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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
Ammattiosaston syyskokous valitsi Jukka Saa-
rijärven jatkamaan puheenjohtajana vuonna 
2021. Kokous pidettiin 23. marraskuuta ravin-
tola Hanna Mariassa samana päivänä, jolloin 
kokoontumisrajoitukset tiukkenivat koronavi-
ruksen takia. Osanottajamäärän pysyttyä juuri 
alle kahdenkymmenen ei portsaria tarvittu. Yh-
distyksen hallitus tuli valituksi, mutta muiden 
valintojen ollessa vielä kesken lehden mennessä 
painoon, kaikki tulevan vuoden valinnat julkais-
taan Virikkeen seuraavassa numerossa.  

Jukka Saarijärvi on heiluttanut nuijaa vuodesta 
2017

Grönberg pääluottamusmieheksi

NRO 4/20
Joulu

Pekeman Työntekijät ry
Teollisuusliitto os. 420

Kahdeksan vuotta pääluottamusmiehen tointa 
hoitanut Elof "Juice" Juselius jää vuodenvaih-
teessa eläkkeelle (sivu 4). Tulevan pääluottamus-
miehen paikasta käytiin vaali kahden ehdokkaan 
välillä. Heistä Toni Rajamäki sai 70 ja Einari 
Grönberg 123 ääntä. Vaali järjestettiin 23. – 30. 
marraskuuta siten, että kaikkien työosastojen ja 
kaikkien vuorojen työntekijöillä oli tilaisuus ää-
nestämiseen, jos olivat töissä. Systeemi ei ole au-
koton juuri töissä olon osalta ja toisaalta vallin-
neen koronatilanteen takia. Sen vuoksi olisi hyvä 
saada mahdollisuus äänestää sähköisesti (sivu 3). 

Vaalissa annettiin 200 ääntä, joista hyväksyttyjä 
oli 193. Varapääluottamusmiehen paikan vapau-
tuessa Harri Kortelaiselta valittiin Einarin vara-
mieheksi ilman vaalia Jukka Saarijärvi.

Eteenikrakkerin operaattori Einari Grönberg 
siirtyy pääluottamusmiehen toimistoon vuoden 
2021 alusta alkaen 

Saarijärvi jatkaa  
puheenjohtajana
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Sami Karlsson
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(09) 3949 3023
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(09) 3949 3048 
050 379 4050

Painopaikka:
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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 14.
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on oltava 
toimitussihteerillä  
1.huhtikuuta  
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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Julkaisija:

Työntekijät ry
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06101 Porvoo
www.pekemantyontekijat.fi

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

Toimitussihteeri:
Hannu Lindqvist
(09) 3949 3415
050 379 4088
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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
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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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Muu toimitus:  
Elof Juselius
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050 379 4521
Esa Karppinen
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Juho Lintula 
09 3949 3708
Petri Taanila
09 3949 3048
050 379 4003 
Esa Vainonen
09 3949 3452

Painopaikka:
tt-urex 
Porvoo 

Pasi vetäytyi eläkkeelle

Pasia muistettiin 
ammattiosaston 
syyskokouksessa. 
Kuvassa hänen 
lisäkseen 
puheenjohtaja 
Jukka Saarijärvi 
(selin) ja nykyinen 
ts-valtuutettu Petri 
Taanila (keskellä). 

Kiitos
Kaikille äänestäjille  
pääluottamusmiesvaaleissa!
Olen erittäin otettu  
saamistani äänistä.
Kiitos!

Toni Rajamäki

Työsuojeluvaltuutettuna 18 vuotta toiminut Pasi Mäntysaari lopetti lo-
kakuun lopussa lähes 43 vuotta kestäneen työuransa. Pasi heittäytyi työ-
suojeluun ja muihin luottamustoimiin omalla persoonallaan ja ihmis-
läheisyydellään alusta alkaen täysillä. Häntä oli helppo lähestyä ja kun 
työturvallisuudessa toimii työmyyrä, johon saa kontaktin ilman virallisia 
kaavoja, on se tehnyt suuren palveluksen Borealiksen Suomen paikkakun-
nan turvallisuuskehitykselle. Pasi ei halua ottaa kunniaa kehityksestä itsel-
leen vaan jakaa sen kaikille. 

Kenttä kuitenkin tietää, miten ylivoimaista on lähestyä vähänkään vai-
keampien asioiden kanssa yhtiön organisaation esimieskerroksia. Kentän 
asianajajana Pasi työskenteli, mutta hoiti samalla moitteetta ammattiosas-
ton sihteerin työt ja monta muuta luottamustehtävää. Pasi kertoo historias-
taan sivuilla 10 ja 11. Esiin nousee mm. Borealiskonsernin Safety Delegate 
Network, joka koostui eri paikkakuntien ts-valtuutetuista. Pasi toimi sen 
puheenjohtajana. Konsernin ollessa eniten huolissaan tapaturmakehityk-
sestä se oli sitä ennen lakkauttanut tuon henkilöstöedustajista koostuneen 
elimen, joka oli prosessissa työtä tekevien suorin ja paras kanava turvalli-
suuden kehittämiseen. Se jäi Pasia harmittamaan. 

HL
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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

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 
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

Jukka Saarijärvi

Kierrätyslogon alle

Luottamusmiesvalinnat tulevalle kaudelle on pääosin 
suoritettu. Enää muutama osaston varaluottamusmies on 
valitsematta, joten näiltä osin homma on hoidettu.

Vaalijärjestelyjä olen miettinyt jälkikäteen. Jopa mei-
dän pienen vaalijärjestäjien porukan aikataulun sai se-
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käyttöä. Tässä meidän mukaan tuleminen mahdollis-
taa ns. kierrätystuotteen logon käytön, kun jalostamo 
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Rauhaisaa joulua ja Uutta vuotta! 
Kiittäen Jukka Saarijärvi

Pikkujouluristeily
Pahoittelemme, että pikkujouluristeily joudut-
tiin perumaan koronatilanteen seurauksena. 
Sitä suuremmin riemumielin juhlimme ensi 
syksynä ammattiosaston 50-vuotista taivalta! 

Hallitus

Kotisivutiedotus
Pekeman Työntekijöiden kotisivuilla voi esiin-
tyä alkuvuodesta lyhyitä katkoksia, jotka johtu-
vat sivuston päivityksestä ja muutostöistä.

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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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 
kuukauden neuvottelujen jälkeen 
työnantajaosapuoli ei ollut osoit-
tanut minkäänlaista sopimus-
halukkuutta. Teollisuusliitto ry 
jätti 12.1.2020 lakkovaroituksen, 
lakkoajaksi Teollisuusliitto oli 
linjannut 27.1 – 9.2 välisen ajan. 
Lakon piirissä oli myös Borealis 
Polymers sekä muita Kilpilahden 
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

Näin on. Minulle tulee ikää ensi 
vuonna 65 vuotta ja marras-
kuussa tuli 46 vuotta täyteen yh-
tiössä. Niistä kahdeksan viimeistä 
vuotta pääluottamusmiehenä.

Sääntöjen mukaan joka toinen 
vuosi valitaan pääluottamusmies 
ja jos on useampi ehdokas, jär-
jestetään vaalit. Lokakuussa jär-
jestetyssä ehdokasasettelussa il-
moittautui kaksi ehdokasta: Toni 
Rajamäki ja Einari Grönberg, 
joten järjestettiin vaalit. Einari 
voitti vaalin selvällä äänimää-
rällä. Siten Einarista tulee teille 
uusi pääluottamusmies joka toi-
mii työntekijöitten pääedustajana 
ja neuvottelijana seuraavat kaksi 
vuotta. Virkaan astuminen tapah-
tuu vuoden vaihteessa. 

Ei käy kateeksi Einaria, työsar-
kaa kyllä riittää. Ja aika rankkaa 
työtä, koko ajan joutuu olemaan 
tarkkana ja hereillä että ei työn-
antaja pääse ajamaan ylitse tai 
esittää omia tulkintoja laista ja 

työehtisopimuksesta. Einarilla on 
kuitenkin jo pitkä kokemus luot-
tamusmieshommista ollessaan 
krakkerilla osaston luottamus-
miehenä, joten on jo muutamassa 
sopassa keitetty. Ja koulutuksia-
kin luottamusmiehen tehtäviin 
on. Että ei huono valinta ollen-
kaan. 

60-vuotiskakkua veistämässä 
vuonna 2016

Syyskokouksen 2020 iltapalapöydässä Einari 
Grönbergin kanssa

Luottamusmiehet koolla v. 2017

Mutta täytyy 
aina muistaa, että 
ei mopolla mah-
dottomia. Meillä 
on kaksitoista 
osastoa ja yhtä 
monta osaston 
luottamusmiestä. 
Meillä on tällä 
hetkellä kaksi-
toista erittäin hy-
vin koulutettua 
luottamusmiestä 
jotka pystyvät hy-

vin toimimaan itsenäisesti, mutta 
on erittäin tärkeää toimia tiiviissä 
yhteistyössä pääluottamusmie-
hen kanssa. Yhteistoiminta ja 
hyvä henki on kaikkein tärkeintä.

Jäädessäni vuodenalussa eläk-
keelle toivotan teille kaikille hy-
vää jatkoa ja tavataan torilla!

Terveisin Juice
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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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Petri Taanila
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Hyvää joulukuista iltaa! Lunta ja 
pakkasta ollaan jo tähän mennessä 
taidettu nähdä melkein yhtä paljon 
kuin koko viime talvena yhteensä. 
Tätä kirjoittaessa Hyvinkään 
sairaalan ikkunasta näkyy 
valkoisen pakkaslumen peittämä 
valkea sisäpiha. Toivotan tervetul-
leeksi elämääni uuden upean per-
heenjäsenen sekä jo aikaisemmin-
kin tutuksi tulleen univelan. Kahvi 
maistuu ja elämä hymyilee!

Jokaisella hopeapilvellä on 
soihdun valaisema reunus
Syksyn lopulla voimalaitoksen 
höyryn tuotannossa tapahtui häi-
riö, jonka seurauksena useat lai-
tokset oli ajettava alas tai kier-
rolle. Eteenillä tuotannon kannalta 
kriittiset prosessilaitteet kärsivät 
häiriössä vaurioita, minkä seu-
rauksena jouduttiin soihdutta-
maan merkittävästi. Työn sarkaa 
on riittänyt huoltaessa laitosta 
käynnistettäväksi turvallisesti taas 
takaisin tuotantoon. Sillä aikaa 
muovilaitosten toimintaa on pii-

nannut syöttöaineiden rajallisuus. 
Lepattavan soihdun liekin aiheut-
tamat matalat taajuudet voivat 
kuulua vielä yllättävänkin kau-
kana: Maastonmuodot sekä vesi ja 
tuuli keräävät, suuntaavat, kuljet-
tavat ja vahvistavat tätä matalaa jy-
tinää. Juuri matalat taajuudet kuu-
luvat rakenteita pitkin sisälläkin 
asti. Keskellä yötä jylinä saattaakin 
kuulua turhankin selvästi ja häiritä 
lampaiden laskemista yksittäisissä 
paikoissa, joissa maasto on aika-
naan sattunut asettumaan juuri 
sopivasti ääniaaltoja suuntaaviksi 
ja voimistaviksi muodoksi. Lohdu-
tuksen sanana voin sanoa, että me-
telöinnin ja valoshown lopettami-
seksi on sen verran taloudellistakin 
painetta, että motivaatiota riittää 
kyllä omastakin takaa.

Korona
Koronavirukselta suojautuminen 
on ollut keskeisessä osassa edellä 
mainittujen haasteiden keskellä. 
Riittävä välimatka muihin ja hyvä 
käsihygienia ovat parhaat valtti-

kortit taudin välttämiseksi, mutta 
myös maskeihin/visiireihin ollaan 
jouduttu turvautumaan lisäsuo-
jautumisena. Työntekoa hidastaa 
maskin tai visiirin käytön yhtey-
dessä ilmenevä huurre, joka aset-
tuu, minnekäs muuallekaan kuin 
juuri parahiksi näkökenttään pa-
raatipaikalle. Sokkona työskentely 
on riski. Mistä löytyisi huurteenes-
toaine, joka osoittautuisi yksiselit-
teisesti riittävän päteväksi ratkai-
suksi haasteeseen?

Koronavirus ei ole juuri saanut 
jalansijaa toiminnassa ja siitä on 
kiittäminen joka päivä kaikkien 
osastojen koko henkilöstöä. Kiitos 
siitä, että olet jaksanut noudattaa 
näitä hankalia ja tympeitä, mutta 
välttämättömiä toimia, suojatak-
semme toinen toisiamme. Sillä on 
suuri merkitys! Nimittäin todella 
ikävä piirre viruksessa on, että 
kuka tahansa voi tietämättään-
kin olla taudin kantaja. Kiinnitin 
huomiota uutiseen Stora Enson 
työmaalla sattuneesta koronakes-
kittymästä. Siellä testattiin kaikki 
vapaaehtoiset. Moni kantoi virusta 
täysin oireettomana.

Tällä hetkellä rokotteita on val-
miina jopa useammalla tuottajalla 
ja rokotteita mobilisoidaan tuikat-
tavaksi olkavarsiimme. Muutama 
asia vielä mietityttää minua. Kes-
tääkö immuniteetti koko elämän 
tai vuosia vai tuikataanko tämä 
meihin joka vuosi kuten influens-
sarokote – tai jopa useammin? 
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Influenssarokotehan perustuu pit-
kälti matematiikkaan ja meidät ro-
kotetaan juuri sen viruksen varalta, 
jonka arvellaan rantautuvan voi-
makkaimpana Suomeen. Tuleeko 
koronaviruksestakin olemaan 
useaa eri muunnosta – eli voiko 
käydä niin että koronarokote onkin 
tiettynä vuonna otettu vähemmän 
yleistä viruksen versiota vastaan? 
Nämä ovat vielä toistaiseksi täy-
sin avoimia kysymyksiä, varmaan 
koska asiasta ei vielä tiedetä niin yk-
sityiskohtaisesti. Lisäksi vaikuttaa 
siltä, että rokottamisen aloittami-
nen ei vielä pitkään aikaan mahdol-
lista yhteiskunnassamme nykyis-
ten rajoitusten purkamista. Pitkä 
matka on siis vielä edessämme eikä 
kukaan vielä tiedä varmaksi, koska 
voimme palata normaaliin. Hyvää 
asiassa on, että Suomessa on kat-
tava rokotteiden jakeluverkosto jo 
entuudestaan, joten kun rokotteen 
osalta näytetään vihreää valoa, luu-
lisin tien olevan vanhastaan tuttu 
rokotetta kuskaavien hevosvank-

kureiden juhdalle. Tässäkin koko 
maailmaa syleilevässä kriisissä on 
jälleen osoittautunut lottovoitoksi 
asua täällä etäisyyksien luvatussa 
maassa.

Muutos tuloillaan  
TRI-luokittelussa
Tilastojen valossa tapaturmia 
meillä on sattunut liikaa. Tilas-
toissa korostuvat käsivammat sekä 
liikkumisen vaarat. Vaikka tilastot 
ovat punaisella, aivan vakavim-
milta vammoilta ollaan vältytty ja 
osalliset ovat käsittääkseni toipu-
neet hyvin. Toki monessakin ta-
pahtumassa ainekset olisivat olleet 
paljon vakavampaankin, jos onni 
olisi ollut täysin vastaan. Vakavim-
mat tapaturmat ovat olleet luok-
kaa murtuma kädessä. Niitä on 
sattunut muutama. Yksikin mur-
tuma on liikaa ja työtä on yhä teh-
tävänä sen eteen, että niistä pääs-
täisiin kokonaan eroon.

Jos olen käsittänyt oikein, 
TRI-tilastot ottavat samanlaisen 
osuman, tuli sitten parin päivän 
poissaoloa vaativa haava tai sit-

ten useiden viikkojen poissaoloa 
vaativa pää kainalossa -tilanne. Ja 
nythän kyseinen mittari tulee vielä 
uudistumaan omistajamuutos-
ten myötä, tiukempaan suuntaan. 
Moni nykyisellään EA-tapaus tulisi 
uuden luokittelun myötä olemaan 
TRI. Keskustelua on herännyt, 
otetaanko myös tulevissa tavoit-
teissa tämä huomioon. Nämä ovat 
kuitenkin vain firman käppyröitä. 
Tärkein minun seuraamani mit-
tari onkin: ”kuinka henkilö voi?” 
Onneksi sillä mittarilla mitattuna 
vuosi on ollut kohtuullisen valoisa. 
Muistetaan Take 2 sekä ilmoit-
taa ja raportoida puutteista, jotta 
paikat voidaan pitää kunnossa ja 
työt tehdä turvallisesti. Vahinko 
ei nimittäin tule kello kaulassa! 
Vai onko joku kotoa lähtiessään 
huikannut perheelleen: ”Tänään 
minä loukkaannun töissä enkä tule 
illalla kotiin. Heippa hei!” Kukaan 
meistä ei varmasti toivo, että itse, 
työkaveri tai oma alainen loukkaa 
itsensä töissä. Siksi kaikkien mei-
dän yhteinen tavoitteemme on 
nolla tapaturmaa!

Ken maasta hyisen hallan
loi pellot viljavat,
ken nosti tehdasvallan
ja linnat korkeat,
ken riemut rikkahille luo,
vaan kyynelmaljan itse juo?
Se joukko köyhälistön,
työn raskaan raatajat.
Se joukko köyhälistön,
työn raskaan raatajat.

Näin laulettiin köyhälistön mars-
sissa jo 1800-luvun lopulla. Paljon 
on aikaa siitä kulunut ja maailma 
sen mukana muuttunut, mutta ih-
minen ei! Yhä edelleen on sorret-
tuja ja sortajia. Rikkaita sekä köy-
hiä. 

Toverit!

Mutta on meitä, jotka tarkkailee teitä porvareita
 ja puolustaa meitä, duunareita. 
On etelärannassa kaiken maailman huijareita, 
ne kaikkensa tekee, 
jotta voisivat kusettaa meitä.
Mutta kyllä ne on melko veijareita, 
nimittäin tarkoitan meidän luottareita. 
Ne paskat välittäävät herrojen kukkoiluista, 
kintaalla viittaavat ja neuvovat pitämään pienempää jöötä. 
Täällähän perkele yritetään tehdä töitä!
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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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Lokakuun lopussa nähtiin sanoma-
lehti Uusimaassa otsikointi, kuinka 
Kulloonkylä asuinympäristönä on 
luontonsa puolesta Lapin erämaita 
muistuttava asuinalue. Jos joku sillä 
perusteella on ostanut tontin tai 
asunnon mainitusta ”Luonnonystä-
vän paratiisista”, voi mielestäni vaatia 
rahansa takaisin.  

Juttu oli haastattelun muotoon 
naamioitu pyrkimys markkinoida 
luonnolla leimattuja urbaanikaavoi-
tettuja tontteja, joiden luontopää-
oma on viety sellutehtaalle. Maapoh-
jan hintaa nostetaan uskottelemalla, 
että tämä on etelän erämaa. Väärän-
laisen unelman luominen oli ”luval-
lista” kyläkilpailun varjossa, vaikka 
tosiasiassa kyse oli paikallislehden 
luomasta valeuutisesta (Tolkkinen 
oli toinen Vuoden itäuusmaalainen 
kylä -kilpaan osallistuja). Haastatel-
tava löytyi mitä ilmeisimmin syvältä 
kehäykkösen sisältä muuttaneesta 
ihmisestä, joka suostuisi pitämään 

Unelma erämaasta
vaikka Mellunmäkeä erämaana. 
Vääristetyt käsitykset luonnosta poi-
kivat ikävän tulevaisuuden, kun lap-
sillekin opetetaan istutetun puupyl-
väikön olevan villiä metsää.  

Kulloon ympäristö on itselleni hy-
vinkin tuttu yli puolen vuosisadan 
ajalta, enkä suinkaan väitä, etteikö se 
olisi viihtyisä ja asuminen siellä voisi 
olla mukavaa; kulkeehan valtaväy-
liä joka suuntaan ja on pari viehkoa 
miljöötäkin. Kuitenkin, kun vetoa-
vasti kirjoitetaan koskemattomasta 
erämaamaisuudesta, eivät hak-
kuuaukiot, talousmetsät, jatkuva ra-
kentaminen ja tiheä tiestö kieli tästä. 

Tunnusmerkkinä erämaalle pi-
täisin vähintään sitä, että seudulla 
voisi tehdä pöllö- tai muita luonto-
retkiä ilman ympärivuorokautista 
meluhaittaa. Enimmäkseen melu on 
liikennelähtöistä. Oleellisinta ei ole 
pöllöjen kuuntelijan kokema häiriö, 
vaan eläinten itsensä. Niin ikään ei 
vahvasti valosaastunutta seutua voi 

mitenkään verrata erämaahan. Ih-
misen aiheuttaman valon leviämistä, 
samoin kuin melun, edesauttavat 
harvapuustoiset hoitometsät ja leveät 
liikenneväylät, vaikkei edes viereistä 
teollisuutta lasketa lukuun. 

”Koskematonta luontoa kuin La-
pissa!” On varsin rohkeaa ja luon-
toa aliarvioivaa alleviivata, että ete-
läisestä Suomesta mistään löytyisi 
koskematonta luontoa. Taigan erä-
maiden olemukseen kuuluu, että 
luonnossa on enemmän lahopuuta, 
kuin sapiensin tekemiä jälkiä.  Sen 
olemassaoloa eliöstöineen ei jatku-
vasti etenevä rakentaminen suojaa, 
vaan hävittää. Mitä enemmän asun-
toja jossakin on – liikenteestä puhu-
mattakaan - sen vähemmän se edes 
etäisesti muistuttaa erämaata. 

Kulloonkylä tai Tolkkinen – ja 
sama pätee suureen osaan Porvoon 
levittäytymisalueista – on saanut vii-
meksi nauttia edes jollakin mittarilla 
luonnontilaisesta rauhasta vuoden 
1962 paikkeilla. Erämaita sai jo tuol-
loin etsiä muualta. 

Hannu Lindqvist

On paikallista sanelua ja milloin Suomi kuntoon anelua. 
Milloin lie herroilla itsellään yhteiskuntavastuuseen halua? 
Nallea niin kiukuttaa, 
kun työehtosopimusta pitänee noudattaa. 
Televisiossa viisasta miestä esittää. 
Katsojat työväenkansan tuntien myötähäpeää.
Ei pääty koskaan taisto vääryyttä vastaan. 
Siihen Pekeman työntekijät nyt ja aina vastaa. 
Pienen puolella tehden edunvalvontatyötä huolella.

Me olemme juuri niin vahvoja, kuin meitä on. 
Siis pitäkäämme huoli, että liittommekin vahva on.
Ken käy tielle yy tee koon, 
se häpeän varjossa kulkekoon ja aina muistakoon 
että liittomme hänenkin työehtonsa sopineet on.

On meidän maassa valta,
jos liitto vahva on.
Vapaaksi sorron alta
joukkomme nouskohon!
Eespäin kuin myrsky rynnätkää,
pois orjamieli jättäkää,
niin voittaa köyhälistö,
työn raskaan raatajat. 

Kiitokset kaikille, jotka pääsivät äänestämään 
pääluottamusmiesvaaleissa ja kiitokset myös kil-
pakumppanille hyvästä taistosta. On kunnia-asia 
edustaa Pekeman Työntekijöitä. Toivon, että voin 
olla luottamuksenne arvoinen!

Oikein hyvää ja rauhallista joulua toivottaen
Einari Grönberg
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Viime aikojen julkisessa keskus-
telussa on Kaipolan paperitehtai-
den lopetus poikinut kannanottoja 
sieltä täältä. Vakavaraisen yhtiön 
päätös lopettaa plusmerkkistä tu-
losta tekevä tehdas on luonnolli-
sesti aiheuttanut ihmetystä. On va-
litettavaa ja hämmästyttävää, että 
yhteistyössä työntekijöiden kanssa 
ei ole keskitytty kehittämään tuot-
tavuutta parantavia toimia, vaan 
sen sijaan päätetään lopettaa kan-
nattava laitos. UPM on Kaipolan 
tehtaiden lopetuspäätöksen jäl-
keen käynyt YT-neuvotteluja myös 
muissa yksiköissään. Omistajien 
pohjaton ahneus vie kilometriteh-
taalle ison joukon ammattitaitoista 
väkeä.

Miksi meillä tehtaan lopetta-
minen on ensimmäinen keino 
pönkittää vakavaraisten yhtiöiden 
voitontavoittelua? Siitä yksinker-
taisesta syystä että se on meillä niin 
helppoa. YT-laki edellyttää neuvot-

Liitot voimattomia  
YT-neuvottelujen paineessa

teluja mutta päätökset on kuiten-
kin jo tehty ennen ensimmäistä-
kään neuvottelua yhtiön puolelta. 
Henkilöstöä myös kyllä kehutaan 
ihan pääjohtajan suulla, kun ensin 
lopettamispäätös on tehty. Todel-
lisuudessa henkilöstö on vain pe-
linappula ja omistajien ahneuden 
tyydyttäminen on johdon pääta-
voite.

Kaipolan lopettamisen syyksi 
yhtiön johto nimesi maan hallituk-
sen ja sen veropolitiikan sekä tie-
tysti ammattiyhdistysliikkeen. On 
helppoa syyttää muita, jotta omat 
virheet eivät nousisi keskusteluun. 
Veropolitiikkaa voi tietysti arvos-
tella ja polttonesteiden veronkoro-
tuksen kohdalla siihen oli aihetta-
kin. Yksin dieselveron nostaminen 
oli kuitenkin tehtaan lopettamisen 
syyksi vähän outo, kun samalla tie-
detään, että työnantajille on tullut 
myös helpotuksia ja sähköveron 
osalta on tulossa lisää. Ay-liikettä 

työnantajat arvostelevat aina, 
vaikka viime vuosina palkatkin 
ovat nousseet vähintään maltilli-
sesti. 

Tuottavuuden ja kilpailukyvyn 
kehittäminen pitäisi olla yrityk-
sissä jatkuvaa toimintaa. Sitä pi-
täisi myös tehdä niin että henki-
löstö on mukana. Näin toimien 
olisi helpompi kohdata vaikeat 
ajat, jossa tilanteessa juuri tälläkin 
hetkellä olemme. Meillä on vallalla 
toimintamalli jossa lyhytnäköisesti 
tehdään päätöksiä heti, vaikka teh-
das olisi vielä kannattavalla poh-
jalla. Ei malteta katsoa ja odottaa 
sekä tehdä toimenpiteitä joilla 
päästäisiin vaikeiden aikojen yli il-
man tehtaan sulkemista.

Isänmaallisuus kateissa 

Viimeisin surullinen uutinen oli 
Nesteen Naantalin jalostamon sul-
keminen YT-neuvottelujen päät-
teeksi. Tässäkään tapauksessa ei 
riittävän ajoissa haettu eikä kehi-
telty korvaavia tuotteita ja toimin-
tamalleja vaan ilmoitettiin lope-
tuspäätös joka oli tietysti jo tehty 
ennen YT-neuvotteluja. Tässä 
kohtaa on käynyt mielessä myös se, 
että tehtiinkö kaikki voitava jotta 
laitos ja sitä kautta työpaikat olisi 
saatu pelastettua? Näin eläkeläisen 
näkökulmasta ja lehtitietojen varassa 
olevana näyttäisi siltä, ettei tehty.

Jotenkin tuntuu siltä, että tänä 
päivänä ei ole kanttia eikä uskal-
lusta tehdä kovia päätöksiä silloin, 
kun sitä tarvittaisiin. Voisi kuvi-
tella, että kun on kaksi jalostamoa 
ja toisen uhkana on sulkeminen, 

K
U

VA
: L

as
si 

Ri
nn

e 
IS

.



9
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.

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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Jatkoa ed. sivulta

niin yhteistyössä kovia päätöksiä 
kaihtamatta hoidettaisiin asia. Sain 
sellaisen kuvan että näin ei tehty. 
Kyllä teki pahaa katsella katkeran 
oloista pääluottamusmiestä Naan-
talin jalostamon portilla.

Kyllähän nämä viimeaikaiset 
YT-uutiset ovat myös antaneet ai-
heen olla pettynyt ammattiliittojen 
toimintaan. Heiltä ei juuri muuta 
kannanottoa ole irtisanotuille tul-
lut kuin pahoittelut. Liitot ovat 
lepsulla toiminnallaan mahdollis-
taneet omalta osaltaan nykyisen 
kaltaisen irtisanomisaallon. Kun 
irtisanominen on Suomessa help-
poa ja ammattiliitot eivät välitä 

niihin puuttua niin yhtiöt käyttä-
vät härskisti tilannetta hyväkseen. 
Tähän liittyen on irtisanotuille tu-
lossa jatkossa myös raippaa eläke-
putken poiston myötä, jota SAK:n 
tukee. Voiko huonompaan aikaan 
tätäkään hanketta puuhastella?

Ja vielä tästä koronakriisistä, 
josta johtuen tilauskirjat ovat ka-
ventuneet lähes kaikilla aloilla. On 
selvää että vasta koronan väistyt-
tyä ja rokotusten jälkeen voidaan 
odottaa talouden elpyvän pikku 
hiljaa. Siihen asti olisi viisasta et-
siä kilpailukykyä ja tuottavuutta 
parantavia toimia työpaikkatasolla 
yhteistoiminnassa työntekijöiden 
kanssa. Sen verran pitäisi olla isän-
maallisuutta että irtisanomisten 

sijaan etsittäisiin yhdessä ratkai-
suja ja siltaa, joilla päästään näiden 
vaikeiden korona-aikojen yli.

Ja lopuksi vaikka nyt elämme 
vaikeita aikoja, on kuitenkin yri-
tettävä ajatella positiivisesti. Fluns-
sapiikki tuli haettua ja viimeisten 
tietojen mukaan se koronapiikki 
saataneen vuoden vaihteen jälkeen. 
Täytyy nyt toivoa että ensi vuonna 
alettaisiin pikku hiljaa palata kohti 
normia. Mikä se uusi normi sitten 
onkin? 

Siihen asti Hyvät Joulut ja pa-
remmat Uudet Vuodet työssä ole-
ville! Eläkeläinen koettaa kärvis-
tellä ajatuksella päivä kerrallaan.

Kari Koistinen

Koistinen kirjoittaa paperitehtaan 
sulkemisesta. Jatketaan aiheelli-
sesta aiheesta:

Wahlroosin porukan tavoitteet 
taitavat valitettavasti olla toisaalla 
kuin työllistämisessä, tai edes pik-
kuvoittojen saavuttamisessa. Kä-
sikirjoitukseen kuului, ei yksin 
Kaipola, vaan metsäteollisuuden 
ilmoitus yleisistä te-sopimuksista 
irtautumisesta, ay-liikkeen alis-
taminen ja maan hallituksenkin 
väheksyntä.  

Tästä irrallaan ei ole Häkämie-
hen organisaation strateginen toi-
minta. Se sai ay-liikkeen polvilleen 
mm. yksipuolisella paikallisella 
sopimisella. Se on eri asia kuin ai-
empi win-win-paikallinen sopimi-
nen, jota meilläkin on harrastettu 
Pekema Oy:n aikakaudesta saakka. 
Häkämiehen toiminta oli mah-
dollinen juuri niistä syistä, joista 
moneen kertaan olen Virikkeen si-
vuilla kirjoittanut.  

Suoraan sanoen tilannehan näyt-
tää siltä, että Jämsän Kaipolan sul-

Kaipola-instrumentti
keminen oli yksi niitä instrument-
teja, joilla UPM:n hintaa saadaan 
nostetuksi jo meneillään olevissa 
tai tulevissa neuvotteluissa. Met-
säteollisuus biotuotantotalouden 
osana on sijoittajille tätä nykyä hy-
vin kiinnostava. Björn Wahlroos 
on Nordean ja Sammon reitityksen 
kautta UPM:n suuromistaja. Eläke 
alkaa jo liituraitamiestä kiinnostaa, 
joten tehtaat voi panna lihoiksi. 
Viime aikoina nähdyt operaatiot 
nostavat UPM:n markkina-arvoa, 
koska ay:t, sitovat tessit tai yleen-
säkään kiinteät palkat eivät mahdu 
tulevan suurostajan aatemaail-
maan. Tehtaan sulkemisia voi tulla 
vielä lisääkin ennen omistusjärjes-
telyistä tiedottamista. 

Mistä mahtaa tulla tuo uusi met-
säteollisuutemme pelastaja? Pa-
himmillaan Yhdysvalloista (joko 
suoraan tai mutkan kautta), joka 
valtiona saa kaupalla yli tuhatki-
lometrisen jalansijan Venäjän pii-
ritysoperaatiossaan. Toivottavasti 
EU pystyy sanomaan asiaan jota-

kin. Mutta haluaako se sanoa, kun 
on itsekin nostanut keihäät Venäjää 
vastaan? Mainitun vaihtoehdon to-
teutuessa Yhdysvaltain hallituksen 
valvottavaksi tulee merkittäviä kan-
sallisia etuja ja sen velvollisuutena 
on asettua ”Suomen puolustajaksi”. 
Sieltä tulevat Suomen ”vapautta-
jat” ja heidän mukanaan myös uu-
denlainen työmarkkinapolitiikka, 
vaikkei metsäteollisuus edes työl-
listä enää kuin runsaan prosentin 
suomalaisesta työvoimasta. 

Samaa kapitalisaatiota tapah-
tuu vuosikymmenestä toiseen ja 
suomalaiset kauhistelevat. Nämä 
tapahtumat mahdollistuvat siitä, 
mitä kansalaiset ovat äänestysko-
peissa tehneet. 

Karin juttu sisälsi oikeutetun 
kysymyksen isänmaallisuudesta. 
Björnwahlroosit, jotka orkesteria 
johtavat, saavat rintaansa korkeim-
mat presidentin kunniamerkit. Kai 
he silloin ovat kaikkein isänmaalli-
sinta ainesta? 

Hannu Lindqvist
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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-
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Vuonna 1957 syntyi Pasi Sakari 
nuorimmaisena yhdeksänlapsiseen 
perheeseen ja varttui hyvinkin ter-
veenä ja onnellisena pikkuveljenä 
opettajaperheessä. Vilkkaana lap-
sena hän otti osaa jos vaikka min-
kälaisiin teatteriesityksiin. Se jatkui 
useita vuosia. Pasi nähtiin Pitkäjär-
veläiset-näytelmän Juhan roolissa 
Oriveden kesäteatterissa ja jopa 
Uuno Turhapurona sketsissä, jota 
esitti erinäisissä tilaisuuksissa. 

Aikainen lintu se madon nappaa 
joten eikun naimisiin 1975 ja lap-
sia hankkimaan. Niinä aikoina tuli 
kokemusta tarjoilijana ja raken-
nustöistä sekatyömiehenä. Raken-
nushommeleissa Orivedellä alkoi 
syntyä haluja muutokseen ja siihen 
mennessä kaksilapsinen perhe tar-
vitsi parempaa taloutta. Kilpilahti 
houkutteli paremmilla ansioilla ja 
aloitin krakkerilla 21.11.1977 li-
peämiehenä. Oli muitakin etuja 
kuin palkka: Tornipolku 6:ssa löy-
tyi iso asunto, joka omalta osaltaan 
itsenäisti elämistä ilman vanhem-
pien tukea.

Alku oli hankalaa, vaikka vuoro-
lisät tuolloinkin olivat merkittävä 
lisä tilipussissa. Kolmetoista vuotta 
tuli pakerrettua eteenilaitoksella 
(silloin Neste Oy:n) ja tuona aikana 
lueskelin itseni myös työteknikoksi. 
Olin 13 vuoden jälkeen kyllästynyt 
kuumanpään öljytyhjennyksien 
rassailemiseen. Työ muutenkin 
tuntui yksitoikkoiselle joten aloin 
katsella aidan yli. Hain paikkaa 
silloin nuoren PP-laitoksen palve-
lukseen ja siirryin muovin puolelle. 
Tarjottiin esimiehen paikkaa jos 
olisin jäänyt krakkerille. Sanoin, 
etten ole tuuliviiri, uuden laitok-
sen operaattorina sain haluamaani 
muutosta.

Tuotantomies-nimike muuttui 
matkan varrella operaattoriksi. 

Pasin muisteluita
Olin hyvin kiinnostunut työ-
suojeluasioista. Toimiessani työ-
suojeluasiamiehenä sain mahdol-
lisuuden vaikuttaa osastotasolla 
työolosuhteisiin, joka johti myös 
kiinnostukseeni työsuojeluvaltuu-
tetun tehtävästä. Olinkin varaval-
tuutettuna yhden kauden. Tuotan-
nossa tuo oli upeaa aikaa ja minulla 
oli erinomaisia toverisuhteita niin 
krakkerilla kuin PP-tuotannossa-
kin. Kiitos siitä kakkosvuorolle ja 
koko osastojen porukoille!

Kari Koistinen tiedusteli vuonna 
2001 lähtisinkö ehdokkaaksi työn-
tekijöiden työsuojeluvaltuutetuksi 
ja suostuin. Toiseksi jäin vaalissa, 
mutta silloinen työsuojeluvaltuu-
tettu Markku Aaltovirta siirtyikin 
liittoon ja ehdokasasettelu uusit-
tiin. Tämä johti valtuutetun urani 
alkuun. Kaksivuotiskausia tuli yh-
deksän kappaletta, eli 18 vuotta.

Yhteistyö ja ihmiset ovat olleet 
minulle tärkeitä hoitaessani ter-
veys- ja turvallisuusasioiden paran-
tamista tuotantopaikkakunnalla. 
Parhaani olen yrittänyt tehdä niillä 
kyvyillä, jotka on minulle suotu ja 
kokemuksella, joka ajan saatossa 
on kasvanut. Voin vakuuttaa, ettei 
laitoksilla ole kovin montaa paik-
kaa, jossa en olisi työurani aikana 
käynyt. Yksi kellaripaikka muovin 
pihan perällä tulee mieleeni, jossa 
olisin halunnut poiketa ja jossa 
kuulemma kummittelee. 

Terveys- ja turvallisuusasiat ovat 
kohentuneet urani aikana hurjasti, 
josta kiitos koko henkilöstölle. Sai-
raustilastoissa olemme pysyneet 
teollisuusalaa vertaillen hyvällä 
tasolla. Tällä hetkellä olen huolis-
sani lähinnä jaksamisesta, joka on 
hieman heikentynyt. Jo pelkät tapa-
turmatilastot kertovat selkeää kiel-
tään, että työolosuhteissa on tapah-
tunut parannusta ja tämä juontaa 

koko henkilöstön suhtautumisesta 
työsuojeluun ja turvallisuuteen.

Kansainvälisessä terveys- ja 
turvallisuusyhteistyössä koimme 
takaiskun, kun pitkään jatkunut 
Safety Delegate Network lakkautet-
tiin konsernin silloisen HSE-johta-
jan toimesta, joka vieläpä oli suo-
malainen. Turvallisuusyhteistyö, 
jossa minullakin oli mahdollisuus 
olla mukana, oli tuolloin auttanut 
suojavälineiden ja toimenpiteiden 
kehittämisessä yli paikkakuntara-
jojen. Harmittaa vieläkin.

Suomen kemianteollisuuden 
turvallisuuden kehittämisessä olen 
ollut mukana vaikuttamassa kent-
täjäsenenä. Kemianteollisuuden 
työalatoimikunnassa, joka toimii 
Työturvallisuuskeskuksen johta-
mana, on saatu aikaan erinäisiä 
oppaita ja koulutusta teollisuusa-
loille. Oppilaitosyhteistyö korostuu 
tänä päivänä. Moni on kohdannut 
minut kouluttaessani työturvalli-
suuskorttikoulutuksissa koko paik-
kakunnan henkilöstöä. Tämä kou-
luttaminen alkoi aikana, jolloin en 
toiminut vielä kokopäiväisenä val-
tuutettuna.

Toimen muuttuessa täyspäi-
väiseksi huomasin pystyväni vai-

Aloitteleva ts-valtuutettu 
huhtikuussa 2002
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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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kuttamaan koulutustilaisuuksissa 
oman koulutukseni ja kokemuk-
seni avulla suoraan kaikkien työn-
tekijöiden turvallisuusajatteluun. 
Tämä on ollut ja on minulle tärkeää 
ja uskon, että olen omalta osaltani 
ollut vaikuttamassa turvallisuuske-
hitykseen.

Työsuojeluvaltuutettuna vaiku-
tusmahdollisuus on ollut myös la-
kisääteisesti Borealiksen HSE-joh-
toryhmässä, joka muuntautui 
HSE&E-ohjausryhmäksi. Tästä 
ryhmästä ne terveys- ja turvalli-
suuspäätökset tulevat. Eikä pidä 
unohtaa työsuojelutoimikuntaa ja 
työhyvinvointi- sekä kuntoutus-
toimintaa. Työsuojeluasiamiesver-
kosto on ollut tärkeässä roolissa 
niin asiamiesten toiminnan kuin 
tiedottamisen osalta. Toivottavasti 
paikoille löytyy jatkossakin aktiivi-
sia työntekijöitä.

Ay-toimintaan aktivoiduin työ-
suojeluvaltuutetun toimen seu-
rauksena. Heti alusta alkaen pe-
rin edeltäjältäni Punkaharjun 
lomaosakkeiden hoitamisen. Lo-
ma-asunnoissa on tehty huomatta-
vaa kunnostusta ja käyttäjämäärät 
pysyivät pitkään 50 %:ssa, mutta 
ikävä kyllä ovat alkaneet vähenty-
mään viime vuosina. Johtuneeko 
vanhemman väen poistumisesta?

Ao:n sihteerin paikan perin Esa 
Karppiselta v. 2011 ja siinä toi-
messa olin yhtä välivuotta lukuun 
ottamatta v. 2019 loppuun. Olen 
pyrkinyt hoitamaan asiat mahdol-
lisimman hyvin ja sihteerillä sitä 
tehtävää riittää. 

Vuosituhannen alussa elimme 
suuren muutoksen aikaa, jonka 
vuoksi halusimme tiedotustoimin-
nassa tavoittaa ja palvella jäsenis-
töä mahdollisimman hyvin. Van-
himman poikani avustuksella ja 
ammattiosaston siunauksella laa-
din Pekeman kotisivut. Niitä päivi-

tettiin aktiivisesti parhaimmillaan 
jopa useita kertoja päivässä, mil-
loin oli jokin ”tilanne päällä”. Se oli 
tuolloin HTML-koodausta, mikä jo 
sinällänsä oli haasteellista. Hoitelin 
aikoinaan myös ao:n virvoitusjuo-
ma-automaatteja. Sitten tuli Lidl ja 
halvat limonadit, joka osaltaan ajoi 
toiminnan alas. Onneksi ruokala-
toiminta on saatu hoidettua hyvän 
yhteistyön avulla henkilöstöä tu-
kevaksi niin päivä- kuin vuororuo-
kailun osalta. Toivottavasti työnan-
taja ymmärtää tämän merkityksen!

Kyllä koko 42 vuotta ja 11 kuu-
kautta oli antoisaa aikaa. On ollut 
hyviä, mutta myös raskaita aikoja. 
Näin varsinkin työsuojeluvaltuute-
tun työssä, kun jollakulla on ollut 
erinäisiä ongelmia ja niihin tuli 
saada apua. Omaa kokemusta on 
ollut henkiseltä kuin myös tuolta 
ikävältä tapaturmien saralta. Työ-
paikalla on minullekin tullut polvi- 
ja sääriluumurtumia. Vaikeimpana 
koen vapaa-aikana sattuneet kä-

sieni murtumiset, joka vaikutti ja 
vaikuttaa jokapäiväiseen elämääni.
Olisinhan minä vielä yhden kauden 
vaikka jatkanutkin mutta on hyvä 
lähteä siinä vaiheessa, kun puuk-
koa alkaa tulemaan liikaa selkään. 
Katsoin oman terveyteni tärkeäksi.

Elämämme on täynnä valintoja. 
Joka päivä voimme valinnoilla 
vaikuttaa niin omaan kuin toisten 
ihmisten elämään monin tavoin. 
Meille on suotu silmät nähdäk-
semme, kuulo kuullaksemme ja 
suu puhuaksemme. Miksi emme 
tällöin ottaisi puheeksi, jos kanssa-
ihmisellä ei mene hyvin. Pidetään 
huolta itsestämme ja toisistamme 
ja toivottavasti meistä jokainen te-
kisi oikeita valintoja elämässään. 
Kiitos vielä jokaisella, kun välititte 
minusta.

Kiitän teitä kaikkia tuestanne 
ja hyvästä yhteistyöstä menneinä 
vuosina. Hymyillään kun tavataan!

Pasi Mäntysaari, eläkeläinen

Nykyinen asentoni
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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)
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Punkaharjun lomaosakkeet
Ammattiosastomme jäsenille:
Talvikauden hinnat:  
200 € viikko, 90 € vkl tai 35 € vrk. 
Muut järjestäytyneet: Kulukorvaus lisätään 
edellä mainittuihin hintoihin; 80 € viikko, 
40 € vkl tai 20 € vrk. 

Hinnat muuttuneet!
Hintoihin tulee syyskokouksen 
päätöksellä korotus. Yllä mainitut 
hinnat tulevat voimaan 1.1.2021 
alkaen. Joulukuussa ovat vielä 
voimassa vanhat hinnat 190/80/30 €.

Viikkovuokrauksen vaihtopäivä on maa-
nantai klo 14, tai erikseen sovittava ajan-
kohta. Viikkovuokraukset ovat etusijalla 
viikonloppu- ja päivävuokrausta. Osaston 
työssäkäyvät jäsenet ovat etusijaisia ennen 
eläkkeellä olevia ja muita järjestäytyneitä 
(lopullinen vahvistus n. 2 vko ennen vara-
usta). Varaaja tulee saamaan tietopaketin/
laskun ennen varausaikaa. 
Avainhuollon hoitaa Matkailukeskus Har-
junportti. Nouto/palautus lomakeskuksen 

vieressä sijaitsevasta huoltoasema/ravintolasta. 
Siivous kuuluu vuokraajalle (itse tai palvelun osto in-
fosta). Tupakointi on kielletty molempien loma-asun-
tojen sisätiloissa. Osake 12B on allergiahuoneisto, jo-
hon 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
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