
 

 

                                        

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Ehdokasesittely jatkuu seuraavalla sivulla. 

 

1. Kuka olet ja missä työskentelet?  Pääluottamusmiesehdokas Markku Siren PEC 

PLM vaalissa. Työskentelen Jyväskylän postiterminaalissa ja Postissa ollut töissä 

33 vuotta. Nykyinen PEC -maailma on minulle läpikotaisin tuttu, sillä olen tehnyt 

niin koneellista kuin manuaalista pakettilajittelua sekä lajitteluun liittyvää trukkityötä, 

myös autojen lastausta ja purkamista, koko työurani ajan aina näihin päiviin asti. 
 

2. Mitä edunvalvojatehtäviä sinulla on ollut ja on? 

v.2011 alkaen toimii PAU:n Keski-Suomen osaston sihteerinä 

v.2016–2019 toiminut alueen 40–44 1. varatyösuojeluvaltuutettuna 
 

3.  Mitä edunvalvojakoulutuksia olet käynyt? 

Heimarin ja Kiljavan luottamusmies- ja työsuojelukurssit sekö osaston sihteeri-ja 

puheenjohtajakurssit. 
 

4. Muuta: Heikomman puolustaminen, sekä vääryyden vastustaminen. Otan 

aktiivisesti kantaa Pointin nettisivuilla, Twitterissä / Instagramissa / Facebookissa. 

Puhuminen ja kirjoittaminen sujuvat englannin kielelläkin, myös ammattikieli 

saadaan haltuun. 
 

 

1. Kuka olet ja missä työskentelet? Pääluottamusehdokas Aleksi Andersson 

PEC PLM vaalissa. Työskentelen PEC-alueen pääluottamusmiehenä. Olen 

liitovaltuustossa vuodesta 2017. Useimmiten minut löytää Vantaan 

logistiikkakeskuksesta tai Siipitien ulkomaantuotannosta.  

2. Mitä edunvalvojatehtäviä sinulla on ollut ja on?  

Tällä hetkellä toimin siis PeC:in alueellisena pääluottamusmiehenä ja 1.2.2020 

alkaen myös strategisena varapääluottamusmiehenä. Aiemmin olen toiminut 

luottamusmiehenä, varaluottamusmiehenä sekä työsuojelun varavaltuutettuna.   

 3. Mitä edunvalvojakoulutuksia olet käynyt?  PAU tarjoaa paljon 

sopimuskoulutuksia, sekä Heimarissa että Kiljavalla ja olen ne käynyt. Kurssien 

sisältö vaihtelee työehtosopimusasioista työsuojeluun, työpsykologiaan ja 

yhteistoimintaan. Lisäksi osallistun vuosittain koulutuspäiville ja opiskelen sekä 

täydennän tietojani päivittäin.  

 
1. Kuka olet ja missä työskentelet? Pääluottamusehdokas Filip Djordjevic  

PEC PLM vaalissa. Vantaan Logistiikkakeskus olen tehnyt jo yli kuusi vuotta 

yövuoroa, tosin sen välissä suoritin myös varusmiespalveluksen. 

2. Mitä edunvalvojatehtäviä sinulla on ollut ja on? Yli 2 vuotta olen toiminut 

yövuoron varaluottamusmiehenä. Edunvalvontapesti on mahdollistanut minulle 

hahmottamaan kokonaiskuvaa logistiikka-alasta, minkä koen tärkeäksi asiaksi 

ryhtyessäni pääluottamusmiesehdokkaaksi. Toimin Vantaan Loken 

työhuonekunnan puheenjohtajana yli vuoden verran. 

3. Mitä edunvalvojakoulutuksia olet käynyt? 3 v. aikana kurssit: 
Luottamusmies-ja Työehtojen peruskurssi, Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan 

kurssi. Työoikeuden kurssi, Puheenjohtaja- ja sihteerikurssi. Työsuojelun perus-ja 

jatkokurssit, Irti jännityksestä, Työkalut teräväksi järjestöaktiivi 



 

 

1. Kuka olet ja missä työskentelet? Pääluottamusmiesehdokas Petteri 

Syväkari PEC PLM vaalissa. Olen 48-vuotias ja työskentelen Liedon 

logistiikkakeskuksessa. Postissa olen ollut töissä 30 vuotta. 

2. Mitä edunvalvojatehtäviä sinulla on ollut ja on? 

Olen Liedon logistiikkakeskuksen luottamusmies. Lisäksi olen toiminut 

aiemmin työsuojeluasiamiehenä 7 vuoden ajan. 

3. Mitä edunvalvojakoulutuksia olet käynyt? 

Olen käynyt Edunvalvonnan- ja yhteistoiminnankurssin sekä 

luottamusmieskurssin. 


