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Neljää vuosikymmentä 
juhlittiin iloisesti

NRO 1/11
Helmikuu

Pekeman Työntekijät ry
TEAM os. 100  

Ammattiosaston 40-vuotisjuhla vie-
tettiin päivälleen yhdistyksen perus-
tamispäivänä 15. tammikuuta. Ra-
vintola Irikseen saapui 170 juhli-
jaa ja työssä olleen vuoron jäsenistö 
osallistui työpaikalle toimitetun il-
lallisen myötä. 
 Puheita kuultiin kaksi; osaston ja 
liiton puheenjohtajien, joissa kum-
massakin katsottiin osin historiaan, 
mutta myös ajankohtaisiin asioihin. 
Porvoon mieslaulajat ja trubaduu-

ri Stefan Paavola esiintyivät. Juon-
nosta vastasi pääluottamusmies 
Esa Vainonen. 
 Ammattiosasto huomioi kuutta 
pitkäaikaista aktiivijäsentä. Illal-
lisen jälkeen alkoi tapahtua tans-
sipuolella. Tapahtumasta saatu pa-
laute on ollut iloista kuultavaa ja 
ammattiosaston hallitus kiittää 
kaikkia juhlaan osallistuneita!
 Illan valokuvia tämän lehden si-
vuilla, samoin kuin perustamisko-

kouksen pöytäkirja sekä tiivistel-
mät pidetyistä puheista. Lisää va-
lokuvia on nähtävänä Borenan H-
asemalla (Borealis/Pekema). (HLT)

Neljää vuosikymmentä 
juhlittiin iloisesti

Juhlanumero

Eläkeläiset!
Huomioi 

risteilyilmoitus 
sivulla 15!
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Seuraava Virike il-
mestyy viikolla 17. 
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on olta-
va toimitussihtee-
rillä 18. huhtikuuta 
mennessä

KIRJOITTELE!

Ammattiosasto huomioi juhlassa jäseniään, jotka ovat tehneet merkittävän työn 
ammattiosaston hyväksi. Kuvassa vasemmalta: 
 SAK:n kultainen ansiomerkki luovutettiin operaattori Hannu Lindqvistille ja pu-
helinasentaja Matti Hakkaraiselle. TEAM-liiton viirin saivat sähköasentaja Esa 
Karppinen ja asentaja Elof Juselius. Työsuojeluvaltuutettu Pasi Mäntysaari huo-
mioitiin ammattiosaston viirillä. Kuvasta puuttuvaa sähköasentaja Veikko Höökiä 
muistettiin TEAM-liiton viirillä. 

40-vuotisjuhla

Juhlatilaisuudessa huomioidut

Borealis Polymers Oy:n puolesta ammattiosastoa onnittelemassa toimipaikka-
päällikkö Jari Salonen ja henkilöstöpäällikkö Harri Heikkilä. 
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Juhlan jälkeen 
koittaa arki

Puheenjohtajan pääkirjoitus:

Jari Voutilainen

Ammattiosaston 40-vuotisjuhla tammikuussa meni 
hienosti ja samoin on tullut myönteistä palautetta 
juhlan aikana työssä olleilta; ammattiosaston tarjoa-
ma ruoka on kuulemma ollut maittavaa. Hyvä niin. 

Ammattiosaston hallitus kiittää juhlaan osallistujia ja 
sen järjestelyissä mukana olleita.  Tyytyväisiä ollaan 
myös siitä, että kaikki toimet saatiin vedettyä läpi 
budjetin puitteissa.   
 Kiitämme eri yhteisöjä saamistamme huomionosoi-
tuksista. Ne lämmittävät mukavasti mieltä.

*  *  *

Juhlan jälkeen alkaa arki ja siitä on juhlahumu kau-
kana. Tämän vuoden todennäköisesti kovin ja henki-
löstön hermoja rassaava koitos on edessä. Kunnos-
sapidon ulkoistamisasia, Borealiksen kielellä lausut-
tuna muutosprojekti, etenee lähiviikkoina siten, että 
yhtiö julkistaa ”kumppanin” nimen. Karkeat ete-
nemisnuotit on kirjattu henkilöstön ja yhtiön kesken 
allekirjoitettuun ns. yhteisymmärryspaperiin. 

Jo tässä vaiheessa lienee selvää, että ennen vuoden 
2013 alkua tarvitaan muitakin papereita ja sopimuk-
sia, kuin tähän mennessä tehdyt.  

*  *  *

Sopimukseemme helmikuun alussa tulevista palkan-
korotuksista piti sopia jo marraskuun loppuun men-
nessä. Eipä ole saatu sovittua. Edessä kerrotaan ole-
van sopimukseton tila ja uuden työehtosopimuksen 
neuvottelu. Siis aikamoinen mahalasku. 

Syksyllä 2009 alkaneeseen, 2013 tammikuussa päät-
tyneeksi sovitun, alkujaankin alimitoitettuun yli 
3-vuotiseen sopimukseen, on tullut vain prosentin 
verran korotuksia. Pakkasen puolelle siis mennään.
 Toivottavasti meitä ei enää toista kertaa höynäy-
tetä sopimuksella, jossa sen palkankorotusneuvottelut 
joudutaan käymään työrauhan ollessa päällä! Maa-
ilma on nyt sillä mallilla, että sinisilmäisyydellä ja 
yksinomaan puhumalla ei asioista selvitä.

Ammattiosaston hallitus kokoontuu

Keskiviikkona 9. maaliskuuta
Tiistaina 12. huhtikuuta
Torstaina 5. toukokuuta

Maanantaina 6. kesäkuuta
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Esa Vainonen

Pääluottamusmiehen palsta:

Vähän menneestä
Viime vuosi oli kaikin puolin erit-
täin haasteellinen. Kuljimme vielä 
laman viitoittamaa tietä. Syksy al-
koi kuitenkin taloudellisessa mie-
lessä näyttää valoisammalta ja Bo-
realiksen tulos ennusteli hyvää lop-
puvuotta. Näin kävikin. Vaikka tä-
tä kirjoittaessani emme vielä tiedä 
Borealiksen lopullista tulosta vuo-
delta 2010, niin ainakin tulospalk-
kio näyttää n. 2 500 euron keski-
arvoa. Kouluarvosanoina sen voisi 
kuitata sanalla hyvä. Tästä Borealis 
saa paljolti kiittää henkilöstöään, 
jota se olisi voinut huomioida jolla-
kin erityisellä tavalla. 
 Kunnossapidon tilanne ei vielä ole 
selvillä. Kumppanuushanke näyt- 
tää viivästyvän. Uutisia kumppa-
nista voidaan odottaa helmi-maa-
liskuussa, viimeistään vuoden 2011 
ensimmäisen kvartaalin aikana. 
Kun mahdollinen kumppani on sel-
villä, niin sitten varsinainen rumba 
alkanee. Avoimia kysymyksiä ovat 
mm. sopimukset, henkilöstöasiat 
yms. ja miten ne saadaan sovittua. 

Tähän pitää varata riittävästi aikaa. 
Kiperien tilanteiden ratkaisemiksi 
ammattiosaston hallitukselta vaa-
ditaan valmiutta kokoontua tarvit-
taessa nopeasti. 

Ja tulevasta
Kunnossapidon mahdollinen kump- 
panuushanke on varmasti yksi am-
mattiosaston tärkeimmistä huolen-
aiheista, mutta se ei ole ainoa haas-
te täksi kevääksi. Parhaillaan käy-
dään työehtosopimusneuvotteluja. 
Teamliitto neuvottelee monella so-
pimusalalla. Meidän sopimusalam-
me neuvottelut ovat katkenneet ei-
kä uutta neuvotteluaikaa ole so-
vittu. Seuraava teksti on lainattu 
Teamliiton kotisivuilta 8.2.: ”Neu-
votteluissa ei saavutettu tuloksia, ja 
siksi hallituksen päätöksen mukai-
sesti kaikki työehtosopimukset on 
irtisanottu ja valmistelut järjestölli-
siksi toimiksi on aloitettu.”
 Tämä tarkoitta sitä, että alamme 
valmistautua normaaliin Tes-kier-
rokseen. Liitolta tulee pyyntö kol-

mesta muutosesityksestä, jotka on 
asetettava tärkeysjärjestykseen.
 Esitysten on oltava liitossa vii-
meistään 28.2. Liitto määrittelee 
järjestölliset toimenpiteet, mikä to-
dennäköisesti tarkoittaa kaikki-
en tuotantolaitosten alasajoa. Am-
mattiosastollamme tulee olemaan 
haasteellinen tehtävä, jos ajaudum-
me järjestöllisiin toimiin, mutta 
yhteisvoimin me selviämme siitä. 
Mielestäni nyt pitää palauttaa mie-
liin, mistä nykyinen Tes-tilanne 
johtuu. Aikaisemmin Suomessa on 
sovittu asioista Tupossa. Nyt EK:n 
ohjaamana olemme ajautuneet liit-
totasoisiin ratkaisuihin. Kummoi-
nen ennustaja ei tarvitse olla, kun 
voi sanoa, että kohti kevättä ja mo-
nia lakkoja ollaan menossa. 
 Tätäkö Ek halusi? 

Kiitos!
Kiitos muistamisesta läh-
tiessäni eläkkeelle 35 vuo-
den työrupeaman jälkeen!
                                                              

 Pertti Kuha

Liiton 
kotisivut 

mm. tiedot tes-tilanteesta:

www.teamliitto.fi

Operaattori

Heikki Junnonen
joutui poistumaan 

joukostamme parhaimmassa työiässä

Pidetyn työtoverin muistoa kunnioittaen: 
Työtoverit

Pekeman Työntekijät ry.
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Työsuojeluvaltuutetun 
palsta

Pasi Mäntysaari

Juhlavuosi
Ammattiosaston kunniakkaat 40 
vuotta ovat pitäneet sisällään myös 
turvallisuuspuolella mittavan ke-
hityksen. Ilman työntekijöiden ja 
ammattiosaston myötävaikutusta 
ei kehitys olisi ollut läheskään niin 
nopeata. Ohessa lainaus opukses-
ta ”Työturvallisuustoiminnan alku-
taival Muovitehtailla” /Olavi Hal-
minen: – Työturvallisuustyö alkoi 
Pekemalla 26.5.1971, jolloin kirjoi-
tettiin Pekema Oy:n tiedote nro 5. 
Tiedotteessa lueteltiin mm. turval-
lisuustoimikuntaan valitut jäsenet. 
Työntekijöitä edustivat: Toivo Ru-
ti, Tapio Saarikko, Jorma Jeskanen 
ja Reino Matilainen. Työturvalli-
suustoiminta perustui turvallisuus-
työstä työpaikoilla laadittuun sopi-
mukseen (v.1969), jonka allekirjoit-
tajina olivat työmarkkinaosapuolet. 
Myös ammattiyhdistykset painos-
tivat voimakkaasti tuolloin sopi-
muksen toteuttamista. Tuolloisella 
Pekemalla asenteet turvallisuuteen 
olivat alusta pitäen varsin myöntei-
set…, kuin myös silloisen Nesteen 
puolella.

Vuosi 2010
Mennyt vuosi oli tilastollisesti tur-
vallisuuden saralla onnistunut. Toi-
saalta kolme tapaturmaa vuoden 
aikana; nilkan ja käden murtu-
ma sekä kemikaalille altistuminen 
tuottivat tuskaa kohdehenkilöil-
leen. Vaikka tilastojen valossa me-
neekin hyvin, niin kipeää ovat teh-
neet myös lukuisat ensiaputapauk-
set (34 kpl).

Jos ei ole suojaa 
niin suojaudutaan
Hyvin herkästi yritetään vaikuttaa 
mm. kemikaaliroisketapahtumiin 
lisäämällä suojaimia, mutta ollaan-
kohan aivan oikealla tiellä? Kun 
tapahtumia tutkitaan ja todetaan 
puutteita mm. letkuissa, niin tun-
tuisi loogiselta yrittää ja lain mu-
kaankin vaikuttaa letkujen tai liit-
timien kuntoon ja kestävyyteen. 
Meinaa mennä puurot ja jauhot se-
kaisin, kun ”varustautuminen” on-
kin mennyt ensisijaiseksi toimen-
piteeksi. Helpointahan on tietenkin 
lisätä aina varustusta ja kohdistaa 
moitteet tuohon toimijaan ja toi-
mintatapaan, kun jotain sattuu. 

Millä suojautua?
On se kumma, kun joka syksy tu-
lee vastaan samoja suojainongel-
mia. Talvi on selviö ja käsittääkse-
ni myös sen olosuhteiden vaatimat 
kamppeet. Varusteiden osalta työn-
tekijöiden pukeutumisvaatimuksia 
ei ole riittävästi huomioitu pakkasil-
la. Toimitusongelmat voidaan kuita-
ta aikaisella tilauksella, johon var-
maankin on kokemusta. Jos osas-
toittain aletaan tinkiä, mitä ja kenel-
le hankitaan, niin tämä on kaukana 
tasa-arvosta ja siitä työhyvinvoin-
nista, jota paikallisesti yritetään ke-
hittää hyvinkin tarmokkaasta. 

Lunta tuli ja tuntuu tulevan li-
sääkin
Jos nyt suojavarusteiden saralla 
ovat tilaukset lipsuneetkin, niin lu-
men osalta tuntuu määrä ylimitoi-
tetulta. Pystysuunnassa sitä mah-

tuu vaikka kuinka, mutta tila muu-
ten alkaa loppua. ”Hikikirpaleet” 
otsalla ovat merkkinä, että hyöty-
liikuntaahan tuo lumi suo, kun si-
tä pois lanaa tai kahlaa korkeas-
sa kinoksessa. Vedeksi tuo ”pruu-
kaa” ennen Juhannusta muuttua, 
mutta sitä ennen myös liukkaaksi 
liikkumisen tekee. Tästä onkin ai-
heutunut lukuisa määrä mustelmia 
itse kullekin. Työmatkatapatur-
mat ovatkin tehneet lisääntymisen 
merkkejä niin talvi- kuin kesäkelil-
lä. On se väline sitten kenkä, pyörä 
tai auto alla, niin tarkkana saa olla.

Varhainen puuttuminen
Menneen vuoden aikana ja jatko-
na tämän vuoden alussa on ilmen-
nyt vaikeita tapauksia, joiden joh-
dosta jopa työsuhde on lakkautettu. 
Kun ajaudutaan tilanteeseen, jos-
sa neuvotellaan hoitoonohjauksesta 
tai työsuhteen irtisanomisesta, ol-
laan myöhässä. Työyhteisöissämme 
voi olla yksilöitä, joiden elämänti-
lanteessa on ongelma tai ongelmia. 
Näitä henkilötasolla olevia muu-
toksia pystyvät myös työyhteisö/ 
työkaverit havaitsemaan. Jos havai-
taan, niin miksi ei puututa? Katso-
taan läpi sormien, hyväksytään ti-
lanne ja toisen ihmisen huono olo 
sekä vaikeudet. On vaikea keskus-
tella ja puuttua toisen ihmisen hen-
kilökohtaisiin vaikeuksiin, mutta 
aina voi tarjota keskusteluyhteyt-
tä tai neuvoa toista hakemaan apua. 
Avun saanti voi vielä muuttaa vai-
keudet voitettaviksi ja se voi pelas-
taa jopa toisen henkilön elämän.
Rauhallista alkuvuotta! Pasi
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Pekeman Työntekijät ry. osasto 100

Kevätkokous
Pidetään tiistaina 

22. maaliskuuta 2011
alkaen klo 19.30

Porvoossa ravintola 
Näsin Krouvin kokoustilassa

Iltapala tarjotaan

Tervetuloa!
                                                                                          

                     Hallitus   

www.pekemantyontekijat.fi
Osaston kotisivuilla on koko joukko hyödyllisiä linkkejä. 

Tutustu!
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Ammattiosaston 
toimihenkilöt vuonna 2011

Puheenjohtaja Jari Voutilainen 4493 / 050 3794235
Varapuheenjohtaja Elof Juselius 3647
Sihteeri Pasi Mäntysaari 3048 / 050 3794050
Varasihteeri Esa Karppinen 4447 / 050 3794142
Taloudenhoitaja Matti Hakkarainen 4445 / 050 3794005 
Työvaliokunta  Jari Voutilainen, Esa Karppinen, Esa Vainonen, 
 Pasi Mäntysaari, Matti Hakkarainen, Elof Juselius, 
 Harri Kortelainen
Jaostot
Lomapaikkojen hoitaja/
lomavastaava/ edustaja 
Tuunaantuvan yhtiökokouksessa Pasi Mäntysaari 3048 / 050 3794050
Nuorisovastaava Jari Koskinen
Opintosihteeri Työvaliokunta / Jari Voutilainen
Eläkeläisvastaava Esa Vainonen 3023 / 050 3790162
Kotisivujen hoitaja Pasi Mäntysaari
Virike-lehden toimitus
- päätoimittaja  Jari Voutilainen
- toimitussihteeri Hannu Lindqvist 3415 / 050 3794088
- jakelu Veikko Höök 3495
- muut jäsenet Esa Karppinen, Esa Vainonen 
Kunto- ja vapaa-aika Työvaliokunta / Jari Voutilainen

Työntekijöiden edustajat 
Yt-neuvottelukunta Pääluottamusmies Esa Vainonen ja ts-valtuutettu Pasi Mäntysaari. 
 Varalla puheenjohtaja Jari Voutilainen
Henkilöstöryhmien kokoukset Jari Voutilainen, Esa Vainonen, 
 Elof Juselius, Pasi Mäntysaari
Kulttuuritoimikunta Esa Karppinen
SAK:n paikallisjärjestön  Antero Kääriäinen, Aarne Lehonmaa, 
edustajiston kokoukset Jari Koskinen, Uolevi Wallius
Ruokalatoimikunta Pasi Mäntysaari, Jari Koskinen, Raimo Palomäki 
Kansainväliset asiat / CCC Hannu Lindqvist
CCC-varaedustajat I-vara Esa Vainonen, II-vara Harri Kortelainen
Borealis Polymers Oy:n hallitus Esa Karppinen, varalla Harri Kortelainen
Borealiksen vapaa-ajan työryhmä Esa Vainonen  
 
Tasa-arvotoimikunta Esa Vainonen
Sairauskassan hallitus Elof Juselius, varalla Uolevi Wallius ja 
 Jari Voutilainen, varalla Esa Vainonen
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Tästä 
kaikki 
alkoi
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40-vuotisjuhla

Illan spiikkerinä toimi pääluot-
tamusmies Esa Vainonen

Puheiden ja ansioitunei-
den huomioimisen yhtey-
dessä Porvoon mieslaula-
jien vahvistettu kvartetti 
esiintyi kahteen otteeseen 
Tapio Saarikon johdolla.  
Ensiksi kuultiin Löylyloit-
su, Kaunehin maa ja Suo-
men laulu. Myöhemmäs-
sä vaiheessa mieslaula-
jat esittivät Kun poijat ne 
raitilla, Sinä vain ja Satu-
maa. 

Kippis!
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Ammattiosaston puheenjohtaja to-
tesi puheessaan asioiden yhdessä 
käsittelyn ja järjestäytyneen, ku-
rinalaisen toiminnan, jotka alusta 
alkaen ovat olleet ammattiosaston 
periaatteina, tuloksien näkyvän. 
 ’Arkailematta voimme sanoa, et-
tä tässä maassa ei ole montakaan 
ammattiosastoa, jotka nykyisessä 
ay-liikkeen vastatuulessa olisivat 
näin hyvässä lyöntikunnossa. Tästä 
kiitokset vuosikymmenten varrella 
pyyteetöntä ammattiyhdistystyö-
tä tehneille tovereillemme; he ovat 
luoneet toiminnalle vahvan perus-
tan.’
 ’Pekeman työntekijöiden lähes 
500-jäseninen ammattiosasto toi-
mii, on edelleen aloitteellinen ja 
kaikista nykypäivinä palkansaajiin 
kohdistuvista kuristustoimista huo-
limatta elää ja voi hyvin. Tästä me 
ammattiosastomme jäsenet voim-
me olla ylpeitä!’
 Viimeksi kuluneenkin vuoden 
tapahtumiin Jari Voutilainen viit-
tasi näin: ’Ammattiosaston taival 
ei ole ollut helppo. Olemme joutu-
neet välillä kovillakin otteilla puo-
lustamaan jäsenistön tärkeinä pi-
tämiä asioita. Irtisanomisten tor-
juminen ja työpaikkojen turvaa-
minen ovat tärkeimmästä päästä, 
mutta myös muu edunvalvonta ja 
työehtosopimukselliset asiat vaa-
tivat silloin tällöin niin sanotusti 
huomauttamista työnantajalle, että 
mekin olemme olemassa.’
 Pekeman usein kriittinenkin suh-
tautuminen nousi myös esiin pu-
heessa:  
 ’Meille tulee silloin tällöin vies-
tejä, että olemme vanhoillisia, kun 

Lyhennelmä Jari Voutilaisen puheesta:

Kriittisyys ja kovat 
otteet joskus tarpeen

ammattiosasto puolus-
taa jäsenistönsä etuja tai 
ottaa – joskus kriittis-
täkin - kantaa esimer-
kiksi ay-liikettä koske-
viin asioihin. Pyyhkeitä 
on tullut monelta suun-
nalta, jopa ay-puolel-
ta; meille sanotaan, että 
maailma on muuttunut! 
 Pitäisikö meidän reivata kurs-
sia toiseen suuntaan? Selkeästi ei. 
Ammattiosasto ei ole vanhoillinen 
ajaessaan jäsenistön etuja ja koko 
ay-liikkeen arvovallan ja toiminta-
kyvyn kohottamista, vaan se on pi-
kemminkin moderni uskaltaessaan 
olla joskus selkeästi ja avoimesti 
toista mieltä. Ei ole näkyvissä mi-
tään merkkejä siitä, että jäsenis-
tö olisi muuttamassa tätä nykyis-
tä vuosikymmenten aikana käytän-
nön kokemuksiin perustuvaa toi-
mintalinjaa.’ 
 Voutilainen toi puheessaan esiin 
myös kunnossapidon huonot näky-
mät ja oudot säästöjen haut vuoro-
miehityksiä pienentäen, jopa vaa-
rantaen tuotannon toimivuus. Ne 
ovat perusasioita, hän totesi, mutta 
onko esimerkiksi Borealis-konser-
nin nykyinen, siilomallinen EMO-
organisaatio – jota sanotaan ”ra-
porttien kirjoitteluksi Wieniin” - 
kustannustehokas? hän jatkoi. Pi-
täisi olla mahdollisuus päättää 
enemmän asioita täällä, jossa on 
niihin paikallinen asiantuntemus, 
tiivisti puheenjohtaja hyvin tunne-
tun ongelman. 
 Nelikymppisen Pekeman Työn-
tekijöiden olotila ei ole tullut itses-
tään eikä se säily ilman toimijoita, 

vaikka se voi olosuhteet huomioi-
den hyvin. Haasteita tulevaisuudes-
sa siis on, ja yhtenä sellaisena Ja-
ri Voutilainen otti esiin työntekijöi-
den osallistumisen: 
 ’Nykyinen keskeytymätön 12-tun- 
nin vuorojärjestelmä ei ole tietyis-
tä syistä paras ajatellen luottamus-
miehiä ja muissa ammattiosaston 
tehtävissä toimivia vuorotyönteki-
jöitä. Tällainen väistämättä vähen-
tää vuorossa olevien jäsentemme 
kiinnostusta ammattiosaston toi-
mintaan. Onneksi meillä on vie-
lä kuitenkin aktiivisia työtoverei-
ta myös vuoroissa, joten emmekö-
hän selviä tästä eteenpäinkin. Uu-
sia toimijoita, ja varsinkin nuoria, 
tarvittaisiin enemmän mukaan toi-
mintaan!’ 
 ’Edunvalvonnan kannalta haas-
teena ovat työehtosopimuksissa jat-
kuvasti lisääntyvät paikallisesti so-
vittavat asiat  –  valtaosan työpaik-
kojen vastustuksesta huolimatta. 
Ne kuuluisat paikallisen sopimisen 
perälaudatkin tuntuvat välillä tip-
puneen jo sopimusten teon lähtö-
nykäyksessä, joten edunvalvontam-
me kannalta on ammattiosasto pi-
dettävä tästäkin syystä hyvässä is-
kukunnossa.’ 
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Porvoolaistrubaduuri Stefan Paa-
vola aloitti keventämisen Repe He-
lismaan kappaleella ”Reissumies ja 
kissa”, jonka sodan jälkeen teki hy-
vin tunnetuksi työläislaulaja Tapsa 
Rautavaara. Helismaan oman par-

herkuttelulla. Sen jälkeen iltamat 
jatkuivat parkettiosastolla Kuunsil-
ta-orkesterin kera. Loppuillan oh-
jelmaa ja muuta asiaan kuuluvaa 
tarjoili ravintola Iriksen kaksi baa-
ria, jotka tosin suljettiin pian uuden 
vuorokauden alettua. 

jatkoa edelliseltä aukeamalta

Repe Ahonen ja Taistojen tiellä

Stefan Paavola, kitara, hattu ja reissumiesromantiikkaa takavuosilta

Ammattiosaston perustami-
sen Primus Motor Toivo Ruti on 
mielissään ammattiosaston aktii-
visuudesta.

haan keikkailuajan vitsauksena oli 
huvilaki, joka vaati, että iltamien 
tuli olla ohjelmalliset. Synnillisen 
menon torjumiseksi oli silloin esi-
tettävä tietty tuntimäärä hupailu-
ja, sketsejä ja näytelmiä tai puhei-
ta ennen kuin sopi aloittaa tanssi-
musiikin esittäminen. Helismaal-
lehan tuo tosin ei ollut ongelma, 
vaan siunaus. 

 Aika on muuten tehnyt perspek-
tiivin vääristyneeksi. Helismaan 
rillumarei-kiertueista on pieni 
ikuisuus, eli tuollaiset 50-60 vuot-
ta ja Pekeman Työntekijät ry:n pe-
rustamisesta on kulunut 40 vuotta. 
Viimeisiä keikkojaan Helismaa te-
ki siihen aikaan, kun Kilpilahtea 
Nesteen puolella jo täyttä päätä ra-
kennettiin. Toisin sanoen ne ovat-
kin melkein samaa ajanjaksoa! 
 Tammikuinen juhla olisi var-
maan selvinnyt 50 vuoden takai-
sesta kansanmoraalin valvonnasta 
lähes kaksi tuntia kestäneellä oh-
jelmistollaan ja sitä seuranneella 

 Siinä vaiheessa kuitenkin ohjel-
mallisuus koki vielä tunnelmal-
lisen huippuhetkensä, kun Repe 
Ahonen (LDPE) otti kapellimes-
tarin elkein tilanteen hallintaan-
sa. Ahonen muisti sanasta sanaan 
henkeä nostattavan työväenmars-
sin ”Taistojen tiellä”, eikä säästellyt 
ääntäkään. Se oli upea esitys; nuot-
ti ja rytmikin niin kohdallaan kuin 
ilman säestystä voi olla! Työväen-
musiikkia oikealla hetkellä, vaikka 
valitettavasti 97 prosenttia yleisös-
tä oli jo ehtinyt poistua kirpeään 
pakkasyöhön. 
 On huhuttu, että jatkojakin oli-
si pidetty. Hauskaa ainakin oli, jo-
ten jäämme odottelemaan 50-vuo-
tispäiviä!

Hannu Lindqvist
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Lyhennelmä Timo Vallitun juhlapuheesta:

Paikallinen sopiminen = 
paikalliset työtaistelut

’Arvoisat kutsuvieraat, hyvät juhli-
van ammattiosaston jäsenet, hyvät 
toverit! Minulla on Teollisuusalo-
jen ammattiliiton puolesta ilo on-
nitella teitä ja koko teidän jäsen-
kuntaanne osastonne merkkipäivän 
johdosta!’ 
 Timo Vallittu kuvaili ammatti-
osaston ikää parhaaksi, seesteisek-
si keski-iäksi, nähden aikakauden 
osaston perustamisesta tähän päi-
vään mitä selväpiirteisimmin ole-
van suomalaisen teollisuuspolitii-
kan ja suomalaisen tulopolitiikan 
historiaa
 ’Suomalainen yhteiskunta oli seit- 
semänkymmentäluvulle tultaessa 
yhdessä suurimmista murroksis-
taan ja sen seurauksena syntyi ko-
konaan uudenlainen tulopolitiikan 
toimintaväline jota kutsuttiin sit-
temmin lyhyesti vain tupoksi. Tä-
mä toimintatapa, jossa lähes kaik-
ki yhteiskunnan asiat nivottiin yh-
teen, niin sanotusti konsensuksen 
hengessä oli oman aikansa lapsi, 
mutta se kiistattomasti auttoi suo-
malaista yhteiskuntaa selviämään 
monista karikoista, joita maail-
man myrskyt pienelle kansakun-
nalle eteen toivat. Teidän ammatti-

osastonne on aloittanut toimintan-
sa yhtä jalkaa tulopolitiikan kans-
sa, mutta osoituksena teidän vah-
vuudestanne osastonne toimii vi-
reänä vaikka tulopolitiikka on jo 
siirtynyt historian lehdille.’
  Historioitsijoille Vallittu jätti rat-
kaistavaksi kysymyksen siitä, syn-
tyikö tulopolitiikka vilpittömästä 
tarpeesta sopimustoiminnan kehit-
tämiseksi, vai vaikuttiko siihen sen 
hetkinen voimakas yhteiskunnassa 
vaikuttanut vasemmistolainen vir-
taus, jonka seurauksena myös par-
lamentissa oli vasemmistoenem-
mistö? Syntyikö tulopolitiikka sen 
pelossa, että ajateltiin parlamen-
tin voivan puuttua asioiden kul-
kuun, ellei ole järjestelmää jolla 
työmarkkinoita ohjaillaan yhteises-
ti sovittujen pelinsääntöjen mukai-
sesti ja jonka sisältöön työnanta-
jat voivat selvästi vaikuttaa? Oliko 
pelkona se, että vasemmistoenem-
mistöisessä eduskunnassa ei työn-
antajien ääni olisi kuulunut samalla 
tavalla kuin tupopöydässä?
 Vallittu totesi tunnetun tosiasi-
an suomalaisen työmarkkinakäy-
tännön radikaalista muutoksesta: 
’Työnantajat halusivat muutamia 
vuosia sitten irtaantua tulopolitii-
kasta ja siirtää päätöksenteon työ-
ehtosopimuksista keskusjärjestöil-
tä alakohtaisille liitoille ja minä us-
kon niin, että keskitettyjen ratkai-
sujen aika on pysyvästi päättynyt. 
Haluttiinko Etelärannassa vähen-
tää yhteisesti sovittavien asioiden 
määrää ja kaventaa ammattiyhdis-
tysliikkeen vaikutusvaltaa yhteis-
kunnassa? Tätä voi pohtia erityi-
sesti sitä taustaa vasten, että tällä 

kertaa ei ollut olemassa poliittista 
vastavoimaa joka olisi voinut voi-
makkaasti vaikuttaa tapahtumien 
kulkuun.’
 Käynnissä olleisiin palkkaneu-
votteluihin Timo Vallittu viittasi 
seuraavasti:
 ’Parhaillaan käydään Kemiante-
ollisuuden alakohtaisia soveltamis-
neuvotteluja ja meillä on pyrkimyk-
senä saada sopimusratkaisu aikaan 
tämän tammikuun aikana. Toistai-
seksi neuvottelut eivät ole edenneet 
alkua pidemmälle ja onkin mah-
dollista, että neuvottelut kariutuvat 
ja koko sopimus tullaan irtisano-
maan ja sen voimassaolo päättyisi 
siten maaliskuun lopussa. Neuvot-
telujen käyminen työrauhan valli-
tessa ja Elinkeinoelämän keskuslii-
ton vahvassa ohjauksessa on osoit-
tautunut erittäin hankalaksi, työn-
antajaliitoilla ei näytä olevan min-
käänlaista liikkumatilaa alakohtai-
sissa neuvotteluissa, meni sopimus-
alalla miten hyvin tahansa.’
 Edelleen Vallittu puhui työnan-
tajien halusta paikalliseen sopimi-
seen, myös palkkojen osalta: 
 ’Mikäli sopimusratkaisussa työn-
antajapuoli haluaa kasvattaa enti-
sestään paikallisen erän suuruut-
ta, on sen ehtona selvästi olemassa 
se, että työrauhakin kytkeytyy tä-
hän samaiseen kauppaan’ hän tote-
si, nähden paikallisten työtaistelu-
jen tulevan mahdollisiksi yhtä mat-
kaa paikallisten sopimusten myötä. 
 Lopuksi Timo Vallittu vetosi jä-
senistöön tulevissa eduskuntavaa-
leissa sanoen että seuraavan neljän 
vuoden aikana päätetään niin sosi-
aaliturvasta kuin eläkeiästäkin.
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Verot pois yrittäjiltä
Vähitellen alkaa tulla ikävä vanhan 
ajan sivistysporvareita, jotka näyt-
tävät kuolevan sukupuuttoon. Hei-
dän paikkansa valtaavat kokoo-
muspojat, joilla on kokemusta puo-
lueen nuorten liitosta, kauppaka-
mareista ja eduskuntaryhmän po-
litrukin tehtävistä.
 Nyt työnantajaliitoista suuri osa 
on kokoomuksen kauppakamari-
nulikoiden johtamia, ja se näkyy 
työelämän jatkuvina konflikteina. 
Ei ole opittu työmarkkinaelämän 
pöytätapoja, vaan kuvitellaan, et-
tä heillä on kaikki valta, jos omalla 
puolueella on pari prosenttia suu-
rempi kannatus kuin muilla.
 Lentoemännät menivät lakkoon, 
kun heidän työehtosopimustaan 
päätettiin huonontaa. Finnairin 
ylimielinen toimitusjohtaja Mika 
Vehviläinen ei voi ymmärtää lain-
kaan sitä, etteivät työntekijät alis-
tu huononnuksiin. Lentämisen kus-
tannuksista lentoemännät muodos-
tavat vain pienen murto-osan.
 Työnantajat tuntuvat ottavan op-

Aarno Laitinen Iltalehden nettikolumnissaan 13.12.2010:

pia 1920-luvusta, jolloin työrauhaa 
ylläpidettiin suojeluskuntien ja La-
puan liikkeen avulla, muilutuksilla 
ja mustilla listoilla. Vasta talvisota 
opetti yrittäjille, että puna-armeija 
oli heille sittenkin suurempi vaara 
kuin suomalaiset työntekijät ja ryh-
tyivät tekemään sopimuksia.
 Ahneuksissaan osa työnantajista 
haaveilee ammattijärjestöjen lak-
kauttamista tai ainakin jäsenmak-
superinnän lopettamista. Osa jo-
pa kuvittelee, että jäsenmaksut ovat 
työnantajien rahoja. He pitävät oi-
keutenaan rahoittaa omilla vero-
vapailla jäsenmaksuillaan kokoo-
musta, mutta vaativat, etteivät am-
mattiliitot saa käyttää omia jäsen-
maksujaan vasemmiston vaalikam-
panjoihin.
 Työajan pidennys, lomien lyhen-
nys, eläkeajan lyhentäminen ja mo-
net muut työsuhteen heikennykset 
kiihottavat työnantajien mieliä.
 Työnantajaseminaarien keskei-
nen aihe on yritysverojen alenta-
minen tai poistaminen. Yrittäjien 

mieluisin tapa on uhkailla, että jos 
he eivät saa vaatimuksiaan läpi, he 
muuttavat ulkomaille.
 Jorma Ollila, Nalle Wahlroos & 
co: Miten te saatte isänmaan, sen 
järvet ja saaret, merenrannat ja nie-
met, tunturit, hirvimetsät ja lohi-
joet, mätimateet ja mustikat mah-
tumaan lompakkoonne, kun läh-
dette ulkomaille veropakolaisiksi?
Kun teidän veronarinoitanne kuun-
telee, tulee joskus mieleen, eikö 
kannattaisi vapauttaa yrittäjät ko-
konaan veroista. Kokoomusvetoi-
sen hallituksen armosta te maksat-
te niitä jo nyt niin vähän, ettei kan-
santalous romahda, vaikka loput-
kin verot poistetaan teiltä. Sen jäl-
keen voisitte keskittyä bisneksen 
tekoon ja lopettaa verokikkailun, 
josta on vähitellen tulossa teidän ja 
Suomen pääelinkeino.
 Ja kun yritätte nostaa raskain-
ta työtä tekevien eläkeikää useilla 
vuosilla ja pitää edelleenkin oman 
eläkeikänne alle 60 vuodessa, mi-
nulla on teille käytännöllinen eh-
dotus.
 Miksette poista almanakasta Jee-
suksen syntymä-, kärsimys-, ris-
tilläriippumis- , kuolleissaolo- se-
kä itämään tietäjien vierailupäi-
viä? Jos Jeesuksen vuoksi vietettä-
vät vapaapäivät muutettaisiin työ-
päiviksi, ne vastaisivat 40 vuoden 
työuran aikana suunnilleen kol-
men vuoden työtä eli niistä kertyisi 
työuraa enemmän kuin ahneimmat 
työnantajat kehtaavat vaatia.
 On hauska nähdä, uskaltaako 
Etelärannan tiukinta eläkelinjaa 
edustava johtaja Lasse Laatunen 
käydä yhtä uhmakkaasti Jeesus-
päivien kimppuun kuin hän torjuu 
ammattiliittojen vaatimuksia.

Ryhdistäytyminen tarpeen
eduskuntavaaleissa

Eduskuntavaalien äänestyspäivä on sunnuntaina 17. huhtikuuta 
2011. Ennakkoäänestysmahdollisuus on 6. – 12. huhtikuuta. 
 On suuri merkitys tämänkin työpaikan ja suomalaisten oman 
tulevaisuuden kannalta, kuinka paljon työväenpuolueita ääneste-
tään. Älä laiminlyö tätä tilaisuutta vaikuttaa! Vaikutusmahdolli-
suus voi tuntua vähäiseltä, mutta kyse on asenteesta.

www.pekemantyontekijat.fi
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Porvoon Öljynjalostamon Työntekijät ry osasto 44
Pekeman Työntekijät ry osasto 100

järjestävät eläkkeellä oleville jäsenilleen seuralaisineen

Virkistysmatkan Tallinnaan 28.4.2011

Ohjelma
klo 06:00 Lähtö Porvoon turistipysäkiltä Rauhankadulta. 
klo 08:00 M/s Norlandia lähtee kohti Tallinnaa (aamiainen laivalla klo 7.30) 
klo 11:00 Laiva saapuu Tallinnaan
klo 17:00 Laiva lähtee Tallinnasta takaisin kohti Helsinkiä (illallinen klo 16:30)
klo 20:30 Laiva saapuu Helsinkiin

Pukkilan Liikenteen linja-auton reitti on seuraava:

Turistipysäkki (Rauhankatu) -Mannerheiminkatu – Tolkkistentie - Näsintie (Esso) – Gam-
melbackantie – Peipontie (Taksiasema) - Tolkkistentie – Alkrogintie – Helsingintie(Edupoli) 
– Treksilä josta noustaan moottoritielle - Länsiterminaali

Laivalle on varattu 6 kappaletta B2 hyttiä tavaroiden säilytykseen

Matkan hinta on 20€/osallistuja, hinta sisältää linja-auto kyydin, matkan edestakaisin ja 
aamiaisen ja illallisen

Osallistumismaksu kerätään menomatkalla linja-autossa

Matkalle mahtuu 60 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä

Matkalla pitää olla mukana passi tai sirullinen henkilökortti (ajokortti EI käy)

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 15.3.2011 mennessä

Olavi Jolkkonen 040 588 6906  olavi.jolkkonen@nesteoil.com
Pasi Mäntysaari 050 379 4050  pasi.mantysaari@borealisgroup.com

Ilmoittautuessa kerro nimi, syntymäaika, puhelinnumero, osoite ja pysäkki miltä tulet kyy-
tiin. Lisäksi kerro myös yhtiö missä olet työskennellyt (Borealis/Neste Oil)

Tervetuloa !
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Viikkovuokrauksen vaihtopäivä on perjantai (klo 14 -> pe klo 14). Viikko-
vuokraukset ovat etusijalla viikonloppu- ja päivävuokrausta. Osaston työs-
säkäyvät jäsenet ovat etusij. ennen eläkkeellä olevia ja muita järjestäytynei-
tä (lopullinen vahv. n. 2 vko ennen varausta) Varaaja tulee saamaan tieto-
paketin/laskun ennen varausaikaa. 
 Avainhuollon hoitaa Matkailukeskus Harjunportti. Nouto/palautus loma-
keskuksen vieressä sijaitsevasta huoltoasema/ravintolasta. 
 Siivous kuuluu vuokraajalle (itse tai palvelun osto infosta). Tupakointi on 
kielletty molempien loma -asuntojen sisätiloissa. Osake 5:een on eläinten 
vieminen ehdottomasti kielletty.

Tilanne 2.2.2011 x = vapaa

Ammattiosastomme jäsenille: 
Talvikausi: 120€ viikko tai 50 € viikonloppu tai 20€ vrk
Kesäkausi: 170 € viikko tai 75€ viikonloppu tai 25€ vrk.
Muut järjestäytyneet: Kulukorvaus lisätään edellä mainittuihin hin-
toihin; 70€ viikko tai 30€ viikonloppu tai 10€ vrk.

PUNKAHARJUN LOMAOSAKKEIDEN
VAPAAT VIIKOT/PÄIVÄT

Tiedustelut ja 
vuokrausanomukset:

Pasi Mäntysaari,  
Borealis konttori, 

puh. 3048, 050-379 4050

Ajankohtainen lista vapaista vii-
koista ja muuta tietoa: 

H-asema / project / 
borealis / pekema / loma /

 
Kuvia ja linkkejä Punkaharjun 
lähiseutuihin ja tapahtumiin:

Ammattiosaston kotisivu: 
www.pekemantyontekijat.fi  /

Punkaharju

Kiitos
muistamisesta!

              Tumppi

    Osake 5 Osake 58
Vko 07  11.02.- 18.02. x x
Vko 09  25.02.- 04.03. x     
Vko 10  04.03.- 11.03. x x
Vko  11  11.03.- 18.03.  x
Vko 12  18.03.- 25.03. x x
Vko 13  25.03.- 01.04. x x
Vko 14  01.04.- 08.04.  x
Vko 15  08.04.- 15.04.  x
Vko 16  15.04.- 22.04. x x


