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Pekeman ammattiosaston leh-
ti ilmestyy tästä alkaen kansi-
lehdiltään neliväripainoksena.
Väripainosta kokeiltiin viime
syyskuun numerossa ja saatu
palaute oli positiivista, joten
päätös julkaisun ulkoasun
ajanmukaistamisesta oli help-
po.

Koko lehden painaminen
väreissä olisi jo rahakysymys
ja johtaisi liian harvaan ilmes-
tymistiheyteen. Ammattiosas-
tossa nähdään tarpeelliseksi
painaa lehteä riittävän usein
sen sijaan, että varat käytettäi-
siin täysväripainokseen, joka
ilmestyisi vain pari kolme ker-
taa vuosittain.

Väripainos tehdään valkoi-
selle paperille. Aiemmin Vi-
rikkeen kansilehtien väriä on
vaihdettu kahdesti, ensin vaa-
leanpunaisesta tummanpunai-
seen ja sitten takaisin pink-
kiin. Joitakin huomaamatto-
mampia sävyvaihdoksia on
myös tapahtunut.

Alkamassa on Virikkeen 30.
vuosikerta ja tämä on lehden
historian 154. numero. HLT

Kuvassa näkyvät Virikkeen aiemmat kansivärin versiot. Päällimmäisenä pai-
nos tasan 20 vuoden takaa ja vasemmalla numero 5 vuodelta 1997, jolloin
kannen väri vaihtui takaisin tummanpunaisesta vaaleampaan. Kummankin
numeron kansikuvissa käsitellään sattumoisin ympäristöhuolia. Tilanne on
jo siinä mielessä parempi, vaikka yhtiö parhaillaan käykin taistelua ympäris-
töluvista.

Tässä numerossa sekä puheenjohtaja että pääluottamusmies kirjoittavat tu-
levasta tuposta. Sen osalta molempien käsitys on, että parempaan suuntaan
ei ole menty, eikä työläinen voita tämänkään vuoden arpajaisissa.

Virike siirtyi väreihin
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Seuraava numero
ilmestyy viikolla 17.
Lehteen tarkoitetut
kirjoitukset on olta-
va  toimitussihtee-
rillä 18. huhtikuuta
mennessä.
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Olavi Ojala

Kauan odotettu talvi tuli vihdoinkin tuiskuineen ja pakkasineen, mutta ajallaan se
on aina tullut joka vuosi. Säiden vaihtelu on ilmeisesti sitä kasvihuoneilmiötä jonka
ihminen on suuressa viisaudessaan saanut aikaan. Ennen aikaan puhuttiin, että
yläkerran isäntä säätelee säät, mutta nyt sen tehtävän ovat ilmeisesti omineet
alakerran asukkaat ja niillä taitaa säätö olla hieman hakusassa.

12-tuntisen vuorojärjestelmän kokeilu alkoi vuoden alussa muovin puolella. Kokei-
lun alku on tuonut pääsääntöisesti myönteistä palautetta vuoroista; myös sellaiset
henkilöt, jotka suhtautuivat epäillen muutokseen, ovat todenneet nykyisen järjestel-
män olevankin ihan hyvä. Omakohtaisesti kokemuksesta voin sanoa, vaikka ikää on
alun seitsemänkymmentä, niin kaksi yövuoroa on jaksamisen ja palautumisen
kannalta parempi kuin neljä vuoroa.

Kuluva vuosi tulee olemaan tapahtumarikkaampi kuin viime vuosi. On vaalit,
euroviisut ym. kilpailut ja loppuvuodesta työehtosopimus on katkolla. Ilmeisesti
tähän tes-neuvotteluun ei kannata ladata suuria odotuksia, sillä se tulee olemaan
varmaankin samansuuntainen kuin nykyinenkin, maltillinen ja työllisyyttä tukeva.
Ei tämä sopimus tainnut olla kovin työllisyyttä tukeva, sillä niin kuin olemme
kuulleet, lähes päivittäin satoja ihmisiä joutuu kilometritehtaalle tuotannon siirty-
essä Kiinaan tai muuhun halvan työvoiman maahan. Paljon puhutusta vanhusten
hoidosta tuli mieleen, että milloinkahan joku päättäjä keksii viedä mummot ja papat
Kiinaan hoidettavaksi, kun siellä on niin halpaa.

Mennyt vuosi oli Borealikselle odotettua parempi, tulos ylitti tavoitteen, jonka
vuoksi myös henkilöstöä muistettiin. Tällainen muistaminen ilahduttaa ja lämmittää
mieltä näin pakkasten keskellä, joten suuri kiitos yhtiölle.

Hyvää talven jatkoa!

Puheenjohtajan pääkirjoitus

Tulossa
tapahtumarikas vuosi

Tapahtumarikkautta Borealik-
sen tontilla tänä vuonna edusta-
vat rakennustyömaat ja seisokit.
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❑ Kemianliiton hallitus on pyytä-
nyt ammattiosastoilta esityksiä työ-
ehtosopimusten uudistamiseksi.
Nykyiset sopimuksethan päättyvät
syyskuun lopussa. Ammattiosas-
toista tulee jälleen reppukaupalla
esityksiä palkkojen korotuksista ja
tekstiparannuksista. Kaikki aiheel-
lisia ja tärkeitä esityksiä.

❑ Tulevan kahdeksan kuukauden
aikana nähdään monenlaisia esityk-
siä, tilastoja, tutkimuksia, korkean
tason arvioita, uskomuksia, todis-
tusta ja suoraa huijausta siitä, mi-
ten pystymme yhteisvastuullisesti
pelastamaan tämän maan perika-
dosta. Merkit ovat selviä jo tämän-
kin päivän (9.2) lehdissä: Sosiaali-
ja terveysministeri Tuula Haataisen
julkituoman ajatuksen mukaan hal-
lituksen on oltava seuraavassa työ-
markkinaratkaisussa aktiivisena

kummina. SAK:n puheenjohtaja
Lauri Ihalainen puolestaan vakuut-
taa, että tupo on solidaarisempi rat-
kaisu kuin liittokohtaiset sopimuk-
set. Elinkeinoelämän keskusliitto
EK esittää perinteisen tasapainoisen
tupomallinsa, jossa työaika voi
joustaa ylöspäin ja palkat vastaavas-
ti alaspäin.

❑ On siis käynnistynyt koneisto
valmistelemaan ”työllisyyttä edis-
tävää, palkansaajien ostovoimaan
nostavaa ja taloutta vakauttavaa”
tupo-ratkaisua. Tutun tuntuisia ho-
kemia vuoden 2004 syksyn ajalta,
jolloin nykyistä tupoa oli runnomas-
sa läpi monenlaista huijaria. Nyt sen
”työllisyyttä edistävä ja vakautta-
vaa” vaikutusta näkyy irtisanomisil-
moituksina päivittäin. Yritykset ja-
kavat omistajilleen osinkoa viime
vuoden tuloksista 11 miljardia eu-

roa. Voitonjaon luku on valtava;
mikäli se jaettaisiin tasan 400
000:lle työttömälle, vastaisi se heil-
le 27 500 euron vuosituloa.  Ja jotta
huijaus olisi täydellinen, niin samai-
sessa tupossa pääomaverotus pois-
tettiin kokonaan. Kapitalistit siis
kaappaavat yhä suuremman osan
kansantuotteestamme.

Meille esitellään jo nyt monenlai-
sia kosmeettisia uudistuksia, joita
pitäisi saada seuraaviin työehtoso-
pimuksiin. Niilläkin on joskus paik-
kansa, mutta peruskysymys on tu-
lojaon muuttamien jatkuvasta pää-
omatulojen kasvusta työtulojen kas-
vuun. Kun nyt olemme tekemässä
muutosesityksiä seuraaviin työehto-
sopimuksiin, on syytä jättää pois
turha kainous tavoitteiden asettelus-
sa.

❑  Kemianliitto pyytää kirjeessä te-
kemään esityksiä sopimusten uudis-
tamiseksi maaliskuun loppuun
mennessä. Kirjeessä mainitaan, että
osastot voivat laittaa esityksensä
tärkeysjärjestykseen. Hyvä. Jos
minä voisin päättää, niin raha on nyt
ykkösasia ja toisena on ay-liikkeen
aito kamppailu - ei periksi antami-
nen.

❑ Ay-liikkeen aito kamppailu an-
taa todellista muutosturvaa!

Pääluottamusmiehen
kommentteja

Hannu Tuominen

Kilpilahden sairauskassa tiedottaa

1.1.2007 tapahtuneen apteekkijärjestelmän muutoksen vuoksi asi-
oidessasi apteekissa, myös terveystalon apteekissa, sinun tulee aina
esittää KELA KORTTI, joka ohjaa kustannukset siihen sairaus-
kassaan, johon kuulut. Näin helpotat työtämme sekä kassassa että
apteekeissa.

Asioidessasi apteekissa ilman KELA KORTTIA Sinun tulee mak-
saa osto kokonaan itse ja hakea korvaukset sairauskassalta.

Kassa eivät korvaa mm. luontaistuotteita, laastareita, huulirasvoja,
aurinkovoiteita, vitamiineja, rokotteita eikä tupakanvieroitustuot-
teita.
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Työsuojeluvaltuutetun
palsta

Pasi Mäntysaari

Vuosi 2006
”Joka vanhoja muistaa sitä tikulla
silmään” – sanonta ei oikein sovi aja-
teltaessa viime vuotta, eikä mennei-
tä vuosia muutenkaan. Silmätapatur-
mia ei onneksi ole sattunut moneen
vuoteen, ei omille eikä palveluntoi-
mittajienkaan työntekijöille. Sil-
miensuojaus tuntui suojaimien käyt-
töönottovaiheen alussa hyvinkin han-
kalalta, mutta nykyään se on jo it-
sestäänselvyys. Käyttääpä moni hen-
kilö suojaimia tarvittaessa vapaa-ai-
kanaankin.

Viime vuoden puolella sattui mo-
nia roisketapahtumia, jotka eivät on-
neksi johtaneet vakavampiin tapatur-
miin. Raportoituja ensiaputapauksia
sattui viime vuonna yhteensä 30. Ne
jakaantuivat suurin piirtein tasan
oman ja palveluntoimittajien henki-
löstön kesken. Nämä raportit sekä
läheltä-piti–tapausraportit tulee hyö-
dyntää mahdollisimman hyvin opiksi
vastaavien tapahtumien ehkäisemi-
seksi. Tavoite nolla tapaturmaa ei
toteudu koskaan, mikäli yksikin jo
tiedossa oleva epäkohta johtaa uu-
teen tapaturmaan. Viime vuoden nel-
jä tapaturmaa aiheuttivat kaikki työs-
tä poissaolon, joten niiden taustalla
olevien syiden suhteen on oltava huo-
lissaan.

Hätäsuihkut
Yksi oleellinen keino välttää altistu-
mistilanteessa mahdollisen kuuman
tai kemikaalin aiheuttaman vamman
vakavampi vaikutus ihmiskehoon on
pikainen huuhtelu ja jäähdytys. Suo-
situksen mukaisesti tulisi pystyä saa-
maan tämä ensiapu 10 sekunnin ku-
luessa ja apu pitäisi löytyä enintään

30 metrin päässä kohteesta.
Hätäsuihkut on juuri kartoitettu

Borealiksella ja huolissaan saa olla
siitä ensiavusta, minkä nykyiset hä-
täsuihkulaitteistot henkilöstölle tar-
joavat. Helmikuun alussa vallinneet
pakkaset, -25 astetta ja pienoinen
tuuli, eivät houkuttele yhtäkään hen-
kilöä turvautumaan ulkona sijaitse-
van hätäsuihkun kylmään alle 20 as-
teiseen, jopa alle kymmenasteiseen
veteen. Lisäarvoa tuo hätäsuihkun
suojaseinien puute sekä ohjeiden tar-
peet riisua saastuneet vaatteet pääl-
tään. Ohjeiden mukainen 15 minuu-
tin jäähdytys tulee olemaan todella
jäähdyttävä, jollei sitten jäädyttävä.

Mielenkiintoista on kuulla usein
kommentti, että kun hätä on suuri,
niin kyllä hätää kärsivä varmasti
menee suihkuun kuin suihkuun.
Miksi pitäisi tyytyä alkeellisiin lait-
teisiin ja tarpeettomasti palelemaan
ulko- tai sisätilassa? Muutoksia on
syytä tehdä ja muutoksien tueksi löy-
tyy vuonna 1987 vahvistettu standar-
di. Sen noudattamatta jättäminen
tuon vuoden jälkeen rakennetuissa
kohteissa ihmetyttää. Jos henkilötur-
vallisuutta ei ole priorisoitu kärkeen
tuolloin, vaan raha on mennyt edel-
le, niin toivottavaa on, että tämä
asenne olisi muuttunut tänä päivä-
nä.

Mikäli on varaa lämmittää proses-
siputkistoja, niin tulee olla myös
varaa varmistaa henkilöturvallisuus
asiallisilla ensiapua antavilla hätä-
suihkuilla silloin kun hätä on suu-
rin. On olemassa tarinoita, joissa
uudet työntekijät on houkuteltu pun-
nitsemaan itsensä suihkun laukaise-
van jalkaritilän päälle. Näin talven

kylmimpänä aikana en tätä suositte-
le.

Uudet työntekijät
Puolen vuoden aikana on yhtiöön
palkattu useita uusia työntekijöitä.
Joukossamme on uusia näkökanto-
ja, ideoita sekä erilaista käyttäyty-
mistä. Vei jonkin aikaa meille itse
kullekin oppia muun muassa proses-
sien omalaatuisuudet kuin myös se
työkulttuuri, johon meistä jokainen
tuli mukaan. Hyvään opastukseen
tulee kiinnittää erityistä huomiota,
jotta takaamme myös näille tulok-
kaille turvallisen työympäristön.
Mitä paremmin uudet henkilöt
omaksuvat turvalliset työtavat, sitä
turvallisempi työpaikka on jokaisel-
la.

TOT – raportit 24/04 ja 14/06,
www.tvl.fi
Henkilö oli nousemassa kiinteitä tik-
kaita muovijätekontin päälle pudo-
ten noin kahden metrin korkeudelta
maahan ja saaden kuolemaan johta-
neet vammat. Henkilö työskenteli
työtasolla kaatuen ja pudoten 1,85
metrin korkeudelta. Hän menehtyi
muutaman päivän kuluttua kallo-
vammoihin.
Tikas- ja telinetasoihin liittyviä ta-
paturmia sattuu vuosittain useita.
Työpaikallamme näitä kulkemista ja
työtä helpottavia välineitä on paljon.
Tulevien seisokkien johdosta muu-
tamilla osastoilla näitä tulee olemaan
useita satoja.

Turvallista kevään odotusta!
Yhteistyöterveisin Pasi
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Toimikunta Porvoon OP:ssa

Pekeman ammattiosaston toimikun-
ta piti helmikuun kokouksensa Por-
voon Osuuspankin vieraana. Osuus-
pankissa nähdään, että on tervetul-
lutta tavata kerran vuodessa ja jat-
kaa vakaata yhteistoimintaa. Pankin
ja ammattiosaston välinen yhteis-
työsopimus on aika uusia, se on osa
tulevaisuuden turvaamista.

Tulevaisuutta ei pankistakaan läh-
detä ennustamaan muutoin kuin lu-
paamalla jatkossakin hoitaa Por-

voon ympäristössä seudun ihmisten
talletuksia ja lainoja. Mauri Molan-
derin ja Pirjo Kaikkosen antamas-
sa lyhyessä katsauksessa todettiin
Porvoon Osuuspankilla olevan 10
400 omistajaa ja asuntolainoituksen
vuositason olevan jo 180 miljoonas-
sa eurossa.

Pankin päätöksestä lakkauttaa
Gammelbackan ja Kevätkummun
konttorit käytiin keskustelua. Sen
tiedetään olevan kipeä ratkaisu etenkin vanhemmalle väestölle.

Pankissa ymmärretään tämä, mutta
halutaan keskittyä turvaamaan hy-
vän palvelun taso pääkonttorissa ja
edistää internetin välityksellä tapah-
tuvaa asiointia.

- Pankki pitkitti päätöstä niin pit-
kään kuin se oli mahdollista. Osal-
le asiakkaista vaihe on vaikea, mutta
nyt on enää hyvin pieni joukko nii-
tä asiakkaita, jotka välttämättä tar-
vitsevat säännöllisesti tiskipalvelua,
totesi Mauri Molander.

Verkkotiliote on jäänyt osittain
tuntemattomaksi, vaikka on erittäin
käyttökelpoinen ja helppo tilinseu-
rantaväline. Pirjo Kaikkonen suosit-
telee sen käyttöönottoa kaikille jot-
ka internetiä käyttävät. Sen avulla
asiakas pystyy reaaliajassa seuraa-
maan tapahtumia ja taltioimaan ti-
liotteensa ilman että tarvitsee odot-
taa seuraavaa tiliotekirjettä.

Hannu Lindqvist

OP:n ja Pohjo-
lan viirit viih-
tyvät nykyisin
yhdessä.
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Pekeman Työntekijät ry, toimihenkilöt 2007

Puhelin
Puheenjohtaja Olavi Ojala 3708 / 050 379 4035
Varapuheenjohtaja Esa Vainonen 3458
Sihteeri Esa Karppinen 4447 / 050 379 4142
Varasihteeri Esko Marjala 3423
Taloudenhoitaja Matti Hakkarainen 4445 / 050 379 4005
Työvaliokunta Olavi Ojala, Esa Karppinen, Hannu Tuominen, Pari Mäntysaari,

Matti Hakkarainen, Elof Juselius, Esa Vainonen

Lomapaikat, lomavastaava
ja Tuunaantuvan yhtiökokoused. Pasi Mäntysaari 3048 / 050 379 4050

Jaostot
Nuorisovastaava Esa Vainonen 3458
Eläkeläisvastaava Hannu Tuominen 3023 / 050 379 4051
Opintosihteeri Harri Kortelainen 4655
     opintojaoston jäsenet Heikki Karppinen 3619
Jari Voutilainen 4457
Virike-lehden toimitus Olavi Ojala, päätoimittaja 3708 / 050 379 4035
     toimitussihteeri Hannu Lindqvist 3415 / 050 379 4088
     jakelupäällikkö Veikko Höök 3495
     muut jäsenet Esa Karppinen, Hannu Tuominen
Kunto- ja vapaa-ajan jaosto Veikko Höök, vetäjä 3452
     jäsenet Jari Voutilainen 4457

Pasi Mäntysaari 3048 / 050 379 4050
Antero Kääriäinen 4579

Kotisivujen hoitaja Pasi Mäntysaari 3048 / 050 379 4050

Muut edustukset
Yt-neuvottelukunnan edustajat Hannu Tuominen 3023 / 050 379 4051

Pasi Mäntysaari 3048 / 050 379 4050
     varaedustaja Olavi Ojala 3708 / 050 379 4035
Työntekijöiden edustajat Olavi Ojala, Esa Vainonen,
     henkilöstöryhmien kokouksissa Hannu Tuominen, Pasi Mäntysaari
Kulttuuritoimikunnan edustaja Esa Karppinen 4447 / 050 379 4142
SAK:n paikallisjärjestön Olavi Ojala, Antero Kääriäinen,
     kokousedustajat Aarne Lehonmaa, Esko Marjala
Edustajat ruokalatoimikunnassa Pasi Mäntysaari, Aarne Lehonmaa, Jaakko Skaffari, Elof Juselius
Kansainväliset asiat ja CCC Hannu Lindqvist 3415 / 050 379 4088
     CCC 1. varaedustaja Harri Kortelainen 4655
     CCC 2. varaedustaja Esa Vainonen 3458
Borealis Polymers OY hallitus Harri Kortelainen 4655
     varaedustaja Esa Karppinen 4447 / 050 379 4142
Edustaja aloitetoimikunnassa Esa Vainonen 3458
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Pekeman Työntekijät ry, luottamusmiehet 2007-2008

www.pekemantyontekijat.fi

Olavi Ojala, puheenjohtaja
Matti Hakkarainen
Elof Juselius
Esa Karppinen
Kari Koistinen
Harri Kortelainen
Antero Kääriäinen
Aarne Lehonmaa
Jaakko Skaffari
Esa Vainonen
Jari Voutilainen

Varajäsenet

Veikko Höök
Aulis Lehonmaa
Hannu Lindqvist
Esko Marjala
Pasi Mäntysaari
Erkki Peurasaari
Tomi Rainio
Hannu Tuominen

• Pääluottamusmies Hannu Tuominen 3023 / 050 379 4051
    varapääluottamusmies Esa Vainonen 3458

Tuotanto-osastot, tutkimus ja materiaalinkäsittely:
• Olefiini Jaakko Skaffari, vuoro 2 3423

varaluottamusmies Ari Maavirta, vuoro 5 3423
• Fenoli ja Aromaatit Heikki Karppinen, vuoro 3 3619

varaluottamusmies Aulis Pellikka, vuoro 4 3623
• Polypropeenituotanto Erkki Peurasaari, vuoro 5 3758
• Polyeteenin perustuotanto + kh. Olavi Ojala, vuoro 3 3708
• Boremix Samuli Häkälä, vuoro 4 3737
• Borstar-koetehdas Harri Kortelainen, vuoro 2 4655
• BC*-pilot Antero Kääriäinen, vuoro 1 4579
• PE2 Kari Koistinen, vuoro 5 3818
• Logistiikka / materiaalinkäsittely Petri Karhu 4058

varaluottamusmies Vilho Turpeinen 4077

Tehdaspalvelu:
• Muovin korj. mekaaninen kp. Avoinna 12.2.07
• OLE / ARO korj. mekaaninen kp. Elof Juselius 3647
• Muovin sähkö- ja instr.asentajat Jari Voutilainen 4457
• Petrokemian instr.asentajat Esa Vainonen 3458
      varaluottamusmies Janne Kumpulainen 3654
• Petrokemian sähköasentajat Veikko Höök 3495

• YIT-Kiinteistötekniikka Seppo Koivunen 4367

Ammattiosaston tiedotuspuhelimen numero 3026

Toimikunta 2007
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Kilpilahden sairauskassan lisäetuudet vuonna 2007

Sairausvakuutuslain mukainen toiminta:
Kassa toimii sairausvakuutuslain (SVL) mukaisena työpaikkakassana, joten se maksaa sairausvakuu-
tuslain mukaiset ( Kelan ) korvaukset jäsenilleen lukuun ottamatta kuntoutusasioita, jotka hoidetaan
Kelan paikallistoimistossa.

SVL:n korvausten lisäksi kassa maksaa myös lisäetuja seuraavista sairaanhoidon kustannuksista:

- lääkärinpalkkioista
- lääkärin määräämästä tutkimus- ja hoitomaksuista
- lääkärin määräämästä fysioterapiasta, hieronnasta, naprapatia- ja kiropraktiikkahoidosta 90 %
- lääkärin määräämästä sytostaatti- ja keinomunuaishoidosta sekä valohoidosta 90 % silloin, kun hoito

on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa
- lääkärin määräämästä kynsien ureahoidosta ja jalkahoidosta 90 %
- yleissairaalan erioismaksuluokan maksu ja yksityisessä sairaanhoitolaitoksessa  suoritettavista leikka-

uksista ja niihin verrattavista hoitotoimenpiteistä korvaus niin, että lisäetuuskorvaus on enintään 850
euroa

- lääkärin määräämistä lääkkeistä 90 % silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuksen nojalla
- lääkärin määräämistä muista, kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavista lääkkeistä 90 %, enin-

tään 350 euroa kalenterivuodessa
- sairaala ja terveyskeskusmaksuista
- päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjälle yhden laitoshoitojakson hoitopäivämaksun keskussairaalan

alimman maksuluokan mukaiseen määrään saakka kerran kalenterivuodessa
- hammashoidosta 700 euroon saakka kokonaan ja ylimenevältä osalta 75 % kuitenkin niin, että lisä-

etuutena maksetaan enintään 1450 euroa kunakin kalenterivuona annetusta hoidosta aiheutuneista kus-
tannuksista

- lääkärin määräämien sidosten, tukisukkien, tukiliivien, jalkatukien, apuvälineiden ja tekojäsenten hin-
nasta 75 %, mutta kuitenkin enintään 350 euroa kalenterivuodessa

- lääkärin tai optikon määräämien silmälasilinssien tai piilolinssien hinta kerran kalenterivuodessa, hal-
lituksen vuosittain vahvistamaan enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti. Korvauksen edelly-
tyksenä on, että silmälasien linssit on hiottu optisesti näkökykyä korjaaviksi.

korvaukset: 1-teholinssit 150 euroa
moniteholinssit 300 euroa
piilolinssit 100 euroa

- kehykset korvataan hallituksen vuosittain vahvistamaan enimmäismäärään saakka korvauskertaa koh-
ti. Korvausta voidaan suorittaa uudelleen, jos uudet kehykset on hankittu sen jälkeen, kun on kulunut
vähintään kolme vuotta edellisten kehysten korvaamisesta. Korvaus kehyksistä on 100 euroa

Sairauskassan säännöt löytyvät Borenasta, henkilöstön henkireikä-osiosta.

Lisätietoja saa suoraan sairauskassasta: Saga Immonen 010 45 82250,
Katarina Mikkelsson 010 45 82251. Postiosoite: Kilpilahden sairauskassa, PL 310, 06101  PORVOO.

Sairauskassan jäsenyydestä  Virikkeen seuraavassa numerossa.
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Hyppäsin junasta laiturille. Elettiin
kesäkuun 11. päivää vuonna 1985.
Asemarakennuksen vieressä seisoi
armeijan harmaa linja-auto. Käve-
lin sitä kohti ja katselin muita sa-
maan autoon suunnistavia nuoru-
kaisia. Ei ketään tuttuja! Näinköhän
sitä joutuu Lieksan poika ihan yk-
sinäisenä suureen varuskuntaan.
Yllätys olikin melkoinen kun heti
linja-auton rappusilta huomasin tu-
tun kaverin etupenkillä; Keräsen
Timo Lieksan Nurmijärveltä! Oltiin
käyty Rauhalan yläastetta samaan
aikaan, muutama vuosi aiemmin

- Tulitko sinähi äsken junalla
Lieksasta? kysyin.

- Tulin, entäs sinä? Timppa ihmet-
teli.

- Samalla junalla varmaan tultiin,
mutta oltiin eri vaunuissa, eikä näh-
ty!

- Mutta onpas hyvä, että nähtiin
etes nyt, sanoi Timo ja kuinka oi-
keassa hän olikaan!
Joku upseeri hyppäsi bussiin ja kuu-
lutti:

- Tervetuloa, uudet alokkaat, Uu-
denmaan Rakuunapataljoonaan
Lappeenrantaan! Tänään valtio tar-
joaa vielä bussikyydin, huomenna
polkupyörät! Varusmieskuljettaja
painoi napista dieselin roklotta-
maan. Ovi suhahti kiinni ja matka
Rakuunamäelle alkoi. Päästiin Tim-
pan kanssa samaan yksikköön, kul-
jetuseskadroonaan. Edessä oli 11
kuukautta.

Alkuhässäkässä emme paljon eh-
tineet jutellakaan, asuttiin eri tuvis-
sa. Mutta juhannusaattona päästiin
vähän rennompaan illanviettoon

Timpan muistolle

Myllysaareen. Jossain vaiheessa il-
taa istuttiin kalliolla Saimaan ran-
nalla ja harmiteltiin, kun ei päästy
juhannuslomalle. Aamujakin oli
edessä vielä pitkälti yli 300, se tun-
tui ikuisuudelta, olimmehan vielä
siinä vaiheessa varsinaisia ”aamu-
kasoja”! Jonkin verran suunniteltiin
armeijan jälkeistä elämääkin. Todet-
tiin, että työmahdollisuudet Liek-
sassa olivat melko huonot. Jonne-
kin pitäisi varmaan muuttaa töiden
perässä. Minne, sitä emme osanneet
aavistaakaan.

Lopultakin 6.5.1986 päästiin pois
ja totta kai kotimatkalla juhlittiin.
Voin vieläkin kuulla Timpan hyvän-
tahtoisen, kaverillisen naurun kun
minä oksensin Joensuun asemalla!

Pari vuotta meni. Vuonna -88 läh-
din sitten kylään siskon luo Porvoo-
seen. Arvatkaapas, keneen törmä-
sin! Timo oli tullut kurssille, ja työ-
paikka oli kuulemma varma Nes-
teellä.

- Ottaskohan nuo minutki töihin,
en vain jaksais kursseja käydä? mie-
tiskelin.

- Luulenpa, että ottavat, käy ky-
symässä! Timppa vastasi. Kävin; ot-

tivat töihin. Näin tuli Lieksan po-
jista pekemalaisia tehdastyöläisiä.
Timppa teki vuorotyötä PVC-lai-
toksella (Neste Chemicals, Dynea,
nykyään Finnplast). Vapaa-aika-
naan hän tykkäsi matkustella ulko-
mailla ja viettää aikaa ystävien seu-
rassa. Ikimuistoinen on Portugalin
matka, jonka teimme kahdestaan
vuonna 1991. Viime vuosina näh-
tiin harvemmin, yhteydenpito oli
lähinnä soittojen ja tekstiviestien
varassa, usein huumorivitsejä viljel-
len.

Tammikuun 11. 2007 Timo nuk-
kui pois. Se oli hänen viimeinen aa-
munsa. Rajusti iskenyt äkillinen sai-
raus vei voiton. Suru-uutinen järkyt-
ti useita ihmisiä. Niin moni juttu jäi
kesken, moni suunnitelma toteutu-
matta. Suuri lovi jäi moneen sydä-
meen.

Timoa jäivät kaipaamaan äiti, sis-
ko perheineen, sukulaiset, työtove-
rit ja monilukuinen ystävien jouk-
ko. Timo Keräsen muistoa kunni-
oittaen ja omaisten suruun osaa ot-
taen;

Pentti Leppänen

Timppa Portugalissa
1991
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Pekeman Työntekijät ry. osasto 100

Sääntömääräinen
Kevätkokous

Pidetään maanantaina 26. maaliskuuta 2007
Porvoossa ravintola Iriksessä

alkaen klo 18.00

Tervetuloa!
Toimikunta

Tapanani on ollut tehdä muistiinpa-
noja matkoilta. Niistä on kertynyt
useampi kilo muovikantisia vihko-
ja. Nyttemmin olen tavallisesti käyt-
tänyt pientä nauhuria, jonka kase-
tilta kotiin palattua kirjoitan koke-
mukset sähköiseksi päiväkirjaksi.
Nauhuri on kätevä, koska siihen voi
tallentaa muutakin kuin sanoja, sii-
hen voi ”kirjoittaa” vaikka afrikka-
laista sarvikuonojen luomaa polkua
rytkyttävän maastoauton takapen-
killä, jossa kynämuistiinpanojen
tekeminen on mahdotonta. Siihen
voi puhua myös täysin pimeässä ja
se ei tarvitse kirjoitusalustaa.

Muistiinpanoja siis on, mutta
enimmälti ne jäävät omaksi iloksi.
Pohjois-Korea on kuitenkin sellai-
nen keräilyharvinaisuus, että jaan
ilon heidän kanssaan, joita se kiin-
nostaa. Moni on ollut kiinnostunut
aiheesta. On ihan mielenkiintoista
kertoa joitakin asioita, joista voi olla
olemassa vääriä – kuulopuheisiin tai
amerikkalaiseen propagandaan pe-
rustuvia luuloja.

Pohjois-Korea

Viisumihakemuksen liitteeksi tar-
vittiin Borealiksen todistus amma-
tista ja siitä mitä yritys puuhaa. Se
oli rehellinen paperi, mutta viides-
tä matkakaveristani kahdella on
ammatti, jolla Pohjois-Korean vii-
sumi ei irtoaisi. Kymmenen vuoden
aikana aiemminkin matkakump-
paninani ollut Jari on YLEn toimit-
taja ja käytti tarkoitukseen kakkos-
työtään. Petri toimii journalistilii-
tossa lakimiehenä. Hän hankki mat-
kustuslupansa virallisen oloisella
proopuskalla, joka oli lievästi sa-
noen mukaeltu versio työnantajan
todistuksesta. Lainoppineen oikeu-
della. Mutta pieni vilppi sallittakoon
hyvän asian puolesta.

Pohjois-Koreaan maahanpääsy ei
ole toimittajille mahdollista. Viisu-
mia hakiessa ei ollut tarpeen mai-
nita maineikasta Virike-lehteä tai
sitä, että olen satunnaisesti laatinut
joitakin matkareportaaseja eri puo-
lilta maailmaa joillekin lehdille.
Toisaalta; mitäpä heillä voisi olla
käyntiä vastaankaan, onhan Virike

melkein Pohjois-Korean hallituksen
virallinen äänenkannattaja.

Passit viisumihakemuksineen oli-
vat olleet matkassa 1,5 kuukautta,
ensin Kiinan ja sitten P-Korean
suurlähetystössä Tukholmassa.
Viikkoa ennen lähtöä niitä piti oi-
kein alkaa kyselemään. Traveller
hoiti tätä osaa matkasta ja kertoi
neljä arkipäivää ennen lähtöä, että
Pyongyangista ei ole annettu Tuk-
holmaan lupaa viisumien kirjoitta-
miseen. Ja sitten olivat kuulemma
yhteydet poikki.

Saatiin ne sitten, eikähän tätä jut-
tua muuten tarvitsisi kertoakaan.
Olimme lähdössä Vuoren Tapion
kanssa kuuden hengen ryhmämme
tunnustelijoina ensin Kiinaan, jon-
ne muut neljä tulisivat kolmea päi-
vää myöhemmin. Saimme Kasar-
minkadulta viisumit neljää tuntia
ennen lentoa. Se riitti. Ehdimme
ottaa matkan kalleimmat lasilliset
ennen boardingia.

Jatkuu…
Hannu Lindqvist

osa 1
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Talviliikuntailta

Sydämellinen kiitos!

50 -vuotismerkkipäiväni muistaneille.

Rikkautta on omistaa näin paljon ystäviä. Kaikki me ikäännymme, mutta
jokainen vanhenee omaa tahtiaan asenteen ja elämäntapojen ohjaamana.

tsemppiä t.Pasi

Kokonniemen laskettelukeskuksessa perjantaina 09.03.2007  klo 17.00-21.00

Tilaisuus on tarkoitettu Ashlandin, Borealiksen, Finnplastin, Nesteen, Perstorpin
ja Styrochemin henkilökunnalle perheineen. Kulkulupa mukaan!

Tarjolla mm:
- ilmainen lasketteluvälinelainaus: JOS SINULLA ON OMAT VÄLINEET, NIIN

LASKETTELE NIILLÄ, näin välttäisimme ruuhkaa vuokraamossa
- ilmaiset hiihtohissit

- ilmainen hiihdonopetus (slalom, lautailu)
- Snow Tube -kisa (ränni, jossa lasketaan kumirenkailla)

- lapsille kisailuja
-poniratsastusta ja kärryajelua

-riistakeitto-, kahvi- ja mehutarjoilu”
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Tilanne 9.2.20067 x = vapaa

PUNKAHARJUN LOMAOSAKKEIDEN
VAPAAT VIIKOT/PÄIVÄT

Tiedustelut ja
vuokrausanomukset:

Pasi Mäntysaari,
Borealis konttori,

puh. 3048, 050-379 4050
( H-asema / project / borealis /

pekema / loma / ).

Samasta osoitteesta löytyy ajan-
kohtainen lista vapaista viikoista
sekä hieman tietoa vapaa-ajan

asunnoista.

Poikkea myös osaston kotisivulla www.pekemantyontekijat.fi / Punkaharju, josta löytyy kuvia ja
linkkejä Punkaharjun lähiseutuihin ja tapahtumiin.

Talvikaudella hinnat 60 € viikko tai 35 € viikonloppu.
Kesäkaudella hinnat 90 € viikko.

Viikon vaihtopäivä on perjantai. Vuokra-aika alkaa ensimmäisenä päivänä klo
14:00 ja päättyy viimeisenä klo 14:00. Viikkovuokraukset ovat etusijalla vii-
konloppuvuokrausta.

Vuokrataan myös sopimuksen mukaan. Esim. päivävuokraus.
Loma-asunto (osake5) on paremmin allergisille soveltuva, jonne eläinten vie-
minen on ehdottomasti kielletty. Tupakointi on kielletty molempien loma-asun-
tojen sisätiloissa. Siivous kuuluu vuokraajalle (itse tai palvelunosto infosta).

Osake 5 Osake 58

Vko   09 23.02-02.03 x
Vko   10 02.03-09.03 x
Vko   11 09.03-16.03 x x
Vko   12 16.03-23.03 x x
Vko   13 23.03-30.03 x
Vko   14 30.03-06.04 x
Vko   15 06.04-13.04 x x
Vko 16 13.04-20.04 x x

Talvinen Punkaharju tarjoaa rauhoittavia
lomahetkiä kauniissa suomalaisessa maisemassa


