
NRO 3/02 Pekeman Työntekijät ry

Kemianliiton tämänvuotiset talvi-
päivät järjestettiin maaliskuun puo-
livälissä Ikaalisissa. Kilpailuihin
osallistuneen Pekeman pienen
joukkueen mitalisaldo oli monilta
vuosilta tuttujen tekijöiden varas-
sa.

Parhaan henkilökohtaisen suori-
tuksen teki Jorma Taipale hiihtäes-
sään pronssia 50-vuotiaiden mies-
ten sarjassa. Hän oli mukana myös
Pekeman 45-vuotiaiden 3x5 km:n
hopeajoukkueessa, jossa kiskaisi
koko viestin toiseksi parhaan ajan.
Muut joukkueen hiihtäjät olivat
Asko Heikkinen ja Keijo Kettunen.
Viestin voitti Typen Kemiantyön-
tekijät os. 064.

Talvipäivät pidetään ensi vuonna
toistamiseen Ikaalisissa 8-9 maa-
liskuuta.                                    (HLT)

Vappumarssille!

Työväen Vappu Porvoossa
klo 11.00 Kunnianosoitus punaisten haudoilla

• puhuja: Pääluottamusmies Hannu Tuominen

klo 12.40 Vappumarssi
• lähtö Porvoon Työväentalolta

klo 13.00 Vappujuhla
• kaupunginpuisto
• puhujat: Kansanedustaja Klaus Helberg(sdp) ja Vasem-
mistoliiton puoluesihteeri Aulis Ruuth

Yhteistilaisuuksien järjestäjänä SAK:n Porvoon paikallisjärjestö yhteis-
työssä työväenpuolueiden alueen järjestöjen kanssa.

Kaksi mitalia
talvipäiviltä

Jorma Taipale
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Seuraava numero
ilmestyy viikolla 25.
Lehteen tarkoitetut
kirjoitukset on olta-
va  toimitussihtee-
rillä 10. kesäkuuta
mennessä.

KIRJOITTELE!

Kesä lähenee -
mielialat paranee

Toimikunta kokoontuu
 Tiistaina 7. toukokuuta
ja tiistaina 4. kesäkuuta

Tervetuloa!

Kesä ja lomakausi lähenee. Pian vapun jälkeen pyörähtää lomaruletti käyn-
tiin ja ensimmäiset pääsevät, tai voisiko sanoa joutuvat lähtemään lomalle,
sillä eihän toukokuu niitä parhaimpia loma-aikoja ole. Mutta kukin vuorol-
laan joutuu sen jakson kestämään.

Näin kesän lähestyessä mielialat ovat jotenkin kohentuneet ja se paljon
puhuttu ilmapiiri on hieman parantunut. Olisi mielenkiintoista nähdä mil-
laisen tuloksen ilmapiirikartoitus antaisi näin kesän kynnyksellä?

Vuororuokailukokeilu on ilmeisen onnistunut, sillä paljon positiivista pa-
lautetta on tullut. Ainoa asia toistaiseksi, joka on herättänyt mielipahaa,
on jälkiruoan puuttuminen. Toivottavasti sekin asia saadaan jotenkin jär-
jestettyä.

Internet-yhteyksien poisto paneeleiden näytöiltä oli varsinainen avoimuu-
den ja tiedottamisen riemuvoitto. Tiedottaminen kulki suunnilleen tähän
tapaan: Internetin käyttömahdollisuus poistuu ohjaamon paneelikoneilta
site’n johtotiimissä tehdyn päätöksen mukaisesti ja piste. Sitten, kuin loh-
dutukseksi: Koneilla kuitenkin toimii sähköpostit ja Borena normaalisti.

Eihän tällainen tiedottaminen ole mistään kotoisin nykyaikana. Internetin
poistoihin löytyi keskusteluissa järkevältä kuulostava selitys, mutta olisi
suotavaa, että selittelyt ja keskustelut käytäisiin ennen toimenpiteitä. Oh-
jaamoihin on luvattu erillinen kone nettiä varten, ns nettinurkkaus.

Iloista ja ratkiriemukasta Vappua!

Olavi Ojala
Puheenjohtaja
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Pääluottamusmiehen
kommentteja

❑ Työehtosopimuksemme on voi-
massa ensi vuoden maaliskuun lop-
puun saakka. Elleivät TUPOilijat
ehdi sitä vaivihkaa jatkaa. Tämä ei
liene suotavaa, sillä viimeaikaiset
TUPOt eivät ole saaneet saamasta-
ni palautteesta päätellen mitenkään
erityisen suurta kannatusta… sa-
noisinko päinvastoin.

Joka tapauksessa Kemianliitto
valmistautuu seuraaviin työehtoso-
pimusneuvotteluihin kuten normaa-
lien työehtosopimusten uusimiseen.
Ammattiosastojen on toimitettava
tes:n muutosesitykset liiton halli-
tukselle 30.9. mennessä. Näin myös
meidän ammattiosastomme tulee
tekemään. Lähetettävät esitykset
käsitellään vielä tarkemmin ammat-
tiosastossa, joten luottamusmiesten
ja toimikunnan jäsenten kautta voi
nostaa haluamiaan tes-asioita käsit-
telyyn. Tämä olisi myös suotavaa:
mitä tavoitteita meillä on esim. ryh-
mäohjepalkoista, yleiskorotuksesta,
työajan lyhennyksestä, vuoroasiois-
ta jne. Sähköposteja näistä voi lä-
hetellä myös minulle, teen niistä
sitten yhteenvetoa.

Osana sopimusalamme tes-val-
misteluja pidetään sopimusalamme
ammattiosastojen toimikuntien yh-
teispalaveri 19. huhtikuuta. Ammat-
tiosastomme luottamusmiehet ja
toimikunnan jäsenet ovat olleet
mukana valmistelemassa tässä ta-
paamisessa keskusteluun otettavia
tes-asioita.

❑ Borealiksen työmatkaliikentee-
seen 18.3. tulleet muutokset ovat
ilmeisesti jonkin verran parantaneet
tilannetta tai sitten valittamiseen on
alettu väsyä. Ainakin valitustieksi

avatun ”työmatkakuljetukset” -säh-
köpostisoitteeseen tulleiden viesti-
en määrä on huomattavasti aikai-
sempia palautteita pienempi ja sa-
namuodotkin ovat lievempiä - eipä
näy enää yhtään rumaa sanaa. Täl-
lä hetkellä siellä on 13 viestiä, jois-
ta ensimmäinen on tullut 13.3. ja
viimeinen 8.4.

Mikäli työmatkaliikenteessä huo-
mataan puutteita tai siitä on muuta
kommentointitarvetta, on syytä kir-
joitella viestejä tuohon yllä mainit-
tuun osoitteeseen. Viestit toimite-
taan sieltä aika-ajoin liikennöitsijäl-
le. Pieneltäkin tuntuva asia voi jos-
kus muuttua, kun siitä tulee kom-
mentti useammalta.

❑ Borealiksessa on nyt luvattu
osastokohtaiset palkkatilastot 30.6.
tilanteesta. Palkkajärjestelmässä
ollaan siis usean vuoden harhailu-
jen jälkeen jo lähestymässä sitä ti-
lannetta, joka oli ennen TietoEnato-

rin mukaan tuloa. Niin se kehitys
kehittyy!

Syytä, miksi osastokohtaisten
palkkatilastojen ajojen muokkaami-
nen on kestänyt näin kauan, en tie-
dä. Selityksiä on kyllä kuultu. En
usko, että tekniset ongelmat ovat
ainut syy viipymiseen.
Sama tilanne on työntekijöiden teh-
täväkokonaisuuksien rekisterin
saannissa. Selvityksen mukaan Tie-
toEnatorin järjestelmät eivät  taivu
rekisterin ylläpitoon. Nyt sitä sitten
pidetään väliaikaisesti lyijykynällä
vanhoihin pohjiin muutoksia lisä-
ten. Se siitä kehityksestä.  Olen saa-
nut tästä kehittyneestä järjestelmäs-
tä paperikopiot, joten minulta aina-
kin saa tiedot omista aikaharjaan-
tumislisistään ja palkkaryhmästään.

Näistäkin huolimatta,
Railakasta Vappua!

Hannu Tuominen

Kemianliiton lomakohteista
Liiton lomamökkien kesäkauden varausaika umpeutui jo
12. huhtikuuta, mutta aina kannattaa kysyä. Katso:
http://www.kemianliitto.fi/jasenpalvelut/lomapaikat.htm

Vaunuilijat ja telttailijat
Kasiniemessä ja Mäntyniemessä on mahdollisuus viettää lomaa
asuntovaunulla tai telttaillen. Ängesholmiin valmistuu kevään
aikana yhteiset sosiaalitilat, joten sinne on mahdollisuus mennä
asuntovaunuilla 1.6. jälkeen. Telttailijoiden ja vaunuilijoiden ei
tarvitse hakea lomaviikkoa, mutta heillä tulee olla liiton jäsen-
kortti mukanaan mennessään lomapaikalle.
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Työsuojeluvaltuutetun palsta

Näiden vajaan kolmen kuukauden
aikana on tullut kierreltyä erilaisten
palaverien välissä osastoja HSE-
kierroksilla. Merkille pantavaa on
erilaisten ratkaisujen käyttö samois-
sa ongelmapaikoissa. Kierroksilta
on myös löytynyt käyttökelpoisia
ideoita osastojen erilaisiin problee-
miin. Tarkoituksenani onkin infor-
moida näistä ratkaisuista osastoja
HSE-asiamiesten kautta ja näin
hyödyntää ideoita yhteiseen käyt-
töön.

Työtapaturman vuoksi sairaslomal-
le joutuneille henkilöille on määri-
telty BOY -ohje koskien korvaavan
työn tarjoamista vahingoittuneelle.
Ohje määrittelee periaatteet ja me-
nettelytavat korvaavan työn järjes-
tämiseksi työtapaturmiin liittyvissä
tilanteissa.

Vuororuokailun neljän kuukauden
kokeilu alkoi 08.04. ja yhteydenot-
toja kokeilusta on tullut lähinnä ole-
mattoman jälkiruuan suhteen. Ko-
keilussa ei vuororuokailukyselyn
pohjalta ole mukana jälkiruokaa,
mutta se ei tarkoita, etteikö sitä tu-
levaisuudessa mahdollisesti olisi
vuororuuan mukana. Alkukankeuk-
sia on ollut ja jatkossa homma var-
maankin saadaan sujumaan parem-
min ja kommentit ruuan laadusta/
määrästä ym. poikivat parannuksia.

Kesäpaidat on hyväksytty HSE&Q
johtoryhmän  15.04.2002 kokouk-
sessa ja niiden valmistus on aloitet-
tu. Kesäpaidat tulevat toivottavasti
varastoon täksi kesäksi.

Olefiinituotannon alasajon aiheut-
tamat hajut ovat aiheuttaneet ongel-
mia naapurilaitoksessa. Asiaa käsi-

teltiin HSE&Q johtoryhmän koko-
uksessa ja olefiinituotanto velvoitet-
tiin toimenpiteisiin ongelman pois-
tamiseksi.

Olefiinituotannon seisokki on
ruuhkauttanut jälleen Kilpilahden
tien. Toivottavasti uuden tielinjan
rakentamispäätös vahvistuisi ennen
seuraavia suuria seisokkeja. Vaka-
valla tapaturmalla alkanut seisokki
ei ole sujunut aivan suunnitellulla
tavalla. Ensiaputapauksia, lääkin-
nällistä hoitoa ja poissaoloa vaati-
via tapauksia on ollut ja ilman syt-
tymiä ja tulipaloakaan ei ole selvit-
ty. Läheltäpiti -raportteja on seiso-
kissa täytetty kampanjan avulla tosi
paljon.

Seisokki kestää tuonne 03.05. asti
joten tsemppiä mukana oleville hen-
kilöille!

Osastojen prosessipaneelien yhtey-
dessä olevien PC:iden Internet-yh-
teydet on katkaistu turvallisuuteen
viitaten. Nyt on tarkemmin infor-
moitu, että kysymys on PC:ssä ole-
vien osastojen sisäisten tietojen,
esim. näytetietojen, vaarasta joutua
ulkopuolisten käyttöön tai tuhoutua.
Viruksia on monenmoisia.

Kesä tekee tuloaan ja enpä voi olla
mainostamatta rentouttavaa loma-
paikkaamme tuolla Punkaharjulla.
Pistäpä hakemus tulemaan ja nauti
kesästä!

Turvallista työpäivää!
Pasi Mäntysaari

Olefiinin sepelikenttä on seisokin aikana suuri parkkialue. Ei ihme,
että tietkin ruuhkautuvat.
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Kemianliitto ja Teva yhdistymässä

Maaliskuun 21. täyttyi välietappi
Kemianliiton ja Tekstiili- ja vaa-
tetustyöväen liiton vuoden päivät
esillä olleessa yhdistymisasiassa,
kun molempien liittojen valtuus-
tot hyväksyivät yhdistymistä poh-
justavan aiesopimuksen.  Käytän-
nössä se tulenee johtamaan liitto-
jen yhdistymiseen vuoden 2004
keväällä. Vain todella dramaatti-
nen ihme voi enää muuttaa tilan-
netta.

Liittojen välillä on yhdistymistä tut-
kinut sen johtoryhmän lisäksi kah-
deksan työryhmää. Niissä on arvi-
oitu mahdollisen yhdistymisen vai-
kutuksia erilaisiin yhdistyneen liiton
toimintoihin. Kaikkien työryhmien
esittämät johtopäätökset olivat liikut-
tavan yksimielisiä yhdistymisen
puolesta - negatiivisia asioita ei löy-
tynyt?!

Valtuustossa vaisu keskustelu
Kemianliiton valtuustossa yhdisty-
misestä käytti puheenvuoroja vain
muutama valtuutettu. Tämä vaikut-
taa hieman oudolta kun huomioi, että
yhdistyneeseen liittoon tulee Kemi-
anliiton jäsenten lisäksi 16 000 uut-
ta jäsentä. Tevan työehtosopimusten
palkkataso on myöskin tunnetuista
syistä alhaisempi kuin kemian aloil-
la, lukuun ottamatta kemian kenkä-
ja nahkateollisuuden sopimusalaa.
Kemian näkökulmasta uuteen liit-
toon tulee siis enemmän matalapalk-
ka-aloja. Siis tes-kielellä ilmaistuna
kyseessä on vähintäänkin olennainen
muutos liiton toiminnassa.

Vaisuun keskusteluintoon lienee
vaikuttanut myös se, että liiton suur-
ten poliittisten ryhmien johto oli yk-

simielisesti liittojen yhdistämisen
takana.

Tehostuuko edunvalvonta?
Menettelytapa kokouksissa oli sel-
lainen, että ensimmäisenä kokous-
päivänä pitivät molemmat liitot omi-
en valtuustojensa kokoukset ja toi-
sena päivänä oli valtuustojen yhteis-
kokous. Myös SAK:n puheenjohta-
ja Lauri Ihalainen oli valtuustojen
yhteiskokouksessa varmistamassa ja
vakuuttamassa ratkaisun oikeelli-
suutta.

Kemianliiton valtuuston omassa
kokouksessa nousi erääksi keskei-
simmäksi puheenaiheeksi yhdisty-
misessä se, että liiton jäsenmaksu ei
saa nousta. Tästä oltiin yksimielisiä.
Aika pienelle huomiolle jäi sen si-
jaan se, että ammattiliiton tärkein
tehtävä on jäsenistönsä edunvalvon-
ta. Se on myös tärkeä asia liittojen
yhdistymisessä.

Edunvalvonnan puolella on havait-
tavissa epävarmuutta. Tevan jäsen-
kenttä on nimittäin hieman levällään
kahdestakin syystä. Tevan jäsenistöä
on sadoissa pienissä, muutaman
työntekijän yrityksissä. Yli 1500 Te-
van jäsentä työskentelee lähinnä
KTV:n aloilla, joihin Tevalla ei ole
edes sopimusoikeutta. Näiden jäsen-
ten edunvalvonta tulee liitolle kalliik-
si ja vie kohtuuttomasti toimitsijoi-
den työaikaa. Voisi olettaa, että tämä
aika on pois muusta edunvalvonnas-
ta. Toistaiseksi ratkaisematon tilan-
ne Tevan Tampereen toimiston jat-
kamisesta jonkinlaisena aluetoimis-
tona herättää myös kysymyksiä; pal-
veleeko tällainen voimien hajautta-
minen uuden liiton edunvalvonnan
tehostamista.

Valtuuston päätökseen ponsi
Heti kemian valtuuston kokouksen
alussa oli selvää, että liittojen yhdis-
tämisen aiesopimus tulee menemään
valtuustossa kirkkaasti läpi. Tämän
johdosta keskityin asioihin, joita
meidän sopimusalamme kannalta
voisi pitää tärkeinä. Kävin niistä neu-
vottelua liiton johdon kanssa ja pää-
simme valtuuston päätökseen liitet-
tävään yhteiseen kirjaukseen, joka
sitoo myös johtoa liittofuusion edis-
tyessä. Asiat eivät sinänsä ole kum-
moisia, mutta ne on syytä olla kir-
jattuna päätöksen yhteyteen.

Aiesopimuksen hyväksyminen oli
valtuuston yksimielinen päätös. Pöy-
täkirjaan siis kirjattiin, että fuusio ei
saa johtaa jäsenmaksun nousuun, se
ei saa heikentää Kemianliiton ny-
kyisten sopimusalojen sopimustoi-
mintaa, palkkausjärjestelmien toimi-
vuutta, eikä edunvalvontaa ja fuusi-
on jatkovalmisteluista on tiedotetta-
va säännöllisesti. Lisäksi Tevan on
sovittava työehtosopimustensa so-
veltamisen ulkopuolella olevien jä-
senten siirtymisestä kyseisen työn
järjestäytymisalan ammattiliittoihin
liittojen yhdistymiseen mennessä.

Uuden liiton perustamissopimus
keväällä 2003
Lopullisesti yhdistymissopimus tu-
lee hyväksyntään ensi keväänä.  Mi-
käli se hyväksytään, tapahtuu liitto-
jen toiminnallinen yhdistyminen
toukokuussa 2004, jolloin käsitel-
lään uudet säännöt ja valitaan uuden
liiton johto ja hallitus.

Jatkuu sivulla 6
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Tirkkosen Erkki ja kamera = viiksivideo

Erkki Tirkkonen on pekemalainen
sanan syvimmässä merkityksessä.
Hän tuli toimintaansa aloittelevaan
Pekema Oy:öön elokuun alussa
1971. Ensimmäiset kahdeksan
operaattorivuottaan hän hoiti suo-
lanpoistolaitosta ja oli lämmittäjä-
nä. Sen jälkeen tehtävät muuttui-
vat ja vuorotyö vaihtui päiväksi.

- Vuodesta 79 lähtien tämä on ol-
lut rähjäämistä ruosteisten rautojen
kanssa. Siis kunnossapidon esival-
mistelua, mutta olen kuitenkin aina
periaatteessa jotenkin ollut tekemi-
sissä veden kanssa, tiivistää jo
uransa neljännen vuosikymmenen
aloittanut Erkki.

Yhdeksän vuotta vaille koko ikä
Ei ole sattumaa, että Tirkkosen
Erkkiä jututetaan juuri nyt. Mies on
valokuvannut 9-vuotiaasta asti ja
tunnetaan nykyisin Borealiksen
”hovivideoitsijana” silloin, kun tär-
keitä tapahtumia on taltioitava.

- Kertalaukauksiakin kyllä otan
edelleen, etenkin kesäiseltä Sai-
maalta. Nykyisin kuitenkin video-
kamera sattuu paremmin nyrkkiin.

Harrastuksen nykyistä muotoa,
videokuvausta ja editointia, on
edeltänyt pitkä tie. Siihen ovat kuu-
luneet mustavalkokuvat kehityksi-
neen, diat ja kaitafilmit. Erkki oli
vuoden 76 tietämissä mukana pe-
rustamassa Pekeman kameraker-
hoa. Kaitafilmien aika alkoi maa-
liskuussa 78 ja Nesteen aikana niitä
tehtiin eniten.

- Kaitafilmikausi on nyt siinä vai-
heessa, että siirrän niitä tarvittaes-
sa VHS-kaseteille.

Sittemmin Erkki on kuvannut
mm. työpaikan kuukausi- ja työn-
opastusvideoita. Hän on myös vii-
me vuosina vetänyt pari videoku-
vauskurssia Askolan kesäakatemi-
assa. Itse hän on käynyt koukkaa-
massa oppia YLE:n ja MTV:n ”op-
pikoulusta”.

- Oli siellä MTV:llä kiva hypis-
tellä studiokameraa, jonka arvo oli
1,7 miljoona vanhaa jäterahaa,
muistelee Erkki.

Takaperin kävelemisen taito
Sellaisten koosteiden prosessointi,
joita Tirkkosen Erkki tuottaa, ei ole
aloittelijoiden puuhaa. Tästä hyvä-
nä esimerkkinä oli Polymeeribilei-
den taltiointi ja editointi niin, että
kahdesta tapahtumasta koottu ka-

setti antaa eheän ja  yhtenäisen
kuvan.

- Polymeeribileissä oli ajatukse-
na kertoa illan fiilis. Tulokseen
olen tyytyväinen, toteaa Erkki.

- Kuvaamistapahtumaan kuuluu
sellainenkin opittu taito kuin hen-
gitystekniikka. Olalta kuvattaessa
joutuu usein olemaan lähes hengit-
tämättä useita minuutteja jottei ka-
mera tärise - etenkin yllättävissä ti-
lanteissa. Takaperin käveleminen
tungoksessa on myös hallittava
niin ettei tule tönityksi. Ja jos ku-
vataan esim. häitä, on kuvattava
kerralla valmista, koska master jää
aina hääparille.

- Kun nauha editoidaan, niin ku-
vat järjestellään uudelleen. Silloin
etenkin kuvakoot ja värisävyt ryt-
mitetään oikein.
Teit ammattiosaston viimevuotises-
ta juhlasta videon.

- Kyllä. Olen kuvannut myös
osaston aiemmat juhlat.
Koetko luovuuden riemua hyvin
tehdystä filmistä?

- Kyllä koen. On hauska kuvata
esim. kesäteatterin esitys, siinä on
tarkasti pysyttävä kameralla tilan-
teen tasalla.

Erkki muistelee erästä kuvaus-

Erkki Tirkkosen videotöiden tavara-
merkki on Tapio Luukon piirtämä
”Viiksivideo” -tunnus.

Jatkoa sivulta 5
Aiesopimuksessa on myös mainit-

tu, että aikeena on uuden liiton hal-
linnon valinta ns. sopuvaalina. Aika
näyttää miten siinä käy, se ei liene
ykkösasia. Tärkeintä on nyt turvata
mahdollisen yhdistymisen jälkeinen
edunvalvonnan onnistuminen  mah-
dollisimman hyvin - myös kemian-
liittolaisten kannalta.

Hannu Tuominen
Kemianliiton valtuuston jäsen
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tehtävää Nesteen ajoilta:
- Puuhan nimenä oli Yhdyskun-

tajätteen hyötypoltto. Satamassa
olevassa leijupetikattilassa poltet-
tiin kaatopaikalta (Helsingin) ke-
rättyä sekamuovia. Joukkoon lisät-
tiin kalkkijauhoja PVC-muovin
haittoja poistamaan. Kuvasin tut-
kimuksen eri vaiheita, se oli mie-
lenkiintoinen homma kun tunsin
höyrykattilan sieluntilan noin muu-
ten. No, kai se hyvin meni, kun
työn tuloksena tutkija sai tohtorin-
hatun ja minä flunssan. Oli nimit-
täin vähän kylmä kuvauspäivä vii-
meisenä kun maaliskuun lopulla
kuvattiin savukaasun analysointia

katolla ja tuuli oli mereltä päin.
Niin tosiaan; tein sen pätkän val-
miiksi Mäkelän Pertin Video-vii-
laamossa ja Saksanmaalla sitä sit-
ten viisaille näytettiin.

Videokoosteen teko on prosessi,
joka sisältää suunnittelun, kuvauk-
sen ja hyvään esityskuntoon saat-
tamisen.
Mikä siinä on tärkeintä?

- On hyvä tietää, mitä asiaa var-
ten toimeen tartutaan, koska eri asi-
at vaativat eri rytmillä kuvaamis-
ta. Pitää myös huomioida, onko ky-
seessä vaikkapa työtavan opetus tai
vain tallennus. Jos pyritään työta-
van kuvaukseen, se on kuvattava

tarkemmin jopa erikoislähikuvaa
käyttäen. Jos taas vain tallennetaan
vaikka villalangan kehräämistä ru-
killa, voi käyttää vähän laajempaa
kuvakokoa.

Ja sitten se aikataulu, muistuttaa
Erkki Tirkkonen kuvausten tilaajia:

- Kuvaajan tulisi melko tarkoin
tietää, mitä tapahtuu ja koska, jot-
tei olisi väärässä paikassa väärään
aikaan. Vai oliko se toisin päin!
Olisiko sinulla kapasiteettia kuva-
ta enemmän Borealiksella, jos ky-
syttäisiin?
- Kyllä, vastaa mies ammattimie-
hen varmuudella.

Hannu Lindqvist

Pitkänä perjantaina 50-vuotispäivi-
ään viettänyt aikaisempi työsuoje-
luvaltuutettu Pentti Markkula kiit-
tää työkavereitaan, ammattiosastoa
ja yhtiötä merkkipäivänsä muista-
misesta.

Fortumin Porvoon jalostamon pää-
luottamusmies Usko Takkumäki on
täyttänyt 60 vuotta 5. huhtikuuta.

Hän on tullut operaattoriksi Kilpi-
lahteen silloisen Nesteen palveluk-
seen vuoden 1980 helmikuussa.
Usko on omalla persoonallisella ja
sinnikkäällä tavalla hoitanut pää-
luottamusmiehen tehtäviä jo kym-
menen vuotta, josta johtuen hänet
tunnetaan ay-liikkeessä laajemmin-
kin.

Ammattiosastomme edustajana
Uskon syntymäpäiville osallistui

pääluottamusmies Hannu Tuomi-
nen, joka onnittelupuheessaan kiit-
ti Uskoa siitä ansiokkaasta ammat-
tiyhdistystyöstä, jota Usko on teh-
nyt ja joka on koitunut myös mui-
den Kilpilahden alueen yritysten
työntekijöiden hyväksi.

Virike-lehti yhtyy onnitteluihin ja
toivottaa Uskolle hyvää jatkoa. (HAT)

Usko Takkumäki täytti 60 vuotta

Lämpimät kiitokset

Työkavereille, ammattiosastol-
le ja yhtiölle merkkipäiväni
huomioimisesta!

Jari Ryttäri

Pentti Markkula kiittää

Pena tuli Pekeman-aikaiselle PVC-
laitokselle vuoden 1977 alussa. Ak-
tiivisen operaattorin tie vei melko
nopeasti työsuojelun pariin ja vuo-
den 1986 syksyllä hän löysi itsensä
työskentelemässä Neste Chemical-
sin työsuojeluvaltuutetun toimistos-
sa. Pena hoiti päätoimisen tsv:n
postia vajaan kahdeksan vuoden
ajan aina Borealiksen perustami-
seen saakka talvella 1994.

Sivussa Pena hoiti myös muita
Pekeman ammattiosaston luotta-
mustoimia ollen mm. sihteerinä
vuodet 92-93 ja Virike-lehden toi-

mitussihteerinä vuodet 88-89.
Vuoden 94 maaliskuussa hän

aloitti nykyisessä työssään PE-2:n
operaattorina. (HLT)
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KL:n Liljalle journalismipalkinto

Kemianliiton jäsenlehden Reak-
tion päätoimittaja Tuomo Liljal-
le myönnettiin Palkansaajaleh-
det ry:n tämänvuotinen journa-
lismipalkinto. Valinnan takana
oli Helsingin Sanomien taloustoi-
mittaja Jarmo Aaltonen.

Tuomo Lilja on päätoimittanut
Kemianliiton äänenkannattajaa
pian 8 vuotta. Kaksi vuotta sit-
ten Virikkeen pyytämässä haas-
tattelussa Lilja totesi Reaktion
olevan jatkuvan kehityksen alla.
Lehden sisällöllisen ja ulkoisen-
kin kehityksen tulos on nyt siis
valtakunnassa tunnustettu.

Tuomo Liljan saama palkinto perus-
tui viime vuoden työlle. Tämän
vuoden alusta alkaen on jäsenten
postiluukuista kolahtanut uuden
kokoinen ja -näköinen palveluleh-
ti, jonka kaikki sivut painetaan vä-
reissä. Reaktion painos on 36 500
kpl.

Reaktio on voimakkaasti informa-
tiivisuuteen suuntaava, välttäen kui-
tenkin raskassoutuisuutta. Päätoi-
mittaja Liljan tavoitteena on pyrkiä
reagoimaan tilanteisiin mahdolli-
simman nopeasti aina kun se leh-
den julkaisuaikataulu huomioon ot-
taen on toteutettavissa. Tämä on
ollut nähtävissä viime vuoden Ke-
mirajupakan osalta ja myöskin nyt
meneillään olevan Teva-fuusion
suhteen.

Tuomo Lilja, mitä tuleva KL:n ja
Tevan fuusio merkitsee liiton tiedot-
tamiselle?
- Todella suuria haasteita. Liiton
järjestämien työpaikkojen määrä
nousee rajusti. Ainoa tapa saavut-

taa kaikki liiton jäsenet on vahva
lehti. Voitaisiin ajatella, että Reak-
tion ilmestymiskertoja lisättäisiin.
Se olisi jo sinällään historiallinen
tapahtuma, sillä 20 vuoteen min-
kään liittolehden ilmestymiskerto-
ja ei ole nostettu vaan vähennetty.

- Toisaalta tulevan Kemianliiton
tiedotuksen on suuntauduttava voi-
makkaasti sähköiseen viestintään.
Ajatuksena on, että liiton kotisivuis-
ta tulisi luottamusmieskunnalle
käytännön työväline.

- Eli fuusiosta seuraava viestinnäl-
linen perusratkaisu on aika kirkas:
vahva lehti koko jäsenkunnalle ja
tehokas sähköinen viestintä luotta-
musporukalle.

Mitä voidaan visioida ay-lehtien
kohtalosta lähivuosina yleensä?
- Fuusiot ovat selvästi parantaneet
ay-lehtiä, niin journalistisessa kuin
visuaalisessa mielessä. Tämä johtuu
voimavarojen keskittämisestä. Us-
kon, että näin positiivisesti tapah-
tuu Kemian ja Tevan osaltakin. Ay-
lehdillä on selvästi vissi markkina-
rako, ne seuraavat asioita, joista
muut lehdet eivät kerro. Toimituk-
sista riippuu, miten tuon markkina-
raon osaa löytää. Ay-lehdillä tulee
olemaan vahva rooli myös tulevai-
suudessa.

Kaksi vuotta sitten arvuuteltiin säh-
köisen viestinnän roolia tulevaisuu-
dessa. Onko  se viemässä liittoleh-
deltä merkitystä?
- Sitä täytyy koko ajan miettiä. Ke-
mianliiton lakko ja viime syksynä
Kemiran tapaus osoittivat, että leh-
den rooli kriisitilanteissa on vähäi-
nen. Lehden aikajänne on viikkoja,

Tuomo Lilja aikoo jatkaa tulevana
syksynä 4 kuukauden ajan aiempaa
tutkimustyötään, joka käsittelee ay-
lehtien ja ay-tiedotuksen tilaa ja ke-
hitystä.

työelämän kamppailutilanteissa ai-
kajänne ei ole vuorokausi tai päivä
vaan kamppailua käydään reaali-
ajassa, kyse on tunneista. Sähköi-
nen viestintä ei vie lehden merki-
tystä seuraavan viiden - kymmenen
vuoden aikana. Pitkässä juoksussa
lehden merkitys on kuitenkin suuri
- valistajana, tiedonvälittäjänä,
asenteiden muokkaajana. Pitää ope-
tella ajattelemaan siten, että pape-
rinen ja sähköinen viestintä eivät
sulje toisiaan pois vaan täydentävät
toisiaan.
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Katri Yliaskan neljännesvuosisata
Yliaskan Katri - Katina tunnettu -
työskentelee työkaluvarastossa muo-
vin korjaamolla. Tässä Kati muiste-
lee elämänsä 25 vuotta Kilpilahdes-
sa ja työn kehitystä sinä aikana. Ju-
tuttajana Riitta Virkki-Korhonen.

minua pelota. Opinhan minä sen tai-
don.

Alku oli aika vaihtelevaa, Yläsen
Martin tuurausta Stymerin varastol-
la, Lehtosen mukana postin hakua
asuntoalueen postista… Silloin piti

lyömään koneelle ja kohta asiakkaat-
kin alkoivat tilata koneen kautta va-
rastosta. Tänä päivänä ei tule töistä
yhtään mitään, jos koneet ovat pois
päältä. Työtehtävät ovat muuttuneet
aivan valtavasti niistä ajoista.

Nykyään teemme varastosta käsin
tilauksia suoraan toimittajalle, niin
sanottuja ”kotiinkutsuja”. Työmme
on kokonaisvaltaisempaa ja sen kaut-
ta myös mielekkäämpää. Nyt on
käynnistetty vapaajakelu, jossa on
kaikenlaiset pikkunippelit. Kone-
työskentely jää vähemmälle ja työn-
tekoon jää enemmän aikaa.

Puolet elämästäni on vierähtänyt
näissä ympyröissä. Toukokuun lo-
pussa tulee 25 vuotta talossa täyteen.

Otteita palkinnon perusteluista
”Päätoimittaja Lilja tekee erittäin
virkeätä ja monipuolista ay-lehteä.
Lehden ulkoasu, varsinkin etusivu,
lähestyy iltapäivälehtien tyyliä sor-
tumatta kuitenkaan rajaviivan vää-
rälle puolelle.

Linjauksessa on oivallettu perus-
asia: ay-lehden tehtävänä ei ole vii-

leän ulkopuolinen näkemys työelä-
mäasioista, vaan ajaa rehdisti jäsen-
ten asiaa ja tarkastella asioita tästä
näkökulmasta.

Reaktion sisältö on monipuolinen;
lehdessä käsitellään alan firmoja
paitsi liiton, jäsenten ja luottamus-
henkilöiden näkökulmasta, myös
niiden taloudellista tilaa analysoi-

den - ruotsinkielisiäkään unohta-
matta.” Näin Helsingin Sanomien
Jarmo Aaltonen.

Hannu Lindqvist

Aloitin Nesteen jalostamon työkalu-
varastossa 30.5.1977. Siellä opette-
lin työkalut, johonka kului reilut
kymmenen vuotta. Sitten tuli tunne,
että elämässä voisi olla jotakin muu-
takin. Muovin tarvikevarastolle ha-
ettiin lisää henkilökuntaa. Soittelin
silloiselle varaston esimiehelle ja
kyselin hommia.

Vaatimukset eivät olleet kovat, ajo-
kortti ja trukinajotaito. Trukkia en
ollut ajanut, mutta sanoin, että se ei

joka ikinen paketti kuitata erikseen
ja niitähän oli. Rengasreittiäkin tuli
alkuaikoina ajettua pitkin laitosta,
jonka nykyään hoitaa Bo Johansson.

Varastoon saatiin lisätilaa, kun niin
sanottu kylmäpuoli kunnostettiin. Ja
eiku varasto taas uusiksi, kaikki ta-
varat siirrettiin uusille paikoille. Al-
kuaikoina toimistossa oli henkilöt
hoitamassa varastomääräimien kir-
jaamiset. Sitten lähdettiin tietokone-
aikaan. Varastomääräimet ruvettiin

Katri Yliaska

Iloista vappua!

Virike
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Varoittava kertomus Vapuksi !

Kemianliiton puheenjohtaja Timo
Vallittu kävi pikavierailulla Borea-
liksessa helmikuun puolivälissä.
Toimitusjohtaja Johan Brenner esit-
teli hänelle yhtiön toimintoja. Vie-
railun yhteydessä käytiin myös kes-
kustelua ajankohtaisista asioista
Vallitun, Borealiksen johdon ja
ammattiosaston edustajien kesken.
Kuvassa vasemmalta Vallittu, Bren-
ner, työsuojeluvaltuutettu Pasi Män-
tysaari ja ammattiosaston puheen-
johtaja Olavi Ojala. Kameran taka-
na pääluottamusmies Hannu Tuo-
minen.

Vallittu vierailulla

Timo Muhonen  laulaa
50-päivänsä kunniaksi

Onnea Timo Muhonen!

Dynea Chemicalsin pääluottamus-
mies Timo Muhonen täytti 18.4. 50
vuotta. Räväkkänä työväen aseman
puolustajana aina Kemianliittoa
myöten tunnettu Timppa tuli taloon
Kymin Oy:n kemiantehtaan kautta,
jossa kasvoi kovien olosuhteiden
myötä luottamusmieheksi.

Timpan ay-uran lähtölaskenta lu-
ettiin 80-luvulla ja ennen Borealik-
sen perustamista hän toimi Pekema-

laisten varapääluottamusmiehenä.
Timppa aloitti Neste Chemicalsin
pääluottamusmiehenä maaliskuun
94 alusta alkaen ja vuoden 97 syk-
syllä ammattiosastojen uusi raja
siirsi hänet Pekemalta PÖT:tiin, jon-
ka vaikuttajia hän edelleen on.

Virike toivottaa onnea iloisen pel-
käämättömälle, kursailemattomas-
ti asioihin tarttuvalle vaikutusmie-
helle!                                                                   (HLT)

Ruotsalainen ja suomalainen kiistelivät siitä, kummalla on kauniimpi äidinkieli. Kun kiista
ei muuten selvinnyt, tuomariksi otettiin mukaan englannin kirjallisuuden professori. Voi-
dakseen arvostella kieliä, hän määräsi kilpakumppanit kääntämään omalle kielelleen Shel-
leyn säkeen: “Island, island, Grassy island, Grassy Islandís bride.” Suomalainen käänsi
runonsäkeen: “Saari, saari Heinäsaari Heinäsaaren morsian.” Sitten käänsi ruotsalainen
runon ruotsiksi: “Ö, ö, Hö-ö, Hö-ös mö.”
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Wäinön löydät myös osoitteesta
www.muinaissuomalaiset.com/wainolepakko

Evp. operaattori W. Lepakon seikkailut, osa 31:

Wäinö ja UKK
Eino Poutiainen teki vaalikampanjansa 60-luvulla Pappa-Tunturin satulasta, sen muistavat kaikki. Mutta jo sitä
ennen - niinä vuosina, jolloin Wäinö oli vielä miniWäinö ja isänsä Sepeteus Lepakko viljeli lakeuksilla - presi-
dentinvaalikampanjaa käytiin kentällä 250 hp Jawan selästä. Itse Urho Kekkonen kiersi maata lentäjänlakkiin ja
tötteröön naamioituneena. Ei ihme, sillä kirjoittihan tuo vaatimaton suomalainen pakinansakin salanimillä.
Kerran Lepakkojen Pyllyteetinmäellä sijaitsevalle tilalle saapui vieras mies, jolla koko tukka oli aitoa nappa-
nahkaa. Iltasella savusaunan hämärässä istui Sepeteus ja Wäinö Lepakon lisäksi lenseä mies, joka antoi juma-
lallisen turvallisuuden tunteen. Wäinö-poika mittaili katseellaan yökylään jäänyttä UKK:ta ja herkesi siitä ky-
symään:

- Teekkö töitä vai ookko talollinen?
- Toimistohommissa, murahti vieras miehellisesti. Sitten tämä kammersi aimo kulauksen isä-Lepakon hölp-

päsuupullosta, joka sisälsi - ei sen vähempää kuin Sorretun Voimaa. Se on kotona operoitua muistinresetointike-
mikaalia.

Wäinön mielestä kirjoituskone ei sopinut miehen käteen sen paremmin kuin kukkavihko.
- Ookko koskaan tapellu? kysyi alavesillä itseään huljutteleva pikku-Wäinö.
- Enemmän kuin kukaan tässä maassa. Ja enemmän kuin kukaan tässä maassa tulen tappelemaan. Rauhan

puolesta ja oikeudenmukaisuuden, jos minun annetaan.
- Me äänestetään sut kyläpäälliköksi!
- Kiitos, sanoi kalju mies ylös noustessaan, kouri alastomuutensa lauteilta ja suunnisti kohti rantaruovikossa

lepäävää laituria. Molskis!

Kalamies on alan mies

Wäinöä kiinnosti suunnattomasti tuo outo ja karismaattinen mies. Hän juoksi laiturin päähän odottamaan hallin
selkää muistuttavan kaljun ilmaantumista pinnalle. Mies nousikin pintaan kolmen kilon hauki suussaan ja pari
pienempää käsissään.

- Kalamiehiä? huikkasi Wäinö. Saunassa jatkui Sepeteuksen vihtomisen mätke.
- Ainahan se on mielessä! vastasi mies. - Tulehan tänne, Wäiski!
- Tiedätkös poika, että sinustakin tulee kalamies? Ja se tietää sitä, että sinulla käy isompana tyttöjenkin kanssa

flaksi.
- Emmä niistä välitä kun ne komentelee. Mutta mistäs tiedät sen? ihmetteli Wäinö.
- Katsohan, olen minä käynyt täällä ennenkin. Totta puhuen me ollaan aika läheistä sukua, minä ja sinä. Mutta

siitä et saa puhua, et ainakaan ennen kuin Hallaman Anita on juorunnut omat juttunsa ja minut mato syönyt. Ei
ne malta nimittäin olla kehumatta jossakin vaiheessa saavutuksiaan, juoruämmät! Eihän se sinun äitisi Vieno
ole semmoinen?

- Ei varmasti ole. Ja on se muutenkin sivistynyt, kun on paljon kouluja käynyt. Isä sanoo sen olleen mykkä-
koulussa suurimman osan elämäänsä, vakuutti Wäinö.

©HL2002



12

PUNKAHARJUN LOMAOSAKKEIDEN
VAPAAT VIIKOT/PÄIVÄT

Hinta 43 € viikko ja 26 € viikonloppu (Pekema ja PÖT).
Vuokra-aika alkaa ensimmäisenä päivänä klo 14.00 ja päättyy
viimeisenä klo 12.00. Viikon vaihtopäivä on perjantai.

Lumakausi alkaa 17.05. vko 21 (paikat arvonnan kautta)!
Lomakaudella hinta on 68 € viikko.
Vuonna 2001 käyttäneet toissijalla, kuitenkin ennen ulkop.
Vuokrataan myös muille henkilöstöryhmille, hinnat hieman
korkeammat kuin edellä.

Osake 5 on allergiaosake, joten tupakointi ja eläinten vieminen
osakkeeseen on kielletty.

Tilanne 16.4. 2002    x = vapaa
Osake 5 Osake 58

vko 17 (22.04-26.04.) x
vko 18 (26.04.03.05.) x
vko 19 (03.05-10.05) x x
vko 20 (10.05-17.05) x x

Tiedusteluihin vastaa
Pasi Mäntysaari,
Borealis konttori,
puh. 3048, 050-379 4050

Vuokrausanomuksia saa
allekirjoittaneelta tai
klikkaamalla auki Word-
tiedoston ”Anomus” S-
asemalla ja printtaamalla
sen itsellesi.
(S-asema / project /
borealis / pekema / loma )

LOMAOSAKKEIDEN KESÄKAUDEN 2002 VUOKRAUKSET (17.5.-30.8.2002)

ANOMUKSET KIRJALLISINA TOUKOKUUN 15. MENNESSÄ OSOITTEELLA PASI MÄNTYSAA-
RI / BOREALIS KONTTORI

- KESÄKAUDEN VIIKKOHINNAT OVAT 68 € MK / VIIKKO (OMAT)

- VAPAAKSI JÄÄNEITÄ VIIKKOJA VOIVAT KYSELLÄ MYÖS OSASTOON KUULUMATTOMAT

Varaa vikko kesälomastasi ja vietä se osastomme lomaosakkeessa Punkaharjulla. Harjualueen upeassa
luonossa koet elämyksiä ja teet uintiretkiä puhdasvetisille hiekkarannoille. Voit tehdä soutu- ja kalareissu-
ja, viettää aikaa lasten kanssa Kesämaassa ja jos kulttuurin nälkä yllättää Taidekeskus Retretti on käytös-
säsi.

Toinen varoittava
kertomus Vapuksi !

Muuan ruotsalainen tunsi outoja oireita, joten hän meni lääkäriin. Kun kokeet olivat
valmiit, ruotsalainen tuli uudelleen vastaanotolle. Lääkäri selasi vakavana paperei-
taan ja sanoi: - Eipä hyvältä näytä. Teillä on HATS. - Herrajesta! Mikä on HATS? -
Se on Hepatitis - Aids - Tippuri - Syfilissyndrooma. Teidät joudutaan ottamaan eris-
tysosastolle, jossa joudutte ruokavaliolle, joka koostuu pizzoista ja pannukakuista. -
A-auttaako se tautiini? - Ei auta, mutta mitkään muut ruoat eivät mahdu sisään oven
alitse.


