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Haudalle kuljetaan lippulinnassa, jonka läh-
töpaikka on hautausmaan Porvoon joen puo-
leinen portti. Järjestäytyminen lippulinnaa
varten klo 10.00.

Ammatti- ja puoluejärjestöjen toivotaan ot-
tavan omat lippunsa mukaan.

Haudalla pitää puheen ay-lakimies Mikko
Vartiainen.

Traditioksi muodostunut kunniakäynti hautausmaal-
la järjestetään tänäkin vappuna.
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Kevät etenee hitaasti mutta varmasti kohti kesää, päivät pitenevät ja aurinko, mikäli
se sattuu pilvien lomasta pilkistämään, lämmittää jo aika kivasti. Pääsiäisen pyhät
ovat takanapäin ja edessä on vappu, tuo työläisten ja ylioppilaiden juhla niin kuin
vanha sanonta kuuluu. Vappu on myös portti kesään, joka avauduttuaan aloittaa
lomakauden, joskin toukokuu saattaa olla hieman liian aikainen kesälomaa ajatel-
len. Mutta loma kuin loma, pääasia, että saa aikatauluttaa omat menemisensä ja
tulemisensa niin kuin itse haluaa eikä tarvitse puurtaa työssä.

Viime aikoina olemme saaneet lukea porteista, jotka ovat sulkeutuneet lopullisesti
tuhansien ihmisten takana. Nämä portit kuuluvat tehtaille, jotka siirtävät tuotanto-
aan ns. halpamaihin. Globalisaatio ja YT-neuvottelut alkavat olla sanoja, joilla on
perkelettäkin pahempi kaiku. Valtion ja kuntien yrityksille maksamat tuet ja avustuk-
set häipyvät sen sileän tien jättäen jälkeensä epätoivoa ja katkeruutta. Jotkut
kansanedustajat ovat haikailleet tällaisten työnantajien moraalin perään, mutta
kyllä se moraali on nykyään verrattavissa lähinnä kulkukissan moraaliin; ei sekään
tekosiaan mieti, katumisesta puhumattakaan.

Täytyy toivoa, että tämä pandemiaksi kehittynyt ”kiinantauti” ei leviäisi tänne
Porvooseen vaan saisimme työskennellä ja kehittää laitoksiamme rauhassa. Tällä
hetkellä näyttää ihan hyvältä, sillä rahaa on tullut, ja se antaa toivoa tulevaisuudes-
ta. Ilmeisesti meihin luotetaan, joten yritetään tehdä työmme niin hyvin kuin vain
osaamme ja työnantaja antaa mahdollisuuden, niin eiköhän se siitä.

Toimikunta kokoontuu

Tiistaina 9. toukokuuta

Kesäkuun kokouksesta tiedotetaan erikseen

Olavi Ojala

Puheenjohtajan pääkirjoitus

www.pekemantyontekijat.fi
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Uutiset kertovat tätä kirjoitettaessa
(10.4), että yksistään tämän alku-
vuoden aikana on aloitettu YT-neu-
votteluja, jotka koskevat 25 000
palkansaajaa, tuhansia on jo irtisa-
nottu. Tällä menolla vuoden aika-
na ylitetään reilusti kahden edelli-
sen vuoden luvut. Hyvä Suomi?

❑   Työttömyys lisääntyy. Yritykset
siirtävät tuotantoa estoitta ”halvem-
piin” maihin ja poliitikot katselevat
vain levollisen huolettomina sivus-
ta. Oikeistovoimien ylivalta ja har-
joitettu oikeistopolitiikka ovat mer-
kinneet pysyvää joukkotyöttömyyt-
tä, kymmenien tuhansien työnteki-
jöiden irtisanomisia, sosiaalista hä-
tää ja köyhyyttä. Kapitalistien ää-
nitorvi, Elinkeinoelämän keskusliit-
to EK, propagoi jo seuraavia työ-
ehtosopimusneuvotteluja nollata-
soisiksi. Onpa nähty jo käytännön
tasollakin yrityksiä palkanmaksun
siirtämisistä ja talkootyöstä.

❑   Nykyinen kaaos on seurausta sii-
tä, että Suomi on menettänyt vuon-
na 1995 alkaneen EU-jäsenyyden
aikana itsenäisen päätösvaltansa
niin taloudessa kuin yhteiskuntapo-
litiikassakin. EU:n direktiivit ja uni-
onin Suomen eduskunnalta vaati-
mat lait eivät salli rajoittaa pääoman
valtaa. Talouden kapitalistinen anar-
kia ja oikeistopolitiikka kasvattavat
tauotta tuloeroja, estävät tasa-arvon
toteutumista, leikkaavat perusturvaa
ja huonontavat julkisia palveluja.

Maamme syrjäseudut ja kehitysalu-
eet ovat taantuneet ennen näkemät-
tömään työttömyyden ja toivotto-
muuden kurimukseen. Koulutusta,
terveydenhoitoa ja vanhusten
hoivaa yksityistetään markkinavoi-
mien armoille ja rahastettavaksi.

❑   Mitä tekee kansan edustajista
koostuva eduskunta tässä tilantees-
sa? Asettuu puolustamaan kansal-
lista päätösvaltaa ja kansalaisten
hyvinvointia? Ei suinkaan. Päinvas-
toin hallituspuolueet ja oikeisto run-
novat eduskunnassa kovalla kiireel-
lä EU:n uuden perustuslain hyväk-
symistä valtiosopimuksena. Käy-
tännössä se tarkoittaa Suomen liit-
tämistä yhdeksi EU:n osavaltioksi.
Perustuslain hyväksyminen sitoisi
maamme entistäkin tiukemmin tu-
levan EU:n liittovaltion kahleisiin.
Kansallisesta itsenäisyydestä ei ole
enää jäljellä kuin rippeet ja nekin
koskevat vähemmän merkitykselli-
siä asioita. Sinisilmäiset uskomuk-
set Suomen vaikuttamismahdolli-
suuksista EU:n sisällä ovat satua.

❑   Eduskuntapuolueiden kähmintä
hyväksyä eduskunnassa EU:n pe-
rustuslaki on uusi häpeämätön yri-
tys sivuuttaa kansan valtaenemmis-
tön yleinen EU-kielteisyys ja EU:n
perustuslain vastainen mielipide.
On käsittämätöntä, että vasemmis-
topuolueet ovat yhtyneet tähän de-
mokratian vastaiseen ja Suomen
omaa perustuslakia rikkovaan EU-
hankkeeseen. Käsittämätöntä sen-
kin takia, että EU:n perustuslaki on
jo hylätty kansanäänestyksissä kes-
keisissä Euroopan maissa.

❑   Eduskunnan valtapuolueiden
perustuslakikaappausta vastaan on
Suomessa syytä nousta nopeasti
näkyvään vastarintaan. Yksittäisel-
le kansalaiselle yksi mielenilmaisu
on lähettää eduskuntaryhmille
”noottia” asiasta. Eduskuntaryhmi-
en nettiosoitteet löytyvät sivuilta
sekä myös allekirjoittaneelta.

Suhtautumisessa EU:hun on selkeä
ja valtaosan suomalaisista kannat-
tama lyhyt ja ytimekäs tunnus: Irti
EU:sta!

Pääluottamusmiehen
kommentteja

Hannu Tuominen

Sydämellinen kiitos!

Ammattiosastolle ja työtovereille 32 vuoden yhteistyöstä
jäädessäni työkyvyttömyyseläkkeelle 1.2.2006.

Olavi Kantonen

www.pekemantyontekijat.fi
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Työsuojeluvaltuutetun
palsta

Työsuojeluyhteistoiminta Borea-
liksella 2006-2007
Työsuojeluasiamiehet on valittu
osastoille/vuoroihin, joilla työsken-
telee työntekijöitä. Edellisen Virik-
keen työsuojeluasiamieslistaan on
lisäyksenä seuraavat asiamiehet:
Materiaalinkäsittelyn 1-vuorossa
Jan Häggblom, 2-vuorossa Pasi
Korhonen ja 3-vuorossa Jani Lau-
ronen. Muovipuolen Teknisiin pal-
veluihin, mekaaniseen kunnossapi-
toon on valittu Juho Palomäki.
Työntekijöitä edustavia työsuojelu-
asiamiehiä on Borealiksessa yh-
teensä 46 henkilöä.

Kesäharjoittelijat
Ammattimies on aina ammattimies.
Sattuipa sykähdyttävä ja hieman ko-
tipiirissä keskusteluakin herättävä
tapahtuma eräälle ”tapausalttiille”
henkilölle. Digiboxihan täytynee
hankkia itse kunkin, jos aikoo kat-
sella televisiota tulevina aikoina.

Asennusvaiheessa: Eipä mahtu-
neetkaan kaapelit tv-tason takarei-
ästä läpi, joten sitä oli suurennetta-
va. Puukko käteen ja muiden lait-
teiden kaapelit reiän toiseen laitaan,
ettei vaan puukolla nirhaise poikki.
Poika oppimassa vierellä ja katso-
massa homman niksiä. Reikä oli jo
melkein valmis, kun iski kipinää ja
sähköt katkesi. Oli kuin olikin yksi
piuha pimennossa ja sopivasti hol-
lilla puukon katkaista se. Siinä meni
stereon virtajohto poikki ja valot
sammui. Armoton säikähdys pojal-
la, mitä tapahtui. Eikä sitä auttanut
muuta kuin tyynnytellä, että sulake
vain paloi.

Mitä meni pieleen? Riskinarvioin-

ti, varmistukset, suojaukset ja oi-
kean toimintatavan opettaminen tai-
sivat unohtua.

Tulevana kesänä yli sata henkilöä
tulee työskentelemään eripuolelle
Borealiksen aluetta. Heidän opas-
taminen ja kouluttaminen turvallis-
ten työtapojen hallintaan on erittäin
tärkeää. Pelkkä henkilökortti- ja
työturvallisuuskorttikoulutus eivät
riitä takaamaan että he omaksuvat
sen turvallisen tavan toimia, jonka
me olemme oppineet vuosien var-
rella. Avoin ja vilpitön tuki sekä
asiallinen kohtelu antavat heille
hyvän perustan ja ehkä tulevaisuu-
dessa halun siirtyä Borealiksen
palkkalistoille. Tulee myös muistaa
työturvallisuuslain pykälä sekä
meidän ohjeemme kiusaamisesta ja
häirinnästä: Muun muassa jatkuva
seksuaalinen häirintä ja toisten hen-
kilöiden erilaisuuden korostaminen
eivät ole sallittua. Antakaamme
työrauha niin kesäharjoittelijoille
kuin omalle henkilöstöllemmekin.

Kesää odotellessa
Talvi on toivottavasti jo takanapäin.
Lumi sulaa ja tehdas- kuin proses-
sialuekin alkavat paljastamaan tal-
ven aikana lumen alle jääneitä va-
rusteita. Prosessi- ja käyttöhyödy-
keletkujen käyttöönotto on syytä
suorittaa harkitusti niille pakkasten
aiheuttamien mahdollisten vaurioi-
den varalta. Tarkastus tulee suorit-
taa ohjeiden mukaisesti ja vuoden
2006 tarkastusväri on valkoinen.
Samaa tarkastusväriä käytetään
myös mm. nostoapuvälineissä, jois-
ta tulee löytyä selkeät tunnistetie-
dot. Telineiden telinekortin tarkas-

tuspäivämäärä ei saa olla vanhem-
pi kuin kuusi kuukautta. Mikäli löy-
tyy vanhempi merkintä: Merkinnät
korttiin käyttökiellon syystä, kortti
nurin ja tieto telineestä esimiehel-
le. Myös polkupyörien kuntoon tu-
lee kiinnittää huomiota. On syytä
ilmoittaa heti havaitsemistaan puut-
teista ja laittaa polkupyörä merkit-
tynä sivuun odottamaan korjausta.
Varoitettakoon hiekasta mahdolli-
sesti johtuva liukastumisriski. Vie
jonkin aikaa ennen kuin kaikki tal-
ven aikana alueelle rahdattu hiekka
on poistettu. Toivotaan, ettei pöly
aiheuttaisi henkilöstölle ongelmia!

Suojaimet

Pasi Mäntysaari

Henkilökohtaisten suojaimien kun-
to on jokaisen omassa kontrollissa
ja niiden huono kunto ei takaa nii-
den luotettavuutta. Talven jäljiltä on
syytä tarkastaa kuulosuojaimien
pehmusteiden kunto ja puhtaus.
Kypäränalushuput on syytä pestä tai
huonokuntoiset heittää pois. Hen-
gityssuojaimien kumiosaa tulee hie-
man taivutella ja mikäli halkeamia
on havaittavissa, vaihtaa se uuteen
(kuva).

Kaikille rentouttavia lomapäiviä
toivottaen Pasi!
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Keski-Idän tuotanto
moninkertaistuu

Borealis Groupin esikunnasta on jo
jonkin aikaa viestitetty Keski-Idän
tuotantolaitosten valtaavan Euroo-
pan PO-markkinat varsin nopeasti
lähitulevaisuudessa. Luvut näyttä-
vät jopa epäuskottavilta, sillä lä-
himmän viiden vuoden aikana Ara-
bianlahden alueen eteenikrakkaus-
kapasiteetti nousee nykyisestä 10,8
miljoonasta tonnista nelinkertaisek-
si eli 44,1:een. Samalla aikajänteel-
lä polyeteeni nousee tämän hetken
6,8 miljoonasta  21,4:ään miljoo-
naan tonniin. Toisin sanoen vuon-
na 2011 siellä tuotetaan kolme ker-
taa enemmän polyeteeniä kuin nyt.

Länsi-Euroopan rannikkokrakke-
rit eivät pysty myymään eteeniä alle
700 USD:n, kun Saudi-Arabiasta
molekyylit lähtevät 400 USD hin-
taan ja Euroopan sisämaalaitoksiin
verrattuna ero on vielä suurempi.
Groupin johto ilmoitti lisäksi uuden
ROCE-tavoitteen hypänneen uusil-
le kymmenille, joten morjens!

Borealis Euroopassa hakee tuek-
seen innovatiivisuutta, jolla pyris-
teltäisiin valtalaatujen marginaa-
leissa. Sen yhtenä johdannaisena
aloitteellisuus saatettiin osaksi tu-
lospalkkion muodostutusta.

Luottakaamme siihen, että jos
Allah hylkää, niin Igor pelastaa
meidät hädästä, kuten niin monesti
ennenkin! Inshallah!

Det glider in…
Työmiehen tappolinja liukuu sisäl-
le hyvinvointivaltion menestyvään
teollisuuteen kuin jääkiekko Suo-
men maaliin.

Läntinen veljeskansamme ei ole

enää kovin tyytyväinen ahdistavaan
Borealiis-elämään. Hub Scandina-
via -muutoksen jälkeenhän Ruotsin
ja Norjan tuotantopaikkakuntien
organisaatio on sulautettu. Ruotsis-
sa johto on kollegojen kokemusten
mukaan täysin sekaisin. Kun linja-
johto on jonkin verran epätasaista
ainesta, niin asiat tahtovat jäädä ju-
tustelun asteelle. Tehokasta aikaa
kuluu aivan liikaa paikkakuntien
väliseen ajeluun.

Sen sijaan kustannusjahti toimii
kyllä. Turvallisuuskokoukset ovat
yhtenä esimerkkinä, kun ylitöitä ra-
joitetaan niin ne jäävät sitten vuo-
rolaisten osalta pitämättä. Monet
esimerkit, joita sieltä tällä hetkellä
kerrotaan, viittaavat siihen, että Ste-
nungsund-soppaa keitetään vielä
pitkään.

Hub Scandinaviaan kuuluvan
Norjan tuotantopaikkakunnan HD-
laitoksen sulkeminen toteutuu tänä
vuonna, kuten oli alustavasti ilmoi-
tettukin.

Yhtiön viestintä
Virikkeen ystävyysjulkaisu Borea-
liksen Share oli joutua huonoille
teille, kun Lyngbyn pääkonttorissa
tehtiin viimeisiä viestintästrategioi-
ta. Pääkallonpaikalla oli katsottu,
että paikkakuntien väki ei enää tar-
vitse entisenkaltaisia paikallisia si-
vuja. Ne muutettiin ”maailmanlaa-
juisiksi paikallisiksi sivuiksi” ja
muutosta kutsuttiin tietysti paran-
nukseksi.

Tämä tarkoitti sitä, että enää har-
va paikallinen juttu olisi mahtunut
lehteen ja ne kaikki olisi käännetty

C C CCorporate
Co-operation
Council

ja julkaistu kaikilla paikkakunnilla.
Näin meille esimerkiksi olisi tullut
paljon enemmän ulkomaan tavaraa
ja omat Porvoon asiat olisivat kui-
vuneet hyvin vähiin ja joutuneet li-
säksi kilpailemaan muiden paikka-
kuntien juttujen kanssa.

Jos varsin halutaan ulkopuolistaa
työntekijät, niin näinhän se olisi
onnistunut. Seuraavana portaana
sitten kenties yksi yhteinen Share
yhdellä yhteisellä kielellä.

Yhtiössä ei ole enää muita pape-
rijulkaisuja ja CCC otti muutokseen
kriittisen kannan. Groupin viestin-
tä käsitteli asiaa uudestaan ja palaut-
taa nyt aiemman toimintamallin si-
ten, että jokaisen julkaisun neljä
keskimmäistä sivua ovat paikka-
kunnan omia sivuja. Share ilmestyy
nykyisin vain neljästi vuodessa.

Virikkeellä ja Sharella on tietysti
täysin erilainen toimintapohja, tar-
koitus, tausta, kohderyhmä, jne.
Emme ole kilpailijoita ja meillä on
ihan hyvät suhteet. Sharella on leh-
teä kohden lähes satakertainen bud-
jetti sekä töissä joukko ammattilai-
sia, mutta tavoitteissamme on yh-
teistäkin, joten laitan tähän loppuun
pienen toivomuksen:

Sharen välissä jaetaan suppea
lukijatutkimus. Olisi mitä toi-
vottavinta, että myös työnteki-
jät osallistuisivat ja vastaisivat
kyselyyn. Pääluvun mukaan
vääristymisen välttämiseksi
vastauksista puolet pitäisi olla
työntekijöiden.

CCC/Hannu Lindqvist
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Hiihdon viestikulta jälleen Pekemalle
Kemianliiton Talvipäivät vietettiin
Kuopiossa maaliskuun 11-12. päi-
vinä. Kisa 45 -vuotiaiden miesten
hiihtoviestissä ratkesi jälleen Peke-
man ammattiosaston joukkueen
hyväksi, toiseksi tuli Typen Kemi-
antyöntekijät ja kolmanneksi Siilin-

Keijo Kettunen odottaa ensimmäi-
sessä vaihdossa viimeisiä metrejään
lykkivää Ari Hattukangasta.

Kunto kestää - Jorma
Taipaleesta tuli taaskin
kahden mitalin mies

järven Kemiantyöntekijät. Pekeman
kultamitalin toi jo tutuksi tullut ne-
likko Ari Hattukangas, Keijo Ket-
tunen, Sampo Törmänen ja Jorma
Taipale.

Sampo Törmänen sivakoi hopeal-
le henkilökohtaisessa miesten 40-v.

sarjassa ja Jorma Taipale pronssille
50-vuotisissa.

Lämpimät onnittelut mitalisteille
ja kiitos muille Kemianliiton talvi-
päiville osallistuneille!(HLT)



7

Keskeytymättömän 3-vuorotyön
12 tunnin vuorojärjestelmän mah-
dollinen laajentaminen useam-
malle osastolle on ollut selvitys-
ten kohteena jo useiden kuukau-
sien ajan. Yksi etappi selvityksis-
sä on saavutettu, kun Porvoon joh-
totiimi käsitteli asiaa 7. huhtikuu-
ta. Johtotiimi totesi kokoukses-
saan, ettei millään osastolla ole
tässä vaiheessa nähtävissä estettä
mahdolliseen siirtymiseen, eli
kaikki keskeytymätöntä 3-vuorot-
yötä tekevät osastot ovat edelleen
mukana 12-tuntisen selvittelyssä.

Asia etenee nyt siten, että 30.4.
mennessä osastojen johto esittelee
osastoilla yleiset siirtymisen eh-
dot. Työntekijöiden osalta allekir-
joittanut on jo selvittänyt johtotii-
min asettamat ehdot ja sopimus-
luonnokset kaikille vuoroille jo-
kaisella kohdeosastoilla.

Borealiksen vuorojärjestelmän
mahdollisen muuttamisen tilannetta

2.-4. toukokuuta ammattiosasto
järjestää jäsenilleen neuvoa-anta-
van äänestyksen 12-tuntisen kan-
natuksesta. Äänestys pidetään
osastokohtaisesti. Äänestysajat ja
-paikat on jo tiedotettu ammatti-
osaston jäsenille. Sen jälkeen, tou-
kokuun loppuun mennessä, am-
mattiosaston toimikunta tekee pe-
riaatepäätöksen osastoista, joilla
voidaan käynnistää osastokohtai-
set siirtymisselvitykset.

16. kesäkuuta Porvoon johtotii-
mi tekee omalta osaltaan päätök-
set osastoista, joilla voidaan käyn-
nistää osastojen perusselvitykset
mahdolliseen 12-tuntiseen siirty-
misestä. Selvitysten on katettava
kaikki johtotiimin listassaan mää-
rittelemät osastotason asiat. Sel-
vityksiin on varattu aikaa syys-
kuun puoliväliin saakka.

Mikäli asiat edistyvät, niin mah-

dolliset osastokohtaiset sopimus-
luonnokset laaditaan syyskuun
loppuun mennessä. Johtotiimin,
ammattiosaston ja teknisten lopul-
liset päätökset osastojen mahdol-
lisesta siirtymisestä 12-tuntiseen
vuorojärjestelmään on tehty loka-
kuun puoliväliin mennessä. Loka-
kuun loppuun mennessä on mah-
dollisten sopimusten allekirjoitta-
minen.

Millään osastolla ei ole mahdol-
lisuutta siirtyä mahdolliseen 12-
tuntiseen ennen vuodenvaihdetta.

Laitan jäsenistölle sähköpostilla
tietoa 12-tuntisen asioista, esim.
tarkempaa tietoa neuvoa-antavas-
ta jäsenäänestyksestä.

Hannu Tuominen

EK:n keräämien tietojen mukaan
sen jäsenyrityksissä oli viime
vuonna 363 työtaistelua. Luku-
määrä on yli nelinkertainen edel-
liseen vuoteen verrattuna, suu-
rempi se on ollut viimeksi vuon-
na 1990. Suurin osa työtaisteluis-
ta käytiin viime keväänä Metsä-
teollisuus ry:n jäsenyrityksissä.

Työtaisteluissa menetettiin lähes
700 000 työpäivää, suurin osa pa-
periteollisuuden työehtosopimus-
neuvotteluihin liittyen. Niissä me-
netettiin 650 000 työpäivää ja
muiden alojen työtaisteluissa 30
000. Työpanoksen menetykset

ovat olleet suuremmat viimeksi 20
vuotta sitten, vuonna 1986. Viime
kevään työsulkujen välilliset me-
netykset myös muilla toimialoil-
la olivat suuret.

Kalliiksi tuli suomalaisille met-
säteollisuuden työnantajien ke-
väällä 2005 viikkokausiksi julis-
tama työsulku, jossa työntekijöi-
tä ei päästetty työhön. Sadat mil-
joonat eurot paloivat taivaan tuu-
liin, ne ovat poissa Suomen kan-
santaloudesta. Ja minkä takia?
Vain sen takia, että metsäkapita-
listit yrittivät romuttaa paperit-
yöntekijöiden työehtosopimukset.

Työntekijäthän eivät edes vaati-
neet työehtosopimuksiinsa yli-
määräistä, halusivat vain uusia so-
pimuksensa samoista lähtökohdis-
ta kuin muillakin toimialoilla oli
jo aikaisemmin tehty.

Kas kun EK ei ota suuremmak-
si puheenaiheeksi metsäteollisuu-
den työsulkujen aiheuttamia val-
tavia kansantalouden tappioita -
työntekijöiden muutaman tunnit
lakothan siellä tunnutaan kylläkin
noteerattavan lähes valtiontalou-
den konkursseiksi! (HAT)

 Metsäpatruunoiden yritys romuttaa tessit tuli kalliiksi
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Komennusmiehet lakkoilivat
Maalis-huhtikuun vaihteessa tuhan-
net komennusmiehet olivat lakossa
eri puolilla maata päivärahasääntö-
jen tulkinnanvaraisuuden vuoksi.

Tuloverolakiin on nyt kirjattu täs-
mällinen aikaraja sille, kuinka pit-
kän ajan jatkuvaa työskentelyä sa-
malla työskentelypaikalla voidaan
pitää tilapäisenä. Määräaikoja on
kaksi. Yleinen määräaika on kaksi
vuotta ja rajatun ajan kestävissä työ-
kohteissa (esim. Olkiluoto tai vas-
taavat rajatun ajan kestävät inves-
tointityöt) tietyin edellytyksin kol-
me vuotta.

Noin yhden vuoden aikarajaa on
ennen 1.1.2006 voimaantulleita
lainmuutoksia pidetty yleisenä ra-
jana varsinaisen työpaikan muodos-

tumiselle. Tästä säännöstä on kui-
tenkin verotuskäytännössä poiket-
tu rajatun ajan kestävissä työkoh-
teissa etenkin silloin, kun työnteki-
jä on joutunut asumaan komennuk-
sen aikana tilapäisissä majoitusti-
loissa, todetaan Metalliliiton edun-
valvonnasta.

Korkein hallinto-oikeus oli loka-
kuussa 2005 antamallaan ratkaisulla
katsonut, ettei Olkiluodon ydinvoi-
malatyömaata voitu pitää ns. erityi-
senä työntekemispaikkana, vaan
varsinaisena työpaikkana, jolla
työskentely ei oikeuta verottomiin
päivärahoihin. Keskusverolauta-
kunta oli aiemmin katsonut päivä-
rahat verovapaiksi.

Vaikka laki siis itse asiassa paransi

tilannetta, huononi komennusmies-
ten asema käytännössä, kun KHO
peukaloi työpaikan käsitettä. Lak-
koon osallistui myös Borealiksen
alueella työskenteleviä komennus-
miehiä.

Mm Helsingin seudun teollisuus-
asentajien ammattiosasto vaatii
eduskuntaa lainsäätäjänä, verottajaa
sovellutusohjeistuksen tekijänä
sekä tilaajia palvelutoimittajien ja
työnantajia työvoiman tarvitsijoina
ottamaan tuloverolain uudelleen
käsittelyyn. Sovellutusohjeet työ-
voimaa tukevasta laista eivät myös-
kään saa muuttaa työn tekemisen
mielekkyyttä mielettömyydeksi
verorankaisuilla.(HLT)

SAK:n Porvoon paikallisjärjestön
kevätkokous pidettiin 21. maalis-
kuuta. Esillä oli toiminta- ja tiliker-
tomukset vuoden 2005 toiminnas-
ta, jotka hyväksyttiin.

Paikallisjärjestön hallitus piti viime
vuonna 11 kokousta. Toimintaker-
tomuksesta ilmenee, että toiminta
on ollut moniulotteista. Normaalin
järjestötoiminnan lisäksi paikallis-
järjestö on ottanut kantaa mm. Kil-
pilahden tiehankkeen nopeuttami-
seksi, josta on kirjelmöity liikenne-
ministeri Luhtaselle. Paikallisjärjes-
tö vietti viime syksynä perustami-
sensa 60-vuotisjuhlaa. Vappujärjes-
telyt ja perinteinen YK:n rauhanpäi-
vätilaisuuden järjestäminen on ol-
lut jokavuotista työtä. Paikallisjär-

Porvoon ay-väki odottaa
jämerämpiä otteita

jestöllä on edustajat monissa alueen
toimielimissä, mm. työvoimatoimi-
kunnassa, lausuntoja on annettu
maakuntaliitolle ja muille alueen
hallintoelimille.

Kevätkokous hyväksyi kaksi kan-
nanottoa, joista toisessa arvostel-
laan Elinkeinoelämän keskusliitto
EK:n työmarkkinapoliittisia tavoit-
teita mm. pakottaa työntekijöitä
edelleen joustavampiin työaikoihin,
paikalliseen sopimiseen ja työ-
rauhajärjestelmän ”uusimiseen”.
Kannanotto on otsikoitu ”Ay-liike
ei voi hyväksyä EK:n vaatimuksia”.
Kannanotossa patistellaan myös
ammattiyhdistysliikkeen johtoa vii-
meaikaista jämerämpiin otteisiin.
Ay-liikkeen on siirryttävä seuraajan
roolista rohkeasti vaikuttajan ase-

maan, vaaditaan kannanotossa. Toi-
sessa kannanotossa viitataan rans-
kalaisen ay-liikkeen ja opiskelijoi-
den oikeutettuun kamppailuun
nuorten koeaikojen pidentämistä
vastaan ja kehoitetaan myös Suo-
messa käynnistämään kamppailu
paremman irtisanomissuojan puo-
lesta.

SAK:n Porvoon paikallisjärjes-
töön kuuluu 15 SAK-laista ammat-
tiosastoa Porvoon ympäristöstä ja
Sipoosta. Paikallisjärjestön hallituk-
seen kuuluvat ammattiosastostam-
me Aarne Lehonmaa ja Hannu Tuo-
minen.
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Vieraana Porvoon OP

Toimikunnan kokouksen yhteydes-
sä 4. huhtikuuta ammattiosaston
yhteistyökumppani Porvoon Osuus-
pankki esitteli ajankohtaisia sijoi-
tus-, laina- ja vakuutuspalveluitaan.
Lea Timonen ja Mauri Molander
toivat samalla tuoreet terveiset OP:n
ja vakuutusyhtiö Pohjolan yhdisty-
misestä. Edellisenä päivänä paikal-
linen Pohjolan konttori oli siirtynyt
Osuuspankin katon alle ja sinne
muutti myös OP:n Kiinteistökes-
kus. Mauri Molander kertoi väkeä
olevan nyt noin 90, 55 pankin, kuu-
si vakuutustoiminnon ja noin 30
kiinteistökeskuksen ja isännöinnin
palveluksessa.

Pitkäaikainen yhteistyö OP:n
kanssa on osoittautunut ammatti-

Mauri Molander kertoi Porvoon Osuuspankin asuntolainakannan vuonna
2005 olleen 150 miljoonaa euroa.

Pohjolan muutto paikallisen Osuuspankin yhteyteen
tapahtui ensimmäisenä Porvoossa.

osastolle edullisimmaksi, kun on
vertailtu eri vaihtoehtoja. Yhdistyk-
sen tilintarkastajana toimiva Lea
Timonen puolestaan piti yhteistyö-
tä pekemalaisten kanssa onnistu-
neena, etenkin kun tilikirjanpito ja
pöytäkirjat ovat erityisen täsmälli-
sesti hoidettu.

Porvoon Osuuspankilla on keski-
kaupungin pääkonttorin lisäksi toi-
mipaikat Gammelbackassa, Kevät-
kummussa ja Pornaisissa. Pankki on
siirtymässä samankaltaiseen edus-
tajien valintaan vaaleilla, kuin on
käytössä osuuskaupoissa. Ensim-
mäinen edustajisto valitaan syksyl-
lä.

Porvoossa Osuuspankki on vai-
kuttanut 60 vuotta ja Suomessa pit-
källe toistasataa vuotta. Se tekee pit-
käjänteistä työtä osakkaidensa
omiin tarpeisiin ja aikoo jatkaa ai-
nakin toisen toistasataa vuotta, en-
nusti Mauri Molander. (HLT)



10

Osana Borealis Finlandin kunnon-
kohotuskampanja Sportti-Spurttia
telmittiin Kokonniemessä helmi-
kuussa oikein koko perheen voimin.
Pahimpien pakkasten juuri sopivasti
helpotettua niemen kärjen spurttai-
lupaikalla kisasi muutama kymme-
nen henkilökuntaan kuuluvaa ja
heidän kotiväkeään. Lapsia osallis-
tui ilahduttava joukko.

Vaikka leikeistä oli kyse, ilman
hikeä ja huohotusta ei selvinnyt
kukaan. Monen monituista lajia si-
sältänyt joukkueviesti oli ainakin
hankifutiksen ja niin ikään hanges-
sa pelatun luutapallon osalta ihan
keuhkoillekäyvän kovaa urheilua.
Rauhallisempaa kuntoviihdettä oli
sitten opastettu lumikenkämarssi.
Hiihtoa diakonaalityylillä sekä tan-
dem-suksilla myös harjoitettiin nel-
jällä jalalla per suksi. Hankeen pe-
rustettu huoltoasema tarjosi kuumaa
mehua, laskiaispullakahvia ja sop-
paa. (HLT)

Spurtti menneiltä lumilta

Huppeliviesti oli vaativa laji, jossa aluksi oli pyörittävä humalluttava mää-
rä kierroksia katse kohti maata 80-senttinen keppi maan ja otsan välissä.
Sitten piti juosta hangessa kääntymäpaikalle, syödä kuiva keksi ja viheltää
sen jälkeen, ennen kuin sai lähteä juoksemaan takaisin.

Soppa-asemalla riitti asiakkaita koko Talvila-
jien turnajaisten viiden tunnin ajan, välillä
vähemmän ja välillä jonoksi asti.

Hankifutiksen hanki ei ollut liian paksu, mutta sen alla pii-
leskellyt sileä jää vei usein jalat alta juuri ennen ratkaisevaa
motausta. Syöksähtelyä rauhoitti kummasti pari, jonka kans-
sa oli koko ajan pidettävä kädestä kiinni.
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Laatupolitiikkaa yli neljännesvuosisata sitten:

”Mäkelä on hullu!”

Tahtotila

Tavoiteorientoitunut motivointilatteus liike-elämän kehityskeskusteluista. Nykyaikainen tuotanto ja kau-
panteko vaatii niin kyvykästä väkeä, että kuka tahansa ei kelpaa. Jotta tässä maailmassa menestyisi, eli
saisi töitä, ihmisellä pitää muiden ominaisuuksien muassa olla tahtotila. Se on tila, jossa ihminen tahtoo.
Rekrytoija ja konsernin henkilöstökouluttaja ovat tämän lisäksi onnellisia, jos tahtominen on samansuun-
taista kuin yksikön tulosjohtajilla. Tahtotila ei siis tarkoita morsiusparin asemaa alttarilla sillä hetkellä,
kun pappi kysyy ratkaisevan kysymyksen.

(lainaus Pasi Heikuran kirjasta Näissä merkeissä)

Viime jouluksi tuli kirjoitettua Uusimaahan täysin har-
kitsematon kirjoitus. Olin ollut siinä uskossa, että kos-
ka kolumnivuoroni osuu joulupäiväksi, ei sitä tarvitse
tehdä kun lehti ei ilmesty. Päätoimittaja kuitenkin il-
moitti, että lehti ilmestyy kuten normaalina sunnuntai-
na, eikä aikaa miettimiselle jäänyt kahta päivääkään.
Kun on kovin hidas näissä hommissa, niin se oli liian
vähän jotta olisi voinut mitään tarkkaan harkittua saa-
da aikaan.

Aina sitä kuitenkin jonkin vanhan kokemuksen rus-
taa paperille, jollei uutta keksi. Olin yötä myöten tu-
paa lämmitellessä raapustellut mietteitä Ashlandista ja
polyesteristä. Aamulla piti juttu saada valmiiksi. Kun
muistin Mäkelän Arvin Askolasta, lisäsin hänen per-
soonansa sen loppuun ja poistin jotakin joutavampaa.

Ei ole kahta Arvia
Arvi oli eläessään keksijä, lumikolatehtailija, talousti-
rehtööri, kunnanvaltuutettu ja isäni sotakaveri. Hänes-
sä oli säilynyt jokin minulle selvittämätön humaani-
suus, eikä hän juoksuhautanuoruudestaan huolimatta
tuntenut ryssävihaa. Jollakin tavalla tehtailija Mäkelä
arvosti ihmisiä ja siksi arvostan häntä. Arvi oli äijä,
jolla oli aina aikaa jutella, joka jo yksistään tekee hä-
nestä yhden kolumnin arvoisen.

Noin 40 vuoden ikäerosta huolimatta olimme hyvät
kaverit Arvi-vainaan kanssa. Joskus tarinoitiin hänen
kotonaan, mutta etenkin milloin istuttiin hänen huo-
neessaan Monninkylän tehtaalla, puhuttiin meidän mo-
lempien leivänjuuresta polyesteristä. Itse olin tuolloin
keittämässä sitä Kymin ja sittemmin Neste Chemical-
sin eli nykyisellä Ashlandin omistamalla tehtaalla, joka
oli käynnistynyt jo ennen Pekeman LDPE:tä.

Ei meillä vissiin oikein talossa olisi edes tykätty, jos
olisi tiedetty että istuskelin asiakkaan kanssa pitämäs-
sä turpakäräjiä aiheesta, joka ei työntekijälle kuulu-
nut. Mutta Arvi sen laatukeskustelun useimmiten aloitti,
koska mm. polyesterin tarttuvuus oli heikentynyt, kun
sen raaka-aineena alettiin käyttää entistä enemmän
omavalmisteista fumaarihappoa.

Fumaari oli sellaista sotkua, että se värjäsi lopputuot-
teen normaalin kuultavan vihertävän sijaan melkein
mustaksi, vaihdellen kuitenkin huomattavasti. Eihän se
edes kovettunut kunnolla, kun määrää lisättiin ja tava-
rassa oli vettä, vieraita happoja ja ties mitä. Fumaari-
happo oli jätettä, joka erotettiin ftaalihappoanhydridi-
tehtaan (=Kymin pahamaineinen PSA-laitos) savukaa-
sujen pesuvedestä.

Arvi reklamoi aiheesta monet kerrat Kymille ja taisi
saada joskus hyvitystäkin. Osaani ja osuuttani laatu-
ketjussa ei silloin olisi arvostettu, ei ehkä hyväksytty-
kään eikä siitä paljon uskaltanut Kymillä puhua. Ker-
ran sitten kuitenkin sanoin asiasta pomoille. Diagnoo-
si kuului: ”Mäkelä on hullu!”

Näin oli laatuongelma ratkaistu kymiläisittäin. Nyt
borealislaisena konsernineuvoston jäsenenä olen ollut
aika paljonkin laatu- ja asiakasasioissa - jos ei nyt ak-
tiivinen - niin ainakin kuulolla. Mutta sen palkintona
me neuvoston jäsenet olemme saaneet Groupin joh-
dolta pyyhkeitä siitä, että emme ole tarpeeksi aktiivi-
sia! Johan nyt on piru!

Ei tässä aina tiedä miten päin pitäisi olla, mutta iloi-
set vappuriehat Virikkeen lukijoille!

Hannu Lindqvist



12

Tilanne 11.04.2006 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.

Osake 5 Osake 58

Vko 17 21.04 -28.04 x x

Vko 18 28.04 -05.05 x x

Vko 19 05.05 -12.05 x

Vko 19 09.05 -12.05 x

Vko 20 12.05 -19.05 x x

Vko 21 Kesäaika alkaa: Anomukset 18.04 mennessä !

Viikko 16 jälkeen: Vapaat viikot näkyvissä H-asemalla

Talvikaudella hinnat 50 € viikko tai 30  € viikonloppu.
Kesäkaudella hinnat 80  € viikko.

Viikon vaihtopäivä on perjantai. Vuokra-aika alkaa ensimmäisenä päivänä klo
14:00 ja päättyy viimeisenä klo 12:00. 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).

Iloista
Vappua!

Virike

tiesi 13.4 kertoa, että kemianliittolaisillekin surullisen kuuluisa Fox-
conn on nostanut tulostaan todella hulppeasti.

Foxconn lopetti tehtaidensa tuotannon Lahden ja Nastolan tehtail-
la, oltuaan vain kaksi vuotta näiden ex-Eimon tehtaiden omistaja-
na. Satojen työntekijöiden irtisanomisen Suomessa tehneen kan-
sainvälisen konsernin nettotulos viime vuodelta parani 115 pro-
senttia, 322 miljoonaan euroon. Konsernin Suomen liiketulos nousi
myös ilmeisesti reippaasti voitolliseksi.

Niinpä niin. Kauppalehden uutinen ei kerro miten menee niillä
sadoilla, jotka on heitetty ulos Foxconnilta! Vaikka arvaahan tuon.
Ja pörssiyhtiöiden jäljiltä liian pientä voittoa tuottavista tehtaista
jää vain ”savuavia raunioita”, joista aiheutuvat seuraukset yhteis-
kunta maksaa.

Kauppalehti


