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OULU

Perinteisen työn ja työntekijöiden arvostus on nykyään todella heikkoa. Vähittäiskaupan puolella työstä 
maksetaan yleensä alinta mahdollista työehtosopimuksen mukaista taulukkopalkkaa.

Työntekijöiltä vaaditaan joustoja, työsopimukset ovat yleisesti osa-aikaisia ja useasti myös määräai-
kaisia, työntekijät tuntuvat olevan yrityksen toiminnan kannalta vain välttämätön paha.

Esimerkiksi kauppojen kassatyöntekijöiden pitää osata pankin, postin ja veikkauksen työtä varsinaisen 
kassatyön lisäksi, mutta ollaanko näistä lisätaidoista valmiita maksamaan?

Kuinka mahdottoman vähän maksetaan siivoojille, heidän tärkeästä kaikille välttämättömästä työstä, 
ja sitten vielä ihmetellään miksi siivousala ei kiinnosta. Kun työehtosopimuksista neuvotellaan, meille 
pienipalkkaisille kerrotaan, kuinka tärkeää maamme tulevaisuuden ja kilpailukyvyn kannalta on säilyttää 
palkkamaltti.

Nykyaika on ihmeellistä, jos olet johtavassa asemassa, niin palkoissa, palkankorotuksissa ja palkki-
oissa ei tunnu olevan mitään ylärajaa. Herää kysymys, missä silloin on palkkamaltti?

Urheilijoille ollaan valmiita maksamaan huimia palkkoja, ja pelien keksijöistä voi tulla muutamassa 
vuodessa miljonäärejä. Onko tulevaisuudessa todellakin niin, että kaikki kannattava työ on jotain virtu-
aalityötä tai perustuu johonkin hauskaan harrastukseen, ja firmoissa kannattaa pitää vain isopalkkaiset 
johtajat, ja tekevätkö robotit sekä automaattikassat kaiken perinteisen työn?

Uskon kuitenkin, että meidän töitä ei tulevaisuudessakaan voi tehdä etätyönä vaan tekeviä käsiä ja 
palvelevia työntekijöitä tarvitaan.

Terveisin 
PAM-Liikealan Oulun osaston puheenjohtaja
Pentti Kanniainen

Pena pulkkamäessä.

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.

ARKIPYHÄVIIKON TYÖAJAN LYHENNYKSET

vko pvm arki- tai juhlapyhä työaika (h)/ työajan-
   päivät lyhennys /h)

49/2013 pe 6.12. Itsenäisyyspäivä 30/4 7,5

52/2013 ti 24.12 Jouluaatto 22,5/3 7,5

52/2012 to 26.12. Tapaninpäivä 22,5/3 7,5

1/2014  ke 1.1. Uudenvuodenpäivä 30/4 7,5 Lä
hd

e: 
pa

m
.fi

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.

Liittyvien jäsenten tulee olla varsinaisia jäseniä, ei opiskelijajäseniä.
Tee näin:

1. Täytä kaverisi kanssa liittymislomake netissä pam.fi àOsallistu à Suosittele jäsenyyttä
2. Merkitse oma nimesi ja jäsennumerosi tai syntymäaikasi kohtaan ”jäsenyyttä suositteli”.

Muista myös merkitä ammattiosastokohtaan 135.
Tee samoin, jos täytät paperisen liittymislomakkeen. 

JÄSENHANKINTAKILPAILU
NYT KAIKKI MUKAAN KILPAILEMAAN 

AJALLA 1.6. - 31.12.2013 

Palkintona voittajalle: viikko osastomme upealla mökillä Kuusamossa.

135
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PAMIN 
EDUSTAJISTO: 
Luottopakista 
maalikuninkaaksi  
Miltä kuulostaisi ajatus 
palvelualojen ”Out of 
Service-hour” -kampanjas-
ta? Työelämässä arvon pitää 
konkretisoitua kunnollisina 
työehtoina ja terveenä työ-
ilmapiirinä, linjasi Hattulas-
sa 14.-15.11. kokoontunut 
PAMin edustajisto.

Palvelualat ovat niin Suomessa 
kuin koko Euroopassa kiistatta 
suurin työllistäjä. EU-alueella 
jo 70 prosenttia ihmisistä työs-
kentelee palvelualoilla. Alat 
ovat avainasemassa yhteiskun-
nallisen arjen toimivuuden kan-

nalta. Avainasemasta huolimatta 
vastentahtoinen osa-aikaisuus, 
nollatuntisopimukset, jatkuvat 
kilpailutukset, pienistäkin lisistä 
taistelut, harjoittelijoiden käyttö 
korvaavana työvoimana ja erilai-
set työsuojelulliset ongelmat ovat 
läsnä jatkuvasti, ja työntekijän arki 
näyttäytyy usein aika ankeana.

Työnantajien sekaantuminen 
luottamushenkilövalintoihin tai 
liiton jäsenyyden mustamaalaa-
minen eivät anna hyvää kuvaa 
suomalaisesta yritysjohtamisesta. 
Poikittaisen mailan antamisen 
työntekijöiden edustajille on 
loputtava. Menestyneimmissä 

suomalaisissa yrityksissä vallitsee 
aito yhteistoimintahenki ja työn-
tekijöitä toimintavaltuuksineen 
kunnioitetaan. Miksi menesty-
neimpien listalla on kovin vähän 
palvelualojen yrityksiä - niitä, 
jotka juuri nyt luovat suomalaista 
työllisyyttä ja kasvua? Pamilaisten 
on oltava rohkeita!

Tuore työllisyys- ja kasvusopi-
mus osoitti, että työntekijät kantoi-
vat vastuunsa ja tekivät solidaarisia 
ratkaisuja vaikeina aikoina, mutta 
yhtä lailla on nähtävissä, että pää-
oman ja yksittäisten johtajien valta 
lisääntyy toisella puolella pöytää. 
Kehitys ei ole sattumanvaraista tai 
yksittäisten tilanteiden synnyttä-
mää, vaan työntekijöiden oikeuk-
sien kunnioittaminen, elämiseen 
riittävän palkan turvaaminen ja 
kunnollisten työehtojen takaami-
nen ovat talousvoimien jatkuvien 
hyökkäysten kohteena. Ei ole ole-
massa muusta Euroopasta irrallaan 
olevaa pohjoismaista lintukotoa, 
vaan suomalainen ay-liike on sa-
massa suossa jo pitkään jatkuneen 
kansainvälisen kehityksen kanssa, 
jossa hyvinvointi keskittyy yhä 
harvemmille, työntekijäjärjestöjä 

ei kuulla ja tavallisen työssäkäy-
vän ihmisen asioita vähätellään.

Kevään Euroopan parlamentin 
vaaleissa PAMin kaltaisten vah-
vojen ammattiliittojen on tuotava 
selkeä vaihtoehto nykyiselle 
poliittiselle ilmapiirille. Turhan 
sääntelyn purkamisen varjolla ei 
saa irtisanoutua työntekijöiden 
yhdenvertaisuuden turvaamises-
ta, vaan komission on vahvistet-

tava työelämän perusoikeuksia 
lisäämällä sosiaalinen pöytäkirja 
EU:n perussopimuksiin. Euroop-
palainen kolmikanta vahvistaa 
koko alueen taloutta, tuottavuutta, 
hyvinvointia ja eheyttä. 

Vastaukseksi heille, joille ihmi-
nen on vain kaupan kassa tai vain 
siivooja, tarjoamme ajatuksen 
”Out of Service-hour” kampan-
jasta. Earth hour- energiansäästö-

Vihdoikin saatiin hyväksyttyä 
työllisyys- ja kasvusopimus, jon-
ka parasta antia oli euromääräinen 
palkankorotus. Palvelualojen am-
mattiliitto PAMin 2. varapuheen-
johtaja Kaarlo Julkusen mukaan 
euromääräinen korotus pienentää 
naisten ja miesten välistä palkka-
haitaria ja yksittäisenä päätöksenä 
se on tärkeä askel tasa-arvoisem-
man palkkakehityksen suuntaan.

- Seuraavaan sopimuskie-
rokseen on valmistauduttava jo 
hyvissä ajoin, jotta pystyisimme 
aidosti vaikuttamaan naisten ja 

Tarvitsemme nais- ja tasa-arvosopimuksen 
palkkaerojen kaventamiseen 

miesten välisten palkkaerojen 
kaventamiseen. Suuri askel tasa-
arvoisemman palkkakehityksen 
puolesta voisi tapahtua sopimus-
kauden toisesta jaksosta päätettä-
essä, toteaa Julkunen.

Työmarkkinajärjestöt kokoon-
tuvat tarkastelemaan yleistä ta-
loudellista tilannetta kesäkuussa 
2015, rakenteellisen uudistuksen 
toteuttamista, työllisyyden, vien-
nin ja kilpailukyvyn kehitystä 
sekä näihin vaikuttaneita tekijöitä. 
Julkunen pelkää, että työmarkki-
nakeskusjärjestöjen neuvottelu-

pöydän täydellinen miesvaltaisuus 
vaikuttaa lopputuloksiin.

- Keskusjärjestörajat ylittävä 
naispalkkaohjelma voisi olla keino 
palkkatasa-arvon saavuttamiseksi. 
Ohjelman valmistelu tulisi aloittaa 
pian, koska sen rakentaminen vie 
aikaa ja työpanosta. Toivonkin, 
että seuraavan laajapohjaisen 
ratkaisun nimi olisi nais- ja tasa-
arvosopimus, esittää Julkunen

- Liittotasolla olen tyytyväinen 
erityisesti kiinteistöpalvelualan 
alimpien palkkojen suunnitelmal-
liseen kehittämiseen. 

Ansiokehitysohjelman johdosta 
palkankorotukset tulevat olemaan 
vuositasolla noin 2 prosenttia 
suurempia kun yleiskorotukset, 
kertoo Julkunen

PAM 2. varapuheenjohtaja 
Kaarlo Julkunen puhui SAK:n 
ammatillisen paikallisjärjestön 
tilaisuudessa Oulussa tiistaina 
29.10.2013. 

   
   
Lähde: pam.fi

Ammattiyhdistysliikkeen ja am-
mattiliittojen perustehtävä on 
huolehtia työntekijöiden palkka- 
ja työehdoista. Lähtökohtana on 
yhteinen sopiminen. Tänä syk-
synä, monien vaiheiden jälkeen, 
päädyttiin jatkamaan keskitettyjen 
sopimusten aikakautta. Laaja työl-
lisyys- ja kasvusopimus todettiin 
kattavaksi 25.10.2013.

Pian viime kesän lomien jälkeen 
tuli selväksi, että suomalainen 
yhteiskunta tarvitsee laajan yh-
teisen sopimuksen turvaamaan 
työllisyyttä ja työntekijöiden ase-
maa. Työmarkkinakeskusjärjestöt 
pääsivät 30.8.2013 sopimukseen 
keskitetystä työllisyys- ja kasvus-
opimuksesta. Ratkaisua oli yritetty 
synnyttää jo alkukeväästä huonoin 
kokemuksin. 

Suomessa talouden synkät pilvet 
ovat lisääntyneet mitä pidemmälle 
vuosi on kulunut. Nyt syksyllä saa-
vutetulla ratkaisulla haetaan ennen 
kaikkea ennustettavuutta Suomen 

talouteen ja eväitä parempaan 
työllisyyteen. Keskusjärjestöjen 
yhteisen laskelman mukaan 
ratkaisun työllisyysvaikutus voi 
nousta aina 50 000 työpaikkaan 
vuosina 2014–2015. 

PAM käynnisti ratkaisun 
pohjalta alakohtaiset neuvottelut 
liiton hallituksen päätöksen mu-
kaisesti. Syyskuussa kokoontui-
vat mm. kaikki sopimustoimintaa 
ohjaavat sopimusalatoimikunnat 
neuvotteluja pohjustamaan. Neu-
vottelut käytiin kaikilla sopimus-
aloilla kahdeksan viikon aikana ja 
lopputulokseen päästiin lähestul-
koon kaikissa sopimuksissa.

Työllisyys- ja kasvusopimuk-
sessa on sovittu kaksi jaksoa, 
joista ensimmäinen 22 kuukautta 
kaupan alalla. Toinen sopimus-
jakso päättyy kaupan sopimuksen 
osalta 31.1.2017. Eli kaupan uu-
den työehtosopimuksen sopimus-
kausi on 1.5.2014-31.1.2017. 
Palkankorotukset toteutetaan 

ensimmäisessä jaksossa siten, 
että 20 euron yleiskorotus mak-
setaan neljän kuukauden kuluttua 
sopimuskauden alusta lukien 
1.9.2013. Toinen palkankorotus 
on suuruudeltaan 0,4 prosenttia 
ja se maksetaan 1.9.2014. Toisen 
sopimusjakson korotuksesta neu-
votellaan keskusjärjestöjen välillä 
15.6.2015 mennessä. Jollei sopua 
synny, sopimus päättyy 29.2.2016 
ja olemme jälleen liittokierroksen 
neuvotteluissa.

Työnantajakeskusjärjestöt ja 
varsinkin yrittäjäjärjestöt ovat 

viimeisen vuoden ai-
kana esittäneet tiheään 
heikennyksiä työehto-
sopimusmääräyksiin. 
Esitykset ovat vaihdel-
leet palkanalennuksista 
lomaltapaluurahan 
poistamiseen, työajan 
pidentämiseen ja saira-
usajan palkanmaksun 
heikennyksiin. Tämän-
suuntaiset esitykset tor-
juttiin nyt saavutetussa 
keskitetyssä ratkai-
sussa ja kaupan alan 
työehtosopimuksessa. 
Kaupan työnantajat 
halusivat mm. pois-
taa lisät sairausajan 
palkasta ja tämä kiista 

ratkesi vasta viimeisen päivän 
neuvotteluissa. Muutosta emme 
hyväksyneet.

Työllisyys- ja kasvusopimus 
tuo palkankorotuksen lisäksi 
parannuksia mm. työttömyys-
turvaan. Soviteltuun työttömyys-
päivärahaan tulee 300 euron 
suojaosa, joka ei leikkaannu hen-
kilön ottaessa vastaan lyhyitä työ-
suhteita. Työttömyyspäivärahan 
omavastuuaika putoaa seitsemäs-
tä päivästä viiteen. Työttömyys-
turvan muutokset tulevat voimaan 
1.1.2014. Ratkaisu tuo selkeyttä 

myös eläkejärjestelmän uudista-
misen neuvotteluiden aikataulusta 
sekä työeläkemaksujen tasosta 
vuosina 2014–2016. Lisäksi selvi-
tetään mm. neuvottelujärjestelmää, 
arkipyhiä, työajan vakiintumisen 
kriteereitä sekä nuorten työllis-
tämisen edistämiseen liittyviä 
toimenpiteitä.

Kaupan työehtosopimusrat-
kaisussa on sovittu palkkausjär-
jestelmän sekä alan työehtojen 
kehittämisestä usean eri kokonai-
suuden osalta. Jatkuvassa neuvotte-
lussa käsitellään mm. ikäohjelmien 
laatimista yrityksiin sekä lisätyön 
tarjoamisen selkeyttämistä. Palk-
kausjärjestelmän uudistamisen 
aikataulu lyötiin myös lukkoon, 
järjestelmä valmistellaan syksyyn 
2015 mennessä. Käyttöönotosta 
sovitaan vielä erikseen.

Kaupan alan palkkausjärjes-
telmän uudistaminen on iso ko-
konaisuus. Palkkausjärjestelmän 
tulisi kestää useita vuosia eteen-
päin. Uudessa järjestelmässä tulisi 
pystyä huomioimaan niin myynti-, 
varasto- kuin toimistotyön tule-
vaisuus ja mahdolliset muutokset. 
Verkkokauppa laajennee tulevina 
vuosina ja työ ainakin osalla työn-
tekijöistä muuttuu tästäkin syystä. 
Miten nämä kaikki vaikuttavat 
palkanmuodostukseen? Toivon, 

kampanjan tavoin vartijat, myyjät, 
kampaajat, kiinteistönhoitajat, sii-
voojat, kokit, tarjoilijat ja lukuisat 
muut palveluammateissa toimivat 
pitävät tunnin tauon – säästääk-
seen itseään. Jokainen työntekijä 
on arvokas ja työelämässä arvon 
pitää konkretisoitua kunnollisina 
työehtoina ja terveenä työilma-
piirinä.

    
 

Terveisiä
pääkallopaikalta   

että myös ammattiosastoissa kes-
kusteltaisiin palkkausjärjestelmän 
kehittämistarpeista, ”kentän ääni” 
on saatava kuuluviin.

Ay-liikkeellä työt eivät ole lop-
pumassa. Teemme töitä PAMissa 
hartiavoimin, jotta vastentahtoinen 
osa-aikatyö ja nollasopimukset 
saataisiin kuriin lainsäädäntömuu-
toksin. Olemme sopineet työnan-
tajaliiton kanssa myös siitä, että 
haemme yhdessä muitakin keinoja, 
joilla työtä voitaisiin jatkossa teet-
tää yhä enemmän kokoaikaisesti. 
Miksi näin? Kaupan ala on Suo-
men suurin toimiala työllistäjänä. 
Alan on tarjottava myös säälliset 
työsuhteet. Maine vastuullisina 
työllistäjinä pitäisi kiinnostaa 
kaikkia toimijoita.

Marraskuun terveisin,
Jaana Ylitalo, 
1. varapuheenjohtaja
Palvelualojen ammattiliitto
PAM ry

Kaarlo Julkunen
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Syyskuinen keskiviikkoiltapäivä 
pysäytti hetkeksi monen tiima-
rilaisen elämän. Tieto yrityksen 
konkurssista tuli ensimmäisenä 
asiakkailta. Shokki, epätietoisuus 
ja huoli tulevasta iskivät rajusti. 
Mitä nyt, mitä tehdään? Ketjun 
sisäinen tiedotus toimi kuitenkin 
heti ja tuli tieto että töitä jatketaan 
toistaiseksi normaalisti.

Asiakkaiden reaktiot yllättivät. 
Osa oli huolissaan omista joulukor-
teistaan, toiset tuli ihmettelemään 
miksi kaikki tavara ei olekaan 
-70%  ja kylillä kerrottiin että 5€ 
muovikassilla saa kantaa tavaraa 

pois. Onneksi iso osa asiakkaista 
ymmärsi myyjienkin tilanteen. 
Saimme kannustusta, voimaa ja 
rukouksiakin jaksamiseen. Kiitos 
siitä. Jatkuva kysely ja asioiden 
selittäminen itsekin epävarmana 
tilanteesta oli silti raskasta. Töitä 
piti jatkaa kun ennenkin.

Kahden päivän päästä koko 
henkilökunta sanottiin irti ja 
viimeinen työpäivä olisi kahden-
viikon kuluttua. Se oli surullinen 
ja epätodellinen perjantai. Seu-
raavalla viikolla saimme tiedon 
että konkurssipesä palkkaa kaikki 
haluavat myyjät entisin sopimuk-

sin määräaikaisina työntekijöinä 
vuoden loppuun, osalla työ voi 
kuitenkin loppua aiemmin. Kon-
kurssipesä hakee myös kaikki 
saatavat henkilökunnalle. Tämä 
helpotti monen myyjän elämää. 
Nyt jatketaan töitä ja joulun odo-
tusta, raskasta ja kiirettä on, kuten 
muillakin työpaikoilla.

Näin ison ketjun ja pörssiyhtiön 
konkurssi on herättänyt ihmetys-
tä. Mihin ollaan menossa? Miten 
tullaan toimeen osa-aikaisina ja 
pienipalkkaisina. Kenellä on enää 
työ jolla elää? Kuka välittää?

Oma osastomme 135 auttaa myös 
työpaikkojen toiminnassa. Osasto 
tuki työpaikkakokousta, joka jär-
jestettiin irtisanomisten jälkeen 
Tiimarin Oulun alueen työnteki-
jöille. PAMin Oulun aluetoimisto 
oli mukana ja ammattiosaston 
edustaja paikalla. Kannattaa käyt-
tää osaston avustusta kaikkiin 
työpaikkakokouksiin, ja PAMin 
kokoustilat saa ilmaiseksi käyt-
töön.

Pia Saastamoinen 
”Tiimarintäti”

Ti-Ti-TIIMARI

Kolme kysymystä 
ja vastausta

Millaisena näet kaupanalansek-
torin työntekijän näkökulmasta 
tulevaisuudessa?

- Työntekijät tarvitsevat vahvaa 
edunvalvontaa, joten liitto, am-
mattiosastot ja luottamushenkilöt 
sekä korkea järjestäytymisaste 
ovat tae siitä että tulevaisuudes-
sakin kaupanalalle saadaan osaa-
vaa ja ammattitaitoista työvoimaa 
joka viihtyy työssään.
Kauppa tulee automatisoitumaan 
ja siirtymään paljon nettiin, mutta 
perinteisiäkin kauppoja tarvitaan 
sekä palvelevaa aitoa ihmistä.

Kysymyksiin vastasi ammattiosaston puheenjohtaja 
Pentti Kanniainen.

Mitä mieltä olet osa-aikaisista 
ja nollatyösopimuksista?

- Nollasopimuksia en hyväksy 
missään tapauksessa ja osa-ai-
kaisuuteen pitää olla työntekijän 
oma halu.

 Minkä oletat vaikuttavan sii-
hen, että kaupan alan suuret 
toimijat lomauttavat ja irtisa-
novat henkilöstöään?

- Lomautukset ja irtisanomiset 
varsinkin suurilla toimijoilla  
johtuvat yleensä siitä, että halu-

Valtakunnalliset SAK-päivät kokosivat 500 aktiivia Kuopioon

SAK:n eurovaalitentin panelistit lavalla: Liisa Jaakonsaari, Laura Huhtasaari, Sirpa 
Pietikäinen, Hannu Takkula, Erkki Virtanen ja Tarja Cronberg. Lavalla myös Lauri Lyly ja 
Jaana Pohja. 

Lähes 500 palkansaaja-aktiivia 
kokoontui viikonloppuna 19.-
20.10.2013 Kuopioon valtakun-
nallisille SAK-päiville. Suomen 
Ammattiliittojen Keskusjärjestön 
suurtapahtuma järjestettiin Kuopi-
on musiikkikeskuksessa.

Lauantain talousdebattiin 
osallistuivat Palkansaajien tut-
kimuslaitoksen johtaja Seija 
Ilmakunnas, Vasemmistonuorten 
puheenjohtaja Li Andersson ja 
SAK:n Varsinais-Suomen alue-
toimikunnan puheenjohtaja Janne 
Laulumaa. Debatin keskustelua 
johdatteli SAK:n pääekonomisti 
Olli Koski. 

Lauantai-iltapäivä alkoi SAK:n 
Duunari-stipendin luovutuksella. 
Stipendin sai kokkolalainen rek-
kakuljettaja Mikko Markkanen.

Osallistujien kommentteja SAK-päivistä:

“Kaikki mukaan 
alueellamme!“

Vuoden 2014 OSAP:n toimin-
nan teema on “Kaikki mukaan 
alueellamme!“.

Tarkoituksenamme on tukea 
järjestöjen toimintaa ja mah-
dollistaa aktiivisempaa osal-
listumista OSAP:n toimintaan 
sekä tiedotuksen parantami-
nen.

SAK:n Oulun Paikallisjärjes-
tön toiminta pohjautuu SAK:n 
periaateohjelmaan ja arvoi-
hin.  Ammattiyhdistysliikkeen 
tulee valvoa, että sopimuksen 
sisältöä ja henkeä noudate-
taan.

Yhteistyötä jäsen- ja ympä-
ristökuntien osastojen kans-
sa tullaan tiivistämään.
SAK:n Oulun Paikallisjärjestö 
tulee ottamaan kantaa toi-
minta-alueensa yhteiskun-

Europarlamentin vaalipaneeliin 
osallistuivat europarlamentaa-
rikot Sirpa Pietikäinen (kok.), 
Liisa Jaakonsaari (sd.), Hannu 
Takkula (kesk.) ja Tarja Cron-
berg (vihr.) sekä erityisopettaja 
Laura Huhtasaari (ps.) ja kansan-
edustaja Erkki Virtanen (vas.). 
Kommentteja panelisteille antoi 
SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly. 
Keskustelunvetäjänä toimi SAK:n 
viestintäpäällikkö Jaana Pohja.

Ennen vaalipaneelia FinUnion-
sin johtaja Marianne Muona ja 
SAK:n kansainvälisten asioiden 
asiantuntija Pekka Ristelä arvioi-
vat Euroopan unionin merkitystä 
työntekijöille.

Sunnuntaina IndustriALL 
Global Unionin pääsihteeri Jyrki 
Raina kertoi videotervehdykses-
sään globaaleista haasteista ja 
ammattiyhdistysoikeuksista.

Valtakunnallisten SAK-päivien 
teema Eurooppaa rakentamassa 
johdatteli SAK:laista väkeä touko-
kuussa 2014 pidettäviin Euroopan 
parlamentin vaaleihin.  

Päiville osallistuivat osasto-
stamme mm. Jari Juntunen ja 
Anna-Liisa Silvola. 

SAK:n Duunari-stipendin luovutti 
puheenjohtaja Lauri Lyly rekkakuljet-
taja Mikko Markkaselle.

SAK:n Oulun Seudun Paikallisjärjestö OSAP ry:n  

Toimintasuunnitelma 2014  
nallisiin asioihin ja toivoo 
yhteydenottoja alueensa 
yhdistyksiltä ja osastoilta. 
Lisäksi haluamme toimin-
nallamme vahvistaa liittojen 
paikallistoimijoiden kiinnos-
tusta toimintaamme ja lisätä 
yhteistoimintaa.

Puheenjohtaja 
Riitta Matero
riitta.matero
@dnainternet.net

taan entistä suurempia voittoja.
Ahneudella ei ole mitään rajaa.

Ja extrana: Terveiset ammatti-
osastomme jäsenille?

- 135 jäsenille toivotan hyvää 
Joulun odotusta ja osallistukaa 
PAMin ja osastomme järjestä-
mään toimintaan, silloin saatte 
hyvää  vastinetta jäsenmaksuil-
lenne.

Anna-Liisa Silvola: ”SAK-päivät olivat erittäin antoisat ja asiasisältöpitoiset. Mm. 
työllisyys- ja kasvusopimuksen perusteet ja miksi siihen lähdettiin, avattiin paikalla-
olijoille. Asiasisältö antoi muutenkin eväitä ay-toiminnan aktivointiin ja työelämän 
kehittämiseen.”

Anne Huotari: ”Ohjelma oli hyvä, erityisesti jäi mieleen kansainvälisen ay-liikkeen 
haasteet, esim. Bagladeshin tekstiilityöntekijöiden surkea palkkataso ja työturvalli-
suus. Henkensä menettämisen uhalla siellä työskentelevät ja ompelevat meille halpoja 
vaatteita.”

Työttömien jaoston kuulumisia
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Hei, 
tervehdys nuorisojaostosta!

Olen Tiia Tuomela, 26-vuotias 
oululainen ja työskentelen ruo-
kakaupassa Oulun keskustassa. 
Aloitin Liikealan Oulun osaston 
nuorisovastaavana toukokuussa. 

Nuorisojaoston tarkoitus on ke-
rätä yhteen osaston nuoria erilais-
ten tapahtumien kautta ja järjestää 
nuorille sekä asiapitoista että viih-
teellisempää ohjelmaa. Nuoriso-
jaoston järjestämiin tapahtumiin 
ovat tervetulleita mukaan kaikki 
alle 31-vuotiaat osaston jäsenet, 
ja tällä hetkellä meitä ”nuoria” on 
noin 1500 henkilöä.

Vaikka meitä määrällisesti on 
paljon, nuorisojaoston tapahtu-
mat kärsivät suuresti osallistujien 

Nuorisojaoston kuulumiset
puuttumisesta. Useampana vuonna 
myydyt edulliset Qstock-liput ovat 
menneet aina nopeasti kaupaksi, 
mutta muuten tapahtumia on 
jouduttu jopa perumaan vähäisen 
osallistujamäärän vuoksi. 

Tänä vuonna saimme toteu-
tettua Megazone-kaupunkisodan 
ja ruokailun pienellä porukalla, 
ja joulukuussa lähdemme katso-
maan melkein ensi-iltaan Hobitti 
2 -elokuvaa. 

Ilmoitukset tulevista tapahtu-
mista löytyvät PAMin lehdestä 
sekä osaston facebook-sivuilta 
(PAM- Liikealan Oulun osasto 
135), joista kannattaa käydä tyk-
käämässä! 

Kannattaa siis lähteä rohkeasti 
mukaan tapahtumiin jotka kiinnos-
tavat, samalla tutustuu helposti uu-

siin ihmisiin ja saa tietoa osaston 
toiminnasta sekä tarvittaessa apua 
liittoa koskevissa asioissa.

Ensi vuodelle olemme järjes-
tämässä muun muassa leffaillan 
ja Megazonen uudelleen loppu-
vuodesta, keväällä seinäkiipei-
lyä Toppilassa ja eiköhän niitä 
Qstock-lippujakin jälleen myydä 
nuorille erittäin edullisesti. 

Heti tammikuussa järjestämme 
Oulun toimistolla ”nuorisojaosto 
tutuksi” -illan, jossa on kaikille 
osallistujille tarjolla tietoa nuo-
risojaoston toiminnasta, ja mah-
dollisuus lähteä myös mukaan 
suunnittelemaan toimintaa osaston 
nuorille! Kaikille osallistujille on 
iltapalana pizzaa ja järjestämme 
myös arpajaiset kaikkien osallistu-
jien kesken. Tänne voit ottaa myös 

mukaan kaverin, joka ei vielä kuu-
lu liittoon, mutta haluaisi liittyä. 

Toivon, että tulevaisuudessa 
saisimme tapahtumiin aina rei-
lusti porukkaa mukaan, sillä tämä 
mahdollistaisi sen, että voisimme 
järjestää enemmän ja monipuoli-
semmin tapahtumia osastolaisille

Olet lämpimästi tervetullut 
mukaan toimintaan!

Nuorisojaoston vetäjä
Tiia Tuomela,  
p. 0414530377 tai 
tiia0010@gmail.com
.

Työttömien jaoston kuulumisia
Vuosi on taas vierähtänyt 
hurjaa vauhtia ja katseet 
on suunnattu jo tulevaan 
vuoteen.

Kuluva vuosi on ollut kolmas 
vuosi jonka allekirjoittanut on 
vetänyt ja toiminta on saanut sekä 
uusia osallistujia että aktiivisia 
tekijöitä suunnittelemaan ja toteut-
tamaan toimintaa. Tapahtumia on 
ollut liki joka kuukausi, milloin 
isompia ja milloin vähän pienem-
piä. Iso kiitos jokaiselle joka on 
osallistunut jaoston järjestämiin 
tapahtumiin, ja erikoiskiitos Irme-
lille, Markulle, Tiinalle ja Seijalle, 
jotka ovat olleet isona apuna toi-
minnan kehittämisessä.

Ensi vuodelle olemme 
valinneet teemaksi 
jaksamisen ja hyvin-
voinnin. Teema tulee 
näkymään vahvasti 
tapahtumissa, kuukausi-
kahvittelut saavat vaih-
tuvan aiheen ja hieman 
isompaakin tapahtumaa 
on luvassa. Haasteita 
tulevallekin vuodelle 
tuo markkinointi, kuinka 
tavoitamme kohderyh-
mämme ja saamme lisää 
osallistujia tapahtumiin.

Ensi vuotta ja tulevia 
haasteita odotellen

Nina Karjalainen, 
työttömien jaostonvetäjä

Jaosto järjestää osaston 
luottamushenkilöille ja työ-
suojeluvaltuutetuille (lm/
tsv) koulutusta, neuvontaa 
ja tapaamisia sekä tiedottaa 
ajankohtaisista asioista.

Työyhteisöillä on mahdolli-
suus järjestää työntekijöil-
leen työpaikkakokouksia 
esim. PAMin kokous/sauna-
tiloissa. Ammattiosastomme 
avustaa työpaikkakokousten 
kustannuksissa. 

Jäsenhankinta on myös 
edunvalvontaa ammatti-
osastossa.

Edunvalvontajaoston 
vetäjä 
Jari Juntunen

Ed
un

va
lv

on
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os

to

Kevätretki Leville 12.-14.4.2013
Jo perinteeksi muodostunut kevätretki Leville oli 
jälleen jäseniemme suosiossa, sillä bussi 
tuli täyteen muutamassa 
päivässä.

Piirros:
Tiina Molander

Työttämät retkellä Ranuan eläinpuistossa.

Meno-
matkalla 
askar-
telimme 
rannekkeet 
lauantain 
yhteistä 
ohjelmaa var-
ten. Jokainen 
sai toteuttaa 
omanlaisen 
näkemyksen 
rannekkeesta; 
tarvikemate-
riaaleina oli 
kuminauhalenkki 
ja hopeanauhaa.
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Maailma tulee ovellesi
Jos olisit vartija Namibiassa, 
työskentelisit vähintään 12 tun-
tia päivässä, eikä kotonasi olisi 
vessaa tai puhdasta vettä. Jos sen 
sijaan työskentelisit ruokakaupas-
sa Kolumbiassa, pelkäisit henkesi 
puolesta, koska kuulut ammatti-
liittoon. 

Onneksi asut Suomessa, vaikka 
onkin pimeää. 

Mutta miksi suomalaisen 
työntekijän tarvitsee välittää siitä, 
kuinka paljon namibialainen var-
tija tienaa? Ja entä sitten, jos hän 
asuu hökkelissä eikä pysty elättä-
mään perhettään. Eikö kurjuutta 
ole maailmalla muutenkin?

Tällaisia kysymyksiä nousee 
usein esille, kun puhutaan PAMin 
tukemasta solidaarisuustyöstä 
Afrikassa, Latinalaisessa Ameri-
kassa ja Aasiassa. Suomen Am-
mattiliittojen Solidaarisuuskeskus 
SASKin kautta PAM tukee muun 
muassa namibialaisia vartijoita, 
Kolumbian kaupan alan työnte-
kijöitä, ghanalaisia majoitus- ja 
ravitsemusalan työntekijöitä sekä 
filippiiniläisiä naisryhmiä.  

Miksi liitot tekevät 
solidaarisuustyötä?

Syitä on monia. Solidaarisuus 
on aina ollut osa suomalaista ay-
toimintaa. Myös PAMin arvoihin 
kuuluu yhteisöllisyys ja tasa-arvo. 
Loogista on myös, että työnantajan 
kanssa neuvotteleva järjestö elää 
kuten opettaa: tuloeroja on tasat-
tava ja heikompia tuettava.

Vaakakupissa painaa myös 
globaalin epätasa-arvon tasaami-
nen. Vaatteemme valmistetaan 
Aasiassa ja Fantasia-pitsamme 
broileri tulee Brasiliasta. Työolot 
näillä liha- ja vaatetehtailla ovat 
ala-arvoiset, mutta hinnat pysyvät 
alhaalla. 

Outi Moilala raportoi kirjassaan 
Tappajafarkut, että vielä 70-lu-
vulla suomalaisten vaatteet olivat 
pääosin kotimaisia. Kun sääntelyä 
purettiin, vaatteiden tuonti Kiinas-
ta liki kolminkertaistui viidessä 
vuodessa. Tästä seuraa, että Aasian 
vaatetehtaiden ongelmat – 16-tun-
tiset työpäivät, sortuvat tehtaat ja 
toistuvat työtapaturmat – ovat 
konkreettisesti ihollamme, vaikka 
emme olisi valmiita myöntämään 
sitä. 

Mikä tärkeintä, suomalaisella 
ay-liikkeellä on paljon annettavaa 
kehittyvien maiden työntekijöille. 
Järjestäytymisaste on täällä maail-
man korkeimpia, ja liitot vahvoja. 

Onko solidaarisuustyöstä 
hyötyä?
Ammattiliitot rahoittavat SASKin 
toimintaa juurikin siksi, että se toi-
mii. Demokraattisten ammattiliit-
tojen tukeminen on kestävin tapa 
taistella köyhyyttä vastaan. Esi-
merkkinä juuri PAMin tukema var-
tiointialan hanke Namibiassa: jos 
5000 vartijaa saa neuvoteltua alle 
dollarin palkankorotuksen, nostaa 
se 25 000 ihmistä äärimmäisestä 
köyhyydestä. Järjestäytymisen ja 
neuvotteluoikeuksien edistäminen 
vaikuttaa kertaheitolla laajalti. 

Lisäksi solidaarisuustyö hyö-
dyttää suomalaista työntekijää. 
Samat monikansalliset yritykset 
toimivat niin Saharan eteläpuolella 
kuin Pohjolassa. Jos yritys onnis-
tuu polkemaan työehtoja Namibi-
assa, vaikuttaa se myös Suomen 
työntekijöihin, eikä kovinkaan 
mansikkaisesti. 

Mitä teollisuuteen tulee, on hy-
vä muistaa, että tehtaat karkaavat 
halvan tuotannon maihin. Kun 
palkat paranevat kaukomaiden 

tehtailla, kynnys siirtää tuotantoa 
pois Suomesta nousee.

Kuka solidaarisuustyötä 
tekee?

SASKin toimintaa tukee PAMin li-
säksi 30 suomalaista ammattiliittoa 
sekä keskusjärjestöt  SAK, STTK 
ja Akava. Suurin osa eli 80 pro-
senttia rahoituksesta tulee Suomen 
ulkoministeriöltä, ja loppu tulee 
ammattiliittojen jäsenmaksuista. 

SASK tekee yhteistyötä maa-
ilmanjärjestöjen ja alueellisten 
ammattijärjestöjen kanssa yli 70 
hankkeessa ympäri maailmaa. 
Lisäksi SASKin henkilöstö ja 
kannatusjäsenet kampanjoivat 
ihmisarvoisen työn ja elämiseen 
riittävän palkan puolesta myös 
kotimaassa.

Mitä pamilaiset 
puuhaavat?

SASKin solidaarisuustyöhön 
osallistuu lukuisia PAMin am-
mattiosastoja ja yksittäisiä jäseniä 
ympäri Suomen. Osallistuminen 
on paitsi hyödyllistä, myös kiin-
nostavaa. Viime elokuussa kah-
deksan PAMin jäsentä tutustui 
työpaikkoihin ja ammattiliittoihin 
Ghanassa. Yksi PAMin jäsen on 
parhaillaankin Mosambikissa 
SASKin järjestämällä talkoomat-
kalla, jolle kaikki kannatusjäsenet 
voivat hakea. 

Pamilaiset ovat ottaneet innok-
kaasti osaa esimerkiksi Maailma 
kylässä -festivaaliin, Nenäpäi-
vään, Kunnon työn päivään sekä 
erilaisiin SASKin järjestämiin 
vetoomuksiin, kampanjoihin ja 
mielenosoituksiin. 

Miten pääsen mukaan?

 Ensiaskel on liittyä SASKin kan-
natusjäseneksi osoitteessa www.
sask.fi/liity. Jäsenmaksu on 20 eu-
roa vuodessa, ja sillä saat Työmaa-
na Maailma -lehden kotiisi, voit 
hakea talkoomatkoille ja osallistua 
SASKin järjestämiin tapahtumiin 
ja koulutuksiin. Samalla kannattaa 
tilata SASKin uutiskirje sähköpos-
tiin, jotta pysyt kärryillä maailman 
tapahtumista.

Solidaarisuuspäivät 
Hämeenlinnassa – 
kannattaako tulla?
SASK järjestää Solidaarisuus-
päivät ammattiliittojen jäsenille 
Hämeenlinnan Verkatehtaalla 
8.–9. helmikuuta. Tuolloin televi-
siostakin tuttu Arman Alizad joh-
dattaa retkelle globaalin tuotannon 
tehdassaleihin ja takapihoille, 
työpajoissa puhutaan yritysvas-
tuusta ja maalataan banderolleja, 
ja illalla juhlitaan komedian ja 
musiikin voimin. Ennen kaikkea 
jäsenet näkevät ja kuulevat, mitä 
maailmalla oikeasti tapahtuu. 
Ilmoittaudu mukaan www.sask.fi.

Kysyttävää, ideoita, 
murheita? 
Ole yhteydessä viestinta@sask.fi. 
Ja tule mukaan!

Teksti: Katri Blomster
Kuvat: sask.fi

Kampanjointia Manilassa.

Tasa-arvotyötä Filippiineillä.
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Neljän tunnin bussimatkan jälkeen 
tulemme Cerro Chatoon. Vastassa 
on kolme isoa hemmoa, joista 
ensimmäiseksi esittäytyy Pan-
cho. Olkapäätä peittää suuri Che 
Guevara -tatuointi, kädenpuristus 
on luja ja vilpitön, kuten mies 
itsekin. Kadut ovat tyhjät vaikka 
päivä on puolessa, Cerro Chato 
vaikuttaa olevan rauhallinen, jopa 
uinaileva pieni kylä. Raahaamme 
tavaramme kylän halki, ohitamme 
pienen punaiseksi maalatun Kai-
vostyöläisten Liiton talon, jossa 
lukee: ”Sindicato de Mineros, Pit-
Cnt, Cerro Chato”. Majoitumme, 
syömme ja pian istumme alkupala-
verissa tuossa punaisessa talossa. 
Tunnelma on rento, kansainvälistä 
ay-ihmisten välistä yhteistyötä 
tehdään farkuissa ja T-paidoissa, 
juttu luistaa ja Mate-tee kiertää.

Pancho, Nestor ja neljä muuta 
kaivosmiestä kertovat omasta elä-
mästään, liitostaan ja Cerro Cha-
tosta. Ollaan kaukana Uruguayn 
pääkaupungista Montevideosta, 
karjankasvatus- ja maanviljelys-
alueella. Töitä ei riitä kaikille. 
Rautamalmin korkeat maailman-
hinnat ovat innostaneet ylikan-
sallista kaivosyhtiöitä Aratiria 
aloittamaan koeporaukset läheisen 
Valentinesin kylässä. Hanke nos-
tattaa kuumia tunteita puolesta 
ja vastaan. Työtä tarvitaan, ta-
louskasvua tarvitaan, mutta millä 
hinnalla ja kenen taskuun rahat lo-
pulta päätyvät? Laaja kansanliike 
ja ympäristöjärjestöt kampanjoivat 
kaivoshanketta vastaan. Kaivok-
sen odotettu käyttöikä on lyhyt, 
taloudelliset hyödyt suhteellisen 
pienet, ympäristöhaitat valta-
vat ja lopulliset. Kyse on myös 

SASK:N TALKOOMATKALLA URUGUAYSSA
maankäyttöoikeudesta; kenellä 
on oikeus maahan ja sen käyttöön 
ja hallintaan?

Uruguayan ehkä eniten tapetilla 
olevat teollisuudenalat ovat sellu- 
ja kaivosteollisuus. Niiden muka-
naan tuoma työllisyys, vauraus ja 
ympäristöongelmat aiheuttavat 
kiivasta yhteiskunnallista kes-
kustelua. Botnia rakensi maahan 
ensin Fray Bentosin sellutehtaan, 
joka on sittemmin myyty UPM:lle. 
Nyt rakenteilla on Stora Enson 
ja chileläisen Araucon yhteen-
liittymän jättihanke, Montes de 
Platan rakenteilla oleva maailman 
suurin sellutehdas, jonka pitäisi 
valmistua vuoden sisällä. Sekä 
Fray Bentos että tuleva Montes 
de Plata ovat verovapaita alueita, 
joten yhtiöt eivät maksa mitään 
veroa maahan. Tehtaat ovat huip-
puteknologiaa, ja puhtaampia 
kuin paikalliset vanhan tekniikan 
tehtaat. Ympäristön kannalta itse 
tehtaita suurempi kysymys onkin 
selluplantaasit, puupellot,  joiden 
ympäristövaikutuksista kiistel-
lään. Halpa ja nopeasti kasvava 
sellun raaka-aine, eukalyptus, 
imee veden maasta. Plantaaseiden 
sanotaan heikentävän monimuo-
toisuutta, eivätkä ne juurikaan 
tarjoa elinolosuhteita eläimille tai 
muille kasvilajeille. Plantaasien 
työt on ketjutettu alihankkijoille, 
jolloin työntekijöiden oikeuksia on 
vaikea valvoa. Suomalaisena Uru-
guayssa on hämmentävää liikkua. 
Ennen niin puhdas ja tuntematon 
Suomi näyttäytyy teollisena suur-
valtana. Toiset kiittävät yhtiöitä 
tehokkuudesta ja logistiikasta, 
toiset katsovat niiden toiminnan 
ja vallankäytön edustavan uus-

kolonialismia räikeimmillään, 
maakaappauksineen ja ihmisoike-
usloukkauksineen.  

Cerro Chaton kaivosmiehistä 
suurin osa on nyt työttöminä. 
Koeporaukset on tehty ja lupaa 
itse kaivostoiminnan aloittamisel-
le odotellaan. Kaivosmiehetkään 
eivät halua kaivosta hinnalla millä 
hyvänsä, mutta onko tilanteeseen 
kohtuullista ratkaisua? Asetelma 
on meille suomalaiselle tuttu Tal-
vivaarasta. 

Talkoomatkamme varsinainen 
työkohde on Colegio General 
Artigas, joka on sekä koulu että 
asuntola orvoille lapsille, sekä niil-
le jotka muista syistä eivät pysty 
asumaan ja käymään koulua kotoa 
käsin. Hommanamme on maalata 
pari luokkahuonetta ja tyttöjen 
asuinsali. Kittaamme, hiomme ja 
maalaamme seinät, korjaamme 
kulahtaneita pulpetteja ja ompe-
lemme ikkunoihin uudet verhot. 
Tärkeintä ei kuitenkaan ole seinät 
vaan ihmiset. Lapset ja nuoret 
ovat innoissaan ryhmästämme, 
henkilökunta auttaa meitä kai-
kessa mahdollisessa ja työttömät 
kaivosmiehet ovat mukanamme 
remontoimassa.

Päivät töissä, illat majatalossa 
tai kylän kuppilassa, vierailuja, 
ruokapöytäkeskusteluja koulun 
ruokalassa ja ajatuksen vapaata 
lentoa: niin kuluu viikko mukavas-
ti. käymme kaivosyhtiön koepo-
rausalueella, päihdeongelmaisten 
nuorten kuntoutuskeskuksessa, 
saamme naamamme telkkariin 
sekä ryhmämme nimen rautakau-
pan vakiasiakas-listalle. Olemme 
oppineet sekä paikallisilta että 
toisiltamme monenlaista. Olem-

me joutuneet miettimään omaa 
osaamme sekä ryhmässämme, 
ay-liikkeessä että maailmassa. Pei-
laamme kokemuksiamme omiin 
kuvioihimme kotona, toivottavasti 
hahmotamme maailmaa taas vähän 
laajemmalla tavalla. Matka jatkuu, 
busseilla ja ajatuksen voimalla, 
maailma aukeaa taas vähäsen. 

Jukka Lindell

Suomen Ammattiliittojen Solidaa-
risuuskeskus ry Sask:n järjestämil-
lä Talkoomatkoilla on tarkoitus 
tutustua matkakohteeseen mah-
dollisimman laajasti ja turisti-
matkaa syvemmin. Paikalliseen 
elämänmenoon, yhteiskuntaan ja 
ay-liikkeeseen tutustutaan töitä 
tehden, vieraillen kiinnostavissa 
paikoissa, juttelemalla ihmisten 
kanssa ja samalla kertoen pai-

Haluaisitko, että antamallasi 
lahjalla olisi jokin tarina? Tai 
että lahjaasi ei olisi valmis-
tettu epäeettisissä oloissa, 
pahimmillaan lapsityövoi-
malla? Vai oletko kyllästy-
nyt antamaan tarpeetonta 
tavaraa ja sen sijaan haluaisit 
auttaa vähäosaisia koti-
maassa tai kehitysmaissa? 
Tässä muutama linkki netti-
sivuille, joista löytyy toisen-
laisia lahjoja.

Amnesty Store 

Amnesty Storen valikoimassa on 
muun muassa eettisesti tuotettu-
ja vaatteita, asusteita, koruja ja 
kortteja. Verkkokaupan kaikki 
tuotot käytetään ihmisoikeustyö-
hön. Nettisivustolla voit samalla 
allekirjoittaa ajankohtaisen vetoo-
muksen ihmisoikeuksien puolesta.
www.amnestystore.fi 

Animalian verkkokauppa 

Tuotteita ostamalla tuet Animalian 
tekemää, eläinten hyvinvointia ja 
oikeuksia edistävää työtä. Valikoi-
massa paitoja, kasseja ja koriste-
esineitä.
www.animalia.fi/tilaa-tuotteita 

Bank4Hope 

Liity kuukausilahjoittajaksi ja an-
na ystävillesi aito joululahja. Ban-
k4Hopessa lahjoittaminen on aina 
konkreettista, sillä avustuskohteet 
ovat aitoja, yksilöityjä kohteita. 
Lahjan vastaanottaja saa kuvan ja 
kiitosviestin autetulta henkilöltä 
tai ryhmältä.
www.bank4hope.org/fi 

Cocoi 

Cocoi on 2010 perustettu pel-
kästään eettisesti valmistettuihin 
käyttö- sekä lahjatavaroihin 
keskittynyt yritys. Tuotteita koko 
perheelle.
www.cocoi.fi 
 
Karma Shop 

Eettistä ja ekologista muotia verk-
kokauppa Karma Shopista, muun 
muassa reilun kaupan sertifioidus-
ta luomupuuvillasta valmistettuja 
People Tree -vaatteita urheiluun, 
vapaa-aikaan ja juhlaan.Yritys on 
Oululainen.
www.karmashop.fi/cat 

Kirkon Ulkomaanavun 
toisenlainen lahja 

Lähetä verkkokaupasta kehitys-
maahan jotain aidosti tarpeellista, 
kuten koulupuku, puuntaimia tai 
vuohi.
www.toisenlainenlahja.fi 
Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton 
verkkokauppa 
Tuotteilla tuetaan liiton työtä 
lasten, nuorten ja lapsiperheiden 
hyväksi. Valikoimassa tuotteita 
koko perheelle.
kauppa.mll.fi 
 
Pelastakaa Lapset 
- Rädda Barnen 

Tule mukaan täyttämään lasten 
toiveita kotimaassa ja maailmalla. 
Anna lahjaksi kaunis joululahja-
kortti tai sähköinen joulukortti, 
jossa kerrotaan, kuinka lahjasi 
täyttää lapsen toiveen. Minkä lap-
sen toiveen haluaisit täyttää: Päivä 
lapselle tukiperheessä, kouluope-
tuksen lapsityöläiselle vai oppikir-
ja lukiolaiselle?
toivekauppa.pelastakaalap-
set.fi 

Plan Shop 

Planin verkkokaupasta voi hank-
kia esimerkiksi kehitysmaissa 
valmistettuja upeita koruja ja 
sisustustuotteita skandinaaviseen 
makuun. Miltä kuulostaisi sormus 
lapsiavioliittoja vastaan? Valinnan 
vaikeuden yllättäessä voit hankkia 
PlanShopiin lahjakortin, jonka voi 
lähettää sähköisesti tai tulostaa 
itse. Sivulta myös ’koska olen 
tyttö’- kannatustuotteet.
www.plan.fi/shop 

Punaisen Ristin kauppa 

Anna lahjaksi Merkkiteko - lah-
joitus Punaisen Ristin toimintaan 
kaukana tai lähellä. Kaupasta 
löydät myös Merkkituotteet, joita 
ostamalla tuet Punaisen Ristin 
kotimaan toimintaa. Myös ihanat 
Reddie-koira- tuotteet sekä ensi-
apupakkaukset löydät täältä.
www.punaisenristinkauppa.fi 

Reilun kaupan 
verkkokauppa 
Juuttiputiikki 
Perinteiset kehitysmaa- ja maail-
mankauppakäsityöt pukinkonttiin. 
Myytävänä myös ekologisia pesu-
aineita, elintarvikkeita ja vaatteita.
Kehitysmaakauppa toimii myös 
Oulussa, osoitteessa Hallituskatu 
11. www.juuttiputiikki.fi/ 

Suomen 
luonnonsuojeluliitto 
Luonnonsuojelusenkelin jou-
lukauppa tarjoaa hyvän mielen 
vihreitä lahjoja, joita ostamalla 
tuet Suomen luonnonsuojeluliiton 
työtä elinvoimaisen ja puhtaan 
ympäristön puolesta. Sivustolta 
löydät ihanat norppatuotteet, upeat 
eläin t-paidat sekä paljon muuta.
www.sll.fi/luontokauppa 

Suomen Pakolaisapu: 
Parempi lahja 

Parempi lahja, kuten lukutaito tai 
ammatti, auttaa Liberian, Sierra 
Leonen ja Ugandan pakolaisia 
sekä paluumuuttajia toipumaan 
sodasta. Täältä voit ostaa myös 
tukea traumasta selviämiseen tai 
vaikkapa turvallisen äitiyden.
www.parempilahja.fi 

UN Women: No Woman 
Left Behind -tuotteet 

Anna tavaralahjan sijaan tänä 
jouluna hyvää mieltä! No Woman 
Left Behind –globaalilahjat ovat 
aineettomia lahjoja, joilla ilahdu-
tat ystävääsi ja vaikutat naisten 
ja tyttöjen elämään eri puolilla 
maailmaa. Voit ostaa esimerkiksi 
naiselle henkilöllisyystodistuk-
sen. Ilman henkilöllisyystodis-
tusta nainen on näkymätön, eikä 

hänellä ole oikeuksia. Ostamalla 
tämän Globaalilahjan voit tehdä 
naisen näkyväksi. Vihdoin hän on 
olemassa!
www.unwomen.fi/globaali-
lahjat 

World Vision: 
Lahjaksi lehmä

Valitse useista vaihtoehdoista 
lahja, joka on hauska, yllättävä ja 
taatusti erilainen. Kuinka hyvältä 
tuntuisikaan, jos voisit antaa ys-
tävällesi lahjan, jolla on ostettu 
terveystarkastus kehitysmaan 
lapselle. 
www.lahjaksilehma.fi 

Yhteisvastuukauppa 

Hanki hyvä mieli Yhteisvastuu-
tuotteilla. Varat käytetään avus-
tustyöhön Suomessa ja ulkomailla.
www.yhteisvastuu.fi/kauppa 

YK-liiton siniset tuotteet 

Osta sininen Hyviä tekoja -tuote 
ja tue toimintaa rauhan, kestävän 
kehityksen ja tasa-arvoisuuden 
edistämiseksi.
www.ykliitto.fi/tue-toimintaa 

kallisille elämästä pohjoisessa. 
Talkoomatkoilla tehdään myös 
remonttihommia isäntien valitse-
missa kohteissa. Sask:n matkoille 
otetaan mukaan mahdollisimman 
kattava sekoitus eri ikäisiä ja eri 
ammateissa toimivia ay-ihmisiä 
eri puolilta Suomea. Matkalaiset 
maksavat reissunsa itse. 

Lisää tietoa Sask:n nettisivuilta: 
www.sask.fi

Eettiset joululahjat

Mitkä talkoomatkat?

Puolen päivän mittainen yleislakko täyttää 
koko Montevideon pääkadun, sadekuuro 
tulee niskaan heti Kansainvälisen loppu-
tahtien jälkeen.

Panchon kuplalla vierailusta toiseen.

Matti korjaa pöytää.

Kaikki kuvat Jukka Lindell
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Halataanko? Free hugs!
Oletko joskus halannut tuttuja, su-
kulaisia tai tuntemattomia? Minä 
olen. Oulussakin on Free Hugs 
-facebook-ryhmä, johon voit liit-
tyä, jos tunnet sen omaksesi.

Ryhmän jäsenet menevät 
julkisille paikoille, tapahtumiin, 
kaduille ym. (ei yleensä sisätiloi-
hin) kylttien kanssa, joissa lukee 
-Ilmaisia halauksia/Free Hugs-.
Yleensä 2-4 hengen ryhmissä, ei 
mielellään yksin.

Halaaminen tapahtuu vapaaeh-
toisesti niin, että ihmiset tulevat 
kyltinkantajan luokse ja halaavat, 
ei niin että, mennään ”väkisin” 
halaamaan, koska täytyy ottaa 
huomioon, että kaikki eivät halua 
halata.

Itse aloitin ryhmän vetämi-
sen Oulussa presidentin vaalien 
(2012) jälkeen ja halauksia on nyt 
jo satoja takana. Nuoret,vanhat, 
keski-ikäiset ja jopa miehet ovat 
halanneet minua ja moni on kerto-

nut halauksen tulevan tarpeeseen 
ja sehän lämmittää mieltä.

Täytyy kertoa yksi parhaista 
tapauksista, joka tapahtui viime 
syksynä; Bussi pysähtyi vieree-
ni pysäkin lähellä ja naiskuski 
aukaisi oven. Katsoin bussin 
numeroa ja sanoin, että väärä 
bussi. Mutta kuski pysähtyi 
uudelleen ja huikkasi; Voitko 
halata minua? Tottakai, sanoin ja 
kuski kertoi, kuinka raskas päivä 
hänellä oli takana,ja ”pakko” oli 
saada halaus.

Sitten vähän historiaa maail-
malta: Free Hugs Campaign on 
sosiaalinen liike, jossa ihmiset 
antavat halauksia tuntematto-
mille/tutuille julkisilla paikoilla. 

Kampanja alkoi vuonna 
2004 Australiasta, jossa mies 
nimimerkillä ”Juan Mann” tunsi 
itsensä masentuneeksi, teki kyl-
tin (Free Hugs) ja meni kadulle 
halaamaan ihmisiä.

Liike tuli kansainvälisesti tun-
netuksi vuonna 2006, You Tubessa 
musiikkivideon ja australialaisen 
yhtyeen kautta (Sick Puppies).

Juann Mann loi kampanjan, 
jonka tavoitteena oli vain piristää 
ihmisiä Sydneyn kaduilla ja kan-
nustaa heitä tekemään samoin mui-
den kanssa. Jonkin ajan kuluttua 
vartijat, poliisit ja vieläpä valtuusto 
kehoittivat lopettamaan halaukset, 
koska joku voi ”loukkaantua”. 
Mann ja hänen ystävänsä tekivät 
vetoomuksen, joka kokosi nopeasti 
10000 allekirjoitusta ja he saivat 
luvan jatkaa toimintaansa Free 
Hugs -kyltin kanssa.

Free Hugs on esimerkillinen ja 
ystävällinen liike, jonka tavoitteita 
on mm. saada ihmiset tuntemaan 
paremmin ja hyvälle, lämpimälle 
mielelle.

Hyvää ja lämmintä talvea kaikille 
ja halataan, kun tavataan ;-)

Terveisin 
Markku Hahto, Oulu
045 6739 815 

Eteenpäin mes-
suilla suurin osa 
kävijöistä on jo-
ko juuri päässyt 
tai pääsemässä 
peruskoulusta. 
Tänä vuonna 
neljän nuo-
ren aikuisen 
voimin ryn-
nätessämme 
messuille, 
olin vähän 
skeptinen. 
Työelämän 
pelisään-

nöistä sun muista 
puhuminen tälle yleisölle tuntuu 
kovalta haasteelta, sillä eihän nuo-
relle tällainen ole vielä ajankoh-
taista. Väärässä olin. Ja pahasti.

Nuoria suorastaan tulvi tiskille 
ja sitä myöten ripotellen liittoon. 
Taktiikka oli yksinkertainen. Kun 
nuori saapui täyttämään arvonta-
lappua, rupateltiin siinä niitä näitä. 

Missä koulussa olet? Mikä susta 
tulee isona? Ai jaa? No katoppas 
tätä. Ja johan tuli tuloksia. Kah-
dessa päivässä saimme kolmatta 
kymmentä jäsentä. Suurin osa 
opiskelijajäseniä, mutta täysjäse-
niäkin oli kolmannes.

Ja miksei tulisi tuloksia? Liiton 
jäsenyyshän on maailman paras 
asia. Se on parempi kuin älypu-
helimet, tabletit, HD-televisiot, 
lomareissut ja muut vastaavat elä-
män täyteaineet yhteensä. Ei 
konsepti ollut vaikea ymmärtää. 
1. Tervetuloa palvelualalle. 2. 
Täällä teitä tullaan kusettamaan. 
3. Liittoon liittymällä laitetaan 
kusettaja kuitenkin maksamaan.

Yksi asia on kuitenkin se mitä 
en opi ymmärtämään. Nimittäin 
baarimikkojen ajatuksenjuoksu. 
Viihteellä ollessa tuntuu välillä, 
että suurelle tuoppijumalalle 
joutuu uhraamaan vuohen, jotta 
pääsee tilaamaan tiskiltä, mutta 
eteenpäinmessuilla tämäkään ei 
oikein saanut ”mikkojen” huomio-
ta. Moni kävi kääntymässä, muttei 
ollut varaa kuulemma liittyä liit-
toon. Ei auttanut verovähennykset 

eikä omat kokemukset baarityös-
tä. Selvästi heillä naksahti joku 
samanlainen vastavipu joka nak-
sahtaa puhelinmyyjän soittaessa. 
Baariminnat sen sijaan kuuluivat 
jo liittoon. Jälleen on kauniimpi 
sukupuoli fiksumpi.

Kaiken kaikkiaan liiton paikka 
on messuilla kuin messuilla, sillä 
olemme erinomainen yritys, jolla 
on uskomaton tuote: Oikeudet. 
Mikä muu taho myy ihmiselle 
oikeuksia niin suoraan kuin am-
mattiyhdistysliike? Varsinkaan, 
kun puhutaan oikeuksista, joista 
ihminen taistelee ahneutta vastaan.

Pisteet vielä lopuksi Johannes 
Djupsjöbackalle siisteimmästä 
rekrytoinnista, jonka olen nähnyt. 
Messujen siivoojan lakaistessa 
hulmuten menemään ständimme 
edestä tapahtuivat asiat niin nope-
asti, etten itsekään meinannut py-
syä perässä. ”Hei! Noin vauhdikas 
ammattilainen kuuluu jo varmaan 
liittoon. Mitä? No korjataan se asia 
heti!”, Johannes mylvi ja avot! 
Noin se pitääkin tehdä.

- Miikka-Aukusti Heiskanen

Tännepäin, oikeuksia kaupan

Yritystalous, poliittinen historia, 
edunvalvonnan historia, talouden 
toimintamekanismit ja harmaa-
talous, sekä yhteiskunnan pää-
töksenteko ja Euroopan Unioni 
voivat kuulostaa jonkun korvaan 
kuivalta ja puuduttavalta aiheelta, 
varsinkin kun näitä asioita pohdi-
taan vuoden ajan saman porukan 
kanssa, toisin kuitenkin on.

Viime syksynä alkoi SAKlais-
ten liittojen ja työväenopistojen 
yhteistyökoulutus Tulevaisuuden 
tekijät. Taivalta on taivallettu 
vuosi eteenpäin ja matkanvarrella 
on opittu paljon. Olemme opiskel-
leet niin mediassa esiintymistä ja 
puheenpitämistä, kuin Euroopan 
Unionin rakennetta ja sopimi-

senmaailmaa.  Koska koulutus 
on pilottivaiheessa ja me sen en-
simmäiset testaajat on moni asia 
ollut meidän opiskelijoiden lisäksi 
myös kouluttajille uutta, ja koneis-
to on ajoittain hieman yskinyt.

Koulutus ohjaa meitä ammat-
tiyhdistysliikkeen aktiivinuoria 
miettimään liikkeen tulevaisuutta 
ja sen kehittämistä, sekä yhteis-
kunnassa vaikuttamisen mahdol-
lisuutta. Ja me kaksikymmentä 
nuorta olemme käyttäneet tilai-
suutta hyväksemme ja ottaneet 
vinkistä vaarin. Verkostoituminen 
eri ammattiliitojen nuorten kanssa 
on ollut yksi koulutuksen parhaim-
mista asioista, ajatuksia ja ideoita 
ay-liikkeen kehittämisestä on 

vaihdeltu, eikä toki ole unohdettu 
yhteiskunnallisia asioitakaan. Jo-
kainen viikonloppu jonka olemme 
yhdessä viettäneet, on ollut antoi-
sa, ja täynnä hervotonta naurua 
sekä vakavia keskusteluja.

Viimeisen kerran olemme 
porukalla yhdessä marraskuun 
lopussa 25.-27.11.2013, jolloin 
matkamme suuntaa Brysseliin 
tutustumaan Euroopan Unionin 
ja eurooppalaisten yhteistyöta-
hojen toimintaan. Tuolta reissulta 
odotan todella paljon, onhan EU 
suuri instituutio johon ei ihan joka 
päivä pääse tutustumaan. Siitäpä 
raporttia siis tulevaisuudessa.

- Nina Karjalainen

Tulevaisuuden tekijät – 
Yhteiskuntavaikuttamisen koulutusohjelma

Ylempi kuva oikealla: Ninni Karjalainen valmistautuu jäsenhankintaan
Alempi kuva: Nuoria Pamilaisia aktiiveja: Miikka-Aukusti Heiskanen, Ninni Karjalainen ja Janina Kerttula
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Korukivenhiontakurssi

1.)
Piirsimme optisen kuitulasin palaan koruun tulevan kiven 
muodon ja leikkasimme suunnilleen sopivan kokoisen palan. 

2.) 
Timanttileikkurilla leikkasimme kulmat pois ja 

muotoilimme palaa lähemmäksi oikeaa kokoa.    

3.)
Sen jälkeen hioimme tahkolla, mittasimme, hioimme, tarkistimme onko muoto sopivan pyöreä, hioimme, tarkistimme joko ”kissansilmä” näkyy. (Kiveen muodostuu kissansilmän muotoinen kuvio, kun kivi on tarpeeksi hyvin hiottu ja valo taittuu siihen.)

4.) 
Kun kivi melkein mahtui korupohjaan, siirryimme vesihion-

taan. Vesihiomapapereita oli kuutta eri vahvuutta. Tätä työ-

vaihetta jatkoimme niin kauan, että kivi mahtui korupohjaan 

ja kivessä oli kaunis kiilto.

5.) 
Viimeiseksi kiveä hiottiin vielä tahnalla lopullisen kiillon 
aikaansaamiseksi.

5.) 
Kun kivi kiilteli todella kauniisti, ja koko oli sopiva pohjaan, se 

liimattiin  kaksikomponenttiliimalla korupohjaan, pujotettiin 

ketjuun  ja pääsimme ihailemaan kättemme töitä.

Ensi keväänä Oulussa järjestetään 
PAM Oulun ja Lapin alueen am-
mattiosastoille yhteiset ammatti-
osastopäivät, joita suunnitellaan 
jo hurjaa vauhtia. Tämä koko 
perheen tapahtuma järjestetään 
ensimmäisen kerran, joten luvas-
sa on jotain uutta ja toki myös 
jotain vanhaa. Tällä hetkellä 

YouTube videopalvelusta voi 
käydä katsomassa Kevätkarne-
vaaleihin liittyvän esittelyvideon, 
joka löytyy nimellä PAM Oulun ja 
Lapin alueen Karnevaalit, talven 
aikana tapahtumasta voi käydä 
tykkäämässä myös Facebookissa. 
Tarkempaa tietoa tapahtumasta 
tulossa myöhemmin.

Opinto/vapaa-ajan 
jaoston tulevaa toimintaa 
vuodelle 2014
Tammi-helmikuu  Kurssitoimintaa

Maaliskuu   Lasketteluretki Ruskotunturille, 
    perhetapahtuma

Huhtikuu   Kevätretki Leville

Kesäkuu   Perheretki, mahdollisesti  
    Angry Birds aktiviteetti puistoon

Heinäkuu   Kesäteatteriesitys 

Elokuu    Venetsialaiset

Marraskuu   Teatteriretki

Marras-Joulukuu  Pikkujoulut

Opinto/vapaa-ajan toiminta on tarkoitettu kaikille 
osastomme jäsenille. Tule mukaan!

Muutokset ovat mahdollisia. Seuraa tarkemmat ajankohdat, ilmoittautumiset 
ym. Pam-lehdestä tai netistä www.liikealanoulunosasto.fi tai kysy toimistolta. 

Osaston nuoret alle 31v 

Leffailta Hobitti 2 -elokuvan parissa 
la 14.12. klo 21.00

Oulun Finnkino Plazassa.

Omavastuu 2 € sisältää lipun ja leffaeväät. 
Sitovat ilmoittautumiset su 8.12. mennessä Tiialle 
p. 041 453 0377 (myös viestit) tai tiia0010@gmail.com

Olet varmaan joskus miettinyt miksi kivikorut ovat 

niin hinnakkaita. Me kurssilaiset osaamme arvostaa 

tätä käsityön alaa hieman paremmin kun pääsimme

itse kokeilemaan korukiven hiontaa. 

Korukivenhionnassa on monta monta vaihetta, eikä 

mitään vaihetta voi jättää välistä tai tehdä huolet-

tomasti.

Tällaisen optisesta kuitulasista valmistetun korun tekemiseen meillä kului kuusi tuntia. Voitte vain kuvitella kuinka 
hidasta työtä on tehdä koru aidosta kivestä, sillä aito kivi on huomattavasti kovempi materiaali.

Kurssin vetäjinä toimivat Kari Vesala ja Jori Broström.
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Edellisen tietovisan oikeat vastaukset.
1.       Nykyinen kaupan työehtosopimus on voimassa 30.4.2014 asti.
2.       PAMin jäsenten työsuhdeasioihin saa tietoa puhelinnumerosta 030 100 620.
3.       Työvuoroluettelo on oltava työntekijöiden nähtävillä viimeistään kaksi viikkoa 
           ennen työviikon alkamista.
4.       Työntekijällä on oikeus kahteen kahvitaukoon, jos työpäivä kestää vähintään 
          6 tuntia.
5.       Kuukausipalkka pitää jakaa luvulla 160, jotta saadaan selville työntekijän 
           tuntipalkka.
6.       Myyjän ja myymälätyöntekijän  harjoitteluaika on yksi vuosi.
7.       Myyjän kylmähuonelisä on vähintään 5% taulukkopalkasta.
8.       Irtisanomisaika on yksi kuukausi, työnantajan irtisanoessa työntekijän joka on 
          ollut töissä 3 vuotta.
9.       50-ja 60v. päivät ovat palkallisia vapaapäiviä, niiden osuessa työpäivälle.
10.   1,9% yleiskorotus astui voimaan 1.6.2013.

1.  Kuka on PAMin 1.  varapuheenjohtaja?

2.  Montako kertaa Pam-lehti vuodessa ilmestyy?

3.  Minkä niminen on PAMin oma hotelli?

4.  Missä osoitteessa sijaitsee PAMin Oulun aluetoimisto?

5.  Miltä huoltoasemilta saa   

  alennusta PAMin uudella jäsenkortilla?

6.  Minkä vuonon rannalla sijaitsee PAMin Ivalon erämökit?

7.  Mikä on PAM puodin nettiosoite?

8.  Mitkä laivayhtiöt antavat etuja PAMin jäsenille?

9.  Paljonko PAMin jäsenet saavat alennusta 

  Kylpylähotelli Levitunturin huonehinnasta?

10.  Miten liityt PAMin jäseneksi netissä?
  

	 	 Laatinut	Pentti	Kanniainen

Vastausten tulee olla perillä 15.1.2014 mennessä.
PAM-Liikealan Oulun osasto ry 135, Uusikatu 22, 90100 OULU 
tai sähköpostilla p.kanniainen@pp.inet.fi otsikolla ”Tietovisa”. 
Muista liittää mukaan yhteystietosi. Parhaat palkitaan!

Tietovisa 

Nuoret alle 31 v. 

Nuorisojaosto tutuksi –ilta 
ke 15.1.2014 klo 18 
PAMin kokoustilassa, Uusikatu 22. 5. krs.
Infoa, iltapalaa, arvontaa… Jokaiselle osallistujalle leffalippu.
Tule ja ota kaverisikin mukaan liittymään. Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja: Nuorisojaoston vetäjä, Tiia p. 0414530377 tai tiia0010@gmail.com

Kerro meille mikä jouluinen muisto mieltäsi lämmittää.

Paras Joulumuisto
Rukalla sijaitsevat osaston
omistamat  KANERVA RUKA
ja SALMI ovat pamilaisten 
vuokrattavissa. 

Voit varata yhden ajanjakson 
kerrallaan eli käytettyäsi 
varauksen voit varata uuden. 

Vaihtopäivä sunnuntai. 
Huom. Ei lemmikkieläimiä. 

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!                 

Vuokraushinnat v. 2014

Ajalla     Viikko   Pe-Su  
   
5.1.-16.2.2014 280€ 370€ 170€ 225€
16.2.-4.5. 480€ 630€
4.5.-15.6. 200€ 265€ 130€ 170€
15.6.-22.6. 350€ 475€ 
to-su 19.-22.6.    250€ 325€
22.6.-21.12 280€ 370€ 170€ 225€
21.12.-28.12. 480€ 630€ 
28.12.14-
4.1.2015 480€ 630€ 

os. 135 pamilaiset os. 135 pamilaiset

Lomaile 
Kuusamossa!

+ Ruka-Ko Oy:n palvelumaksu 10 €

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

Palkintona voittajalle 
Lahjakortti (50 €) Makkarakauppaan!

Lähetä vastauksesi 12.12.2013 mennessä: 
PAM-Liikealan Oulun osasto 135, Uusikatu 22, 90100  OULU 

tai sähköpostilla: osasto135@liikealanoulunosasto.fi
Muista laittaa mukaan myös yhteystietosi.
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Vetoketjukoru
Tarvikkeet:  2 kpl 90 cm metallivetoketju, väri valintasi mukaan
 Ompelulankaa, silmäneula, sytytin ( tulitikku )

1. Leikkaa vetoketjun pysäytyspäät poikki. Sulata ketjun  
 päitä sytyttimellä purkautumattomiksi aina heti katkai 
 sun jälkeen.
2. Leikkaa ketjusta 9,5 cm ja 11,5 cm palat. Aseta ne 
 ketjuosan verran limittäin, lyhyempi pala alle.
 Aseta lenkkien päät päällekkäin ja ompele ne toisiinsa.  
 Tee vielä 5 samanlaista lenkkiä.
3. Muotoille 55 cm pitkästä vetoketjun osasta 5-terälehti- 
 nen kukka. Mittaa 1. terälehteä varten 11 cm
 ketjua ja taita se lenkiksi.
4. Taita viereen toinen samankokoinen terälehti ja ompele  
 liitä keskeltä toisiinsa.
5. Tee vielä 3 samanlaista terälehteä.
6. Tee samanlainen pienempi kukka aloittaen 9 cm 
 mittauksella.
 Kierrä lopuksi 15 cm pitkä vetoketjun pala rullalle ja  
 kiinnitä se pienen kukan keskelle.
7. Ompele pieni kukka suuren päälle.
8. Kiinnitä kaksoislenkin suippo pää kukan alle kaula  
 ketjun alkulenkiksi. Kiinnitä seuraava lenkki samoin  
 suippopää pyöreän pään alle. kiinnitä kolmas lenkki  
 pyöreästä päästään edelliseen lenkkiin.
 Tee samoin toinen ketjunalkupää toiselle puolelle.
9. Tee pitkästä ketjunpuolikkaasta korun ketju. Kierrä sen  
 toisesta päästä pieni rulla. Aseta rulla kaksoislenkin 
 pään kanssa vähän päällekkäin ja ompele kiinni. Sovita  
 korulle hyvä pituus niin että saat sen pujotettua pään  
 läpi. Tee toiselle puolelle samanlainen pieni rulla ja 
 ompele kiinni.

 Ohje on muokattu Suuri Käsityölehden ohjeesta.
 Helena Rimpeläinen

2.1

2.2

34

6

7

9

Tämä perinteinen saaristolaislimppu sopii erittäin hyvin jou-
lupöytään. Kalalle, kinkulle ja vahvoille juustoille soveltuva 
leipä on ihanan makea, niin kuin joululeivän kuuluu ollakin.

Limppu on myös täydellinen joululahja hyvän ruuan ys-
tävälle. Ohjeesta tulee 3 pientä tai kaksi suurta limppua.

1 litra piimää
2 pussia kuivahiivaa
3 dl ruisjauhoja
3 dl kauralesettä
3 dl kaljamallasta
3 dl siirappia
 1 rkl suolaa
10 dl vehnäjauhoja
Siirappivesi:
 ½ dl siirappia
2 dl lämmintä vettä

Sekoita kuivat aineet ensin keskenään ja lisää hiiva. 
Lämmitä siirappi ja piimä kädenlämpöiseksi ja lisää 
kuivien aineiden joukkoon hyvin sekoittaen.

Jaa taikina kahteen tai kolmeen 1,5 litran vetoiseen 
leipävuokaan, riippuen, kuinka isoja limpuista ha-
luat.  Anna nousta noin tunti. Lämmitä uuni 175 
asteeseen ja paista leipiä 1,5-2 tuntia. Voitele leivät 
siirappivedellä paiston loppuvaiheessa.  Leipä on 
parasta 2-3 päivää paistamisen jälkeen. 
     

Ohje: Jani Grönroos

Nauvon 
saaristolaislimppu

Pohja: 
1/2 pkt Digestive keksiä
75 g voita

Täyte: 
1 pkt Philadelphia-tuorejuustoa 
hunaja-maku 2 pkt levittyvää 
vuohenjuustoa (à 140 g)
2 dl vispikermaa
2 rkl hunajaa (oman maun mukaan)
4 liivatetta
2 rkl kiehuvaa vettä

Päällys:  
1 prk viikunahilloa (284 g)
2 liivatetta
vettä

Sekoita murskattu keksi ja sulatettu voi. Laita irtopohjavuoan pohjalle 
leivinpaperia ja painele keskiseos pohjalle.

Sekoita tuorejuustot keskenään. Vatkaa kerma vaahdoksi ja yhdistä 
juustoon. Mausta seos hunajalla, mutta ei liian makeaksi. Liota liivatteet 
kylmässä vedessä ja sulata ne sitten kiehuvaan veteen. Lisää liivate 
täytteeseen koko ajan sekoittaen. Kaada täyte pohjan päälle ja tasoita 
tarvittaessa. Laita kakku jääkaappiin pariksi tunniksi hyytymään.

Liota päällyksen liivate kylmässä vedessä ja sulata se sitten kuumaan 
veteen. Sekoita liivate viikunahilloon koko ajan sekoittaen ja kaada hillo 
kakun päälle. Anna hyytyä kylmässä vielä noin tunti.

Virpi Honkonen

Vuohenjuustoviikuna
juustokakku
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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 
sähköposti: osasto135@liikealanoulunosasto.fi
www.liikealanoulunosasto.fi
facebook.com/liikealanoulunosasto

Toimistolta saat tietoa osaston järjestämistä tapahtumista ja retkistä ym. 

Seuraa myös ilmoittelua pam-lehdessä ja netissä.

Jäsenedut saadaksesi varaudu esittämään jäsenkorttisi sekä tarvittaessa muu 

etuun oikeuttava todistus.  Huom. toimistolla käy vain käteismaksu.

JÄSENETUJA LIIKUNTAAN!

OuluCard-liikuntakortit (10 krt) 
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)
*Raatin uimahalli (uinti, kuntosali, sulkapallo)
*Ouluhalli (kuntosali, sulkapallo)
*Linnanmaan liikuntahalli (kuntosali, sulkapallo)
*Vesi-Jatuli, Haukipudas (uinti, kuntosali)
*Oulunsalon liikuntakeskus (kuntosali)

Zimmarin uintisarjakortit (5 krt) 14 € 
10 sarjakorttia/vuosi (enintään kaksi korttia kerrallaan)

Vuoden aikana voi ostaa 6 kpl OuluCard-liikuntakortteja tai 
10 kpl Zimmarin uintisarjakortteja. Edun voi käyttää myös 
osittain molempiin. Kortit myynnissä osaston toimistolla, 
huom. käteismaksu. 

TYÖPAIKKAKOKOUS
Tiesitkö, että työpaikallasi on mahdollisuus pitää työpaikkatilaisuus 
esim. PAMin kokous/saunatiloissa, saada PAMilta henkilö mukaan 
vastaamaan mieltä askarruttaviin kysymyksiin, ja lisäksi saada 
ammattiosastolta avustusta esim. tilaisuuden tarjoiluun. 

Kysy lisää osaston toimistolta! 
ma-to p. 08-376 249 tai 044 5450 135 
tai sähköpostilla: osasto135@liikealanoulunosasto.fi
PAMin Oulun aluetoimiston kokous/saunatiloja voi tiedustella 
sähköpostilla: oulu@pam.fi. PAM-Eläkeläiset Oulu

Kerho kokoontuu kuukauden ensimmäinen keskiviikko 
Aleksinkulmassa klo 13.
Seuraa ilmoittelua Oulu-lehden palstalla. 

Tervetuloa mukaan!
Vetäjä: Hilkka p. 040 557 4428

OSASTON SALIBANDYVUORO

Maanantaisin klo 18-19 Välivainion koululla 
(Luokotie 4, 90530  OULU)

Vetäjänä Asmo Nikula p. 044 2005 186

Osallistuminen on jäsenille maksutonta. 
Tervetuloa pelaamaan! 


