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Mitä se tarkoittaa?

Yt-lain ydinkohdat
Yhteistoimintalain keskeisenä tavoitteena on, että yrityksen toimintaa ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia
heidän työtään, työolojaan ja asemaansa koskevia päätöksiä kehitetään yhteisymmärryksessä. Samoin tavoitteena on henkilöstöryhmien keskeisen vuorovaikutuksen parantaminen.
Yhteistoimintaneuvottelut perustuvat henkilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin, riittäviin tietoihin yrityksen
tilasta ja suunnitelmista. Neuvottelut käydään yhteistoiminnan hengessä. Neuvotteluissa on oltava mahdollisuus
aitoon vuorovaikutukseen ja niiden tavoitteena on yksimielisyys.
Yt-neuvottelut tarkoittavat siis paljon enemmän, mihin nykyisin on totuttu.
Työnantajat ovat valmiita yhteistoimintaneuvotteluihin vain silloin kun halutaan vähentää työvoimaa, tai
heikentää muuten henkilöstön työoloja. Työnantajilla näyttä olevan myös käytäntö, jossa valmiit päätökset
tuodaan henkilöstön edustajille, joilla ei sitten ole todellista mahdollisuutta vaikuttaa asioiden etenemiseen.
Tällaiset menettelyt eivät ole mitään oikeaa yhteistoimintaa.
Olisiko aika muuttaa nimi yhteistoimintaneuvotteluista joksikin nykyaikaan paremmin sopivaksi, vaikka
potkukokouksiksi, tai henkilöstön nöyryyttämispalavereiksi?
Hankalan lumenpudotustalkoissa Erno Anttila ja Pentti
Kanniainen.

Terveisin
PAM-Liikealan Oulun osaston puheenjohtaja
Pentti Kanniainen
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pvm

arki- tai juhlapyhä

työaika (h)/
päivät

työajanlyhennys /h)

49/2012

to 6.12.

Itsenäisyyspäivä

30/4

7,5

52/2012

ma 24.12

jouluaatto

22,5/3

7,5

52/2012

ke 26.12.

Tapaninpäivä

22,5/3

7,5

1/2013

ti 1.1.

Uudenvuodenpäivä

30/4

7,5

Osa-aikaisella työntekijällä rahakorvaus tai työajan lyhennys lasketaan jakamalla työsopimuksessa sovittu
viikkotyöaika 5:llä. Esimerkiksi jos työsopimuksessa sovittu viikkotuntimäärä on 30 h, se jaetaan viidellä ja
työajan lyhennys on 6 tuntia.
Työajan lyhennys toteutetaan antamalla vapaapäivä arkipyhäviikolla, kahdella edeltävällä viikolla, kahdella
seuraavalla viikolla tai tasoittumisjärjestelmän aikana.

Terveiset PAMilaisille eduskunnasta!
Keväällä sain kivoja vieraita
eduskuntaan: PAM Liikealan
Oulun nuoria. Kiitän nuoria PAMilaisia käynnistä eduskunnassa
ja toivotan Teidät tervetulleiksi
tulemaan uudestaankin. Keväällä
työtä tehtiin työmarkkinatuen
ehtojen parantamiseksi: työmarkkinatuesta päätettiin poistaa
tarveharkinta puolison tulojen
osalta. Nyt syksyllä eduskuntatyö
on käynnissä, sekä ensi vuoden
talousarvion, että lakiehdotusten
käsittelyssä.
Nuorisotakuuta
viedään eteenpäin tavoitteena pysäyttää nuorten syrjäytyminen ja
nuorten ammatillisen osaamisen
tason nostaminen.
Kansanedustajan työ on yksi
vaikuttamisen taso, johon osallistun innolla ja hyvällä mielellä.
Tärkeää työtä tehdään muuallakin. Palvelualoilla ammatillinen
järjestäytyminen ja edunvalvonta
vaativat kovaa työtä ja oikeaa
asennetta. Järjestäytyminen ja
liiton jäsenyys ei ole varsinkaan
nuorilla itsestään selvä asia. Pal-

velualoilla on erityisiä haasteita.
Näistä pienyritysvaltaisuus on yksi: yrittäjät tekevät hyvää työtä ja
heidän kanssaan tulee kyllä juttuun.
Mutta onhan aina oma hommansa
olla esimerkiksi työpaikkansa ensimmäinen järjestäytynyt. Toinen
haaste on kansainvälisten ketjujen
rantautuminen: ulkomaiset firmat
ovat tervetulleita, mutta joskus
suomalainen sopimuskulttuuri
vaatii muutakin kuin käännöstyötä.
Väärinkäytöksiä esiintyy, ja niihin
täytyy puuttua ammattiliittojen
vaikutusvallalla.
Luotan siihen, että vahva
poliittinen ja ammatillinen työ
tuo tulosta, vaikka se vaatiikin
kärsivällisyyttä. Jatketaan työtä
yhdessä!
Tytti Tuppurainen
Kansanedustaja, SDP
Kaupunginvaltuutettu, Oulu
www.tytti.info

Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy

Lähde: pam.fi

vko

Kolme kysymystä
ja vastausta
Tällä kertaa piinapenkkiin on istutettu
PAMin uusi aluetoimitsija Raija Puirava.

Olet aiemmin toiminut palveluneuvojana, minkälaisena
haasteena olet kokenut toimitsijaksi siirtymisen ja toimenkuvan muuttumisen?
• Toimitsijan toimenkuvassa
on paljon tuttua pääluottamusmiesajastani. Palveluneuvojana
vastailin jo monta vuotta työsuhdelinjalla niin että toimitsijaksi
siirtyminen tuntuu ihan omalle
jutulle. Nyt voin hyödyntää
kaikkia aiempia opintojani ja
kokemustani, sekä työpaikoilta
että liiton töistä. Vuorotteluvapaa katkaisi mukavasti tämän
siirtymisen palveluneuvojasta
toimitsijaksi, sikäli lähdin
puhtaalta pöydältä liikkeelle.
Omaat kokemusta myös
kaupanalalta, miten näet
kaupansektorin muuttuvan
tulevaisuudessa?
• Kauppa varmasti edelleen
keskittyy suuriin yksiköihin ja
niiden lähelle liitettyihin erikoiskauppoihin. Lisäksi nettikauppa
saa kokoajan lisää jalansijaa
ihmisten kiireisyyden vuok-

si. Ruoan kotitoimitukset tulevat
varmasti lisääntymään. Lähiruoka ja luomuruoka valtaavat
ihmisten ruokapöydät. Toivottavasti eettisyys myös tuotteiden
valmistuksessa tuotantomaissa
otetaan paremmin huomioon,
niin että saadaan läpinäkyvyyttä
siihen millaisissa olosuhteissa
tuotteet ovat valmistettu. Lisäksi
se, että tehtaissa työskentelevät
saisivat oikean palkan ja lapsityövoiman käyttöä pystyttäisiin
valvomaan ja se myös kokonaan
kieltämään.
Terveiset osaston 135
jäsenille?
• Vaikuttakaa ammattiosastossa, osallistukaa liiton ja
ammattiosaston tapahtumiin
ja koulutuksiin. Siinä voi vain
voittaa! Valitkaa rohkeasti luottamusmiehiä myös pienemmillä
työpaikoilla, apua valintoihin
saa meiltä liitosta sekä ammattiosastolta.
Nina Karjalainen
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PAMIN SYYSEDUSTAJISTO
PAMin edustajiston syyskokous
pidettiin Helsingissä, Paasitornin
jylhissä puitteissa.
Kokouksessa valittiin edustajistolle uusi puheenjohtaja, Joonas
Tuomivaara, sekä uusi hallituksen
jäsen, Anne Nyman, Leila Tilviksen siirryttyä uusiin haasteisiin.
Puheenjohtajamme Ann Selin
otti puheessaan rajusti kantaa
EK:n sanelupolitiikalle, koskien
koulutusoikeutta:
’’Vastustaessaan koulutusoikeutta työnantaja sanoo ei osaamiselle ja pidemmille työurille.
He vastustavat työttömyysriskin
alaisten työntekijöiden, joille
työnantajat harvoin kustantavat
koulutusta, pääsyä koulutukseen.
He vastustavat yli 55-vuotiaiden
kuntoutusta, joka pidentäisi
työuria. He vastustavat työntekijöiden jatkuvaa oppimista ja
kehittymistä. He vastustavat työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden parantamista.’’
Ani oli huolissaan myös EU:n
harjoittamasta tiukasta talouskurista, josta kärsivät eniten työntekijät
ja köyhä kansanosa.
Keskiviikkona Asunto-ja vies-

tintäministeri Krista Kiuru esitteli
hallituksen asuntopolitiikkaa, valtion korkotukea, joka helpottaisi
erityisesti pientuloisten elämää.
Ongelmana kunnilla on se, ettei
niillä ole riittävästi tonttitarjontaa
sopivien kulkuyhteyksien päässä.

Työelämässä tökkii
– ja pahasti PAMin edustajiston
päätöslausuma
Olivatpa juhlapuheet mitä hyvänsä, niin arkikokemus on se, että
työelämä kiristyy jatkuvasti niin
henkisesti kuin fyysisesti. Vastentahtoisen osa-aikatyön teettäminen,
häiriö- ja väkivaltatilanteiden huono
ennaltaehkäisy, yksintyöskentely
sekä laajamittainen harjoittelijoiden
väärinkäyttö tuntuvat jo yksityisten
palvelualojen ikuisuusongelmilta.
Ennestään
ratkaisemattomien
ongelmien rinnalle ovat voimakkaammin tänä syksynä nousseet
myös irtisanomisiin johtavat yhteistoimintaneuvottelut. Suurimmat
kertarysäykset nousevat otsikoihin,
mutta monella pamilaisella alalla
jatkuvat yt-neuvottelut ovat luot-

Edustajiston uusi puheenjohtaja Joonas Tuomivaara.

tamushenkilöiden jokapäiväistä
työtä. Neuvotteluiden pyrkimyksenä on lähes poikkeuksetta joko
vähentää väkeä tai leikata työaikaa.
Työyhteisöissä epävarmuus ja ristiriidat heikentävät monin tavoin
tuottavuutta. On vaikea ymmärtää
yritysten voiton maksimointiin
tähtääviä kasvustrategioita, jotka
polttavat työntekijät loppuun
ja aikaansaavat tyytymättömiä
asiakkaita. Asiakkaalle näkyvä

palvelu riippuu täysin työntekijän
ammattitaidosta ja hyvinvoinnista.
Työelämän jatkuva muutostila ei
tänä päivänä tarkoita positiivista
ketteryyttä, vaan työn laadun ja
turvallisuuden heikkenemistä.

Vastavoimaksi
EK:lle ja rauha
neuvottelupöytiin
Elinkeinoelämän

keskusliiton

sanelupolitiikalle on laitettava
piste. PAMin ja pamilaisten on
vahvistettava yhtenäisyyttään ja
yhdessä muun ay-liikkeen kanssa
tarjottava sosiaalisesti kestävä
vaihtoehto taloudellisen kasvun
ja työllisyyden turvaamiseksi. Eurooppalaiselle talouspolitiikalle,
jota Suomen elinkeinoelämä seuraa, on toimittava vastavoimana.
Työsuhteiden sirpalointi ei vastaa
Euroopan parhaaseen työelämään
2020 tähtäävän työelämästrategian
tavoitteisiin, vaan päinvastoin luo
yhteiskunnan, jossa tulo- ja terveyserojen kasvu maalaa synkän
tulevaisuuden.
EK:n kategorinen kieltäytyminen neuvottelutulosten kunnioittamisesta hämmentää kaikkia
osapuolia. Lain ja sopimusten
kunnioittaminen on ollut työmarkkinamallimme peruskivi jo
1940-luvulta saakka. Tänä päivänä elinkeinoelämä ei kunnioita
edes eduskunnan päätöksiä, vaan
säännönmukaisesti venyttää rajoja
esimerkiksi kauppojen poikkeuslupien hakemisessa tai lisätyön
tarjoamisvelvoitteen täyttämisessä. Yksi selkeä puute on, ettei

työnantajille ole minkäänlaisia
sanktioita, vaikka lakeja rikotaan
toistuvasti - oli kyse sitten työtunneista tai palkkojen maksamatta
jättämisestä.

Esityksiä
PAMin edustajisto vaatii, että osaaikaisten työntekijöiden työtuntien
tarkastelu pitää tehdä työnantajan
toimesta puolivuosittain. Erityisesti kaupan alan työntekijöiden
turvallisuutta pitää parantaa
tarkastelemalla vielä kertaalleen
esimerkiksi muuntorangaistuksen
palauttamista ja varmistamalla,
että oikeuskäsittelyssä todistajan,
eli hyvin usein myyjän, anonyymius turvataan. Kaupan aukiolojen
poikkeuslupakäytännön on vastattava lainsäätäjän tahtoa, eli lupa on
myönnettävä vain perustellusta
syystä. Pyhäinpäiväksi järjestetty
muotinäytös ei voi olla poikkeuslupaan oikeuttava peruste. Lupamenettelyn keskittäminen on yksi
tapa luoda selkeämpi linja.

MARKO LINDFORS
– duunarista toimitsijaksi

Kuva Galina Shefatova

Uusi johtokunta kaudelle 2013-2014. Takarivissä (vas.) Markku Hahto, Eeli Matero, Pia Saastamoinen, Helena Rimpeläinen, Heidi
Länkinen, Nina Karjalainen, Anne Ylivirta, Antti Laitala, Tiia Tuomela ja Jussi Hattukangas. Eturivissä (vas.) Raija Kinnunen, Pentti
Kanniainen, Riitta Siekkinen, Anna-Liisa Silvola, Kirsi Kyllönen ja Jari Juntunen.

OSASTON
SYYSKOKOUKSESSA

merellistä tunnelmaa ja uuden johtokunnan valinta
Osaston syyskokous pidettiin
keskiviikkona 14.11. Lasaretin
Merikoski-salissa. Kokouksen
aluksi saimme nauttia tanssiesityksestä Oulu ja Meri, jonka
kansainvälisilläkin kentillä esiintynyt Pohjan Akat meille esitti.
Ryhmässä tanssii monta entistä
osaston aktiivitoimijaa.
Syyskokouksessa valittiin osaston johtokunta kaudelle 2013-2014.
Puheenjohtaja Pentti Kanniainen,
varapuheenjohtaja Anna-Liisa Silvola ja sihteeri Pia Saastamoinen valittiin yksimielisesti jatkokaudelle.
Johtokunnan varsinaisiksi jäseniksi (8) valittiin: Anne Ylivirta,
Helena Rimpeläinen, Jari Juntunen, Riitta Siekkinen, Kirsi
Kyllönen, Heidi Länkinen, Nina

Karjalainen ja Jussi Hattukangas.
Yleisvarajäseninä (5) toimivat:
Raija Kinnunen, Tiia Tuomela,
Markku Hahto, Antti Laitala ja
Eeli Matero.
Kokouksessa päätettiin myös
esittää julkilausuma:
Pohjois-Suomen suurin ammattiosasto ei hyväksy nykyistä
yt-käytäntöä
PAM-Liikealan Oulun osasto
ry käsitteli syyskokouksessaan
14.11.2012 alueen kaupoissa käytyjä YT-neuvotteluja. Ammattiosasto paheksuu terveiden yritysten
saneeraushaluja ja laajoja osaaikaistamisia. Osa-aikaistaminen
vaikeuttaa jäsenistön toimeentuloa
ratkaisevasti. Yritysten halutessa
motivoitunutta ja sitoutunutta

Pohjan Akat esityksenään Oulu ja Meri.

henkilökuntaa, olisi ensimmäinen
asia se, että tästä työstä saatavalla
tulolla tulee toimeen. Ammattiosasto paheksuu lisäksi sitä, että
osalle osa-aikaistetuista annetaan
niin vähän tunteja, etteivät ne edes
kerrytä enää uutta työssäoloehtoa.

PAM-Liikealan Oulun osasto ry
edustaa yli 6400 kaupan alan ammattilaista.
PAM-Liikealan Oulun osaston
puolesta puheenjohtaja
Pentti Kanniainen

Kun annat ammattiliitolle pikkusormen, se vie koko käden. Näin
kävi myös Oulun toimiston uudelle aluetoimitsijalle, Marko Lindforsille, oululaistumassa olevalle
pääkaupunkiseutulaiselle.
80-luvun puolivälissä logistiikka-alan yrityksessä työuransa aloittanut Marko ei varmasti osannut
kuvitella reilu kolmenkymmenen
vuoden päästä istuvansa PAMin
Oulun aluetoimiston toisessa kerroksessa, yhtenä aluetoimitsijana
ja vieläpä nuorten toimintaryhmän
vastuuhenkilönä.
Ammattiliittoon liittyminen
oli Markolle päivänselvä asia ja
omien sanojen mukaan tuli äidin
maidosta, olihan äitikin ay-aktiivi.
Myös maalaisjärjen mukainen oikeudentaju vaikutti kiinnostukseen
työntekijän oikeuksista. 80-luvun
puolivälissä AKThen liittynyt mies
vaihtoi liittonsa PAMiin 2002, jolloin siirtyi varastoalalle.
Puhelijainen ja rohkea Marko
on AKT aikoina toiminut luottamusmiehen roolissa, palvelualoilla
työskennellessään hän on toiminut
enimmäkseen työsuojeluvaltuutettuna, viimeisimpänä Inexillä.
Monessa tehtävässä mukana
ollut mies luopui tänä syksynä
edustajiston puheenjohtajuudesta,
pakkasi kamppeensa ja suuntasi
nokan kohti Oulua.
Edustajistoon hänet valittiin
ensimmäisen kerran vuonna 2006,
ensin varajäseneksi josta vuoden
päästä nousi varsinaiseksi jäse-

neksi. Myös työelämävaliokunnasta, sekä kaupan ja varastoalan
sopimusalatoimikunnasta löytyi
paikka toimeliaalle miehelle.
Helsingin varastotyöntekijöiden
osastossa puheenjohtajan tointa
hoitanut Marko valittiin edustajiston puheenjohtajaksi vuonna
2010. Kun luottamustehtäviä on
ollut paljon, ei niitä kaikkia enää
edes tahdo muistaa ja ne menevät
myös sekaisin, mies naureskelee.
Toimitsijaksi hakeminen Ouluun tuli puolivahingossa, päivääkään asia ei silti ole kaduttanut.
Vaikka työn kuva on monipuolinen
ja haasteita riittää, muuttuneen
elämäntilanteen vuoksi ympäristön vaihdos tuli sopivaan kohtaan.
Oulussa Marko sanoo viihtyneensä hyvin, paitsi että pääkaupunkiseudulla koko elämänsä asuneena
on verkostojen luominen uudessa
ympäristössä ollut hieman haastetta. Myös hieman eksyksissä mies
ajoittain on ja kiroaakin Oulun yksisuuntaisia katuja, joiden vuoksi
autolla kaupungissa kulkeminen
on hieman haasteellista.
PAM-Liikealan Oulun osasto
toivottaa Marko Lindforsin tervetulleeksi Ouluun ja toivoo hänen
myös viihtyvän täällä pitkään.
Mitä tulee mieleen seuraavista
kirjaimista?
P - Palvelu
A - Ammattitaito
M - Minä (+ sinä = Me)
Nina Karjalainen
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Genevekoulussa

kurkistus kansainvälisen työelämän raadollisuuteen
Minulla oli ainutlaatuinen tilaisuus osallistua
Genevekoulun, Skandinaavisen kansankorkeakoulun kautta ILO:n
vuosittaiseen maailmankonferenssiin Genevessä.
Ensimmäisen viikon vietimme
Rollessa, joka on pieni kylä Geneve-järven rannalla. Hotelli oli
perheomisteinen, hyvin kodikas
ja lämminhenkinen. Omistajat pitivät meistä erittäin hyvää huolta.
Siellä tutustuimme toisiimme sekä
teimme tutustumisvierailuja ILO:n
taloon. Siellä eri asiantuntijat luennoivat meille ILO:n toiminnasta ja
opastivat kokouskäytännöissä.
Toisen viikon asuimme Genevessä hotellissa, josta päivittäin
kuljimme raitiovaunulla ILO- taloon ja Palais de Nationiin, joka
on YK:n päämaja. Osallistuimme
kokouksiin, teimme muistiinpanoja ja haastatteluja koskien
lopputyötämme, sekä nautimme
kansainvälisestä tunnelmasta. Viimeinen viikko kului taas Rollessa,
valmistellessa lopputyötä, jonka
myös esitimme siellä.
Oma lopputyöni oli nimeltään
Women and gender equality within ILO, joka tutki naisten asemaa
ILO:n sisällä sekä kokouksissa.
Tein lopputyön yhdessä Nura Farahin kanssa, joka edusti JHL:a.
Tämän vuoden maailmankonferenssissa työntekijäpuolen naisten
osallistumisprosentti oli naurettavat 17. Tämä motivoi meidät
tarttumaan juuri tähän aiheeseen.
Lopputyössämme tutkimme myös
kotitaloustyöntekijöiden asemaa.
ILO:n maailmankonferenssi hyväksyi viime vuonna sopimuksen,
joka parantaa heidän asemaansa
työelämässä.
Kokemus ILO:n maailmankonferenssista oli hyvin avartava. ILO
on kolmikantainen, joten kokouksissa oli eri valtioiden johtajia,
työnantajia sekä tavallisia työntekijöitäkin. Heillä oli yhteisiä
kokouksia, kuin myös omia kokouksia, missä hiottiin strategioita ja

Genevekoulu. Anne Ylivirta kuvassa laitimmaisena vasemmalla.

ILOn maailmankonferenssin avajaiset. Puhujana juuri valittu
pääsihteeri Guy Ryder.

keskusteltiin kipeistäkin asioista.
Työntekijäpuolen
kokouksiin
osallistuminen oli hyvin avartava. Siellä kuuli elävien ihmisten
suusta niitä asioita, mitä yleensä
on tottunut lukemaan vain lehdistä
ja vetoomuksista, kun vedotaan
jonkun ammattiyhdistysaktiivin
hengen tai vapauden puolesta.
On käsittämätöntä ajatella,
että vielä vuonna 2012 jossain
päin maailmaa rahan valta on
niin suuri, ettei ihmishengellä ole
mitään arvoa. Ammattiyhdistysaktivistit pääsevät hengestään hyvin
helposti, vuonna 2011 ainakin
76 henkilöä tapettiin pelkästään
aktiivisuutensa vuoksi. Näistä
henkilöistä pelkästään Kolumbiassa tapettiin 29 ihmistä. Silti nämä
vahvat ja sitkeät ihmiset jaksavat
taistella heikoimpien puolesta,
vaatien oikeutta työläisille.

Murha on aina viimeinen keino.
Maailmalla työntekijät joutuvat
muunlaisenkin kiusan ja sorron
kohteeksi.
Jatkuvat ylityöt ilman korvausta
ovat jokapäiväistä. Naisten pakotetut raskaustestit ja seksuaalinen
ahdistelu ovat yleisiä. SaudiArabiassa, Arabiemiraateissa,
Eritreassa, Sudanissa ja Laosissa
ei ole minkäänlaista järjestäytymisvapautta ammattiliittoihin.
Useissa maissa ammattiliitot ovat
valtion alaisena, joten työntekijöillä ei käytännössä ole minkäänlaista
mahdollisuutta vaikuttaa.
Hyvin yleistä on myös se, että
lakkoilevat työntekijät pidätetään,
he joutuvat väkivallan tai vainon
kohteeksi, tai lakkoilu estetään
laatimalla laki sitä vastaan.
Kreikassa finanssikriisi aiheutti
sen, että työehtosopimuksia hei-

kennettiin paljon. Duunarit siis laitettiin kärsimään tästäkin, kaikkein
haavoittuvin kansanosa. Intiassa
lakkoilevia hiilikaivostyöntekijöitä varoiteltiin yhtiön omistajien
toimesta. Jolleivat he palaa töihin,
heidät tapetaan ja heidän naisensa
raiskataan. Kipeitä esimerkkejä on
lukuisia.
ILO:n työkonferenssissa valittiin
tänä vuonna myös uusi puheenjohtaja, Guy Ryder Iso-Britanniasta.
Hän on työläistaustainen. Voitto
duunareille oli tervetullut.
Genevekoulu huipentui uskomattomalla tavalla: Meillä oli
erittäin ainutlaatuinen tilaisuus
osallistua työntekijäpuolen kokoukseen, jossa meille puhui
itse Aung San Suu Kyi. Burman
oppositiojohtaja, joka on vuosia
ollut kotiarestissa, johtuen aktiivisuudestaan.
Pieni, hauras nainen toi suureen
kokoussaliin uskomattoman seesteisyyden, säteillessään sisäistä
rauhaa. Kaiken sen jälkeen, mitä
hän on kokenut.
Kokemus oli minulle suuren
toiveen toteutuminen, sillä olen
henkilökohtaisesti kampanjoinut
Aung San Suu Kyin puolesta
vuosia, Amnesty Internationalin
kautta.

saatiokehityksen linjauksista, innostaa ay-toimintaan kansallisella
ja kansainvälisellä tasolla sekä
edistää pohjoismaista yhteistyötä
ja pohjoismaisten kielten ja kulttuurin tuntemusta.

MIKÄ ILO?
ILO (International Labour Organization) perustettiin osana
Kansainliittoa vuonna 1919
turvaamaan työelämän oikeuksia
maailmanlaajuisesti ja se on YK:n
vanhin erityisjärjestö. Sen päämaja
sijaitsee Genevessä. Suomi liittyi
ILO:n jäseneksi vuonna 1920. ILO
on rakenteeltaan kolmikantainen.
Työnantajien ja työntekijäjärjestöjen edustajat osallistuvat järjestön
työhön tasavertaisina hallitusten
edustajien kanssa.
ILO: n kansainvälinen työkonferenssi on sen ylin päättävä elin,
jossa hyväksytään yleissopimukset ja suositukset. Työkonferenssi
asettaa myös ILO:n hallintoneuvoston, jonka tehtävänä on päättää

järjestön toiminnasta ja talousarviosta. Hallintoneuvosto ratkaisee
myös, mitä asioita otetaan työkonferenssin käsittelyyn sekä valitsee
järjestön pääjohtajan. ILO:n pääjohtajaksi valittiin toukokuussa
2012 Guy Ryder.
ILO: n tärkeimpänä tehtävänä
on luoda kansainvälisiä työelämän
yleissopimuksia ja valvoa tehokkaasti niiden noudattamista.
ILO:n neljä strategista tavoitetta, joita ovat työllisyys, sosiaalinen
suojelu, työmarkkinavuoropuhelu
ja kolmikantaperiaate sekä työelämän perusperiaatteiden ja -oikeuksien kunnioittaminen. ILO:n
periaatteiden mukaan kaikilla sen
jäsenvaltioilla on velvollisuus
myös poistaa pakkotyö, lapsityö
ja syrjintä.
Anne Ylivirta
käytetyt lähteet:
www.ilo.org, www.tsl.fi

MIKÄ GENEVEKOULU?
Genevekoulu on monimuotoopiskelun kokonaisuus, jonka
teemana on työelämän kansainvälistyminen. Ennakkotapaamisten
ja tehtävien lisäksi opiskelijat
seuraavat kesäkuussa Sveitsin Genevessä kolmen viikon ajan YK:n
Työjärjestön ILO: n vuosittain
kokoontuvaa työkonferenssia.
Ennen Genèvejaksoa opiskelijat
kokoontuvat pitkän viikonlopun
kestävälle esikurssille Ruotsiin
maalis-huhtikuun vaihteessa.
Genevekoulun
tavoitteina
on lisätä tietämystä työelämän
kansainvälistymisestä, ILO:sta ja
muista työelämää lähellä olevista
kansainvälisistä järjestöistä, antaa
tietoa eurooppalaisten työelämän
järjestöjen tehtävistä ja globali-

Aung San Suu Kyi ILOn maailmankonferenssissa 2012.

Palais de Nations, YK:n päämaja Genevessä.

Köyhyys poistuu kunnon työllä
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus, tuttavallisemmin
SASK, on suomalaisen ay-liikkeen
oma
kehitysyhteistyöjärjestö.
Tällä hetkellä SASKilla on noin
70 kehitysyhteistyöhanketta Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa
Amerikassa. SASKin toiminnan
vaikutukset eivät kuitenkaan kokonaan jää kauas etelään, vaan ne
ovat havaittavissa myös esimerkiksi sinun viinilasissasi.
SASK perustettiin vuonna
1986 tukemaan kehitysmaiden
ay-liikettä. Konstit ovat monet,
tyypillisimpänä koulutus, lainopillinen apu ja tiedotus sekä tutkimus. SASK toteuttaa hankkeita
yhdessä suomalaisten liittojen,
paikallisten kumppanien sekä
molempien tahojen kansainvälisten kattojärjestöjen kanssa.
SASKilla on Helsingissä
toimisto ja ulkomailla viisi pientä
aluekonttoria: Panamassa, Mosambikissa, Ghanassa, Filippiineillä ja
Nepalissa. Niissä työskentelevät
aluekoordinaattorit on palkattu

kyseisistä maista.
Suomessa SASK tarjoaa jäsenilleen monenlaisia mahdollisuuksia osallistua sen toimintaan, muun
muassa kampanjoiden muodossa.
Joulun alla SASK yhdessä PAMin
ja Eettisen kaupan puolesta ry:n
kanssa aloittaa uuden, Alkon
hankintapolitiikkaan kohdistuvan kampanjan, jonka työnimi
on ”Reilut rypäleet”. Kampanja
toivoo, että Alko kiinnittäisi
tarkemmin huomiota työoloihin
erityisesti kolmessa maassa,
joista se hankkii viinejä: Chilessä,
Argentiinassa ja Etelä-Afrikassa.
Alko on jo liittynyt yritysvetoiseen
yhteiskuntavastuujärjestelmään
BSCI:hin (Business Social Compliance Initiative), joten kampanjajärjestöjen näkökulmasta se
on jo kiinnostunut parantamaan
vastuutaan ja siksi hyvä kohde
kampanjoinnille.

Reilumpia rypäleitä
Reilut rypäleet –kampanjan taus-

talla on Ruotsin vastaava kampanja, joka alkoi vuonna 2010. Ruotsin
Systembolagetin työntekijän Emil
Bossin työkaveri näytti tälle lehtijuttua eteläafrikkalaisten viinitilojen työoloista. Kolmikymppistä
Bossia juttu jäi vaivaamaan, ja
vuotta myöhemmin hän kävi omalla kustannuksellaan Etelä-Afrikan
viinitiloilla tutkimassa sikäläisten
kollegojensa elämää.
Erityisesti naisten työolosuhteet
tiloilla olivat huonot. Naiset palkataan useimmiten kausityöläisiksi
ja he saavat samasta työstä
huonompaa palkkaa kuin miehet.
Viinitila tarjoaa hökkelimajoituksen, mutta se on ollut tavallisesti
miehen nimissä, joten eron tullessa
tai miehen menettäessä työnsä
myös naisesta tulee automaattisesti koditon. Tämä käytännössä
pakottaa naisen pysymään yhdessä
väkivaltaisenkin miehen kanssa.
Sekä naiset että miehet ovat aivan
maaorjan asemassa näillä viinitiloilla.
Ruotsin kampanja otti vauhtia

yhteistyöstä eteläafrikkalaisen
Sikhula Sonke –ammattiliiton
kanssa – nimi tarkoittaa ”kasvamme yhdessä” – ja on lobannut
muun muassa Ruotsin parlamentissa. Siellä syntyi aloite Systembolagetin nykyistä paremmasta
yhteiskuntavastuusta, ja runsaasti
keskustelua.
Kampanjoinnin
tuloksena
Systembolaget on tavannut viininviljelijöitä. Se on myös tunnustanut julkisesti työolojen huonouden
ja myöntänyt, että työntekijälle
tärkein asia on elämiseen riittävän
palkan saaminen.
Tähän kiteytyy oikeastaan
koko SASKin toiminta. SASKin
mukaan paras tapa kestävästi torjua köyhyyttä on ihmisarvoinen
työ, josta saa sellaista palkkaa,
että se riittää elämiseen. Ja paras
tapa varmistaa, että työ tosiaan
on ihmisarvoista, on työpaikalla
toimiva vapaa ammattiliitto, jonka
kautta työntekijät voivat itse vaikuttaa omiin oloihinsa.
Kehitysmaissa näin ei kuiten-

kaan usein ole, vaan esimerkiksi
jäsenrekrytointi on pakko tehdä
tehtaan porttien ulkopuolella. Joissakin maissa ay-jäsenyys on kiellettyä, tai sallittua vain työnantajan
etua ajavissa liitoissa.

Haluatko toimia
SASKin tavoitteiden
hyväksi?
Yksityishenkilöt ja ammattiosastot
voivat liittyä SASKin kannatusjäseniksi, vaikka tavallaan kuuluisivatkin jo SASKiin liittonsa
kautta. Kannatusjäsenyysmaksu
on yksityishenkilöltä 20 euroa
vuodessa ja ammattiosastolta
25 senttiä jäseneltä vuodessa.
Kannatusjäsenten oma hanke on
ollut Pakistanin kyläkoulu, jonka
toimintaa on rahoitettu kannatusjäsenmaksuilla.
Kannatusjäsenet ovat olleet
etuasemassa, kun talkoomatkoille on valittu lähtijöitä, mutta
ensi vuonna jäsenyydestä tulee
matkalle pääsyn edellytys. Talk-

oomatka on 3-4 viikon mittainen
matka johonkin kehitysmaahan,
jossa työskennellään paikallisen
ay-liikkeen apuna ja päästään samalla tutustumaan maahan syvällisemmin kuin kenties pelkällä
turistimatkalla olisi mahdollista.
Tämän lehden ilmestyessä matkat
Uruguayhin ja Nepaliin ovat juuri
alkaneet. Seuraavat matkakohteet
ilmoitetaan SASKin nettisivuilla
pian vuoden 2013 alettua.
SASK tarjoaa myös muita tapoja osallistua ja vaikuttaa, kuten
monet pamilaiset jo tietävätkin
osallistuttuaan
kampanjoihin
ja päivystettyään liiton tiskillä
Maailma kylässä -festivaaleilla
Helsingissä. SASK on mukana
myös Nenäpäivässä, Puhtaat
vaatteet -kampanjassa ja järjestää
2-3 vuoden välein Solidaarisuuspäivät.
Lisätietoja: www.sask.fi
Anna Berghäll
Kirjoittaja on SASKin toimittaja.
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Nuorisovastaavan tervehdys
Sateinen kesä on ohi ja koko vuosi
lopuillaan. Vuoteen on mahtunut
monia nuortentapahtumia: aluenuorten kanssa kävimme katsomassa Stand-uppia, vietimme
tunnelmallisia
Venetsialaisia
Kalajoella ja paljon muuta.
Näistä kaikista on kertynyt aimo
kasa mukavia muistoja minulle,
toivottavasti myös kaikille muille
mukana olleille.
Valtakunnalliset nuorten tapahtumat järjestää PAMin nuorisosihteeri. Aluenuorten tapahtumat, ovat
nimensä mukaisesti alueellisia,
joiden järjestämisestä vastaavat
alueen aktiivinuorista koostuva
suunnitteluryhmä. Ensi vuosi tuo
tullessaan myös useita osaston
nuorten omia tapahtumia, joihin
toivon kaikkien osastomme nuorten osallistuvan. Nuorisotoiminta
on tarkoitettu alle 31-vuotiaille
jäsenille. Ammattiliiton jäsenenä

Sinulla on myös mahdollisuus
osallistua sekä valtakunnallisiin
nuorten tapahtumiin että Oulun
aluenuorten tapahtumiin, ja toki
myös osaston omiin nuorten tapahtumiin.
Uusi vuosi tuonee jotain muutoksia tuttuihin kuvioihin. Mutta
mihin suuntaan toimintaamme kehitämme, on kiinni meistä kaikista
osastomme nuorista. Millaisia
ajatuksia ja toiveita tapahtumiin
osallistumisista jäsenistössä herää? Järjestämmekö kokonaan
omia tapahtumia tai toimimmeko
yhteistyössä muiden osastojen
kanssa? Kaikki nämä asiat ovat
vielä avoinna, ja yhdessä voimme
päättää, mihin suuntaan lähdemme
toimintaamme kehittämään.
PAMin nuorisotoiminnan päätapahtuma ensi vuonna on Nuorten
neuvottelupäivät, jotka järjestetään alkuvuodesta Hotelli Petäys

Resortissa Hattulassa. Neuvottelupäivillä valitaan uusi nuorisovaliokunta, joka on PAMin hallituksen
asiantuntijaelin nuoria koskevissa
asioissa. Jäsenet valitaan alueiden
omien ehdotusten pohjalta. Näillä
neuvottelupäivillä päätetään myös
PAMin nuorisotoiminnan päälinjat
seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.
Tällä hetkellä ammattiyhdistysliikkeen tärkeimpiä tavoitteita on
järjestäytymisasteen säilyttäminen
korkeana, toiminnan jatkuvuus sekä nuorten ay-aktiivien löytäminen
suurten ikäluokkien eläköityessä.
Monelle on herännyt huoli, riittääkö ammattiosastojen johtokuntiin
ja muihin tehtäviin uusia nuoria
toimijoita, jotka jatkavat toimintaa. Siksi onkin erittäin tärkeää
kehittää nuorisotoimintaa sekä pitää se aktiivisena ja kiinnostavana.
Uskon, että joukostamme löytyy
innokkaita ja idearikkaita nuoria

suunnittelemaan ja kehittämään
sekä myöskin toteuttamaan alueemme nuorisotoimintaa. Joten
olkaapa kaikki aktiivisia ja ottakaa
rohkeasti yhteyttä minuun puhelimitse tai sähköpostilla.
Tietoa
ammattiosastomme
tapahtumista löydät Facebooksivuiltamme
facebook.com/
liikealanoulunosasto tai www.
liikealanoulunosasto.fi
Aluenuorten toiminnasta sekä
aluenuorten toimintakalenterin
löydät osoitteesta facebook.com/
oulunaluenuoret
Mukavaa loppusyksyä ja joulun
odotuksen aikaa kaikille jäsenillemme
Antti Laitala,
Nuorisovastaava
antti.laitala@elisanet.fi

Oulun ja Lapin
suunnittelupäivät 2012

(sisältää tuotesijoittelua)
Liki kaksi vuotta on nyt yhteistä uutta matkaa kuljettu, ja nämä vuodet
ovat olleet minulle jaostonvetäjänä erittäin opettavaiset. Kun lähdin
vetämään jaostoa, ajatukseni oli että haluan tarjota osaston työttömille
jäsenille virkistystä ja saada heidät aktivoitua kotoaan.
Ensimmäiseen jaoston tapahtumaan PAMin kokoustiloihin ei
saapunut ketään, liekkö syynä ollut Prinssi Williamin ja puolisonsa
Katherinen häät, jotka sattuivat samalle päivälle. Joka tapauksessa totesin, ettei tämä ihan niin helposti onnistunutkaan vaan täytyy kehittää
jotain houkuttelevampaa. Niinpä rupesin tekemään yhteistyötä Elokuvateatteri Starin kanssa. Tässä vaiheessa täytynee hieman perustella
valintaa. Star on pitkän linjan täysin kotimainen yksityisyritys, jonka
yrittäjän kanssa on helppo sopia tapahtumasta ja sen toteuttamisesta,
ja laskutus tulee aina osallistujamäärän mukaan.
Olemme käyneet työttömien kanssa katsastamassa leffan jos toisenkin ja mikä parasta näin jaostonvetäjän näkökulmasta, on jokaiseen tapahtumaan tullut aina lisää osallistujia. Eikä asiaa myöskään
huononna se, että yleisesti ottaen jokaisesta elokuvareissusta on
pidetty.

Mutta, mitä uutta on suunnitteilla
vuodelle 2013?
Ensi vuosi tuo tullessaan lisää uusia tuulia. Vaihdamme elokuvat
täysin uusiin juttuihin ja olemme myös suunnitelleet yhteistyötä
nuortenjaoston kanssa. Alla on siis tämän hetkinen toimintasuunnitelmamme ensi vuodelle, muutokset voivat kuitenkin olla vielä
mahdollisia ja kuten huomaat, päivämääriä ei ole vielä päätetty.

Perinteiset Oulun ja
Lapin alueen suunnittelupäivät vietettiin syyskuun
lopussa Rukalla. Hyppäsimme siis bussiin ja
suuntasimme nokan kohti
Kuusamoa. Perillä meitä
odotti Rukan iloinen meininki Karaokekarnevaaleineen.
Lauantain ja sunnuntain aikana
mietimme PAMin arvoja ja tulevaisuutta, vertasimme niiden
toteutumista nyt ja tulevaisuudessa suhteessa ammattiosastoihin.
Myös PAMilaiset nuoret ja heidän
aktiivisuutensa oli puheenaiheena. Nuoria toimintaan tarvitaan
ehdottomasti lisää, sillä nykyiset
aktiivijäsenet monissa osastoissa
alkavat lähentelemään eläkeikää.
Mutta kuinka saada nuoret kiinnostumaan ammattiosastojen, ja
ammattiliiton toiminnasta? Kas
siinäpä vasta pulma. Niin ja Aluehallintoviraston Päivi Suorsa kävi

Työttömien
jaoston
uudet tuulet

Helmikuu
Huhtikuu
Elo/syyskuu
Marraskuu
Joulukuu

Lounas ja etuusviidakkoon tutustuminen
Viikonloppu Rukalla yhteistyössä nuorisojaoston kanssa
Teatterivierailu
Jousiammuntaa yhteistyössä nuorisojaoston kanssa
Glögiä ja pipareita pikkujoulujen tiimoissa

Nina Karjalainen

Ensi vuoden toimintaa suunniteltiin iloisissa tunnelmissa.

kertomassa heidän kuulumisiaan ja
avaamassa tulevia työsuojeluhankkeita Pohjois-Suomen alueella, sekä kysymässä meidän mielipiteitä
niiden toteutukseen.

Uusien jäsenien hankinta todettiin erittäin tärkeäksi asiaksi
tulevaisuuden kannalta ja siihen
liiton taholtakin kannustetaan.
Tämän vuoden aikana jäseniä

hankkineita Oulun ja Lapin alueen
luottamusmiehiä muistettiinkin
suunnittelupäivillä aluepäällikkö
Paula Grekelän toimesta. Eikä toki
sovi myöskään unohtaa sitä, että

jokainen jo liiton jäsenenä oleva
jäsen on tärkeä. (Toim. huom.
myös sinä joka luet tätä tekstiä.)
Sekä lauantai, että sunnuntai
valkenivat Kuusamossa sumuisina ja kirpakoina, ilmassa oli
siis jo talven tulon tuntua. Koska
varmasti meistä suunnittelupäiviin osallistuneista jokainen on
työssään kokenut jos minkälaista,
oli ihana saada Sinikka Aholan pitämänä pieni rentoutushetki. Alaa
hoitotyöhön vaihtaneena entisenä
pamilaisena Sinikka tuli kertomaan
meille nykyisistä projekteistaan,
hänestä mahdollisesti kuulemme

vielä tulevaisuudessakin.
Suunnittelupäivät saatiin onnellisesti loppuun ja ensivuoden
ohjelmisto pakettiin, nyt jäämmekin siis innolla odottamaan
tulevaa vuotta 2013. Mitä kaikkea
se tuokaan tullessaan, jää vielä
nähtäväksi.
Nina Karjalainen

KOSKENLASKURETKI TOUKOKUUSSA 2012
Aamulla oli odottava tunnelma
ja sää oli mitä mainioin. Aurinko
paistoi komeasti. Kokoonnuimme
PAM-liiton toimiston eteen odottelemaan taxia. Matka kesti n.
30min. Oulun keskustasta Koiteliin ja perille päästyämme meitä oli
vastassa Grayling land -firmasta
kolme miestä. Menimme koskenlaskulähtöpaikalle autoilla. Tämän
jälkeen saimme laskuvarustuksen
ja vetäjät kertoivat rennon letkeästi
ohjeistusta ja turvallisuusasioita
melonnasta.
Lauttoja oli kaksi ja molempiin
mahtui kuusi melojaa ja kippari.
Kipparin tehtävä oli ohjata lauttaa
ja melojat meloivat ja nauttivat
vauhdin hurmasta. Saimme kokeilla lautan kääntyvyyttä, pyörähtämällä 180 astetta ympäri. Se
ei vaatinut juurikaan ponnisteluja.
Koskenlaskussa saimme kokea

tyrskyjä. Vesi pärski lauttaan ja
päällemme ja nauru raikasi joessa. Koskenlasku oli sen verran
lystiä puuhaa, että se loppui vähän
turhankin nopeasti. Milloin pääsemme uudestaan?
Menimme jakamaan kokemuksiamme nuotiopaikalle, jossa
meitä jo odotteli koskenlaskufirman yksi työntekijöistä. Hän oli
laittanut nuotioon tulen ja tarjosi
meille nokipannukahvit ja pullat.
Paistelimme siinä myös makkarat. Jaoin kaikille osallistuneille
rohkeudesta tikkarit jälkkäriksi
palkkioksi. Fiilis oli kyllä todella
aurinkoinen, niin kuin oli sääkin.
Porukka oli ihan intona retkestä.
Mukava reissu!
hut.

iset kuo

kevä
kosken
Koitelin

Kiitos kaikille mukana olleille!
Hanna Mosorin

Koitelin
kosken
kesyttä
jä
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Työpaikkakierroksella
K-kaupoissa

UUDEN OULUN KAUPUNGINOSIA

Uuden
naapurikunnan rajaasema

”Alussa olivat
suo, kuokka ja Jussin” suku

Vastausten tulee olla perillä 15.2.2013 menn.
PAM-Liikealan Oulun osasto ry 135,
Uusikatu 22, 90100 OULU tai
sähköpostilla p.kanniainen@pp.inet.fi
otsikolla ”Ristikko”. Voit lähettää vastauksesi
myös postikortilla tai kirjeellä, ellet halua
leikata lehteäsi. Muista liittää mukaan myös
yhteystietosi. Parhaat palkitaan!

Nimi
Osoite
Puhelin
Ammatti / työpaikka

1.

Mihin asti nykyinen kaupan työehtosopimus on voimassa?

2.

Mistä numerosta saat tietoa PAMin jäsenten työsuhdeasioista?

3.

Milloin viimeistään työvuoroluettelo on oltava työntekijöiden nähtävillä?

4.

Moneenko kahvitaukoon työntekijällä on oikeus, jos työpäivä kestää
vähintään 6 tuntia?

5.

Millä luvulla kuukausipalkka pitää jakaa jotta saadaan selville työntekijän
tuntipalkka?

6.

Kuinka pitkä on myyjän ja myymälätyöntekijän harjoitteluaika?

7.

Paljonko vähintään on myyjän kylmähuonelisä?

8.

Mikä on irtisanomisaika, työnantajan irtisanoessa työntekijän joka on ollut
töissä 3 vuotta?

Tarvikkeet:
• ohutta paperinarua 100 g
• metallirengas, halkaisija 30 cm
• pyöröpuikko nro 10 – 15
• 40 lampun valosarja

Mitkä syntymäpäivät ovat palkallisia vapaapäiviä, niiden ollessa työpäiviä?

10. Seuraava yleiskorotus palkkoihimme on 1,9%. Milloin korotus astuu
voimaan?
Vastausten tulee olla perillä 15.2.2013 mennessä. PAM-Liikealan Oulun osasto ry
135, Uusikatu 22, 90100 OULU tai sähköpostilla p.kanniainen@pp.inet.fi otsikolla
”Tietovisa”. Muista liittää mukaan myös yhteystietosi. Parhaat palkitaan!

1.

Kevään Liikeala Oulu -lehden Tietovisan vastaukset.

4. ”Ketkä näyttelivät pääosissa James Cameroninohjaamassa
””Titanic”” elokuvassa?”
5. Mikä on laulaja Olavi Uusivirran oikea nimi?
6. Missä otettiin käyttöön 3.4.2012 Suomen toinen biokaasun tankkausasema?
7. Mikä on peruspäivärahan suuruus v.2012 Suomessa,
ilman korotuksia keskimäärin /kk?
8. Kenen luoma on John Carter Marsin sankari?
9. Mikä liputuspäivä on 9.4?
10. Missä maassa valmistetaan Tunturi polkupyörät?

Raija Puirava,
toimitsija
Palvelualojen ammattiliitto
PAM ry, Oulu

Helena Rimpeläinen

Laatinut Pentti Kanniainen

1. Monesko Suomen presidentti on Sauli Niinistö?
2. Minkä niminen on prinsessa Victorian ja prinssi Danielin esikoistytär?
3. Montako aikuisten jääkiekon suomenmestaruutta on Oulun Kärpillä?

ten että tyytyväinen henkilökunta
on kaupan käyntikortti ja tekee
kauppiaalle parasta mahdollista
tulosta.
Mukavan mielen jätti meille
kiertäjille pitkäksi aikaa vierailu
eräässä K-kaupassa. Kaupan ovelle tultaessa myymälästä kantautui
kauppiasrouvan ja henkilökunnan
iloinen nauru. Kauppias järjesti
meille pienen hetken keskustella
henkilökunnan kanssa menemällä
itse kassalle. Ja kun keskustelimme henkilökunnan kanssa, tyytyväisyys työpaikkaan näytettiin
meille vieraille avoimesti. Pihalla
vielä asiakas kertoi että, jos on
pahalla tuulella, niin ei voi olla
enää kun käy tässä K-kaupassa.
Tällainen lienee sitä kaikkein
parasta mainosta kaupalle! Eikä
muuten maksa mitään!

Valokranssi

TIETOVISA

9.

Viikko 37 tulee joka vuosi ja tämä tarkoittaa sitä, että PAMista
jalkaudutaan silloin työpaikkakierrokselle. Tämä vuonna
kohderyhmänä olivat Keskon alle
kuuluvat kaupat ja kauppaketjut.
Oulun talousalueella PAMin henkilökunta ja aktiivit kiersivät 38
K-lipun alle kuuluvaa työpaikkaa.
Yhteensä koko Oulun läänissä 78
kauppaa saivat vieraita PAMista.
Tuomisina henkilökunnalle jaettiin
mm. lisätyöoppaita, heijastimia ja
silmälasipyyhkeitä.
PAMilaiset vieraat otettiin yleensä mielihyvin vastaan. Tunnelma
kaupoissa vaihteli paikasta toiseen
mentäessä. Toisissa kaupoissa
tunnelma oli kireämpi, toisissa
iloisempi. Oli hämmästyttävää
todeta, kuinka helposti tunnelman
aistii. Sen onko työpaikalla kiva ilmapiiri työskennellä vai onko asiat
huonommin. Työilmapiiri asioihin
olisikin tärkeää kauppiailla satsata, ja siten arvostaa henkilökuntaa.
Arvostus näkyy tuloksena myös si-

12.
Estelle Silvia Ewa Mary
Kuusi. 81,04,05,07,08
miehet ja 2012 naiset
Leonardo DiCaprio ja
Kate Winslet
Olavi Uusivirta
Haapajärvellä ammattiopiston
opetusmaatilalla.
674 / kk
Edgar Rice Burroughs
Mikael Agricolan päivä
Unkarissa

2.

1. Luo 55 silmukkaa puikolle.
Yhdistä renkaaksi ja neulo aina oikein neuletta
kunnes narua on jäljellä noin 5 m.
Päättele silmukat löysästi.
2. Kiedo valosarja metallirenkaan ympärille,
sido sieltä täältä paperinarulla.
3. Rullaa neulos renkaan päälle.
Valmiin kranssin voi ripustaa
ikkunaan tai seinälle.

3.
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Juustofondue

PERHERETKI TAMPEREELLE
4.-5.8.2012
Oulusta lähdimme ajamaan etelää
kohti kello 9.00. Matka oli todella
pitkä. Ruokailemaan pääsimme
Viherlandiaan, eli rehumetsään
klo 13. Söimme bufee-pöydästä
vatsamme täyteen, jonka jälkeen
tutustuimme Viherlandiaan, siellä
oleviin eläimiin ja laajaan kasvillisuuteen. Papukaijat olivat tyhmiä,
kun ne rääkyivät koko ajan.
Kahden tunnin oleilun jälkeen
jatkoimme matkaa kohti Tamperetta. Samaan aikaa Jyväskylässä
oli rallit, joten varauduimme
hitaaseen loppumatkaan. Onneksi
rallien katsojat olivat tulossa vastavirtaan meihin nähden, niin he
eivät hidastaneet paljoakaan meidän matkantekoa. Ralliautojakin
näimme matkan varrelle, kun ne
olivat juuri siirtymäetapilla. Yhden

siltatyömaan takia, jouduimme
kiertotielle, mutta aikataulun
mukaisesti saavuimme hotelli
Rosendahliin kello 17.
Majoituimme huoneisiimme,
kävimme päivällisellä ja lähdimme rannalle, jossa iltaohjelmassa
oli toisiin tutustumista ja leikkimielisiä kilpailuja. Ilma oli hieman
viileä, mutta osa porukasta kävi
kuitenkin uimassa. Hotellissa oli
myös uima-allas, jonne jotkut
suunnistivat iltaohjelman jälkeen.
Sitten vain pisulle, pesulle ja
nukkumaan. Sunnuntain pitkää
huvittelu päivää varten täytyi kerätä voimia.
Aamulla pääsimme hotellin
ravintolaan aamupalalle, josta
löytyi syötävää kaikkien makuun.
Puoli kymmeneltä lähdimme ho-

tellista Särkännimeen. Halusimme
olla jonossa ensimmäisinä ovien
avautuessa, jotta ehtisimme nauttia varmasti riittävän monta tuntia
kieputuksesta. Säätiedotuksessa
oli luvattu vesisadetta, mutta onneksi saimme nauttia koko päivän
auringonpaisteesta ilman vesipisaraakaan (jos tukkijoen vesipisaroita ei lasketa). Konstasta paras
laite oli Tee-kuppi ja taikajoella
oli mukava seilata. Tuukan ja ViliKallen mielestä parhaat kyydit sai
MotoGee:n kyydissä. Kaija ja minä taas mietimme koko päivän, että
uskaltaisimmeko mennä Tornadon
kieputettavaksi. Onneksi rohkeus
riitti. Paras laite kaikista!
Paluumatkalle lähdimme viiden
aikoihin. Kylläpä autossa oli hiljaista porukkaa. Nukkumatti vei

monta matkalaista mennessään.
Sehän oli vain hyvä juttu, sillä
kotiutuminen meni pikkutunneille. Paluumatkalla pysähdyimme
kahvittelemaan ja haukkaamaan
iltapalaa, muuten ajelimme reippahasti Olympialaisia seuraten.
Tupoksessa piti auto lyödä hetkeksi parkkiin, että kuljettajamme Jorikin sai katsoa miesten 100
metrin finaalin. Poikien kommentti
reissusta oli “ihan semi, viis kautta
viis” siis suomennettuna tosi kiva
ja rento reissu.
Reissumuistelon on kirjoittanut
Kirsi, mutta Tuukan ja Konstan
mielipiteet ja kommentit ovat täydentämässä tekstin sisältöä.

Angry bird kakku
Ensiksi tein 4-munan suklaakakkupohjan:
4 munaa
1½ dl sokeria
1 dl vehnäjauhoa
3/4 dl perunajauhoa
1 tl leivinjauhetta
3 rkl kaakaojauhetta.

Laita heti uuni lämpiämään 175 asteeseen.
Munat ja sokeri vaahdotetaan. Kuivat aineet sekoitetaan keskenään ja lisätään vaahtoon kevyesti sekoittaen.
Voitele puolipallo vuoka (itse tein jalkapallo kakkuvuoalla)
ja korppujauhota se. Kaada taikina vuokaan ja paista kullan
ruskeaksi, noin 30-40 min. Testaa kypsyys puutikulla (grillitikku).
Jos tikkuun ei jää taikinaa, niin kakku on valmis.

Joulun välipäivinä on mukava kokoontua ystävien tai perheen kanssa saman pöydän ääreen ja valmistaa helppo ja
rento fondue- illanistujainen. Fondue on hyvin perinteinen,
alkujaan Sveitsiläinen illanistujais-ruoka.
Tarvitset hyvän padan. Paras on valurautainen, pinnoitettu
pata. Lisäksi tarvitset sprii-keittimen, joka pitää fonduen
lämpimänä ja juoksevana. Dippaamiseen tarvitset pitkävartisia haarukoita, jotteivät sormet pala.
Ohjeeseen olen valinnut hyvin perinteiset, Sveitsiläiset
juustot, jotka kuuluvat aitoon alkuperäiseen fondueen.
Vacherin- juustoa löytyy Stockmannin juustotiskiltä. Sen
voit korvata esim Appenzeller- tai emmentaler- juustoilla.
Emmental tekee fonduesta venyvää, joten en suosittele sitä,
jos haluat syödä siistimmin. Gruyere-juusto on mielestäni
ehdoton fonduen ainesosa, joten sitä en suosittele korvaamaan millään.
Perinteisesti fondueen dipataan hyvää, eilistä maalaisleipää.
Voit tarjota myös keitettyjä kasviksia, perunoita, kukka-ja
parsakaalta, tankoparsaa, juureksia.

Juustofondue neljälle
1 valkosipulin kynsi
3 dl nuorta, hapokasta valkoviiniä
(riesling, pinot gris, sauvignon blanc)
400 g raastettua Gruyere-juustoa
400 g raastettua Vacherin fribourgeois- juustoa
2 tl maizenaa
(0,5 dl kirch- likööriä)
Ota fondue-pata ja sivele sen sisäpinta halkaistulla valkosipulin kynnellä. Laita pata levylle kuumenemaan. Lisää
viini ja raastetut juustot. Kun juusto on sulanut ja seos
kuplii, sekoita maizena tilkkaan vettä, tai halutessasi käyttää kirch-likööriä, siihen. Lisää neste-maizenaseos juustoviini-seokseen koko ajan sekoittaen. Anna kiehua hiljalleen
vielä viitisen minuuttia. Tässä välissä kuutioi leipä ja muut
dipattavat.
Nosta pata lämmönlähteen päälle, keskelle pöytää, josta
jokainen voi dipata haluamiaan lisäkkeitä. Jokaisen ruokailijan tehtävä on estää juustoseoksen tarttuminen pohjaan ja
reunoille. Täten siis jokainen dippaaja vuorollaan raapaisee
leipäpalalla pohjaa ja reunoja, sekoittaen samalla seosta.
Juomaksi fonduelle käy loistavasti viini, jota käytät itse fonduen valmistukseen. Myös vahva, musta tee on perinteinen
Sveitsiläinen juoma tarjottava.
Anne Ylivirta

Anna kakun jäähtyä, jonka aikana ehdit hyvin
valmistaa täytteen.
Mansikkatäyte:
250 g mansikoita (jos pakastemansikoita, niin
valuta mehu siivilässä pois)
2½ dl mansikkakermaa
½ prk rahkaa tai appelsiinituorejuustoa
½ dl vaniliinikreemijauhetta
(2 rkl sokeria)
Soseuta mansikat. Vatkaa mansikkakerma. Sekoita vaahdon joukkoon mansikkasose, rahka ja vaniliinikreemijauhe. Lisää sokeria tarpeen mukaan.
Leikkaa kakku vaakasuunnassa kolmeen osaan. Kostuta kakkua yhteensä noin 1½2 dl:lla haluamallasi kostukkeella. Itse käytin sprite-appelsiinimehuseosta. Kasasin kakun hyytymään kakkuvuokaan. Väleihin laitoin mansikkahilloa ohuelti,
sitrusrahkaa ohuelti ja mansikkatäytettä reiluhkosti. Toistin saman myös toiseen
väliin. Peittelin kakun kelmulla jääkaappin hyytymään seuraavaan päivään.
Juhlapäivän aamuna otin kakun jääkaapista, vatkasin purkin kermaa, jolla peittelin kakun kauttaaltaan. Kaulitsin marsipaanit ja muotoilin niistä vihaisen linnun.
Kirsi
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PAM-Liikealan Oulun osasto ry 135

OSASTON TOIMISTO
Avoinna ma-to klo 9-12, 13-16
Uusikatu 22, 4. krs, 90100 OULU
p. (08) 376 249 tai 044 5450 135 (toimistosihteeri)
sähköposti: osasto135@liikealanoulunosasto.fi
www.liikealanoulunosasto.fi

Kuusamon Rukalla sijaitsevat
osaston omistamat
KANERVA RUKA ja SALMI
ovat pamilaisten vuokrattavissa.
Voit varata yhden ajanjakson kerrallaan eli
käytettyäsi varauksen voit varata uuden.

Toimistolta saat tietoa osaston järjestämistä
tapahtumista ja retkistä ym.
Seuraa myös ilmoittelua pam-lehdessä,
www.liikealanoulunosasto.fi ja
facebook.com/liikealanoulunosasto

Salibandyä

Jäsenedut saadaksesi varaudu esittämään
jäsenkorttisi sekä tarvittaessa muu etuun
oikeuttava todistus. Huom. toimistolla käy vain
käteismaksu.

osaston vuorolla maanantaisin klo 18-19
Hintan koululla.
Tervetuloa pelaamaan!

JÄSENETUJA LIIKUNTAAN!
Uintiin, kuntosalille tai sulkapalloon osaston toimistolta (huom. käteismaksu)
10 kerran OuluCard-liikuntakortit
26 €/15 € (työtön, eläkeläis- tai opiskelijajäsen)
+ korttipantti 3 € ensimmäisestä kortista, jatkossa tyhjän Cardin vaihto ladattuun.
6 liikuntakorttia/vuosi (uusi kortti noin joka toinen kk)
Huom. aleryhmän korttia käytettäessä liikuntapaikassa varauduttava esittämään
myös alennukseen oikeuttava todistus.
OuluCardin käyttöpaikat:
• Oulun uimahalli (uinti, kuntosali)
• Ouluhalli (kuntosali, sulkapallo)
• Vesi-Jatuli, Haukipudas

• Raatin uimahalli (uinti, kuntosali, sulkapallo)
• Linnanmaan liikuntahalli (kuntosali, sulkapallo)

tai
Zimmarin 5 kerran uintisarjakortti 14 €
10 sarjakorttia/vuosi

PAMEläkeläiset
Oulu
Kerho kokoontuu
kuukauden
ensimmäinen
keskiviikko
Aleksinkulmassa
klo 13.
Seuraa ilmoittelua
Oulu-lehden
palstalla.
Hilkka
p. 040 557 4428

Ilman liittoja moni asia olisi aika hullusti työelämässä. Työehdoista ja
palkoista saisi jokainen neuvotella itse. Nyt niistä neuvottelee yli 225 000
jäsenen liitto.
Jos haluat vaikuttaa siihen, miten iso on liiton voima, puhu myös kaverillesi
jäsenyydestä. Kun kaverisi liittyy, saat palkinnon. Myös PAM palkitsee
jäsenhankkijat!
Liiton ja osaston palvelut kustannetaan jäsenmaksuvaroin. Ammattiosasto
saa osan jäsenmaksuista toimintaan. Mitä enemmän (varsinaisia=maksavia)
jäseniä, sitä enemmän on mahdollisuuksia järjestää jäsenille toimintaa ja
tarjota jäsenetuja.

Nyt kaikki mukaan kilpailemaan ja hankkimaan
uusia jäseniä ammattiosastoomme 135!

JÄSENHANKINTAKILPAILU
ajalla 1.12.2012 – 30.4.2013

Liittyvien jäsenten tulee olla varsinaisia jäseniä, ei opiskelijajäseniä.
Tee näin:
1. Täytä kaverisi kanssa liittymislomake netissä pam.fi -> Osallistu -> Suosittele jäsenyyttä
2. Merkitse oma nimesi ja jäsennumerosi tai syntymäaikasi kohtaan “jäsenyyttä suositteli”.
Muista myös merkitä ammattiosastokohtaan 135.
Tee samoin, jos täytät paperisen liittymislomakkeen.

Palkintona voittajalle:
viikko osastomme upealla
mökillä Kuusamossa.

KANERVA RUKA
Kaukonraitti 6 C 8, Kelorivitalo 80+14 m²
tupakeittiö, oleskelutila, 3 mh,
vuodepaikkoja 6+1

SALMI
Kaukonraitti 4 D 1, Paritalo 80+12 m²
tupakeittiö, 3 mh, parvi, vuodepaikkoja 7.
Vuokraushinnat v. 2013
Ajalla

Viikko

6.1.-17.2.2013
17.2.-21.4.
21.4.-16.6.
16.6.-23.6.
to-su 20.-23.6.
23.6.-22.12.
22.12.-29.12.
29.12.135.1.2014

Pe-Su

os. 135

pamilaiset

os. 135

pamilaiset

280€
480€
200€
350€

350€
600€
250€
450€

170€

215€

130€

160€

250€
170€

310€
215€

280€
480€

350€
600€

480€

600€

+ Ruka-Ko Oy:n palvelumaksu 10€

Vaihtopäivä sunnuntai. Huom. Ei lemmikkieläimiä.
Voit varata yhden ajanjakson kerrallaan eli
käytettyäsi varauksen voit varata uuden.
Vuokrauksessa noudatetaan
yleisiä peruutusehtoja.
Lisätiedot: Ruka-Ko Oy
ja www.liikealanoulunosasto.fi.
Vuokraus:

Ruka-Ko Oy
ma-pe klo 10-17 p. (08) 866 0088.
Mukavia hetkiä Kuusamossa!

