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NRO 5/13
Joulukuu

Pekeman Työntekijät ry
TEAM os. 100  

Työnantaja tyrkkii 
luottamusmiehiä syrjään

Nousevasti esiin noussut yhteis-
työtä kalvava ongelma Borealik-
sen työpaikalla on valittujen luot-
tamusmiesten aseman ylenkatso-
minen työnantajan puolelta. Tä-
mä koskee yleisesti osastojen 
luottamusmiehiä ja muita luotta-
musasemassa olevia. Ammatti-
osasto veti luottamusmieskoko-
uksessa ja marraskuun jäsenkoko-
uksessa johtopäätökset ja asiaan 
on tartuttava. Yhtiön yt-tilaisuu-
dessa 4. joulukuuta siitä jo alus-
tavasti keskusteltiinkin (sivu 2). 
Tässä lehdessä aiheesta kirjoit-

taa puheenjohtaja pääkirjoitukses-
saan ja pääluottamusmies palstal-
laan. Työpaikkaselvitysten tulok-
sia tutkittaessa aiheeseen palatta-
neen. Jos nekin osoittavat työnte-
kijöiden vaikutusmahdollisuudet 
heikoiksi, on asia katsottava va-
kavaksi työpaikan hyvinvoinnin 
kannalta.   
 Syyskokous hyväksyi toiminta-
suunnitelman ja teki valinnat, jois-
ta sivulla seitsemän. Uusi hallitus 
valitsee järjestäytymiskokoukses-
saan 10. joulukuuta muut toimi-
henkilöt. 

Pasi jatkaa valtuutettuna

Työsuojeluvaalissa ei valtuutetun 
paikalle ollut vastaehdokkaita ja 
Pasi Mäntysaari jatkaa seitsemän-
nelle kaksivuotiskaudelleen. 

Joulurauhaa

Pekeman Työntekijät ry
Teollisuusliitto os. 420

Yksipuolinen työsuhde-etujen heikentäminen 
on pöyristyttävää. Henkilöstö ei voi hyväksyä 
muutoksia työmatkaliikenteeseen, vaan kokee 
yhtiön laiminlyöneen henkilöstönsä välinpitä-
mättömyydellään. Työnantaja ei näytä huolehti-
van työtyytyväisyydestä eikä työhyvinvoinnista. 
Työmatkajärjestelyt koskevat, ainakin välilli-
sesti, koko henkilöstöä, ja myös heidän perhei-
tään. Tilanteeseen on suhtauduttava vakavasti, 
koska tällainen toiminta vesittää luottamuksen 

työnantajaan sopimuskumppanina. Yhtiö ei ole 
pitänyt henkilöstöä ajan tasalla, eikä kuunnel-
lut toiveita ja näkemyksiä työmatkaliikenteestä 
lainkaan. Työnantajan pitäisi haudata suunni-
telmansa ja palata neuvottelupöytään. Reilulla 
neuvottelulla ja yhteisellä kehittämisellä saatai-
siin työmatkaliikenne palvelemaan paremmin 
käyttäjiä.

Aiheesta lisää pääluottamusmiehen palstalla 
sivulla neljä.                                                     (E.J.)

NRO 3/20
Lokakuu

Saneerausvuorossa 
työmatkaliikenne
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Seuraava Virike il-
mestyy viikolla 8. 
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on olta-
va toimitussihtee-
rillä 10. helmikuuta 
mennessä.

KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

Seuraava Virike
ilmestyy viikolla 51.
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on oltava 
toimitussihteerillä  
8.joulukuuta  
mennessä.

KIRJOITTELE!
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Seuraava numero
ilmestyy viikolla 45.
Lehteen tarkoitetut
kirjoitukset on olta-
va  toimitussihtee-
rillä 29. lokakuuta
mennessä.

KIRJOITTELE!
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Ammattiosaston syyskokous
Pidetään maanantaina 1. joulukuuta
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KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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ilmestyy viikolla 45.
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kirjoitukset on olta-
va  toimitussihtee-
rillä 29. lokakuuta
mennessä.

KIRJOITTELE!
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Pekeman Työntekijät ry.   
Hallitus

Järjestämme ammattiosastomme jäsenille seuralaisineen 

Pikkujouluristeilyn Itämerellä  
la 28 .11. – su 29 .11. 2020

YÖN YLI - RISTEILY, SILJA VICTORIA 1 (AS TALLINK GROUPP)

Ammattiosasto on varannut 60 hengelle risteilyn MS Victoria 1  
(30 x 2 hengen B-hytti).

Mikäli henkilö haluaa Deluxe hytin, niin niiden saatavuus tiedustellaan  
(erotus maksettava itse).

Omavastuuosuus on 40 e / henkilö.  
Osallistua voivat ammattiosaston jäsenet + avec.

Hinta sisältää: Linja-autokuljetus Porvoosta satamaan /takaisin,  
risteily määritellyssä hytissä, joulubuffet-illallinen ruokajuomineen ja  
laivan Jouluinen risteilyohjelma.

Laiva lähtee:  La 28.11.2020 klo 17:30 Helsinki / Länsiterminaali 1 
Laiva saapuu: Su 29.11.2020 klo 12:00 Helsinki / Länsiterminaali 1

HUOM: Joulubuffet on varattu la 28.11. klo 17:00 kattaukseen.

Tallinnassa (su 29.11, D-terminaali), ei ole maihinnousua Tallinnassa.

Paikat täytetään varausjärjestyksessä, ikäraja 18 vuotta 

Matkalla pitää olla mukana voimassa oleva passi tai sirullinen henkilökortti 

Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset 20.10.2020 mennessä. 
Pasi Mäntysaari 050 - 379 4050 pasi.mantysaari@borealisgroup.com

Ilmoittauduttaessa tarvitaan seuraavat tiedot: 
Osallistujien nimet, syntymäajat ja yhteystiedot (puh, osoite tai sähköposti) + 
pysäkki.

Lisäksi: Club One -asiakasnumero jos sellainen on  
(näin voi kerryttää myös bonuksia).

Ilmoittautuneille tullaan antamaan tilinumero,  
johon omavastuuosuus tulee suorittaa määräajassa.

Linja-auto lähtee: Kevätkumpu 3 (riistatien P-paikka) klo 14:15,  
on rauhankadulla n. klo 14:30 ->  Aleksanterinkaari – Tolkkistentie – Alkrogintie - 
Helsingintie – Treksilästä moottoritielle – Helsinki (länsiterminaali 1).

Tulee huomioida COVID – 19 vaikutukset matkan toteutumiseen /  
Suomen hallituksen ja Borealiksen linjaukset.

Tervetuloa mukaan viihtymään Jouluiselle risteilylle!
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Seuraava Virike il-
mestyy viikolla 8. 
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kirjoitukset on olta-
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rillä 10. helmikuuta 
mennessä.

KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

Puheenjohtajan pääkirjoitus:
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Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
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Jukka Saarijärvi

Puheenjohtajan mietteitä

Luottamusmiesvalinnat lähestyvät. Maailman meno 
on muuttunut kuluneen vuoden aikana niin paljon, 
että uusien kuin myös uudestaan valittavien luotta-
musmiesten rooli on väistämättä muuttunut toisen-
laiseksi. Vaatimukset etäosallistumiseen koulutuksi-
neen, ja myös edunvalvontaan liittyvään toimintaan, 
on luonut uusia haasteita osaamisen ja myös laitteiden 
sekä yhteyksien kanssa. Edelleen on sopimatta korvaus 
omien älylaitteiden käytöstä ja ajankäyttö on harmaalla 
alueella. Jos omalla ajalla osallistuu lyhkäiseenkin pa-
laveriin, niin päivän muut menot on ajoitettava siten, 
että pystyy palaveriin osallistumaan ja silloin pelkkä 
palaverin kestosta laskuttaminen ei tunnu kohtuulli-
selta. Ymmärtääkseni konserniohjetta etätyöstä ollaan 
rukkaamassa mutta ottaako se huomioon satunnaisesti 
etätyötä tekevät?

Sosiaalinen media on otettu mukaan myös Pekeman 
luottamusmiesten verkostossa. Sen nopeus kieltämättä 
tekee vaikutuksen, kun mieltä askarruttavaan asiaan 
otetaan heti kantaa sen julkaisemisen jälkeen. Tieten-
kin sillä on myös se varjopuoli, että kommunikointi ei 
ole aina niin tarkkaan harkittua, kuin perinteisillä vies-
tivälineillä. Itse edustan hiukan hitaammin lämpene-
vää tyyppiä median käytössä. Mietin omalla kohdalla 
ensin julkaisukelpoisuutta ja silloin usein menetän ky-
seisen kanavan nopeusedun. Mutta joka tapauksessa 
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Tästä aasinsiltaa aiheeseen, josta haluaisin mainita: 
Luottamusmiehet ehdottomasti tarvitsevat taitoja, 

jotta voivat sujuvasti viestiä niin oman osaston, kuin 
myös muun ammattiosaston toimijoiden kanssa. Ilman 
hyvää ja ajankohtaista tiedottamista emme voi reagoida 
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tuu porukoiden alkaessa toimimaan ilman yhteistä lin-
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ei ole käytettävissä.

ÖMV:n omistusosuuden kasvamisen myötä on selvi-
tysryhmiä tekemässä työtä, jolla haetaan isomman yh-
tiön mahdollistamia synergiaetuja. Ryhmiä on useita ja 
todennäköisesti ensin ovat tapetilla krakkerit ja muut 
isommat yksiköt, sekä tietenkin syöttöaineiden han-
kinta. Tämän jälkeen kohteet pienenevät ja täsmen-
tyvät, mutta kuitenkin ymmärtääkseni selvitystyö on 
jatkunut jo jonkun aikaa ja varmaan tuloksia alkaa hil-
jalleen tulla myös meidän tietoomme. Mutta niistä sit-
ten myöhemmin.

Tulevana vuonna Täyttää Pekeman Työntekijät 50 vuotta 
ja Juhlat on tarkoitus järjestää. Suunnittelua kuitenkin 
varjostaa Covid19 ja sen mukanaan tuomat mahdolliset 
rajoitukset. Juhlien suunnittelu on aloitettu, mutta mi-
tään tarkempaa ei ole vielä kerrottavana. 

Tämä koskee myös pikkujouluristeilyä, Pasi Mäntys-
aari on tehnyt valmistelua, mutta samalla tavalla virus-
rajoitteet voivat romuttaa virkistävät hankkeet. Yritetään 
kuitenkin edetä asioiden kanssa tilanteen vaatimalla 
tavalla. Syyskokouksen ajankohdasta on ilmoitus tässä 
lehdessä, mutta senkin pitopaikka on vielä auki.

Yrittäkää pysyä terveinä tulevasta flunssakaudesta huo-
limatta!

Ammattiosaston hallitus kokoontuu
tiistaina 17. marraskuuta ja

torstaina 17. joulukuuta
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Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
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Työmatkaliikenne puhuttaa
Pääluottamusmiehen palsta:

Työmatkaliikenteen sopimus on 
Nesteen ja bussiyrityksen välinen 
sopimus. Borealis, niin kuin moni 
pienempi yritys Kilpilahdessa, os-
taa työmatkapalvelut Nesteeltä. 
Hässäkkä syntyi siitä, kun Neste 
ryhtyi ns parantamaan palveluja 
ja palkkasi ulkopuolisen yrityksen 
selvittämään, miten työmatkakulje-
tuksia ”tehostettaisiin ja parannet-
taisiin”. Koko projektiahan vietiin ai-
van viime metreille, ennen kuin asia 
meillä Borealiksella selvisi. Voitiin 
vain todeta että vetelät on housuissa. 

Meidän kannaltamme asia on 
niin, että Borealis Polymers on yk-
sipuolisesti muuttanut työmatka-
kuljetuksia. Asia on valmisteltu 
salaa ja henkilöstöä kuulematta. 
Työmatkakuljetukset ovat työnte-
kijöille työsuhde-etu, mistä olisi 
pitänyt neuvotella. Osalle toimivat 
työmatkakuljetukset ovat olleet 
edellytys työsuhteen solmimiselle. 
Heikennykset on otettu käyttöön 
1.10. 2020 alkaen.

Ajovuorojen karsiminen hanka-
loittaa työntekijöiden työ- ja per-
he-elämän yhteensovittamista. Har-
vennetut tai kokonaan pois jäävät 
vuorot vaikeuttavat työhön tuloa ja 
töistä lähtöä. Heikennykset käytän-
nössä estävät muun muassa liuku-
van työajan käytön. Yhtiön toiminta 
saattaa ihmiset eriarvoiseen ja osin 
kohtuuttomaan asemaan. Ajokortit-
tomien ja autottomien kulkeminen 
sekä lapsiperheiden arjen yhteen-
sovittaminen vaikeutuvat. Työn-
antajan toiminta ei ole yhtiömme 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuun-
nitelman periaatteiden mukaista.

Yhtiön suunnitelma on puutteelli-
nen ja perusteet ontuvia. Yhtiö karsi 
vuoroista lähes puolet ja lakkautti 
kokonaan osan linjoista. Esitettyjen 
perusteiden mukaan CO2 -päästöt 
vähenisivät, todellisuudessa pääs-
töt lisääntyvät henkilökunnan siir-
tyessä käyttämään omia autojaan. 
Autoilun lisääntyessä Kilpilahden 
alueen liikennejärjestelyiden kapa-

siteetti tulisi selvittää. Yksityisautoi-
lun lisääntyminen vaatisi myös lisää 
parkkipaikkoja. 

Palkka kerran kuussa 

Viime tes-kierroksella liitot aset-
tivat yhteiseksi tavoitteeksi, että 
yrityksissä siirryttäisiin pysyvästi 
seuraavalla sopimuskaudella aikana 
palkanmaksuun kerran kuussa. Siir-
tymistä kerran kuussa tapahtuvaan 
palkanmaksuun olisi myös ”tuettu” 
2021 palkkaratkaisun toteutusta-
vassa. Vuoden 2021 palkkoja koro-
tetaan 1,2 % yleiskorotuksella ja sen 
lisäksi 0,8 % suuruisella paikallisella 
erällä. Mikäli yrityskohtaisen erän 
jakamisesta ei päästä sopimukseen, 
erä maksetaan 0,4 % suuruisena 
yleiskorotuksena kaikille sopimuk-
seen kuuluville työntekijöille ja 
työnantaja päättää 0,4 % erän koh-
dentamisesta, yleiskorotus on tällöin 
1,6 %. 

Työnantaja tarjoama porkkana, 
mikäli sopimus kerran kuussa mak-
settavasta palkanmaksusta tehdään, 
on maksaa vuoden 2021 palkanko-
rotus kokonaan 2,0 suuruisena yleis-
korotuksena. 

Palkanmaksu kerran kuussa -so-
pimusta ei kuinkaan ole pakko tehdä 
ja hyväksyä, siitä voidaan kieltäytyä. 
Sopimuksesta on neuvoteltu kerran, 
eikä sitä työntekijäpuoli hyväksynyt. 
Tässäkin asiassa Borealis niin kuin 
moni muu yritys hakee säästöjä, eikä 
ainakaan tavoittele työntekijöittensä 
hyvinvointia.

Kilpilahden työmatkaliikenne on toiminut viime vuosikymmenet noin 
55-vuotisesta historiastaan pääosin Porvoon Liikenteen hoitamana, 
sitä aiemmin vihreiden Norrgårdin bussien toimesta
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Elof Juselius

Talven lakko
Pääluottamusmiehen palsta:

Pekeman Työntekijöiden lakkotoi-
mikunta kokoontui tammikuun 
puolivälissä kahvila Hanna-Ma-
rian alakertaan puntaroimaan 
syntynyttä tilannetta ja kuten to-
tesin edellisessä numerossa, teke-
mään viisaita päätöksiä.

Tilanne oli sillä hetkellä se, että 
vanha työehtosopimus oli päät-
tynyt 30 marraskuuta ja olimme 
sopimuksettomassa tilassa. Usean 
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työnantajaosapuoli ei ollut osoit-
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yrityksiä.

Lakkotoimikunnan kokouk-
sessa käytiin läpi ja hyväksyttiin 
ne toimenpiteet mitä työntekijät 
olivat sopineet työnantajan kanssa 
siitä, miten lakko toteutetaan. Oh-
jeet ja suostumus oli saatu Teol-
lisuusliiton lakkotoimikunnalta, 
samaa mallia noudatettiin myös 
muissa Kilpilahden alueen yrityk-
sissä.

Työnantajan kanssa sovitun 
mallin mukaan laitokset ajetaan 
alas turvalliseen tilaan, Krakkeri 
pidetään minimituotannossa, 
PO-puolen laitokset hiilivetykier-
rolla, logistiikka toiminnat seis, 
ei rahtiliikennettä ulos, ei siirtoja, 
satama, rautatiet, ja laivaukset 
seis, eli ei kaupallista toimintaa.

Lisäksi sopimukseen kuului, 
että kaikki työntekijät ovat nor-
maalisti työvuoronsa mukaisesti 
töissä ja Borealis maksaa palkan. 

Sovittiin myös, että työnantaja 
varmentaa riittävän miehityksen 
turvallisuuden takaamiseksi.

Vastaavanlaista lakkomallia 
en ole 45 vuoden työuran aikana 
kokenut, enkä ole kuullut, että 
missään muuallakaan tämän kal-
taisessa lakossa olisi oltu. Asia he-
rätti vilkasta keskustelua kokouk-
sessa ja ammattiosastossa, mutta 
kokouksen päätös oli, että tällä 
mennään.  

Näin jälkeenpäin katsottuna 
nuo kaksia viikkoa mentiin kuin 
sukkasillaan, sovitut linjaukset 
työnantajan kanssa pitivät pääpiir-
teittäin. Saattoipa palkan normaali 
juoksu olla kuitenkin parempi 
vaihtoehto, kuin liiton päiväraha - 
joillakin osastoilla saattoi kylläkin 
aika tulla pitkäksi.

Tärkeintä kuitenkin tässäkin 
lakossa oli TES-neuvottelujen 
vauhdittaminen. Siinä mieles-
täni onnistuttiin, olihan neuvot-
telupöydässä kuitenkin isot asiat: 
KIKY pois vastaan 100 työtuntia 
vuodessa lisää työaikaa. Kovat 
olivat piipussa, mutta niin kun 
aina, kovan väännön jälkeen uusi 
työehtosopimus näki päivänvalon, 
ja tärkein oli saavutettu: KIKY 
lähti. Asiaa koskevaa liiton pu-
heenjohtaja Riku Aallolta tullutta 
tiedotusmateriaalia sivuilla 10 ja 
11. 

Terveisiä EK:n herroille
Kyllä näyttää tuo häviäminen ot-
tavan koville, ensin Demarit voitti 
vaalit ja EK:n juoksupojat, Sipilä 
etunenässä, lensi hallituksesta hel-
vettiin, sitten tes-neuvottelut missä 
oli ollut tarkoituksena oikeisto-

hallituksen kanssa nöyryyttää 
ay-kenttää ja köyhdyttää suomen 
työtätekevää kansaa olan takaa. 
Kentällä huomaa hyvin, miten 
isoissa yrityksissä on lähdetty tul-
kitsemaan TES:iä mitä ihmeelli-
simmillä virityksillä, esimerkiksi 
että ylitöistä maksettaisiin tunti 
tunnista ym. Se on suoraa EK:n 
sanelemaa, tarkoituksena muren-
taa ay-rintamaa. Muistakaa erään 
vanhan poliitikon sanat: ”Pulinat 
pois kansa on puhunut”!

Teollisuusliiton neuvottelijoille
Jos joskus on tullut arvosteltua 
liiton toimintaa ja te-sopimuksia, 
niin nyt olette ansainnet suuret 
kiitokset. Itse sopimus on aika 
perus, mutta se, että teitte mitä 
lupasitte, saitte KIKY:n pois, on 
iso asia! Sen voin sanoa omasta ja 
koko porukan puolesta. Kiitos! 

Erityiskiitoksen kyllä ansait-
see myös EK:n vetämä linja: Sen 
avulla järjestäytymisaste nousi ko-
histen, 15 prosentin luokkaa! 

YT-neuvottelut
Edellisessä numerossa arvostelin 
kovin sanoin yhtiön tapaa käydä 
YT-neuvotteluja. Nyt on kulu-
nut puoli vuotta siitä sirkuksesta, 
ja uskokaa tai älkää: Pöytäkirjat 
makaa vieläkin jossain jonkun 
pöydällä! Eipä tuohon enää löydy 
mitään sanomista. Joo…

Hyvää kesää kaikille!
Juice
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KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
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Työsuojeluvaltuutetun palsta

Petri Taanila

Jatkuu sivulle 8

Morjens! Helteiden nostattamien 
hikikarpaloiden pyyhkiminen 
otsalta on taas hetkeksi histo-
riaa. Hetken ehditään ihmetellä 
puista putoilevia lehtiä ja niiden 
komeaa väriloistetta ennen kuin 
on aika kaivaa viime talven jäl-
jiltä pesemättä jääneet pitkät kal-
sarit taas jalkaan. Jännää nähdä, 
saapuuko kunnon talvi ollenkaan 
vai saapuuko talvi perinteisesti 
yllätyksenä niin liikenteessä kuin 
laitoksillakin. Onko niitä muka 
muitakin vaihtoehtoja?

Melkein kaikki mukavat kesä-
tapahtumat jäivät toteutumatta 
koronarajoitusten vuoksi. Kevään 
jälkeen oli hetken aikaa havait-
tavissa kovaa tohinaa ihmisten 
suihkiessa ristiin rastiin tapaa-
massa läheisiään. Hyvä niin, sillä 
tätä kirjoittaessa pandemia nos-
taa taas päätään. Ollaan jouduttu 
palaamaan keväästä tuttuun va-
rovaisuuteen. Toivottavasti ke-
sällä saatiin levättyä siltäkin osin, 
sillä tuttu show jatkuu. Nyt täy-
tyykin ikävä kyllä tunnustaa to-
siasiat: toimintaa on mietittävä 
sen perusteella, että koronavirus 
näyttäisi olevan toistaiseksi py-
syvä ilmiö – helpotusta ei ole nä-
köpiirissä. Kaikki tuntuisi olevan 
yhden kortin varassa, jota odote-
taan ilmestyväksi taivaalta kuin 
kuuta nousevaa: rokote. Vaikka 
osa henkilöstöstä voikin tehdä 
etätöitä, laitokset ovat käyn-
nissä. Sen myötä tapahtumia sekä 
muutoksia niin prosessissa kuin 
työympäristössäkin tapahtuu sa-
maan tahtiin kuin ennenkin. Siksi 
erilaisten yhteistyöryhmien, esi-

merkiksi HSE-ryhmien, on syytä 
mahdollisuuksien mukaan toimia 
aktiivisesti toiminnan tukena.

Haluan myös valaa toivoa tu-
levaisuuteen ja muistuttaa, että 
vastaavia pandemioita on maa-
ilma nähnyt ennenkin, ja palan-
nut lopulta takaisin kiertoradal-
leen. Esimerkiksi Espanjan tauti 
vuosina 1918-1920 vaati uhreja 
huomattavasti jopa samaan ai-
kaan käytyä ensimmäistä maa-
ilmansotaa enemmän. Viruksen 
uskotaan lopulta hävinneen maa-
ilmasta pandemioiden jälkeen 
ilman minkäänlaisia, nykyään 
mahdollisia, lääketieteellisiä 
poppakonsteja.

Myrsky tuli ja meni
Aila-myrskystä uutisoitiin ko-
vasti. Uutisissa jopa kehotettiin 
välttämään ulkona liikkumista. 
Myrsky ei aiheuttanut laitoksilla 
tapaturmia, alasajoja tai vaara-
tilanteita. Muutama puu kaatui 
Uudellamaalla. Näin jopa itsekin 
yhden mätkähtävän tonttiin. Silti 
kaiken kaikkiaan päästiin melko 
vähällä verrattuna keskisempään 
Suomeen. Täällä myrsky oli lä-
hinnä rivakka syyspuhuri. Kypärä 
ei olisi karannut tuulen mukana, 
vaikka leukahihnan olisi kuinka 
reteästi antanut lepattaa tuulessa. 
Osastoja kehotettiin varautu-
maan myrskyyn hyvissä ajoin - 
oliko varautuminen syy tyrmäys-
voittoon Aila-myrskyä vastaan?

Käsivammoja
Käsivammat korostuvat tapa-
turmatilastoissa. Minua hiukan 

huolettaa iskusuojahanskoihin 
kiinnitetty liiallinen huomio. Ta-
paturman sattuessa ensimmäi-
sen kysymyksen en soisi olevan: 
”Oliko iskusuojahanskat kä-
dessä?” Se ei nimittäin tee autu-
aaksi. Siksi on maltettava odottaa 
rauhassa ja olla ottamatta kantaa 
ennen kuin tutkinta on valmis ja 
tiedetään syyt tapahtuman taus-
talla. Syitä on aina useita ja kaikki 
kivet ja kannot käännetään tut-
kinnassa. Iskusuojahanska on 
niin sanottu viimeinen suojaus-
taso. Asia on jo mennyt radikaa-
listi pieleen, jos iskusuojahanska 
pelastaa suuremmalta vammalta. 
Kehoomme kohdistuvia vaaralli-
sia iskuja ei niin käsille, varpaille 
kuin muuallekaan saisi kohdistua 
ollenkaan. Sen sijaan huomion-
arvoista on, että paikat on aina 
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Borealis Polymers Oy:n työntekijöiden 
luottamusmiesvalinnat kaudelle 2021– 2022

Pääluottamusmies ja varapääluottamusmies
ehdokasasettelu

Borealis Polymers Oy:n työntekijöiden pääluottamusmiehen ja 
varapääluottamusmiehen valintaa varten vuosille 2021 – 2022 on  

ehdokasasetteluaika - 27.10. 2020 klo 12:15 asti.

Esitys pää- ja varapääluottamusmieheksi kaudeksi 2021 – 2022 tulee toimittaa Pekeman 
Työntekijät ry:n puheenjohtajalle Jukka Saarijärvelle 27.10. 2020 klo 12:00 mennessä. 
Esityksessä tulee olla ehdokkaan kirjallinen suostumus ehdokkuudesta. Ehdottajan ja 
ehdokkaan tulee olla Pekeman Työntekijät ry:n jäsen ja heidän työnantajanaan Borealis 
Polymers Oy.

Ammattiosaston jäsenistä koostuva ehdokasasettelukokous  
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klo 12:15. mennessä. Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin yksi tehtävää kohden, 
järjestetään työpaikalla valinnasta vaalit. Vaaleja varten valitsee ehdokasasettelukokous 
vaalitoimikunnan, johon kuuluu 3 – 6 jäsentä. Vaalitoimikunta huolehtii sääntöjenmukaisesti 
vaalin toimittamisesta. Tästä vaalitoimikunta ilmoittaa erikseen.

Ammattiosaston hallitus vahvistaa pää- ja varapääluottamusvalinnat.
Hallitus

Pekeman Työntekijät ry
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Hejssan!
Ikäväkseni joudun nyt kertomaan, että tälle vuo-

delle suunniteltu mahdollinen nuorisotapahtuma/
risteily on päätetty peruuttaa (koska korona). Loppu-
vuoden kuvioista kun ei kukaan tiedä ja näillä näky-
min Covid-19 ja sen aiheuttamat rajoitteet eivät ole 

Nuorisovastaava tiedottaa
helpottamaan päin. Olen katsonut parhaimmaksi pa-
lata aikaisintaan keväällä uudestaan jonkun näköisen 
bakkanaalin järjestämiseen. Pahoittelut!

Toivon kuitenkin hyvää alkanutta syksyä kaikille!
Juho Lintula
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KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
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Ehdokasasettelu
Borealis Polymers Oy:n osastojen työntekijöiden 

luottamusmiesten valintaa varten vuosille 2021 – 2022

Ehdokasasetteluaika - 13.11.2020 klo 16:00 asti.

13.11. 2020 mennessä tulee toimittaa kirjallinen esitys osastojen luottamusmiehistä 
kaudeksi 2021 – 2022 pääluottamusmies Elof Juseliukselle. Esityksessä tulee olla 
ehdokkaan kirjallinen suostumus ehdokkuudesta. Ehdottajan ja ehdokkaan tulee olla 
Pekeman Työntekijät ry:n jäsen ja työpaikkana kyseinen osasto.

Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin yksi tehtävää kohden, järjestetään vaalit.
Osastokohtaisista vaaleista ilmoitetaan erikseen.

Osastojen luottamusmiesvalinnat vahvistaa ammattiosaston hallituksen kokous.

Elof Juselius
Pääluottamusmies 

Pekeman Työntekijät ry

Borealis Polymers Oy:n työntekijöiden 
luottamusmiesvalinnat osastoille  

kaudeksi 2021-2022
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Kiitos!
Työtovereille,  
yhteistyökumppaneille ja  
Borealikselle!

Jari Voutilainen

Kahden eläkeviikon jälkeen 
heinäkuussa kotiseudun 

tunnetuimman nähtävyyden 
pihalla Valamossa
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Jatkoa sivulta 5

ensisijaisesti laitettava sellaiseen 
kuntoon, että työkohteessa on 
turvallista työskennellä. Keskit-
tymällä ja reagoimalla ajoissa 
läheltä piti- ja riskiolosuhtei-
siin, saadaan myös mahdolli-
sesti vakaviinkin työtapaturmiin 
johtavia vaarallisia olosuhteita 
poistettua ennen kuin on liian 
myöhäistä. Tähän kiinnitetään 
Borealiksella paljon huomiota, 
ja se näkyy matalissa TRI-luvuis-
samme.

Rekrytoinneista
Rekrytoinnit ovat yhä jäissä 
resilienssin takia. Mitä pidem-
pään henkilön palkkaaminen 
kestää, sitä myöhemmin pääs-
tään aloittamaan perehdyttämi-
nen. Silloin osaamisen määrä 
jää uupumaan siitä tasosta, joka 
saavutettaisiin rekrytoimalla 
henkilö ajoissa. Kun henkilö on 
jäänyt eläkkeelle tai siirtynyt 
toisiin tehtäviin, on tiedon siir-
täminen seuraavalle auttamat-
tomasti myöhäistä. Lisähaasteita 
opastuksiin tuovat lomakausi ja 

influenssakaudet pakottaessaan 
henkilöitä vuoteen omaksi. In-
vestointien osalta terveyteen ja 
turvallisuuteen liittyviä hank-
keita jäähy ei koske. On erittäin 
tärkeää, että turvallisuuden var-
mistamisessa emme pysähdy, 
jotta paikat pysyvät kunnossa ja 
turvallisina.

Harmikseni myös turvallisuus-
pysäkin (Safety Center) koulutus 
on jäissä koronaviruksen leviä-
mistä ehkäisevien rajoitusten 
takia. Koulutus on koettu haus-
kaksi ja tärkeäksi. Onneksi ke-
hitteillä on koronan haasteetkin 
huomioivia muita mahdollisuuk-
sia kouluttaa turvallisuusasioita. 
Toivon, että myös niitä kehite-
tään yhteistyössä henkilöstöryh-
mien kanssa parhaan lopputu-
loksen saavuttamiseksi.

Työmatkaliikenne
Työmatkaliikenne uudistui. Olen 
itsekin seurannut kohua, huolta 
ja epätietoisuutta muutoksen 
ympärillä läheltä. Tieto uudis-
tuksesta saatiin todella myöhään 
ja sitä tihkui ylipäätään todella 
vähän. Ihmeteltiin, että mikä 

tässä nyt on niin salaista. Kuulin 
historiaa, että sama toimija on 
vastannut työmatkakuljetuksista 
60-luvulta aina tämän vuoden 
syyskuun loppuun asti. Perinne 
tai paikallisuus ei paljoa tuntu-
nut painavan, kun nopealla aika-
taululla liikennöitsijä vaihtui ja 
liikennöitäviä vuoroja karsittiin 
samaan syssyyn raa’alla kädellä. 
”Rahalla ei ole omatuntoa”, olen 
kuullut sanottavan. Aika näyttää, 
miten uusi toimija alkaa pyöriä 
pyörittämään. Jokaisella meistä 
on kuitenkin tärkeä rooli Borea-
liksella, joten saapumisen työpai-
kalle ajallaan ja pääsyn työpäivän 
päätteeksi pois luulisi olevan 
niin työntekijän kuin työnanta-
jankin intressi. Toivotaan, ettei 
väliaikaisen kriisin perusteella 
mitoiteta pysyväksi tarkoitettuja 
ratkaisuja, kun koronarajoituk-
set harventavat asiakaskuntaa 
toivottavasti vain hetkellisesti. 
Toisaalta, etätyösuositus mah-
dollistaa riittävien etäisyyksien 
huomioimisen matkan aikana 
paremmin. Tai ainakin mahdol-
listi ennen reittien karsimista.

Petri Taanila, ts-valtuutettu

Pekeman Työntekijät ry. osasto 420

Pidetään koronarajoitukset huomioiden  
keskiviikkona 23. marraskuuta 2020

Tarkkaile ilmoitustauluja! 

Tervetuloa!

Hallitus 

SYYSKOKOUS
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pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
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Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
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Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

Nostivatko viime talven sopimuk-
set todellista palkkatasoa? Luulisin, 
että päinvastoin, mutta ay-pomot 
olivat jo ennakkoon kiky-ansassa. 
Piti saada torjuntavoitto kikyn 
osalta, eikä muita vaatimuksia ol-
lut. Toteutui kuitenkin vain sen 
näkyvän osan deletointi, eli pal-
kattomien työtuntien. Näyttää hy-
väksytyn nykytilanne, jossa pääosa 
kikystä jää työnteettäjien hyväksi. 
Kaksi vuotuista palkansaajien mil-
jardia edelleen luovutetaan heille 
työeläke-, työttömyysvakuutus- ja 
sosiaaliturvamaksuina, ilmeisesti 
pysyvästi. Se tekee sopimusalal-
lamme keskiarvona arviolta toista 
tuhatta euroa vuosittain työnte-
kijää kohti vastaten useamman 
vuoden sopimuskorotuksia. Näin 
ainakin kaksi kolmannesta kikystä 
edelleen paukuttaa euroja työnan-
tajille. Lisäksi tes antoi paikallisen 
sopimisen lisäämisen ja ylityökor-
vausten leikkaamisen. 

Positiiviseksi puoleksi jäi, että 
viime talvena ammattiliitot oli-
vat hetken näkyvissä. Wahlroo-
sin viikko oli oikein piristävä veto 
Paperiliitolta. Liittohan olisi tyy-
tynyt kahden viikon lakkoon vas-
tapuolen neuvotteluhalujen sytyt-
tämiseksi, mutta kun paria päivää 
ennen lakkoa tammikuun lopussa 
Björn Wahlroos esiintyi tv-haas-
tattelussa uhoten paperikoneiden 
alas ajamisesta, otti Paperi käyt-
töön tuon lisäviikon. Lisäsyitäkin 
liitolta voi löytyä, ei kai niistä ole 
pulaa? Tämähän ei ollut ensim-
mäinen kerta, jolloin BW samalla 
teemalla lähestyi neuvottelijoita 

Missä tavoitteet?
– näin tapahtui mm. lokakuussa 
2017. UPM:n Kaipolan lopettami-
nen oli viime talvena varmasti jo 
periaatteeltaan päätetty. 

Koneita on kylmennetty täysin 
riippumatta työehdoista ja näin on 
tapahtunut silloinkin, kun kaikkiin 
työnantajan vaatimuksineen on 
suostuttu reaalipalkan alennuksi-
neen (esim. kiky). Ne elävät omaa 
suuren rahan elämäänsä, jota ei 
muutaman tuhannen työläisen 
palkat heilauta, vaan enemmänkin 
EK:n politiikka. Toisekseen, kun 
asiaa provosoitiin puhumalla alan 
ylipalkoista, ei mainittu huippu-
palkkojen koskevan vain muuta-
maa koneenhoitajaa per tehdas. 

Kuusi viikkoa - kolme iskua
 
Olen useiden vuosien ajan tuo-
minnut ay-johdon luuserimaisen 
velttouden. Nyt jopa pääministeri 
yrittää enemmän puolustaa pal-
kansaajia, kuin ammatillisen työ-
väenliikkeen johto, etenkään katto-
järjestö. Sanna Marinin ehdotettua 
elokuun 24. päivänä työaikojen 
lyhentämisen palkkoja alentamatta 
tutkimista, kiirehti SAKn pj Jarkko 
Eloranta jo seuraavana päivänä 
torjumaan ajatuksen. Elorannan 
perustelu oli, että on muitakin 
asioita! Näin Eloranta ajoi miehek-
käästi oikealta ohi ja kiilasi men-
nessään pääministerin tieltä. 

Häkämiehen organisaatiolta tu-
lee aloitteita ja vaatimuksia kuin 
liukuhihnalta, eikä Etelärannassa 
koskaan haittaa se, että on vireillä 

muitakin tavoitteita. Päinvastoin, 
kun niitä tykitetään sarjatulena, 
niistä hyvä osuus toteutuu, päin-
vastoin kuin näköalattoman pal-
kansaajajärjestön puolella tapah-
tuu. Kumpi taktiikka on vienyt 
tuloksiin?

Kahta viikkoa myöhemmin, 
syyskuun 6., Häkämies sitten jo 
vaati EU:n Suomelle lupaamien 
kolmen miljardin sijoittamista 
digitalisaation kehittämiseen. Se 
tarkoittaa rahojen ohjaamista suo-
raan elinkeinoelämälle ja yt-neu-
votteluiden pohjustamista. Tätä 
ehätti edellä mainittu palkansaa-
jien johtaja heti samana päivänä 
kannattamaan. 

Metsäteollisuuden ilmoitus lo-
kakuun 1. päivänä siitä, että se lo-
pettaa yleisten te-sopimusten neu-
vottelut ammattiliittojen kanssa, ei 
ollut edes uutinen. Se oli suoras-
taan odotettavissa ollut käänne; 
luonnollista jatketta edellä maini-
tulle pitkäaikaiselle ay-johdon kä-
pykaartilaisuudelle. Eloranta otti 
jyrkän kannan sanoen: ”Ay-liike 
voi estää sen, mutta tämä ei ole pu-
heenvuoro sen puolesta!” Ammat-
tiliittojen taholta vakuuteltiin, että 
eihän se nyt palkkojen heikennyk-
siä tarkoita… Metsäteollisuus kui-
tenkin jo viime talven kierroksen 
aikana ilmoitti sen tavoitteekseen. 

Kuuden viikon kuluessa oli siis 
laskettavissa kolme palkansaajiin 
kohdistettua tyrmäysiskua. Ne 
kaikki tulivat keskusjärjestön pu-
heenjohtajan taholta. 

Hannu Lindqvist

www.pekemantyontekijat.fi

2

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 45.
Lehteen tarkoitetut
kirjoitukset on olta-
va  toimitussihtee-
rillä 29. lokakuuta
mennessä.

KIRJOITTELE!

NRO 4/08
31. vuosikerta
16.9.2008

Julkaisija:

Työntekijät ry
PL 330
06101 Porvoo
www.pekemantyontekijat.fi

Päätoimittaja:
Jari Voutilainen
(09) 3949 4493
050 379 4235

Toimitussihteeri:
Hannu Lindqvist
(09) 3949 3415
050 379 4088
Olef.-tuotanto v. 1
e-mail:
hannu.lindqvist@
borealisgroup.com

Toimitus:
Veikko Höök
(09) 3949 3452/3495
Esa Karppinen
050 379 4142

Painopaikka:
Oy Formato Print Ab,
Porvoo

Ammattiosaston syyskokous
Pidetään maanantaina 1. joulukuuta



2

NRO 5/13
36. vuosikerta
5.12.2013
Julkaisija:

Pekeman
Työntekijät ry
PL 330
06101 Porvoo
www.pekemantyontekijat.fi

Päätoimittaja:
Jari Voutilainen
(09) 3949 4493
050 379 4235
Toimitussihteeri:
Hannu Lindqvist
(09) 3949 3415
050 379 4088
Olef.-tuotanto v. 1
e-mail:
hannu.lindqvist@
borealisgroup.com

Muu toimitus:
Sami Karlsson
(09) 3949 4449
Elof Juselius
(09) 3949 3023
050 379 4521
Pasi Mäntysaari
(09) 3949 3048 
050 379 4050

Painopaikka:
Porvoon Painopaikka
Porvoo

Seuraava Virike il-
mestyy viikolla 8. 
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on olta-
va toimitussihtee-
rillä 10. helmikuuta 
mennessä.
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Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
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Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on olta-
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rillä 10. helmikuuta 
mennessä.
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Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
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Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
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Pekeman Työntekijät ry. perustettiin 
Porvoon Seurahuoneella 15. tammi-
kuuta vuonna 1971. Kemiantyön-
tekijäin Liiton jäsenosastona se sai 
järjestysnumeron 100. Työpaikka-
yhdistyksen nimi tuli silloisen työn-
antajan nimestä Pekema Oy, joka oli 
Neste Oy:n pääjohtajan, vuorineuvos 
Uolevi Raaden haluama öljynjalos-
tukseen integroitunut jatkojalostus. 
Tuotantoyhtiön nimi oli luonnol-
lisesti johdettu "petrokemiallisesta 
teollisuudesta." 

Yhtiön epätavanomaisessa omis-
tuskompositiossa omistajiksi Suo-
men valtion puolelta olivat tulleet 
Neste Oy 44 ja Enso-Gutzeit Oy 6 
prosentilla. Yksityisinä omistajina 
olivat Kymin Oy 20, Paraisten Kalk-
kivuori Oy 15, Oy Nokia Ab ja Säteri 
Oy 5, sekä Oy Strömberg Ab ja Upo 
Oy 2,5 prosentilla. Eteenikrakkeri ei 
kuulunut Pekemaan, vaan oli koko-
naan Nesteen, ja Fenoli/Aromaatti-
tuotanto rakennettiin myöhemmin. 
Pekema Oy:n tuotannosta vastasivat 
LD-laitoksen kolme linjaa, PVC-lai-
tos ja sille syöttöä prosessoinut 
VCM-laitos vuodesta 1972 alkaen.

Vaikka yhdistykselle nimen an-
tanut Pekema Oy jo 80-luvulle tul-
taessa sitten kuopattiin sen siirryt-
tyä kokonaisuudessaan Neste Oy:n 
omistukseen, olemme halunneet 
säilyttää nimen, jolla on niin kunni-
akkaat perinteet, kuin vain ammatil-
lisella yhdistyksellä voi olla. Osasto 
alkoi siekailemattoman voimakkaasti 
toimia, suuntasi voimansa myös am-
mattiliiton kehittämiseen, jossa tuli 
tunnetuksi poikkeuksellisen aloit-
teellisena. Ideologiaa, idearikkautta 
ja jääräpäisyyttäkin riitti eri puo-
lilta Suomea koostuneella työväellä. 
Jo niiden perinteiden, jotka heti 
1970-luvulla luotiin jotakuinkin tyh-
jästä, kunnioittamiseksi, mutta myös 
uudemman jäsenistön arvostuksen 

Viisikymmentä vuotta

vuoksi osana tärkeää yhteisöä, on 
joskus syytä juhlia. 

Tulevalle tammikuulle osuvaa 
50-vuotispäivää ei näillä näkymin 
voida juhlia ajallaan. Vaikka korona-
tilanne rajoituksineen ehtisi poistua, 
ei juhlien suunnittelu varauksineen 
ole enää todennäköisin vaihtoehto. 
Siten on mahdollista, että juhlan ajan-
kohta siirretään seuraavalle syksylle. 
Silloin ei pikkujoulujuhlaa järjestetä 
erillisenä, joka on ollut käytäntönä 
aiemmillakin kerroilla. Jo molem-
pien järjestämisen kustannukset oli-
sivat aikamoinen rasite, mutta myös 
ajankohdallisesti niiden eräänlainen 
yhdistäminen lienee järkevää. Yhdis-
tyksen puolen vuosisadan aktiivisen 
toiminnan juhliminen kuitenkin jä-
senistön kesken on tärkeää. 

Aiemmin vastaavia juhlia on jär-
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Seurahuoneen paikalle rakennetussa 
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Sitä seurannut vuosikymmen oli 
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sesta alkaneiden melkein jatkuvien 
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40-vuotisjuhlan yleisöä, keskellä vuonna 2017 edesmennyt yhdistyksen 
perustamisen pääpuuhaajana tunnettu Toivo Ruti
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KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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Punkaharjun lomaosakkeet
Ammattiosastomme jäsenille:
Talvikauden hinnat: 190 € viikko,  
80 € vkl tai 30 € vrk. 
Muut järjestäytyneet:  
Kulukorvaus lisätään edellä 
mainittuihin hintoihin;  
80 € viikko, 40 € vkl tai 20 € vrk. 

Syysillan pilvikattoa Saimaalla

Viikkovuokrauksen vaihtopäivä on maanantai 
klo 14, tai erikseen sovittava ajankohta. 
Viikkovuokraukset ovat etusijalla viikonloppu- 
ja päivävuokrausta. Osaston työssäkäyvät 
jäsenet ovat etusijaisia ennen eläkkeellä olevia 
ja muita järjestäytyneitä (lopullinen vahvistus 
n. 2 vko ennen varausta). Varaaja tulee saamaan 
tietopaketin/laskun ennen varausaikaa. 
Avainhuollon hoitaa Matkailukeskus 
Harjunportti. Nouto/palautus lomakeskuksen 
vieressä sijaitsevasta huoltoasema/ravintolasta. 
Siivous kuuluu vuokraajalle (itse tai palvelun 

osto infosta). Tupakointi on kielletty molempien 
loma-asuntojen sisätiloissa.  
Osake 12B on allergiahuoneisto, johon on 
eläinten vieminen ehdottomasti kielletty.

Tiedustelut ja vuokrausanomukset:
Juho Lintula; juho.lintula@borealisgroup.com / 
Juho.Lint@gmail.com; puh. 040 937 4605
Kuvia ja linkkejä Punkaharjun lähiseutuihin ja 
tapahtumiin:
Ammattiosaston kotisivu: http:// 
pekemantyontekijat.fi/punkaharjun-lomaos.html

tuli Kemianliiton johdon suunnalta 
sen lyödessä hynttyyt yhteen Teks-
tiili- ja Vaatetustyöväenliitto TE-
VAn kanssa. Tuolloin näki päivän-
valon Teollisuusalojen ammattiliitto 
TEAM. 

Neljää vuosikymmentä juhlittiin 
vuonna 2011 samassa paikassa, kuin 
edellistäkin, eli ravintola Iriksessä. 
Sen jälkeen tapahtunut vuoden 2017 
liittofuusio Teollisuusliitoksi käy-
tännössä alisti TEAMin ja Puuliiton 
osiksi Metalliliittoa. Tuolloin Peke-
man osasto joutui luopumaan järjes-
tysnumerostaan 100, jonka tilalle tuli 
suuren liiton suuri numero 420. 

Hannu Lindqvist
Tammikuussa 2001 30 vuotta; juhlapuheita pitämässä ammattiliitto 
TEAMin pj Timo Vallittu (vasemmalla) ja Pekeman pj Olavi Ojala 
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Huomio viikkovuokraaja!
Marraskuusta alkaen vuokrauksen 
vaihtopäivä on maanantai entisen 
perjantain sijaan.
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3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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TYÖVUOROJÄRJESTELMÄ  2021
Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 pe Y A 1 ma Y A 1 ma Y A 1 to Y A 1 la Y A 1 ti Y A
2 la Y A 2 ti A Y 2 ti Y A 2 pe Y A 2 su Y A 2 ke A Y
3 su A Y 3 ke A Y 3 ke Y A 3 la A Y 3 ma A Y 3 to A Y
4 ma A Y 4 to Y A 4 to A Y 4 su A Y 4 ti A Y 4 pe Y A
5 ti Y A 5 pe Y A 5 pe A Y 5 ma Y A 5 ke Y A 5 la Y A
6 ke Y A 6 la Y A 6 la Y A 6 ti Y A 6 to Y A 6 su Y A
7 to Y A 7 su Y A 7 su Y A 7 ke Y A 7 pe Y A 7 ma Y A
8 pe Y A 8 ma Y A 8 ma Y A 8 to Y A 8 la Y A 8 ti Y A
9 la Y A 9 ti Y A 9 ti Y A 9 pe Y A 9 su Y A 9 ke Y A

10 su Y A 10 ke Y A 10 ke Y A 10 la Y A 10 ma Y A 10 to Y A
11 ma Y A 11 to Y A 11 to Y A 11 su Y A 11 ti Y A 11 pe Y A
12 ti Y A 12 pe A Y 12 pe Y A 12 ma Y A 12 ke Y A 12 la A Y
13 ke A Y 13 la A Y 13 la Y A 13 ti A Y 13 to A Y 13 su A Y
14 to A Y 14 su Y A 14 su A Y 14 ke A Y 14 pe A Y 14 ma Y A
15 pe Y A 15 ma Y A 15 ma A Y 15 to Y A 15 la Y A 15 ti Y A
16 la Y A 16 ti Y A 16 ti Y A 16 pe Y A 16 su Y A 16 ke Y A
17 su Y A 17 ke Y A 17 ke Y A 17 la Y A 17 ma Y A 17 to Y A
18 ma Y A 18 to Y A 18 to Y A 18 su Y A 18 ti Y A 18 pe Y A
19 ti Y A 19 pe Y A 19 pe Y A 19 ma Y A 19 ke Y A 19 la Y A
20 ke Y A 20 la Y A 20 la Y A 20 ti Y A 20 to Y A 20 su Y A
21 to Y A 21 su Y A 21 su Y A 21 ke Y A 21 pe Y A 21 ma Y A
22 pe Y A 22 ma A Y 22 ma Y A 22 to Y A 22 la Y A 22 ti A Y
23 la A Y 23 ti A Y 23 ti Y A 23 pe A Y 23 su A Y 23 ke A Y
24 su A Y 24 ke Y A 24 ke A Y 24 la A Y 24 ma A Y 24 to Y A
25 ma Y A 25 to Y A 25 to A Y 25 su Y A 25 ti Y A 25 pe Y A
26 ti Y A 26 pe Y A 26 pe Y A 26 ma Y A 26 ke Y A 26 la Y A
27 ke Y A 27 la Y A 27 la Y A 27 ti Y A 27 to Y A 27 su Y A
28 to Y A 28 su Y A 28 su Y A 28 ke Y A 28 pe Y A 28 ma Y A
29 pe Y A 29 ma Y A 29 to Y A 29 la Y A 29 ti Y A
30 la Y A 30 ti Y A 30 pe Y A 30 su Y A 30 ke Y A
31 su Y A 31 ke Y A 31 ma Y A

Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 to Y A 1 su A Y 1 ke A Y 1 pe A Y 1 ma Y A 1 ke Y A
2 pe A Y 2 ma A Y 2 to Y A 2 la Y A 2 ti Y A 2 to Y A
3 la A Y 3 ti Y A 3 pe Y A 3 su Y A 3 ke Y A 3 pe Y A
4 su Y A 4 ke Y A 4 la Y A 4 ma Y A 4 to Y A 4 la Y A
5 ma Y A 5 to Y A 5 su Y A 5 ti Y A 5 pe Y A 5 su Y A
6 ti Y A 6 pe Y A 6 ma Y A 6 ke Y A 6 la Y A 6 ma Y A
7 ke Y A 7 la Y A 7 ti Y A 7 to Y A 7 su Y A 7 ti Y A
8 to Y A 8 su Y A 8 ke Y A 8 pe Y A 8 ma Y A 8 ke Y A
9 pe Y A 9 ma Y A 9 to Y A 9 la Y A 9 ti A Y 9 to A Y

10 la Y A 10 ti Y A 10 pe A Y 10 su A Y 10 ke A Y 10 pe A Y
11 su Y A 11 ke A Y 11 la A Y 11 ma A Y 11 to Y A 11 la Y A
12 ma A Y 12 to A Y 12 su Y A 12 ti Y A 12 pe Y A 12 su Y A
13 ti A Y 13 pe Y A 13 ma Y A 13 ke Y A 13 la Y A 13 ma Y A
14 ke Y A 14 la Y A 14 ti Y A 14 to Y A 14 su Y A 14 ti Y A
15 to Y A 15 su Y A 15 ke Y A 15 pe Y A 15 ma Y A 15 ke Y A
16 pe Y A 16 ma Y A 16 to Y A 16 la Y A 16 ti Y A 16 to Y A
17 la Y A 17 ti Y A 17 pe Y A 17 su Y A 17 ke Y A 17 pe Y A
18 su Y A 18 ke Y A 18 la Y A 18 ma Y A 18 to Y A 18 la Y A
19 ma Y A 19 to Y A 19 su Y A 19 ti Y A 19 pe A Y 19 su A Y
20 ti Y A 20 pe Y A 20 ma A Y 20 ke A Y 20 la A Y 20 ma A Y
21 ke Y A 21 la A Y 21 ti A Y 21 to A Y 21 su Y A 21 ti Y A
22 to A Y 22 su A Y 22 ke Y A 22 pe Y A 22 ma Y A 22 ke Y A
23 pe A Y 23 ma Y A 23 to Y A 23 la Y A 23 ti Y A 23 to Y A
24 la Y A 24 ti Y A 24 pe Y A 24 su Y A 24 ke Y A 24 pe Y A
25 su Y A 25 ke Y A 25 la Y A 25 ma Y A 25 to Y A 25 la Y A
26 ma Y A 26 to Y A 26 su Y A 26 ti Y A 26 pe Y A 26 su Y A
27 ti Y A 27 pe Y A 27 ma Y A 27 ke Y A 27 la Y A 27 ma Y A
28 ke Y A 28 la Y A 28 ti Y A 28 to Y A 28 su Y A 28 ti Y A
29 to Y A 29 su Y A 29 ke Y A 29 pe Y A 29 ma A Y 29 ke A Y
30 pe Y A 30 ma Y A 30 to A Y 30 la A Y 30 ti A Y 30 to A Y
31 la Y A 31 ti A Y 31 su A Y 31 pe Y A

Tammikuu

Heinäkuu
BOREALIS
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