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 Yleistä 

Vuoden 2017 toiminnasta.  

Vuosi 2017 on osastollamme juhlavuosi. Täytämme 110-vuotta. Aika harva yhdistys on ollut 

olemassa näin pitkään. Toimintamme avainkysymyksenä voidaan pitää työntekijöiden 

työehtojen ja olosuhteiden kehittämistä. Miten me tulemme vuonna 2017 tätä 

olemassaolomme tärkeintä asiaa viemään eteenpäin?  

 

Meillä on osastossa aktiiveja mm. Luottamusmiehinä, työsuojeluvaltuutettuina, PAM:in 

sopimusalatoimikunnissa ja valtuustossa, SAK:n aluetoimikunnassa, SAK:n paikallisjärjestössä 

ym. Pitää verkostoitua ja tehdä yhteisiä tavoitteita muiden ammattiosastojen kanssa myös yli 

liittorajojen.   

 

Meidän pitää tarjota koulutusta jäsenille ja luottamushenkilöille. Koska ajat ovat kovat ja 

edelleenkin elelemme muutosten ja olosuhteiden jatkuvassa myräkässä meidän pitää kehittää 

uusia tapoja kontaktoida työpaikkoja ja luoda vaikuttamismalleja ja kehittää viestintäämme ja 

toimintaamme edelleen.  

 

Koska työntekijät ovat nyt suuremman työ ja muutospaineen alla kuin koskaan, pitää meidän 

tarjota vastapainoksi jäsenetuna mukavaa virkistävää toimintaa myös koko perheelle 

esimerkkinä esim. Linnanmäkirannekkeet joita jäsenillemme tarjottiin jäsenhintaan yli 500 

kappaletta vuonna 2016.   

 

Lyhyesti vuoden 2016 toiminnasta:  

Jäsentapahtumia yli 20 kappaletta; tarjosimme messulippuja, koko perheen tapahtumia, 

koulutuksia, nuorison tapahtumia, edunvalvontaan liittyviä tapahtumia, perheretken, 

Linnanmäkirannekkeita, kesäteatteritapahtuman, nuorison kahvikeskiviikkon ym. ym.   

 

Uudistimme myös kotisivumme ja käytimme ryhmäsähköpostia jäsenillemme viestimiseen.  

Näitä jäsenetuja me tulemme tarjoamaan jäsenillemme myös vuonna 2017. Järjestimme 

jäsenkyselyn, josta nämä toiveet tulivat selkeästi esille. Jäsenten tahto on toimintamme perusta.  

 

Syksyllä 2017 järjestämme satakymmenvuotisjuhlaristeilyn jäsenillemme. Tämä tulee olemaan 

PAM Helsingin Kauppatyöntekijät ry 001:sen vuoden 2017 suurin yksittäinen tapahtuma.   

 

Kenneth Lindström  

PAM Helsingin Kauppatyöntekijät ry 001 puheenjohtaja   



 Edunvalvontatiimi 
 

Edunvalvonnassa pyrimme ottamaan huomioon kaiken yhteiskunnassa tapahtuvan 

toiminnan, joka vaikuttaa jäsenistömme työelämään. Yhteiskunnassamme tapahtuva 

voimakas työelämän sisällön sekä työelämään vaikuttavien ”pelisääntöjen” muutos 

aiheuttaa uhkakuvia joihin pyrimme vaikuttamaan järjestämällä jäsenistöllemme 

koulutusta sekä aktiivisella osaston toiminnalla auttamaan jäsenistöä välttämään 

tulevaisuuden pahimmat karikot. Edunvalvonnan tulee lähteä jäsenistön toiveiden ja 

vaatimusten pohjalta, joten toivomme jäsenistöltä aktiivista osallistumista tapahtumiin 

sekä työelämään liittyvään keskusteluun.  Edunvalvonnan tulee pystyä vaikuttamaan 

yksittäisen jäsenen työelämään kuin myös olla aktiivinen suuremmilla yhteiskunnan 

vaikuttamisfoorumeilla. 
 

Mediatiimi 
 

Mediatiimi kouluttautuu lisää vuonna 2017. Mediatiimimme tulee panostamaan erilaisiin 

markkinointivälineisiin ja tutkii mahdollisia uusia viestintä / tiedonkulku vaihtoehtoja 

mm. etäkokoustyökalu on hankittu ja sen testausta jatketaan. Mediatiimin toiminta-

ajatuksena vuonna 2017 on miten saamme yhteyden työpaikkoihin, missä jäsenemme 

työskentelevät. 
 

Tapahtumatiimi 
 

Vuoden 2016 alussa toteutettiin jäsenkysely, jolla kartoitimme jäsenten toiveita 

tapahtumien ja tilaisuuksien suhteen. Kyselyn vastauksia hyödynnettiin vuoden 2017 

toiminnan suunnittelussa. Vuonna 2017 järjestämme jäsenillemme monipuolisia virkistys 

/ koulutus ja hyvinvointitapahtumia, suurimpana yksittäisenä tapahtumana osaston 

110v-juhlaristeily. 

Nuorisotiimi 
  

Vuonna 2017 tulemme järjestämään edellisvuoden tavoin matalan kynnyksen toimintaa, 

joita pyrimme pitämään säännöllisesti. Hyödynnämme osaston jäsenille tehdyn 

jäsenkyselyn vastauksia ja kehitämme toimintaa yhdessä jäsenten kanssa. Haluamme 

näyttää nuorille ammattiyhdistysliikkeen vaikuttavana kanavana, jossa heillä on 

mahdollisuus olla mukana. Jatkamme myös mahdollisimman paljon yhteistyötä yli 

osasto- ja liittorajojen. Näin saamme luotua vahvan yhteisen ay-liikkeen myös 



tulevaisuudessa. Pyrimme tehostamaan yhteyksiä ns. "hiljaisiin" osastoihin, joissa ei siis 

ole nuorisotoimintaa tai se on edelleen lapsenkengissä. 
 

 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 2017 KEVÄT 
 

tammi -    14.-15.1. Johtokunnan koulutus 

-    21.1. Hohtokeilaus 18-19.30 jäsenhinta 5€/hlö, Myllypuron Arena Center 

 19.–22.1. Matkamessut, jäsenhinta 5€/hlö, Pasila 

 30.1. Tuulitunneli + Surffaus, Pyhtää/ Nuoriso 

 Kiky-koulutusta kevään aikana 

 

 

helmi -    Perhepäivä, Trampoliinipuisto + HopLop 

 11.–12.2. Kylpylämatka Tallinnaan 

   

maalis  -     2.- 5.3. Lahti 2017 talvipäivät/ PAM 

 -     4.-5.3. Kädentaitomessut, jäsenhinta 5€/hlö, Pasila 

 11.-12.3. Tanssikurssi jäsenhinta 20€/hlö ja ei jäsen 80€/ hlö (vain jäsenen seuralainen), 

Kylpylähotelli Päiväkumpu 

 14.3. Joogakurssi (jäsenelle maksuton, mukaan mahtuu 20 ensin ilmoittautunutta) 

 21.3. Äijäjoogakurssi (jäsenelle maksuton, mukaan mahtuu 20 ensin ilmoittautunutta) 

-    17.-19.3. Fillari, Goexpo kunto, Kuva&Kamera, Outdoorexpo -messut, jäsenhinta 5€/hlö,    

      Pasila 

 Drinkkikoulu /Nuoriso 

 Luottamusmiestapaaminen 



 

huhti -    6.-9.4. Sisustus, Kevätpuutarha, Koti, Luomu& lähiruoka -messut, jäsenhinta                             

                          5€/hlö, Pasila 

 -   14.-16.4.American Car-show, jäsenhinta 5€/hlö, messukeskus Pasila 

-   21.-23.4. Lapsimessut, Model Expo, Kädentaito, Outletexpo, Eläinystäväni -messut, jäsenhinta  

    5€/hlö, Pasila 

 -   Narikkatorin tapahtuma (PAM) 

 -   Tanssikurssi / Nuoriso 

-   Kevätkokous 27.4. klo.18.00 

  

touko  -     Kesäinen Piknic, Suomenlinna 

 -     13.-14.5. Hyvinvointiviikonloppu 

 21.5. Naisten Kymppi, Hki  

 Sup palance / Nuoriso  
 

kesä  -    10.-11.6. Kesätapahtuma, Kylpylä Hotelli Päiväkumpu alustava paikka 

 

heinä  Ykkönen lomailee          

 

 

elo     -    30.7. tai 6.8. Kesäteatteri, paikka avoin  

 -    12.8. Päiväretki Puuhamaahan  

 -   Triangelitapaaminen / Hki 19.8. alustavapv (Turku + Tampere) 

                 

TAPAHTUMAKALENTERI 2017 SYKSY 
 

syys   -     2.9. ykkösen 110v-risteily 

 -   Luottamusmiesvaalit / Edunvalvonta 

 

loka   -    Tropicario 

 -    Luottamushenkiö- ja atiivien tapahtuma 

 -   20.-22.10. I Love Me -messut, messukeskus 

     

marras -    Ostosmatka, Tuurin kyläkauppa 

 Syyskokous 

 

joulu    -    Jouluteatteri 

 

tammi -18 - Loppiaisristeily  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näin olet mukana tapahtumissa! 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 
 

   

Nuorisojaoksen tapahtumat vuodelle 2017 ovat liitettynä koko osaston toiminta- ja 

tapahtumakalenteriin. Muista katsoa tarkemmat tiedot tapahtumista nuorison sivuilta, 

www.kauppatyontekijat.fi klikkaamalla nuoriso. 

                 001:n nuoret ovat myös FACEBOOK-sivuilla. 
 

 
Muista tarkistaa päivitetyt tapahtumakalenterin tiedot osaston    

kotisivuilta www.kauppatyontekijat.fi  

Ilmoittautumiset henkilökohtaisesti kyseisen tapahtuman ilmoittautumislinkin kautta. 

Tiedustelut puhelimitse osaston tapahtumiin 040 525 3978  / Margit Kangasniemi 

 
Sähköposti:   info@kauppatyontekijat.fi  
Kotisivut: http://www.kauppatyontekijat.fi        

 

Posti- ja katuosoite: PAM - HELSINGIN KAUPPATYÖNTEKIJÄT RY. 

            Säästöpankinranta 4 c 21, 00530 Helsinki 

 001 löytyy FACEBOOK-sivuilta 
 


