
 

 

PAM-Helsingin Kauppatyöntekijät ry  

ammattiosasto 001  

y-061766-9 

 

 
 

 

Toimintakertomus vuodelta 2018 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Sivu 2 / 5 
 

Yleistä 

Toiminta vuosi oli erittäin vilkas ja haastava-siitä piti huolen maan hallitus. 
Toimintasuunnitelman mukaan tarkoitus oli, että siirrymme järjestävän osaston 
toimintamalliin, missä jäsenhankinta, edunvalvonta ja järjestöllinen 
kehittäminen ovat tärkeinä osina toimintaamme.  

Sekä olemme aktiivisia, 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. 

Pääosin nämä tavoitteet jäivät saavuttamatta-virkistystoimintaa lukuun 
ottamatta. 

Osastomme osallistui SAK:n järjestämään mielenilmaisuun ”Ääni työlle” 
2.2.2018 Senaatintorilla. Mielenilmaisulla vastustettiin työttömyysturvan 
aktiivimallia koska se mm. rankaisee syyttömiä, on epätasa-arvoinen, huonontaa 
työelämää ja kohdistuu heikompiin. 

Kaupan alalle saatiin neuvottelutulos 3.3.2018 haastavien neuvottelujen kautta. 
Työnantajan esittämä pyhäkorvauksen leikkaus saatiin torjuttua.  
Parannuksia saatiin mm. osa-aikaisten työntekijän työajan tarkasteluun ja 
yötyöstä on jatkossa sovittava työntekijän kanssa. 

  

 

Mikael Fogelholm 

 ammattiosaston sihteeri 2018 
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KOKOUSTOIMINTA /JOHTOKUNTA 

Johtokunta kokoontui kerran kuukaudessa, heinäkuussa oli kokoustauko. 
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 25.4.2018 Tietorannassa ja syyskokous 
28.11.2018 Paasitornin Tarja Halonen salissa. Kevätkokous käsitteli vuoden 2017 
toiminta- ja tilikertomukset, myöntäen vastuuvapauden tilivelvollisille. 
Syyskokous hyväksyi vuodelle 2019 toimintasuunnitelman sekä talousarvion. 
Syyskokous valitsi ammattiosaston toimihenkilöt kaudella 2019 - 2020. 

Ammattiosaston johtokunta kokoontui vuonna 2018 yksitoista (11 kertaa).  

Johtokunnan jäsenet 

Puheenjohtaja Mari Vasama   8  eronnut 21.10. (liitteenä eropyyntö s-postitse) 
Varapuheenjohtaja Harry Vainio 11                 22.10. alkaen vt. puheenjohtajana 
Sihteeri Mikael Fogelholm 11  

  
Varsinaiset jäsenet                     Varajäsenet  

 Olga Karjalainen             9         Janne Toppar 8                 
 Olavi Lehtonen               3  Kaja Helminen 7          
  
 Olli Saarikko                    6           Kira Westerholm     5                           
 Kati Salonen                  10   

Jussi Häyhä                      2   eronnut 13.6.            
 Mila Kangasniemi           2   eronnut 11.4. 

Anna-Maria Back            7 
 

 
Johtokunnasta vuoden 2018 aikana erosi Mila Kangasniemi, Jussi Häyhä ja Mari 
Vasama.              
Lisäksi kokouksiin on osallistunut 13.6. jälkeen osaston taloudenhoitaja / 
työntekijä Margit Kangasniemi 5 kertaa.  
  

TALOUDELLINEN TOIMINTA  

Ammattiosaston taloudellinen toiminta perustuu Palvelualojen ammattiliitto 
ry:n jäsenmaksuista osastoille palautettavaan 11 % (vuonna 2018 perusosa 6% + 
kannusteosuus 5%) osastopalautteeseen.  

Kokonaisjäsenmäärä vuoden 2018 lopussa oli 11050 jäsentä. Vuoden 2017 
vuoden lopun jäsenmäärään verrattuna on todettava edelleen laskua 
kokonaisjäsenmäärässä. 
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Toimintakertomusvuoden tilinpäätös jäi ylijäämäiseksi, johtuen pitkälti As Oy 
Tepon korjausremontteihin varatun (30 000,00€) siirtymisestä seuraavalle 
vuodelle, muussa tapauksessa virkistystoiminnan menot olisivat tehneet siitä 
noin 10 000,00€ alijäämäisen. Johtokunta esittää 25.4.2019 pidettävälle 
kevätkokoukselle, että syntynyt ylijäämä 8165,44€ lisätään omaan pääomaan. 
Poimintoja nousseista kuluista: Vapaa-ajantoiminnassa isoin kulu oli Budapestin 
matka, jolle osallistui 50 jäsentä. Lähetimme myös perinteisen joulukortin 
kaikille jäsenille.  

 
EDUNVALVONTA 

Osaston edunvalvonnan pääpaino vuodelle oli luottamusmiesten aktivointi. 
Koulutus suunnitelma vuodelle 2018 sisälsi luottamusmies 
koulutuksia/tapaamisia. Luottamusmiehille toimitettiin lakikirjoja. 

 
MEDIA 

 
Media näkyvyyttä olemme parantaneet käyttämällä osaston omia internet 
sivuja, Facebook sivuja,  myös ”postiviidakko” ryhmäsähköpostityökaluna sai 
uutta potkua koulutuksen ja uuden vetäjän toimesta.  
 
TAPAHTUMAT 

Osasto tarjosi jäsenilleen, niin kevät kuin syyskaudelle messulippuja. 
Linnanmäkirannekkeet olivat myös kysyttyjä, niitä toimitettiin jäsenille reilut 
600 kappaletta. Kesätapahtuma pidettiin Lohjalla Päiväkummussa. Myös 
kylpylämatka Viron puolelle ja tanssikurssi olivat jäsenille tarjottavassa 
toiminnassa mukana. 
 
NUORET 
Ammattiosaston nuoret ovat olleet aktiivisesti mukana Helsinki-Uudenmaan 
aluenuorten toiminnassa ja osaston jäseniä on osallistunut alueen tapahtumiin.  
Nuorisovastaava Mila Kangasniemi on toiminut PAMin nuorisovaliokunnan 
puheenjohtajana kaudella 2018, luottamustoimen valinnan johdosta hän vaihtoi 
ammattiosastoa. Osaston nuorisovastaavana  jatkoi Janne Toppar. 
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AY- SOLIDAARISUUSRYHMÄ   

Vuosi 2018 oli kv- ja solidaarisuustoiminnan osalta osastossa ns. käymistilassa, 
joten parhaaksi katsottiin panostaa seuraavan vuoden toimintaan uusilla 
vetäjillä. 

  
 

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 2018 kuukauden toisena torstaina, ei kuitenkaan 
kesäaikana.   

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

  
Ammattiosaston edustuksia vuonna 2018:  

  
PAMin työttömyyskassan hallituksen jäsenenä toimi Kati Salonen 
PAMin valtuusto: Mira-Veera Auer  
PAMin hallitus Harry Vainio 
SAK:n edustajiston Harry Vainio 
PAMin Työ – ja talouselämävaliokunta: Harry Vainio 
PAMin Työsuojelu – ja tasa – arvovaliokunta: Kati Salonen 
PAMin Nuorisovaliokunta: Mila Kangasniemi  
PPJin Mikael Fogelholm ja Mari Vasama 
TSL-Helsinki: Mari Vasama 

   
   


