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Osastojen kalenteritilaukset syyskuun loppuun mennessä
Osa ammattiosastoista on jo tilannut eläkeläisilleen ensi vuoden kalenterin. Nyt
kalenteritilauksille saa jatkoaikaa kuukauden eli kalenteritilaukset pitää tehdä
viimeistään 30.9. 2022 mennessä. Osastot, jotka eivät ole vielä tilanneet
eläkeläiskalenteria, lähettäkää kalentereiden kpl-määrä, toimitus- ja laskutusosoite
liiton toimistoon Juha Pöyrylle osoitteeseen juha.poyry@pau.fi. Kalenteri ilmestyy
marras-joulukuun vaihteessa. Kalenterin kpl-hinta viime vuoden painosmäärällä
osastoille on 3,10 € + alv.

PAUn XVII Talvipäivät Rovaniemi
Muistutuksena ammattiosastoille PAUn ensi vuoden talvipäivien Avajaiset,
ammattiryhmät, illallinen ja sunnuntai aamun ohjelma pidetään Santa´s Hotel Santa
Claus:ssa. Majoitus kiintiö sinne vapautuu jo 31.8.2022. Majoitukset koodilla 1096170.
Tämän jälkeen varaukset sinne vain saatavuuden mukaan. Hinnat ja muut
majoitusvaihtoehdot olivat toukokuun osastokirjeessä.
Talvipäivien oheisohjelmasta tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Valmista osastomateriaalia ammattiosastoille
Olemme tehneet ammattiosastojen toimintaa helpottamaan lukuisia asiakirja pohjia,
käytettäväksi ja oman osaston toiminnan näköiseksi työstettäväksi.
Osastojen käytettäväksi on tehty kokouskutsu, vuosikokouksen asialista,
toimintakertomuspohja, kevät- ja syyskokouksen asialistat. Lisäksi
osastomateriaaleista löytyy edelleen toimintasuunnitelmapohja, toimihenkilöilmoitukset
sekä runsaasti muuta materiaalia.
Asiakirja mallipohjat löytyvät PAUn jäsensivuilta kohdasta, ammattiosastot >
osastomateriaalit.

Esityksiä syysliittovaltuustoon
Osastot voivat vaikuttaa liiton toimintaan olemalla aktiivisia ja tekemällä heille tärkeistä
asioista esityksiä.
Esitykset on osoitettava liittovaltuustolle ja toimitettava liiton toimistoon 10.10.2022 klo
10:00 mennessä.
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Postipurjehdus Open Turku-Tukholma-Turku
Lounais-Suomen aluejärjestö järjestää matkan Tukholmaan 4-5.11.2022
Osallistumiset ja ilmoittautumiset Postipurjehdukselle tulee tehdä viimeistään
20.9.2022 mennessä. Lounais-Suomen aluejärjestö laskuttaa matkalle lähtijöitä
ammattiosastojen kautta koontilaskulla. Paikkoja risteilylle on rajattu määrä (140).
Suositeltavaa on ilmoittautua hyvissä ajoin, sillä laiva on loppuunmyyty. Hinnat alkaen
25 € hlö 4 hlö hytissä. Lisätietoja mm. hinnastosta ja ilmoittautumiset: risteilyvastaava
Marko Koivumäki p. 040 768 2256 tai marko.koivumaki@posti.com

PAUn sopimuskoulutus syksyllä 2022
PAUn sopimuskoulutus on sovittu yhdessä työnantajan kanssa, joten saat palkan
kurssiajalta. Liitto maksaa osallistujien majoittumiset, ruokailut sekä kohtuulliset
matkakulut. Muistathan sopia koulutuksesta aina ajoissa työantajan kanssa.
Kursseille ilmoittaudutaan PAUn sähköisessä jäsenpalvelussa.
Työehtojen päivityskurssi
Kurssi on suunnattu luottamus- ja työsuojelutehtävissä sekä osastojen
puheenjohtajana toimiville, jotka ovat olleet jo pidempään tehtävissä ja joilla on pidempi
aika kurssien käymisestä. Työehtojen päivityskurssilla käydään läpi
työehtosopimukseen tulleita muutoksia ja virkistetään kurssilaisten osaamista
työehtosopimusasioissa.
Aika: 10.-11.11.2022
Paikka: Kuljetusliittojen Hakaniemi-sali, Helsinki
Viimeinen hakupäivä: 7.10.2022
Työoikeuden kurssi
Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, työsuojeluedustajille ja ammattiosastojen
puheenjohtajille. Kurssille hakijalta edellytetään Työehtojen peruskurssin suorittamista
tai ei-postilaiselta vastaavasti hyvää perehtyneisyyttä omaan työehtosopimukseen.
Kurssilla käsitellään työoikeuden perusperiaatteita, työsopimuslakia, työsuhteen
ehtojen muuttamista, työsuhteen päättämistä sekä muita työelämän keskeisiä
säädöksiä.
Aika: 19.-23.9.2022
Paikka: Hotelli Heimari, Mikkeli
Viimeinen hakupäivä: 19.8.2022
Työehtojen peruskurssi
Kurssi on tarkoitettu luottamusmiehille, osastojen puheenjohtajille ja
työsuojelutehtävissä toimiville, jotka työskentelevät PAUn solmiman
työehtosopimuksen piirissä. Kurssilla selvitetään työehtosopimuksen sisältöä,
paikallista sopimista sekä yhteistoimintalakia ja -sopimuksia Postissa.
Aika: 19.-23.9.2022
Paikka: Hotelli Heimari, Mikkeli
Viimeinen hakupäivä: 19.8.2022
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PAUn järjestökoulutus
Tunne oikeutesi työelämässä
Työ opetetaan työpaikalla, mutta tällä kurssilla kuulet, mistä tulevat ne säännökset ja
lakipykälät, minkä puitteissa työtä tehdään. Olet ehkä uusi jäsen tai muuten
kiinnostunut selvittämään ja varmistamaan, että sinulla ja työpaikallasi on kaikki
kunnossa. Täällä kuulet myös niistä kaikista palveluista, joihin olet oikeutettu liiton
jäsenenä.
Aika: 8.–9.10.2022
Paikka: Holiday Club Tampere
Viimeinen hakupäivä: 2.9.2022
PAUn järjestöaktiivin täydennyskurssi
Yhteiskunnan muuttuessa ammattiosastot kohtaavat jatkuvasti uusia haasteita. Millä
pitää itsensä ajan hermolla? Tule hakemaan uusia eväitä toimintaan ja ajattelun
kehittämiseen. Kuulet myös, mitä oivalluksia muilla aktiiveilla on, ja voit viedä niistä
parhaat ja sopivimmat omaan käyttöön. Tämä kurssi ajankohtaisella aiheella sopii
ammattiosastojen aktiiveille ja asiasta muuten kiinnostuneille.
Aika: 8.–9.10.2022
Paikka: Holiday Club Tampere
Viimeinen hakupäivä: 2.9.2022
PAUn tarjoama perustietoa ja järjestöllisiä valmiuksia lisäävä koulutus on tarkoitettu
kaikille jäsenille. Työnantaja ei pääsääntöisesti maksa palkkaa kurssiajalta. Liitto maksaa
osallistujien majoittumiset, ruoat sekä kohtuulliset matkakulut.
Kursseille ilmoittaudutaan kirjautumalla PAUn sähköiseen jäsenpalveluun

Ay-terveisin

Jarmo Tuominen

Juha Jaatinen

työehto- ja järjestöasiantuntija

Koulutus- ja järjestötoimitsija

jarmo.tuominen@pau.fi

juha.jaatinen@pau.fi
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