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Ammattiyhdistysliikkeen veteraani

Saimi Murto 100 vuotta

PAM uudistuu keväällä, ja saamme äänestää jäsentemme etujen ajajia liittomme korkeimpaan päättävään
elimeen.
PAMin Valtuustoon täytyy saada edustajia myös täältä pohjoisesta, etteivät kaikki päätökset mene yksin etelän jäsenistön tahdon mukaan, siellä kun ei tahdota muistaa, että elämää on myös kehäkolmosen ulkopuolella.
Maassamme käydään myös eduskuntavaalit, missä meidän täytyy käyttää äänioikeuttamme ja varmistaa
ettei maahamme tule oikeistohallitusta.
Aikaisemman kokemuksen mukaan tiedämme mitä se toisi palkansaajille ja heikommassa taloudellisessa
asemassa oleville.
Tiedotusvälineistä saamme kuulla toistuvasti kuinka työntekijöiden pitää joustaa, tehdä paikallisia työnantajalle sopivia sopimuksia, palkoissa mielellään nollalinja, lakot täytyy lopettaa tai tehdä mahdollisimman
kalliiksi. Nämä ovat muutamia asioita, joita EK ja Kokoomus todellisuudessa ajavat.
Rikkain kansanosa on aina äänestänyt ja näin saanut etunsa hoidettua.
Kaikilla kansalaisilla omaisuudesta riippumatta on kuitenkin vain yksi ääni, ja tätä köyhempää kansaa on
maassamme huomattavasti enemmän, joten jos me kaikki käymme äänestämässä pamilaisella tavalla ajattelevia
ehdokkaita, voitamme varmasti ja meitäkin kuunnellaan.
Näiden vaalien lisäksi syksyllä valitaan jälleen uudet luottamushenkilöt työpaikoillemme hoitamaan työntekijöiden asioita. Työpaikat, joissa ei vielä ole luottamusmiestä, saavat neuvontaa ja apua LM-valintaan
PAMin toimistolta ja omasta ammattiosastosta.

Teksti ja kuvat Risto Örling
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Hyvää vuotta 2015 kaikille.
Toivoo Pentti Kanniainen

PAM-LIIKEALAN OULUN OSASTO 135
Sääntömääräinen

KEVÄTKOKOUS
torstaina 26.3. klo 18
PAMin kokoustila, Uusikatu 22, 5. krs, Oulu

Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Jäsenyyden tarkastus klo 17.30 alkaen, jäsenkortti mukaan.
Tarjolla kakkukahvit.
Tervetuloa! Johtokunta
Ilman liittoja moni asia olisi aika hullusti työelämässä. Työehdoista ja palkoista saisi jokainen neuvotella itse.
Nyt niistä neuvottelee noin 230 000 jäsenen liitto. Jos haluat vaikuttaa siihen, miten iso on liiton voima, puhu
myös kaverillesi jäsenyydestä.

Suosittele jäsenyyttä
Muista kaveria ja suosittele PAMin jäsenyyttä. Se käy nyt netissä (pam.fi) ihan älyttömän helposti. Voit lähettää kaverillesi joko postikortin tai sähköpostiviestin. Kun
kaverisi liittyy, saat palkinnoksi pisteitä.
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.

OSASTON 135 KAHVIT
kaikille jäsenille

klo 13.50
PAMin kokoustila, Uusikatu 22,
kerros on viides, mutta kynnys on matala!
Tule juttelemaan, tutustumaan
ja virkistymään!

Ajankohdista ilmoitetaan
pam-lehdessä ja kotisivuilla

JÄSENHANKINTAKILPAILU
ajalla 1.1. - 31.12.2015
Liittyvien jäsenten tulee olla varsinaisia jäseniä, ei opiskelijajäseniä.

Toimintaohje:
1. Täytä kaverisi kanssa liittymislomake paperisena tai netissä
pam.fi/jäsenyys
2. Merkitse oma nimesi ja jäsennumerosi tai syntymäaikasi kohtaan ”jäsenyyttä suositteli”.
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LIIKEALA OULU Maaliskuu 2015
Julkaisija: PAM-Liikealan Oulun osasto ry.

Muista myös merkitä ammattiosastokohtaan 135.

Vastaava toimittaja: Pentti Kanniainen

Palkintona parhaalle:
viikonloppu osastomme upealla mökillä
Kuusamossa.

Sivunvalmistus: Pohjolan Painotuote Oy

PAM-Liikealan Oulun osasto ry 135

Painos: 6500 kpl
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy

Saimi Murto on ollut vaikuttamassa oululaiseen liikealan järjestöelämään todella voimakkaasti ja
samalla suurella sydämellä.
Saimi syntyi perheensä kuopuksena 29.1. 1915 Oulussa Toppilan
kaupunginosassa. Saimin koti oli
työläisperheessä, jossa arvostettiin
työtä ja sen arvoja. Isä oli töissä
satamassa ja sahalla. Vapaa-ajalla
hän ajoi hevosella heiniä naapureille. Äidin tehtävänä oli huolehtia kymmenlapsisesta perheestä ja
kotitöihin liittyvästä sekä muutaman lehmän karjasta. Ei siinä
vieraan töihin enää aikaa riittänyt.
Kodissa opetettiin lapset nuoresta asti tekemään ja kunnioittamaan
työtä. Saimi lähti työympyröihin
14-vuotisena. Siskon avustuksella
töitä löytyi lähellä olleesta Oulun
Osuuskaupan myymälästä n:o 2.
Tästä ammattiura liikealalla aukeni ja kesti 45 vuotta, koko ajan
saman työnantajan palveluksessa.
Myymälöitä tähän jaksoon mahtui
muutamia, pisimpään oli myymälä
n:o 68, joka alkuun oli Medialin
rannassa.
Saimi muisteli, että ensimmäisessä myymälässä hän aloitti
jauhojen ja ryynien pussittamisen
valmiiksi, koska lähellä olevan
Toppilan tehtaan työntekijöillä oli
palkkapäivä, silloin kahden viikon
välein ja tili maksettiin käteen,
ja tämä aiheutti ruuhkan myy-

mälässä. Ja jotta kaikki tapahtui
nopeasti, piti pussit olla valmiiksi
punnittu. Näin kaupankäynti oli
joustavaa ja nopeaa. Tällä tavalla
Saimi pääsi mukavasti mukaan
liike-elämän saloihin.
Saimi kertoi, että aina on hänellä ollut mukavat työtoverit. Näistä
monet olivat ystäviä vuosikaudet
myös työvuosien jälkeenkin.
Ammattiyhdistysliikkeeseen
hän tuli mukaan liityttyään Oulun Liiketyöntekijöiden osasto
16 jäseneksi. Tässä toiminnassa
Saimi toimi aktiivisesti ollen
ammattiosaston puheenjohtajana
sekä muissa luottamustehtävissä
kuten tiedottajana. Lisäksi hän
oli Liikeliiton Liittotoimikunnan
jäsen yhdeksän vuoden ajan. Liittotoimikunnassa ollessaan hän oli
mm. mukana valitsemassa Ouluun
toimitsijaksi Osmo Ylännettä.
Alkuvuosina osaston kokouksissa oli ”pulaa” aktiivijäsenistä.
Liiton puheenjohtajan Aarne
Happosen ollessa mukana eräässä osaston kokouksessa, jossa
oli ollut jäsenten poissaoloa, oli
kuitenkin pöytäkirjaan saatu kirjatuksi henkilöt kaikkiin valittuihin
jaostoihin.
Saimi on ollut mukana ostamassa Hankalan mökkiä Oulun
yhdistysten jäsenten käyttöön

Sanginjoelta. Samoin hän oli ostamassa Kuusamon Karhurantaa,
jonne Oulun yhdistykset saivat
lahjoituksena saunamökin. Näiltä
matkoiltaan hän oli tuonut kotitalonsa pihalle kaunistukseksi ja
linnuille laulupuuksi pienen kelon, joka palvelee edelleen tässä
käytössä.
Kun tuli puhe Kuusamon mökeistä, Saimi innostui, että sinne
pitäisi päästä. Kutsuin hänet vieraaksi sinne.
Saimi meni naimisiin Matti
Murron kanssa. Asuntona säilyi
1800-luvun lopussa tehty kotitalo.
Avioliitossa syntyi tytär, joka
menehtyi nuorena alle 30-vuotiaana vuonna 1970. Tytöltä jäi
mies sekä kaksi- ja kolmevuotiaat
lapset. Lasten isällä oli vaikeuksia
kasvattaa heitä, jolloin Saimi päätti
ottaa vastuun heidän hoidostaan ja
lapset muuttivat hänen luokseen.
Kasvatus jatkui aina heidän aikuisikäänsä saakka.
Vajaa 60-vuotiaana Saimi jäi
eläkkeelle, ja näin hän pystyi
paremmin huolehtimaan lapsenlapsistaan. Heistä on aikuisiksi
kasvaessaan ollut Saimille paljon
apua ja iloa, ja he pitävätkin huolta
isoäidistään.
Lapset ja ystävät avustavat pihatöissä ja monissa tarpeellisissa
töissä kuten siivouksessa. Kotiavustaja käy aamuisin katsomassa.

Saimi asuu edelleen lapsuuskodissaan, jossa yhden isomman
remontin yhteydessä pienennettiin
tupaa poistamalla iso leivinuuni
ja samalla tehtiin wc sisälle. Ja
seiniin lisättiin eristyksiä. Näillä
muutoksilla talosta saatiin toimiva ja näin mahdollistettiin myös
nykyinen asuminen.
Saimin suvussa tytöt ovat olleet
erittäin pitkäikäisiä. Sisko kuoli
102-vuotiaana. Pojat ovat kuolleet
huomattavasti nuorempina.
Saimissa tulee voimakkaasti
esille asia, josta nuorten pitäisi
ottaa opiksi. Toimeen tullaan pienelläkin tulolla kun niin päätetään
ja kulut ovat tulojen mukaan.
Saimi saa kansaneläkettä ja lisäosan 155€, ja kun huomioi, että
kotiavustaja maksaa n. 300€/kk,
niin voi vain todeta, että ne pienet
menot ovat kaikkein tärkein asia.
Suurena saavutuksena on myös
se, että hän kasvatti lapsenlapset
ilman mitään tukia ja avustuksia,
pelkillä omilla tuloilla.
Erittäin virkeällä ja hyväkuntoisella Saimilla on nuorille sanoma:
Kannattaa olla mukana aytoiminnassa. Hän on löytänyt sieltä
monta ystävää, ja se toiminta on
ollut henkisesti ravitsevaa.

1. Saimi Murto 100 v.
2. Saimin kotitalo
3. Pieni kelo Karhurannasta
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PAM Liittokokousvaalit 2015
Maalis - huhtikuussa valitaan PAMiin uudet päättäjät.
Vaaleissa jokainen äänioikeutettu pamilainen saa
vaikuttaa siihen, millaiset ihmiset päättävät PAMin
toiminnasta. Kannattaa tutustua ehdokkaisiin ja ennen
kaikkea äänestää.
Liittokokousvaalit 23.3.–12.4.2015

Oulussa osataan - jäseniä kuunnellen.

Liittokokous 1.-3.6.2015 Helsingissä

AHONEN MARI
46 v.

Liittokokous käyttää PAMissa ylintä päätösvaltaa ja päättää liiton linjauksista. Se valitsee liiton puheenjohtajan, valtuuston, hallituksen sekä hallituksen puheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen.
Valtuustoon valitaan 50 varsinaista jäsentä, jokaiselle kolme henkilökohtaista varajäsentä sekä kymmenen
yleisvarajäsentä ja hallitukseen viisitoista varsinaista jäsentä ja kolme yleisvarajäsentä.

Vaaleissa valitaan 393 edustajaa liittokokoukseen. Äänestäminen tapahtuu joko postitse, sähköisesti internetissä tai mobiililaitteella. Näissä vaaleissa ensisijainen äänestysmuoto on sähköinen äänestäminen. Jokainen
äänioikeutettu saa postitse äänestysmateriaalin. Äänioikeutettuja ovat
kaikki jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa 31.12.2014 saakka
tai olleet sääntöjen mukaisesti jäsenmaksuista vapautettuja. Vaalikelpoisia eivät ole eläkkeelle siirtyneet jäsenet ja opiskelijajäsenet.

Oulu

ALATALO KIMMO

Myyjä

45 v.

Osuuskauppa Arina/Limingantullin Prisma

• Turvallinen työpaikka kaikille
• Tarvittaessa töihinkutsuttavat/0-tuntisopimukset pois

2263

2264

1. Etsi ehdokaslistasta ehdokas, jolle haluat antaa
äänesi.

Oulu

2. Merkitse ehdokkaan numero tämän kirjeen alalaidassa olevan äänestyslipun ympyrään. Äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä.
3. Irrota äänestyslippu tästä kirjeestä.
4. Sulje äänestyslippu punaiseen palautuskuoreen.
5. Postita palautuskuori viimeistään 12.4.2015.

KILPAILU

1. Etsi kirjeen liitteenä olevasta vaalipiirisi ehdokaslistasta ehdokas, jolle haluat antaa äänesi.

Lähimmäksi arvannut palkitaan.
Vastaukset 1.4.2015 mennessä
sähköpostilla osasto135@liikealanoulunosasto.fi
otsikolla ’Vaaliarvaus’.
Muista liittää mukaan yhteystietosi.

KILPAILU

Äänestäminen postitse

ARVAA VAALIEN OULUN ALUEEN
ÄÄNNESTYSPROSENTTI!

- Perheellinen kolmen pojan isä, pojat ovat 14-, 12ja 7 vuotiaita.

Oulu

Toiminnanohjaaja

Luottamusmies
PAM 135 Johtokunnan varajäsen

Työtön
PAM 135 Johtokunnan varajäsen

Harrastukset: käsityöt ja lukeminen

Työura: Elintarvikevarastolla n. 20v.
Luottamustoimet: Lautamies, lähetystyön johtokunta.
Kaksi lasta.
Vapaaehtoistoiminta: SPR, Hyvän mielen talo, asukastoiminta sekä asukastupatoiminta Rajakylässä/
toiminnanohjaaja.

2265

PAM LIITTOKOKOUSVAALIT 23.3.-12.4.2015

• Työn mielekkyys,jotta kaikilla olisi hyvä olla
työssään!
• Jokaisen työ on tärkeää!
• Työntekijän työn pysyvyys ja tätä kautta hänen
oma elantonsa!
• Työntekijän saatava arvostusta työstään, myös
konkreettisesti!

57 v.

Kassa/K-Citymarket Raksila

2. Mene PAMin nettisivujen vaalipalveluun
www.pam2015.fi.
3. Kirjaudu omilla pankkitunnuksillasi äänestyspalveluun.

Pääluottamusmies

HAHTO MARKKU

ARFFMAN SANNA
39 v.

Haukipudas

Osuuskauppa Arina
pääluottamusmies ja varatyösujeluvaltuutettu

Toimipaikan työsuojeluvaltuutettu ja varaluottamusmies

Äänestäminen sähköisesti

4. Seuraa äänestyspalvelussa olevia ohjeita.
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2266
HAIKONEN PETRI
45 v.

Oulu

Harrastukset mm. ravit, lentopallo, ulkoilu.

HONKONEN SAMI

Varastoesimies

Työtön
Hei, olen Petri ja onnellinen pienen tytön isä. Tällä
hetkellä olen työtön joten päivät kuluvat töitä etsiessä
ja 3kk ikäistä tytärtä hoitaessa.

2267

MUISTA ÄÄNESTÄÄ!!

Huomasin että minulla voisi olla aikaa nyt kokeilla
miltä järjestötoiminta tuntuu ihan konkreettisella tasolla joten ilmottauduin ehdokkaaksi jäsenvaaleihin.
Olen myös tullut elämäni aikana siihen johtopäätökseen että todellisten ongelmien ratkaisu alkaa täältä
ruohonjuuri tasolta eli kaikista paikallisista asioista
pitäisi päättää paikallisesti.

2268
KANNIAINEN PENTTI

JUNTUNEN JARI
54 v.

Oulu

Myyjä

55 v.

Oulu

Varastotyöntekijä

Onninen Oy
PAM 135 Johtokunnan jäsen

Sodankylän Säästökuoppa Oy
PAM-Liikealan Oulun osaston puheenjohtaja

• Kokoaikaista työtä terveenä ja turvallisesti.

• Kaikille jäsenillemme kokoaikainen työ
• Alueellinen tasa-arvo PAMin päätöksissä

2271

2270
KARJALAINEN HELI
45 v.

Oulu

Myyjä/Pukeutumisneuvoja

Pukumies Oy, PAM 135 johtokunnan jäsen

2272

Nautin suuresti työstäni myyjänä ja mielestäni tyytyväinen asiakas on paras palkinto. Koen kuitenkin suurena
epäkohtana sen, että kaupan alalla palkkaus ei vastaa työn
vaativuutta. Lisäksi viime vuosina kaupan alan työntekijöiden asema on huonontunut merkittävästi yhä lisääntyvän
osa-aikaistamisen myötä. Kokoaikainen työsopimus alkaa
olla harvinaisuus meille myyjille. Tuntisopimuksia pienennetään koko ajan ja alalla käytetään jopa nollasopimuksia.
Tulevaisuus ei valitettavasti näytä paljon valoisammalta, ja
tänä päivänä liiton toiminnan merkitys on yhä tärkeämpää
alallamme. Liittokokous on paikka vaikuttaa, haluan saada
siellä pohjoisen Suomen kaupan alan työntekijöiden äänen
kuuluville. Äänestämällä sinäkin voit vaikuttaa!

PAM
LIITTOKOKOUSVAALIT
23.3.-12.4.2015
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KARJALAINEN NINA
26 v.

Oulu

LEPISTÖ SEIJA

Matkailuvirkailija

53 v.

Työtön
PAM Oulun aluenuorten toimintaryhmän jäsen

2273

• Työstä on saatava riittävä palkka, pelkkä
”lämmin käsi” ei elätä.
• Pätkätyöläisten ja nolla-tuntilaisten kyykyttäminen on saatava loppumaan.
• Alipalkkaus on kriminalisoitava.
• Työttömyys ei ole sairaus, myös työttömällä
on oikeus ihmisarvoiseen elämään.
• Nuori on yhtä arvokas työntekijä kuin kauan
talossa palvellut.
”Taistellaan yhdessä paremman työelämän
puolesta.”

Oulu

2278

KERÄNEN HANNU

Kempele

Oulu

KYLLÖNEN KIRSI

Tekstiilisisustaja

2283

2288
SAASTAMOINEN PIA
48 v.

Oulu

Myyjä

Antell-Ravintolat Oy
PAM 135 Johtokunnan jäsen

Työtön
PAM-Liikealan Oulun osaston sihteeri

• Saada nuoria innostumaan liiton asioista.

• 0-tuntisopimukset kiellettävä
• Osa-aikaiseen työsuhteeseen on ilmoitettava
syy
• Oikeus kokoaikatyöhön
• Palkkaus palvelualoilla pois kuopasta

2284
OIKARINEN RIITTA

SILVOLA ANNA-LIISA

Opiskelija

59 v.

Oulu

Päätyösuojeluvaltuutettu/Myyjä

Osuuskauppa Arina
Päätyösuojeluvaltuutettu
PAM-Liikealan Oulun osaston varapuheenjohtaja
OSAPin Hallituksen varapuheenjohtaja
SAK:n Oulun aluetoimikunnan jäsen

• Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus.

2285

LAUKKA KAARINA

Työsuojelun ammattilainen
• tasa-arvoinen työhyvinvointi elämäntilanteet huomioiden koko työkaaren ajan
• toimivat mallit työn ja perheen yhteensovittamiselle
• työurien tulevaisuuden tukeminen ruuhkavuosissa
• työntekijöiden lisätuntioikeus
• toimeentulon saatavuus yhdestä työstä
• nollasopimukset pois

Oulussa
osataan
- jäseniä
kuunnellen.

TOLONEN PEKKA

Osastovastaava

Oulun Kodin1 Sisustajantori
Pääluottamamusmies

2277

ÅSTRÖM MARJA

• Turvallinen työpaikka kaikille.

Kokki

2281

• Vakiduunin puolesta nollatunteja vastaan!
• Tasa-arvoa työpaikoille, kaikki työntekijät
ovat yhtä arvokkaita!
• Nuorta energiaa liittokokoukseen, nuorten
ääni kuuluviin!

Eurokangas
Työsuojeluvaltuutettu
PAM 135 Johtokunnan jäsen ja opinto-ja vapaaajan jaoston vetäjä

PAM 135 Johtokunnan jäsen

Kempele

Oulu

Oulu

Stockmann Oulu
PAM 135 Johtokunnan jäsen, nuorisojaoston
vetäjä

2287

49 v.

NIKULA ASMO

2280

46 v.

27 v.

RIMPELÄINEN HELENA

Konesihteeri

Pidän tärkeänä yhteistyötä eri tahojen kanssa että asiat hoidetaan kaikkia tyydyttävällä
tavalla.
Rohkeasti ja rehellisesti yhteispelillä eteenpäin
toimien.

28 v.

2276

Paikallispäällikkö/Express-Myyjä

Onninen Oy
Työsuojeluvaltuutettu Pohjois-Suomi

Hankkija Oy
Pohjois- ja Itä-Suomen luottamushenkilö
PAM 135 Johtokunnan varajäsen

2279

Ii

Kempele

2282

45 v.

• Mielestäni nollatyösopimukset pitäisi kieltää
ja nuorten työoloihin pitäisi panostaa enemmän.

42 v.

44 v.

NEITOLA MIRJA

Työtön
PAMin aluenuorten toimintaryhmän jäsen

2275

Avustaja

TUOMELA TIIA

• Työsopimusasiat; 0-sopimus, osa-aikatyö
• Työttömien asema liitossa

Matkailuvirkailija

2274

Oulu
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PALINSAARI PETRI

Lintulammen asukasyhdistys
Asukastoimikunnan jäsen
PAM 135 Johtokunnan varajäsen

KERTTULA JANINA
20 v.

LIIKEALA

PAM
LIITTOKOKOUSVAALIT
23.3.-12.4.2015

KÄYTÄ ÄÄNTÄSI!
VAIN ÄÄNESTÄMÄLLÄ
VOIT VAIKUTTAA!
2286
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Johtokunta 2015-2016
Syyskokouksessa valittu johtokunta on aloittanut kaksivuotisen toimikautensa. Osaston
toiminnasta vastaava johtokunta kokoontuu
pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kokouksiin osallistuvat sekä varsinaiset että yleisvarajäsenet.
Tammi-helmikuun vaihteessa pidettiin johtokunnan koulutus PAMin Oulun aluepäällikkö Paula Grekelän johdolla Kuhmossa, jossa
koulutukseen osallistui myös Kuhmon ammattiosaston johtokuntaa. Iso ja pieni osasto
kohtasivat, ja ideoita ja ajatuksia jaettiin.

Varsinainen jäsen
Heidi Länkinen
Johtokunnassa koen tekeväni tärkeää työtä jäsenten
eduksi ja toivoisin jäseniä
enemmän mukaan toimintaan.
Vapaa-ajalla rentoudun
liikunnan parissa; hiihto,
pyöräily, kuntosali ja hölkkä ovat lähellä sydäntäni.

Varsinainen jäsen
Tiia Tuomela
Johtokunnassa olen osa
isompaa kokonaisuutta.
Kuuntelen, kommentoin
ja opin!
Vapaa-ajalla rentoudun
liikkuen ja lukien. Kunnon
treeni vaatii täyttä keskittymistä ja hyvä kirja vie
mukanaan toisiin maailmoihin!

Kuhmolaiset olivat järjestäneet ulkoilutapahtuman Kalevalan tunnelmiin

Puheenjohtaja
Pentti Kanniainen
Johtokunnassa valmistelen ja johdan kokouksia,
pyrin jakamaan ja kuuntelemaan puheenvuorot,
sekä tekemään puolestani
päätökset mahdollisimman tasapuolisesti jäsenten etuja ajatellen.
Vapaa-ajalla rentoudun
mm. lukemalla, pelaamalla tietokoneshakkia,
käymällä tietokilpailuissa,
mökkeilemällä, nukkumalla ja kesällä melomalla.

Varapuheenjohtaja
Anna-Liisa Silvola
Johtokunnassa asioihin
vaikuttaminen.
Vapaa-ajalla rentoudun
ulkoilemalla ja musiikkia
kuunnellen.

Sihteeri
Pia Saastamoinen
Johtokunnassa on osaavia ja idearikkaita jäsenten valitsemia ihimisiä,
päätökset paperille kirjaa
sihteeri.
Vapaa-ajalla rentoudun
villasukat jalassa sudokuja
tehden.

Varsinainen jäsen
Helena Rimpeläinen
Johtokunnassa olen
mukana järjestämässä
monipuolista toimintaa
jäsenille.
Vapaa-ajalla rentoudun
remontoimalla.

Varsinainen jäsen
Kirsi Kyllönen

Yleisvarajäsen
Markku Hahto
Johtokunnassa haluan
vaikuttaa ja valvoa, että
kertyvät varat, jäsenmaksuista ym. käytetään
jäsenistö hyväksi mahdollisimman kattavasti ja kaikille, toiminnan, retkien,
tapahtumien, liikunnan,
stipendien, virkistäytymisen ym. muodossa.
Vapaa-ajalla rentoudun
mm. ulkoilun, ystävien,
lentopallon, ravien, tv:n ja
tietokoneen äärellä.

Yleisvarajäsen
Eeli Matero
Johtokunnassa varajäsenenä toinen kausi menossa.
Vapaa-ajalla lenkkeilen
ja hengailen kavereiden
kanssa.

Johtokunnassa on tunnelmaa
Vapaa-ajalla ...ai, mikä
vapaa-aika?
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Yleisvarajäsen
Riitta Siekkinen

Yleisvarajäsen
Sanna Arffman

Johtokunnassa olen
kantaa ottava ja harkitseva
päätöksissäni.
Vapaa-ajalla rentoudun
takkatulen loisteessa
käsitöitä tehden tai kirjaa
lukien sekä lastenlasten
kanssa touhuten.

Yleisvarajäsen
Seija Lepistö

Johtokunnassa olen
ensimmäistä kautta.
Työskentely on mielenkiintoista ja haastavaa.
Vapaa-ajalla yritän saada
ajatukset irti töistä ja teen
paljon käsitöitä. Hyvät
ystävät kuuluvat olennaisesti vapaan viettoon.
Yöpöydältä löytyy aina
dekkari, yhden luettua
aloitan uuden.

Yleisvarajäsen
Mirja Neitola

Johtokunnassa pääsee
vaikuttamaan pamin asioihin ja pysyy tarkemmin
ajan tasalla liiton asioiden
ja myös muuttuvien asioiden suhteen.
Vapaa-ajalla rentoudun
parhaiten harrastusteni;
tanssin, kuntosalin, lenkkeilyn ja ulkoilun kautta.

Johtokunnassa mukana
olemalla opin lisää järjestöalasta ja miten voimme
yhdessä vaikuttaa työhyvinvointiin ja että kaikkia
kohdeltaisiin työelämässä
tasavertaisesti neuvoteltujen sopimusten pohjalta.
Vapaa-ajalla rentoudun
harrastamalla sauvakävelyä ja muuten vaan
ulkoilemista sekä hyötyliikuntaa.

OSASTOSSA TOIMIVAT JAOSTOT
Varsinainen jäsen
Jari Juntunen
Johtokunnassa toimitaan
siten, että osaston talous
pysyy kunnossa, osastossa
on jatkuvaa jäsenhankintaa, toimitaan yhteistyössä
eri sidosryhmien kanssa,
tiedotetaan ja otetaan kantaa ajankohtaisiin asioihin.
Vapaa-ajalla rentoudun
liikkumalla ja kuntoilemalla monipuolisesti, jotta
jaksan työssani ja muutenkin elämässä.

Varsinainen jäsen
Asmo Nikula
Johtokunnassa olisi
pyrkimys saada nuoria
mukaan toimintaan ja
kehitellä uusia ideoita.
Vapaa-ajalla rentoudun
urheillen, koirien kanssa
lenkkeillen ja ystävien
kanssa oleskellen.

Varsinainen jäsen
Eila Osbo-Moilanen
Johtokunnassa kuulun
Opinto- ja vapaa-ajan
jaostoon, jossa pyrimme
miettimään ja järjestämään jäsenille hyödyllistä koulutusta ja virikettä
vapaa-aikaan. .
Vapaa-ajalla rentoudun
ulkoillen ja käsitöitä tehden sekä kesällä mökkeillen.

Varsinainen jäsen
Heli Karjalainen
Johtokunnassa toivon
pystyväni tuomaan oman
positiivisen panokseni osaston toimintaan,
ja koen tärkeäksi tehdä
osasto 135 tutuksi kaupan
alan työntekijöille ja saada
lisää porukkaa mukaan
toimintaan.
Vapaa-ajalla rentoudun
perheeni parissa.

EDUNVALVONTAJAOSTO
Järjestää toimintaa, koulutusta ja vertaistukea osastomme luottamushenkilöille (lm/tsv).
Jaoston vetäjä Heidi Länkinen,
p. 040 5890 150
tai heidi.lankinen@gmail.com

KIINTEISTÖJAOSTO
Kuusamon kohteet: Kanerva Ruka ja
Salmi ovat vuokrattavissa kaikille pamilaisille.
Vuokraus Ruka-Ko Oy p. 020 734 4790
Jaoston vetäjä Risto Örling,
p. 044 0332 956 tai
risto.orling@saunalahti.fi
Hankala-mökki Oulussa Sanginjoella
maksutta jäsenten (kesä)päiväkäytössä.
Jari Juntunen, p. 044 973 5685
tai jari53juntunen@gmail.com

NUORISOJAOSTO
Järjestää kiinnostavaa toimintaa nuorille (alle 31-vuotiaille.
Jaoston vetäjä Tiia Tuomela,
041 4530 377
tai tiia0010@gmail.com

OPINTO/VAPAA-AJAN JAOSTO
Järjestää jäsenille erilaisia tapahtumia,
retkiä ja kursseja.
Jaoston vetäjä Helena Rimpeläinen, p.
050 5348 800
tai helena.rimpelainen@eurokangas.fi

TYÖJAOSTO
Toimii johtokunnan apujaostona ja
valmistelee käsiteltävät asiat johtokunnalle.
Jaoston vetäjänä toimii osaston
puheenjohtaja.

TIEDOTUS
Ilmoittelemme tapahtumista pam-lehdessä sekä osaston nettisivuilla:
www.liikealanoulunosasto.fi ja
facebook.com/liikealanoulunosasto
Julkaisemme Liikeala Oulu –lehteä 1-2
kertaa vuodessa.
Juttuvinkit:
osasto135@liikealanoulunosasto.fi
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Joulukuinen
reissu Kuopioon
teatteriin ja
IKEAan

OULU

LIIKEALA

Liikealan työpaikkojen välinen

SALIBANDYTURNAUS
La 16.5.2015 • klo 9 – 16 • Linnanmaan liikuntahallilla, Virkakatu 1

Mukaan mahtuu 10 joukkuetta ilmoittautumisjärjestyksessä.
Joukkueen koko huoltajineen enintään 15 henkilöä ja kokoonpanossa oltava vähintään kaksi naista, joista vähintään yksi aina kentällä.
Lisäksi joukkueesta vähintään puolet tulee olla PAMin jäseniä.
Kisakahvila.

Parhaat palkitaan!

Oli joulukuinen lauantaiaamuhämärä, kun Oulun linja-autoasemalta bussi lähti ajeleen Kuopiota
päin. Tietysti bussi täynnä kuin
Turusen pyssy iloisia matkalaisia.
Matkanjohtajina toimivat tietysti
harmaavarpunen ja punatulkku, aina niin iloiset räpätädit. Ja kaikilla
oli nauru herkässä.
Ensin kurvattiin IKEAan ja
siellä kierreltiin ja matkamuistoja
tietty mukaan ostettiin, itsekukin
mitäkin. Sitten saavuttiin hotelliin ja kaikille löytyi yösija mihin
päänsä yöllä kallistaa. Söimme
maukkaan illallisen ja matkasimme Kuopion kaupunginteatteriin
katsomaan musikaalia, joka oli
niin perusteellisen hyvä, että jokaisella varmaan oli tippa silmäkulmassa, ja naurun pyrähdyksien
kera kuunteli ja katseli esitystä.
Sitten teatterin jälkeen hotellille,
ja ilta jatkui iloisissa merkeissä.

Aikanaan itsekukin päätyi huoneihinsa yöpuulle.
Sunnuntaina aamupalan jälkeen
linja-autolle ja matka kotia kohti
alkoi. Pysähdyttiin Kuopiossa vielä kirkon parkkipaikalle ja mentiin
katsoon Joulutoria. Mutta kolme
meistä jäi toisista jälkeen kuin
jämpsän äijä taivaasta. Mentiin
sitten kolmestaan tavalliselle torille, mutta hauskaa oli meilläkin.
Pääsimme jututtaan ihka oikiaa
joulupukkia. Aikamme kierreltyämme lähdimme linja-autolle ja
porukat kun tuli sieltä Joulutorilta,
niin auto starttasi kohti Oulua.
Meillä kaikilla oli niin mukavaa, voi kun saimme olla mukana.
Tulkaa mukaan ensi kerralla kaikki, se kannattaa.
Reissutunnelmia kirjoitti MarjaLeena Bark (os. 506)

Lisätiedot: Asmo Nikula, p. 044 200 5186
tai asmo.nikula@luukku.com
20 € ilmoittautumismaksu 29.4. mennessä toimistolle tai
pankkiin FI56 5542 8520 0068 49, viestikenttään joukkueen nimi.
Rahan saa takaisin, kun joukkue saapuu turnauspaikalle.

Osallistujille ruokailu Pizzeria Golden Raxissa.

Oulun osastojen 135, 506 ja 710 yhteinen reissu ’Shoppailua ja
teatteria Kuopiossa’ 13.-14.12. Esityksenä musikaaliklassikko The
Sound of Music Kuopion kaupunginteatterissa, jossa
pääosissa vierailivat Reeta Vestman ja Jyri Lahtinen.

Ilmoittautumiset 29.4. mennessä toimistolle
ma-to klo 9-12, 13-16, Uusikatu 22, 4. krs, p. 044 5450 135
tai osasto135@liikealanoulunosasto.fi

TERVETULOA SÄHLÄÄMÄÄN!

Kysely jäsenille:

MITEN TAVOITAMME SINUT PARHAITEN?
Ammattiosastosi haluaisi olla sinuun yhteydessä,
mutta miten tavoittaisimme sinut parhaiten?

Linkki kyselyyn tulee osaston internetsivuille:
www.liikealanoulunosasto.fi

Mistä saat tietoa osaston toiminnasta tai sen
tarjoamista jäseneduista?

facebook.com/liikealanoulunosasto

Nyt Sinulla on mahdollisuus osallistua ja kehittää oman ammattiosastosi toimintaa.

Osallistu kyselyyn ja vaikuta osastosi
toimintaan.

Maalis-huhtikuun aikana netissä on kaikille
PAM-Liikealan Oulun osaston 135 jäsenille
avoinna kysely, jonka tavoitteena on tutkia
jäsenten viestintäkanavien käyttöä.

Kaikkien osallistujien arvotaan kaksi kahden päivän
lippua Qstockiin 2015 sekä pienempiä lahjakortteja.

TYÖELÄMÄTERVEISET
EDUSKUNNASTA
Vaikka eduskunnan
käsittelemät työelämän
kysymykset eivät saa juuri tilaa mediassa, kansanedustajat työskentelevät
niiden parissa jatkuvasti.
Tapahtumat työpaikoilla
osoittavat myös lähes päivittäin, kuinka ajankohtaisia työelämän parantamiseen tähtäävät aloitteet
ja hankkeet ovat.
Marraskuussa uutisoitiin kassatyöntekijästä, joka vasta 26 vuoden
jatkuvan osa-aikaisen työn ja parin
vuoden tuloksettomien sovitteluyritysten jälkeen veti työnantajan
oikeuteen työehtojen rikkomisesta.
Yritykseen oli palkattu samoihin
tehtäviin uusia työntekijöitä vaikka osa-aikaiset olisivat halunneet
lisätä omia työtuntejaan. Lisätyön
tarjoamisvelvoite osa-aikaisille
työntekijöille onkin yleisimmin
rikottuja työelämän pelisääntöjä. Voimme vain kuvitella, mitä
tapahtuisi, jos jokainen tällainen
työnantajan työtaistelutoimenpide
johtaisi esimerkiksi lakkoon.
Kassatyöntekijä ja PAM hävisivät jutun käräjäoikeudessa, mutta
taistelu jatkuu hovissa. Tilanne on
hyvä esimerkki siitä, kuinka suuri
kynnys yksittäisellä työntekijällä

Kyselyn toteuttavat Oulun ammattikorkeakoulun
Liiketalouden yksikön opiskelijat opinnäytetyönään.

”Harmaavarpunen” Helena Rimpeläinen, ”sinitiainen” MarjaLeena
Bark ja ”punatulkku” Kirsi Kyllönen.

TULEVAA:

* Qstock-lippuja kaikille jäsenille (kevät/kesä)
* Pyöräretki Rokualle kesäkuussa (13.-14.6.)
* Lättähatulla kesäteatteriin Suomussalmelle
(heinä-elokuu)

1
2
3
4
5

TIETOVISA
Laatinut Pentti Kanniainen

Kuka oli Falunin 2015 MM-kisojen
vanhin miesten mäkihypyn kilpailija?
Minkä eläimen vuosi on meneillään
Kiinalaisen horoskoopin mukaan?

Milloin liittomme PAM on perustettu?

Minkä Suomalaisen panimon
tuotemerkkejä ovat Halko ja Hiili?
Mikä teos alkaa sanoilla: ”Mieleni
minun tekevi, aivoni ajattelevi…”

6
7
8
9
10

voi olla hakea itselleen oikeutta.
Työntekijät eivät uskalla vaatia
heille kuuluvaa, koska pelkäävät
hankalaksi leimaamista ja työn
menettämistä. Lisäksi ei ole mitään varmuutta siitä, että kyseinen
yritys tai muut yritykset muuttavat
toimintatapojaan, jos yksittäinen
työntekijä rohkaistuukin vaatimaan oikeuksiaan.
Vasemmistoliitto onkin esittänyt ammattiliitoille ryhmäkanneoikeutta, jolla työntekijät saisivat
voimaa korjata epäkohtia pysyvästi. Ryhmämme on työskennellyt
eduskunnassa myös verovälttelyn
ja verokilpailun estämiseksi, työllistävien tie- ja rautatiehankkeiden
synnyttämiseksi sekä esimerkiksi
valtionyhtiöiden työpaikkojen
pelastamiseksi. Puheenjohtaja
Paavo Arhinmäki teki taannoin
lakialoitteen luottamusmiesten
irtisanomissuojan
parantamisesta – aihe onkin osoittautunut
ajankohtaiseksi viime kuukausien
uutisten myötä.
Ammattiliitot kampanjoivat
parhaillaan niin sanottujen nollatuntisopimusten kieltämiseksi ja
vähimmäistyöajan säätämiseksi.
Näin vaalien meillä on avaimet
käsissämme asian ratkaisemiseksi. Voimme allekirjoittaa

4 kpl nahatonta broilerin rintafileetä
3 rkl sitruunamehua
1 rkl soijaa

Missä tilanteessa shakkipelissä
sotilaasta tulee kuningatar?
Missä virassa Minna Helle on
ensimmäinen nainen Suomessa?
Eläintä kutsutaan nykyisin
surikaatiksi, mutta millä nimellä
se tunnettiin aiemmin?
Mihin asti kaupanalan tämänhetkinen
työehtosopimus on voimassa?
Mitä samaa roolihahmoa ovat
näytelleet nämä näyttelijät: Errol
Flynn, Kevin Costner, Russell Crowe?

Vastausten tulee olla perillä 24.4.2015 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!

Edellisen tietovisan oikeat vastaukset:
1. Kuka on SDP:n uusi puheenjohtaja? Antti Rinne, 2. Mitä eläimiä ovat lentävä koirat? Lepakoita, 3. Missä toimii Euroopan ihmisoikeustuomioistuin? Genevessä Sveitsissä, 4. Minkä nykyisen valtion alueella sijaitsi tuhoutunut Tsernobylin ydinvoimala? Ukrainan, 5. Kuinka
pitkä on yksi merimaili? 1852m (lehdessä virhe km), 6. Kuka näytteli tv-sarjassa konstaapeli Reinikaista? Tenho Sauren, 7. Kenen kirjailijan
luoma yksityisetsivä on Jussi Vares? Reijo Mäen, 8. Mikä on Palefacen oikea nimi? Karri Miettinen, 9. Missä kaupungissa asuu Hannu Hanhi?
Ankkalinnassa, 10. Milloin vietetään Eurooppapäivää? 9. toukokuuta (lehdessä taisi olla tässä toinen virhe).

nollatuntisopimuksista tehdyn
kansalaisaloitteen ja valita huhtikuun vaaleissa sellaiset päättäjät,
että kansalaisaloite saa eduskunnassa suopean vastaanoton!
Uusi eduskunta voi myös tehdä
alipalkkauksesta rangaistavaa.
Itse korostaisin lisäksi vastentahtoisen osa-aikatyön kitkemistä
sekä erilaisissa silppu-, pätkä- ja
vuokratyösuhteissa olevien aseman parantamista. Yhä useampi
työllistää itsensä, ja heidät tulee
saada kunnollisen sosiaaliturvan
ja työkykyä tukevien palvelujen
piiriin.
Työlainsäädännön ja työehtosopimusten lisäksi työntekijän
arkeen vaikutetaan suuresti myös
julkisilla palveluilla. Arjen sujumista sekä työn ja muun elämän
yhdistämistä voi helpottaa esimerkiksi hyvillä päivähoitopalveluilla
ja toimivalla julkisella liikenteellä.
Siinä missä työnantajat haluavat
siirtää työehtojen sopimisen paikalliselle tasolle yrityksiin, itse
haluan, että eduskunnassa varmistetaan kaikille tasa-arvoiset palvelut ja hyvän arjen edellytykset – eli
tehdään päätöksiä työpaikkojen ja
kotien parhaaksi.
Katja Hänninen

Katja Hänninen
kansanedustaja
Raahen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
PAMin edustajiston jäsen
ennen kansanedustajan työtä osa-aikamyyjä ja työpaikkansa luottamusmies
35-vuotias viiden lapsen äiti
asuu Raahessa, kotoisin Oulaisista
PAMin jäsen vuodesta 1999
ehdolla liittokokousvaaleissa

Broileri-melonisalaatti

PAM - LIIKEALAN OULUN OSASTO 135

...
...ODOTA
..
TIEDÄN..
TÄN MÄ
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6 dl melonia kuutioina

(vesi- cantaloupe- tai hunajamelonia)

1 omena kuutioina, mausta 1 rkl sitruunamehua
1 ruukku jääsalaattia revittynä
1 dl suolapähkinöitä

1 dl basilikaa revittynä
Currykastike:

1 rkl öljyä ja 1 rkl currya
1 muna

1 rkl Dijon-sinappia
2 tl sokeria
suolaa

3 rkl sitruunamehua

vastajauhettua valkopippuria
0,5 dl öljyä

1 dl maustamatonta jogurttia

Valmista ensin kastike. Lämmitä curry ja öljy pienessä kipossa mikrossa.
Näin curryn maku tulee paremmin esiin ja on pehmeämmän makuinen.
Yhdistä sauvasekoittimelle tarkoitettuun korkeaan kulhoon cyrry, muna,
sinappi, sokeri, suola, sitruunamehu ja valkopippuri. Sekoita sauvasekoittimella tasaiseksi. Lisää pienissä erissä joukkoon öljy sekä jogurtti
koko ajan sekoittaen.

Paista broilerinrintafileet kuumalla pannulla tipassa öljyä kummaltakin
puolelta, kunnes ne ovat kypsiä.
Asettele kaikki ainekset annoksina lautasille tai tarjoiluvadille.
Tarjoa kastike erikseen.
Ohje ja kuva:
Asmo Nikula
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Lomaile
Kuusamossa!

OSASTON TOIMISTO

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

Uusikatu 22, 4. krs, 90100 OULU
p. (08) 376 249 tai 044 5450 135
osasto135@liikealanoulunosasto.fi

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

www.liikealanoulunosasto.fi,
facebook.com/liikealanoulunosasto

KANERVA RUKA

PAM-Liikealan Oulun osasto ry 135

Jäsenyys
kannattaa!

Avoinna ma-to klo 9-12 ja 13-16

Työajan
ulkopuolellakin.

Toimistolta saat tietoa osaston
järjestämistä tapahtumista ja retkistä ym.
Seuraa myös ilmoittelua pam-lehdessä ja
netissä.

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

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

MUISTA ÄÄNESTÄÄ!!

Oulun Voglia kutsuu Sinut

PAM Liikealan osasto 135 jäsenten
PUKEUTUMISILTAAN

SALMI

Kaukonraitti 4 D 1, Paritalo 80+12 m²
tupakeittiö, 3 mh, parvi, vuodepaikkoja 7

tiistaina 21.4.2015
klo 18-20.00
Illan aikana tutustutaan Voglian kevään uutuuksiin.
Saat myös pukeutumisvinkkejä ammattitaitoisilta
Voglian pukeutumisneuvojilta sekä muotinäytöslavalta!
Illan vieraana Aloe Vera -esittelijä.

Illan aikana saat kaikista normaalihintaisista tuotteista -20%
Sitovat ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 8.4.
Uusikatu 22, 4 krs, ma-to klo 9 – 12, 13 -16,
p. 044 5450135 tai osasto135@liikealanoulunosasto.fi
Maksut osaston tilille FI56 55428520 006849,
viite opinto-ja vapaa-aika (5 eur/osallistuja)
Tarjolla pientä iltapalaa.

Voglia Oulu
Pakkahuoneenkatu 22
puh. 040 451 6794

Vuokraushinnat v. 2015
Ajalla

Viikko

Pe-Su

os. 135

pamilaiset

os. 135 pamilaiset

4.1.-15.2.

280 €

370 €

170 €

225 €

15.2.-3.5.

480 €

630 €

3.5.-14.6.

200 €

265 €

130 €

170 €

14.6.-21.6.

350 €

475 €

21.6.-20.12.

280 €

370 €

20.12.-27.12.

480 €

630 €

27.12.15-3.1.16

480 €

630 €

to-su 18.-21.6.

250 €

325 €

170 €

225 €

+ 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. 020 734 4790

Mukavia hetkiä Kuusamossa!

JÄSENETUJA LIIKUNTAAN!
OuluCardliikuntakortit (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.

Zimmarin
uintisarjakortit
(10 krt) 28 €
5 sarjakorttia/vuosi

OuluCardin käyttöpaikat:
• Oulun uimahalli (uinti, kuntosali)
• Raatin uimahalli (uinti,
kuntosali, sulkapallo)
• Ouluhalli (kuntosali, sulkapallo)
• Linnanmaan liikuntahalli
(kuntosali, sulkapallo)
• Urheilutalo (kuntosali)
• Vesi-Jatuli, Haukipudas
(uinti, kuntosali)
• Oulunsalon liikuntakeskus
(kuntosali)

SALIBANDY

Osaston vuoro
kevätkaudella 11.5. saakka
maanantaisin klo 18-19
Hintan koululla
(Valjastie 19, 90650 OULU)

Vetäjänä Asmo Nikula,
p. 044 2005 186
Osallistuminen on
jäsenille maksutonta.

Vuoden aikana voi ostaa 6 kpl OuluCard-liikuntakortteja tai 5 kpl Zimmarin uintisarjakortteja.
Edun voi käyttää myös osittain molempiin. Kortit myynnissä osaston toimistolla, huom. käteismaksu.

