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VARHAISJAKELU SOPII
MYÖS ELÄKELÄISILLE
Varhaisjakeluyhtiöiden palveluksessa työskentelee tuhansia jakajia. Osa heistä
työskentelee päätoimisesti,
toiset hankkivat sivutuloja
jakamalla sanomalehtiä ja
muita tuotteita muutamina
öinä viikossa. Varhaisjakelu sopii mainiosti myös eläkeläisille, vakuuttaa Raimo
Kontio, jonka elämään työ
tuo mielekästä sisältöä sekä
mukavasti lisäansioita.
72-vuotias Raimo Kontio toimii varhaisjakana vakituisesti
jo seitsemättä vuotta.
– Jaoin lehtiä satunnaisesti
ja sivutöinä jo ennen eläkkeelle jäämistäni. Sen jälkeen siihen vapautui enemmän aikaa,
hän kertoo.
Kontio tekee töitä kuuden
yön sykleissä, joita seuraa
kaksi vapaapäivää.
– Jakamiseen menee keskimäärin 2–3 tuntia yössä.
Valmiiksi lajitellut tuotteet
haetaan noutopisteestä yöllä
yhden ja kolmen välissä, ja ne
on jaettu aamu kuuteen mennessä. Kun kävelee harva se
yö 34 hissitöntä rappua ylös
ja alas, muuta liikuntaa ei juurikaa tarvitse harrastaa, hän
naurahtaa.

Lääkäriin jonottamatta
Raimo Kontio sanoo, etteivät
lyhyeksi jäävät yöunet juurikaan vaikuta eläkeläisen arkeen.
– Ei tässä iässä saa enää nukuttua kuin korkeintaan neljä-viisi tuntia yhtä soittoa. Kun
käyn kuuden maissa aamulla
nukkumaan, olen jo ennen
puolta päivää jalkeilla. Iltapäivän tai illan mittaan saatan ottaa torkut, jos siltä tuntuu.
Hyötyliikunnan ja lisätulojen lisäksi Kontio arvostaa
työsuhde-etuihin lukeutuvaa
sanomalehteä ja työterveyshuoltoa.
– Jos on jotain vaivaa, lääkärille pääsee heti sen sijaan,
että varaa ajan ja jonottaa
kunnalliselle. Päiväkään en
tosin ole ollut sairauden takia pois töistä, hän lisää.

Työ on joustavaa
Raimo Kontion kertomusta
kuunteleva jakeluesimies Satu
Karevaara sanoo eläkeläisten
olevan toivottua työvoimaa.
– Heille ei tarvitse opettaa,
mitä työn tekeminen tarkoittaa. Eläkeläiset ovat luotettavia, työhön sitoutuneita ja

motivoituneita lehdenjakajia.
Karevaaran mukaan uusille
pää- ja sivutoimisille varhaisjakajille on tarjolla töitä useilla paikkakunnilla eri puolilla
jakoaluetta.
– Työn määrästä voi sopia ja
sitä voi tehdä hyvinkin joustavasti. Varhaisjakelua voi tehdä
esimerkiksi 1–2 yönä viikossa
tai sitten siitä voi tehdä päätyön tai vakituisen sivutyön.
Eläkeläisten lisäksi varhaisjakelu sopii hyvin myös opiskelijoille tai toiseksi työksi.
Jakamisesta saatavat nettoansiot vaihtelevat muutamasta
sadasta eurosta yli tuhanteen
euroon, jakoalueiden määrästä
ja laajuudesta riippuen, Karevaara kertoo.
Raimo Kontion mukaan yön
pimeinä tunteina tehtävä työ
palkitsee tekijänsä.
– Varhaisjakelu on fyysistä ja selkeää työtä. Aina kun
päivän tuotteet on jaettu, siitä tulee valtavan hyvä mieli.
Jakamisesta saatava tulokin
on mielestäni ihan kohtuullinen. Ostin eläkkeelle jäämisen kynnyksellä kesämökin
ja se on maksettu melkeinpä
kokonaan jakelutyöllä, hän
hymyilee.

72-vuotias Raimo Kontio toimii varhaisjakajana jo seitsemättä
vuotta. Työssään hän arvostaa hyötyliikuntaa, lisätuloja ja työterveyshuoltoa. Jakeluesimies Satu Karevaara kertoo eläkeläisten olevan toivottua työvoimaa.
Kiinnostuitko lehdenjakamisesta? Katso lisää www.savonjakelu.fi tai ota yhteyttä: Kuopio, Siilinjärvi, Suonenjoki
p. 017 303 442; Varkaus, Pieksämäki, Leppävirta, Joroinen
p. 017 778 3654; Iisalmi, Lapinlahti, Kiuruvesi p. 017 303 426.
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