

Heinäkuu   

Valkeakosken musiikkijuhlat tuki ja nuoriso (001) 

Elokuu  

Kauppakeskus-ständi Willa-Hyvinkää (aluetoimisto) 

19.8. Teemake Yhteiskuntarakenne opiskelijoille (001) 
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22.-23.8. Työelämätiedotuskurssi (aluenuoret) 

26.8. Ajankohtaisaamu, päihteet työelämässä (aluetoimisto) 

Johtokunnan kokous (001) 

Mitä kuuluu/miten menee uudet LM/TSV (001) 

Kesäteatteri (001) 

Triangeli (001) 

TAPAHTUMAKALENTERI 2020 SYKSY 

Syyskuu  

9.-13.9. Habitare messut lippuja (001) 

17.9. Toimintaryhmän tapaaminen klo 18 (aluenuoret) 

19.9. Välineitä työelämän muutostilanteisiin klo 9-17 (aluetoimisto) 

23.9. Teemake Koulutus Kannattaa (001) 

26.9. Nuoret vaikuttajina työelämässä-koulutus (aluenuoret) 

Johtokunnan kokous (001) 

Nakkiretki Nuuksioon Edunvalvonta (001) 

Jäsenmatka Krakova (001) 

Kerroshoitajien viikko (aluetoimisto) 

Lokakuu  

Kauppakeskus-ständi Kaari (aluetoimisto) 

3-4.10. Työntekijän digitaidot Hotel Sveitsi Hyvinkää (aluetoimisto) 

7.10. Kunnon työn päivä (aluetoimisto) 

15.10. Toimintaryhmän tapaaminen ja vuoden 2021 toiminta klo 17 (aluenuoret) 

16.-19.10. I love me 2020 messut lippuja (001) 

21.10. Teemake Luottamusmiesten/Aktiivien työssäjaksaminen valoa pimeään (001) 

22.-25.10. Helsingin Kirjamessut 2020 messut lippuja (001) 

22.-25.10. Viini ja Ruoka 2020 messut lippuja (001) 
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19.-25.10. Reilunkaupanviikko (001) 

31.10-1.11 Hyvä fiilis (aluetoimisto) 

Johtokunnan kokous (001) 

Toiminta 2021 Nuorisotiimi ja johtokunta (001) 

Nuoria mukaan syyskokoukseen Nuoriso (001 nuoret) 

Tulevaisuus tänään tapahtuma (SAK)   

Marraskuu 

Kauppakeskus-ständi Forum (aluetoimisto) 

11.11. Eettiset valinnat klo 9.30-12 Sea Life (aluetoimisto) 

17.-18.11. Valtuuston kokous Tampere (Keskustoimisto) 

19.11. Toimintaryhmän tapaaminen klo 18 (aluenuoret) 

25.11. Jäsenhuolto klo 16-20 (aluetoimisto) 

27.-29.11. Auto 2020 messut lippuja (001) 

28.11. Aluenuorten pikkujoulut klo 16-20 (aluenuoret) 

Johtokunnan kokous (001) 

Teemake Nenäpäivä (001) 

Osaston syyskokous (001) 

Joulukuu  

Kauppakeskus-ständi- Kamppi (aluetoimisto) 

9.12. Yhteinen joululounas/-ruoka toimintaryhmän kanssa (aluenuoret) 

16.12. Teemake Joulutapaaminen Kiitos kuluneesta (001) 

Johtokunnan kokous (001) 

Joulushow/konsertti/Ooppera (001) 

Nuorison oma joulukortti (001 nuoret) 

Lisäksi jäsenille tarjotaan messulippuja erikseen mainittuihin tapahtumiin 
messukeskuksessa, myös Linnanmäki-rannekkeita on tarkoitus tarjota jäsenille. 
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Nuorisojaoksen tapahtumat vuodelle 2020 ovat liitettynä koko osaston toiminta- ja 
tapahtumakalenteriin. Muista katsoa tarkemmat tiedot tapahtumista nuorison sivuilta, 
www.kauppatyontekijat.fi klikkaamalla nuoriso. Näin olet mukana tapahtumissa! 
 
    

 
Muista tarkistaa päivitetyt tapahtumakalenterin tiedot osaston    
kotisivuilta www.kauppatyontekijat.fi  
 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut osaston tapahtumiin: 

Puhelin 040 525 3978 / Margit Kangasniemi 
 
Sähköisesti:  info@kauppatyontekijat.fi  
Kotisivut: http://www.kauppatyontekijat.fi        

 
Posti- ja katuosoite: 
PAM - HELSINGIN KAUPPATYÖNTEKIJÄT RY. 
Säästöpankin ranta 4 C 21 
 00530 Helsinki 

 


