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Yleistä  

Osaston toiminta vuonna 2018  

Osastomme on yksi suurimmista ja vanhimmista ammattiosastoista, täytimme tänä vuonna 110v. 
Osaston toiminta perustuu Palvelualojen ammattiliiton PAM ry:n osaston mallisääntöihin. 
Osastomme tehtävänä on koota yhteen Helsinki-Uusimaan alueella kaupan aloilla työskenteleviä 
työntekijöitä. Toimintamme avainkysymyksenä voidaan pitää työntekijöiden työehtojen ja 
olosuhteiden kehittämistä sekä parantamista. 

Olemme siirtymässä järjestävän osaston toimintamalliin, missä jäsenhankinta, edunvalvonta ja 
järjestöllinen kehittäminen ovat tärkeinä osina toimintaamme. Osastomme toiminta tulee olla 
avointa, suvaitsevaa ja aloitteellista.  
Osaston toiminta painottuu alkuvuodesta työehtosopimusneuvotteluiden seuraamiseen ja niihin 
aktiivisesti osallistumiseen.  
Olemme aktiivisia, sekä seuraamme ja otamme kantaa myös liiton ja valtuuston päätöksiin. 
Jäsenistön mukaan saaminen toimintaan ja ay-aktiivien määrän lisääminen, jäsenhankinta 
mahdollisimman laajasti, laadukkaat koulutukset luottamushenkilöille ja jäsenistölle ovat 
osastomme toiminnan painopistealueita vuonna 2018.  
 
Koska työntekijät ovat nyt suuremman työn ja muutospaineen alla kuin koskaan, pitää meidän 
tarjota vastapainoksi jäsenetuna mukavaa virkistävää toimintaa myös koko perheelle esimerkkinä 
Linnanmäkirannekkeet, joita jäsenillemme tarjottiin vuonna 2017 taas runsain mitoin.  

Ammattiosasto jatkaa aktiivista yhteistoimintaa Helsinki-Uusimaa alueen muiden 
ammattiosastojen kanssa sekä yhteistyötä Pirkanmaan Pamina 003 sekä PAM – Liikealan Turun 
seudun osaston 069 johtokuntien kanssa Triangeli-tapaamisten muodossa.  

Johtokunta tulee kokoontumaan kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan puheenjohtajan kutsusta. 
Kokoukset tulevaksi vuodeksi lyödään lukkoon yleensä tammikuun kokouksessa. 
Sääntömääräiset kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä.  

Johtoryhmä  

Johtoryhmä valmistelee varsinaiset johtokunnan kokoukset. Puheenjohtajan lisäksi ryhmään 
kuuluu varapuheenjohtaja, sihteeri ja tarvittaessa myös taloudenhoitaja/työntekijä.  

Edunvalvonta ja media  

Panostamme edunvalvontaan ja mediaosaamiseen. Järjestetään koulutusta luottamushenkilöille. 
Osaston jäseniä tiedotetaan eri kanavia käyttäen esim. omat nettisivut ja Facebooksivut.  

Nuorisotoiminta  

Nuorisotoiminnan tarkoitus on luoda nuorille kanava tulla mukaan ay-toimintaan avaamalla 
PAMin toimintaa ensikertalaisille ja opettamalla mm. mikä on ammattiosasto. Järjestämällä 
koulutuksia ja tapahtumia pyrimme herättämään nuoren mielenkiinnon olla mukana 
vaikuttamassa tulevaisuuden työelämään. Sen tarkoituksen on antaa toiminnalle jotakin uutta ja 
helpottaa yhdessä tekemistä. Tapahtumissa kerrotaan osaston toiminnasta ja innostetaan nuoria 
ottamaan selvää mitä omassa ammattiosastossa tapahtuu.  

Solidaarisuus- ja kansainvälinen toiminta  

Olemme mukana solidaarisuustoiminnassa myös Suomessa ja ideoimme jatkossakin toimintaa, 
millä voimme tukea oman yhteiskuntamme ja lähialueiden vähäosaisia.  

 

 



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 nykyisin eri 
ammattiosastojen eläkeläisjäseniä. 

 

TAPAHTUMAKALENTERI 2018 KEVÄT 

Tilaisuuksien alussa tehdään ay-info/osaston toiminta tutuksi 

Tammikuu 

 18.-21.1. Matka, Caravan messukeskus jäsenhinta 5€ 

 27. - 28.1.2018 kylpyläviikonloppu Aqua Hotel and Spa, Rakvere 

Helmikuun 

 10.2 Keilausta Sellossa, mahdollisuus perehtyä keilailun saloihin. 

 Uusien luottamusmiesten tapaaminen 

Maaliskuu 

 10.-11.3. tanssikurssi viikonloppu Hotelli Päiväkummussa 

 käynti sisäleikkipuistossa/hoplop 

Huhtikuu 

 Kevätkokous 

 Eläkkeelle siirtymis-ilta 

 Messut 

 22.4 Frisbeegolf kurssi Kivikossa 

Toukokuu 

 Luottamusmies tapaaminen / Picknic 

Kesäkuu 

 8.-10.6 Perheiden kesätapahtuma Hotelli Päiväkummussa 

 Osallistuminen Pamin jäsenhankinta tapahtumaan 

Heinäkuu 

 Tauko 

Elokuu 

 Kesäteatteri 

Syyskuu 

 11.-13.9.2018 työturvallisuusmessut Tampereella 

 Jäsenistön ulkomaanmatka esim. Budapest, Irlanti 

 



Lokakuu 

 Äijäilta ”Keskustelua miehen asemasta palvelualojen ammattiliikkeessä” 

Marraskuu 

 Messut 

 syyskokous 

 osaston omat pikkujoulujuhlat jäsenistölle 

Joulukuu 

teatteri 

 

Muista tarkistaa päivitetyt tapahtumakalenterin tiedot osaston kotisivuilta                   
Ilmoittautumiset henkilökohtaisesti kyseisen tapahtuman ilmoittautumislinkin kautta.  

Nuorisojaoksen tapahtumat vuodelle 2018 ovat liitettynä koko osaston toiminta- ja 
tapahtumakalenteriin. Tarkemmat tiedot tapahtumista nuorison sivuilta.  

Tiedustelut puhelimitse osaston tapahtumiin 040 525 3978 /Margit Kangasniemi             
Sähköposti: info@kauppatyontekijat.fi                                                                                           
Kotisivut: http://www.kauppatyontekijat.fi                                                                                  
Facebook: PAM-Helsingin Kauppatyöntekijät ry 001                                                                                       
Osoite: PAM-Helsingin Kauppatyöntekijät ry. Säästöpankinranta 4 c 21, 00530 Helsinki  

 


