
1

NRO 5/11
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Pekeman Työntekijät ry
TEAM os. 100  

Tyly raamiratkaisu
Pääluottamusmies Esa Vainonen 
kommentoi: 
 Suomeen on saatu aikaiseksi 
laaja tes-ratkaisu, jota kutsutaan 
raamisopimukseksi. Tämä on var- 
maankin hyvä jos ajatellaan ko-
ko Suomea ja sen kilpailuky- 
kyä. Oma sopimusalamme sai 
kyllä siipeensä.

Pasi Mäntysaari jatkaa valtuutettuna
Työsuojeluvaltuutetun valinta  
vuosille 2012-2013 on tehty. 
Työntekijöiden valtuutettuna 
10 vuotta toiminut Pasi Män-
tysaari valittiin kuudennelle 
kaudelleen ilman vaalia. En-
simmäisenä varavaltuutettu-
na on Pekka Lampinen ja toi-
sena Keijo Pulkkinen. 

Teamin tes-jaostot olivat 8-9.9. 
2011. koolla Asikkalassa keskus-
telemassa yhteisistä tavoitteista 
koskien lähestyvää tes-kierrosta. 
Oli selvää, että tulossa olisi pelk-
kä rahallinen ratkaisu. Pidimme 
toisena kokouspäivänä oman so-
pimusalamme (öljy-maakaasu- ja 
petrokemia) kokouksen ja sen jäl-

keen minulle jäi sellainen kuva, 
että ns. täysperälautamallista pi-
dettäisiin kiinni molempina sopi-
musvuosina vaan näin ei käynyt. 
 
Pääluottamusmies selvittää pals- 
tallaan sivulla neljä neuvottelu-
ratkaisun ns. perälautamalleja.
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Seuraava Virike il-
mestyy viikolla 9. 
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on olta-
va toimitussihtee-
rillä 22. helmikuuta 
mennessä.

KIRJOITTELE!

TEAM -liiton
Talvipäivät 2012

Kylpylähotelli Rantasipi Tropiclandia
Talvipäivien tapahtumapaikka sijaitsee Vaskiluodossa (lyhyt matka Vaa-
san keskustaan). 
 Ohjelmassa perinteiset lajit; pilkkikisa ja lentopalloturnaus. Pilkkikisa 
käydään kilometrin päässä Tropiclandiasta Hietasaaren rannassa. Lento-
palloa pelataan Variskan koululla.
 Tropiclandian ranta-alueella järjestetään erilaisia talvisia ulkoakti-
viteetteja. Sisälläkin voi viihtyä, joko kylpylässä tai karaokea laulaen ja 
kuunnellen. Muutakin sisäohjelmaa on luvassa. Lauantaipäivä huipentuu 
buffet-illalliseen ja tanssien orkesterin tahdittamana. Sunnuntaina laule-
taan yhteislauluja, patikoidaan raikkaassa ulkoilmassa tai vetreydytään 
vesijumpassa. Talvipäivien ohjelma tarkentuu päivien lähestyessä.

Seuraa siis Intiimiä ja liiton kotisivua!
	
Pekeman	Työntekijät	ry:n	ammattiosasto	maksaa	jäseniensä	osallistumis-,	ma-
joitus-	ja	kuljetuskustannuksista	yhteensä	80€.
	
Osallistuja	 ilmoittautuu	 itse	 tapahtumaan	 ja	 varaa	 haluamansa	 majoituksen.	
Ammattiosaston	 tuen	 saa	 kuittia	 vastaan	 (yhteyshenkilönä	 Pasi	 Mäntysaari	
puh.	3048,	050-379	4050).

Osallistumismaksu on kahdelta päivältä 30 euroa/osallistuja. Maksu sisäl-
tää molempien päivien lounaat, ohjelman ja kilpailut sekä lauantai-illan 
buffet-illallisen. Vain lauantailta osallistumismaksu on 15 euroa/osallistu-
ja. Se sisältää lauantain lounaan, ohjelman ja kilpailut, mutta ei illan buf-
fet-ruokailua. Huoneiden hinnat riippuvat hotellien sijainnista ja huone-
kohtaisista käyttäjämääristä. 

Tarkemmat tiedot Liiton kotisivulla www.teamliitto.fi.

Lisätiedot varauksista tai puhelinvaraukset:
Matka-Vekka
Ryhmämyynti	Pasila
p.	020	120	4090
e-mail:	ryhmamyynti.pasila(at)matka-vekka.fi	
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Haasteita riittää 
ensi vuodellekin

Puheenjohtajan pääkirjoitus:

Jari Voutilainen

Kulunut vuosi on ammattiosaston neljäskymmenes 
toimintavuosi. Tammikuussa pidetyssä juhlassa tote-
sin, että suurimmat haasteet tälle vuodelle tulevat 
olemaan kunnossapidon ulkoistamisasia ja vuoro-
miehitysten pienuus. Valitettavasti olin ainakin noissa 
oikeassa. Ulkoistamiseen liittyvät henkilöstöasiat 
ovat epämääräisesti kesken, ja vuorot tuskailevat pie-
nillä vahvuuksilla. Haasteita ensi vuodelle siis riittää. 
Näistä vähäisin ei ole tule olemaan syksyn seisokit ja 
niiden mukanaan tuomat henkilöstöasiat.
 Ammattiosaston toiminta on säilynyt suhteellisen 
vilkkaana. Hallituksen kokouksiin on riittänyt osal-
listujia huolimatta siitä, että 12-tuntisen vuoro ei ole 
tässä mielessä niitä parhaita. Kiitokset porukoille 
aktiivisuudesta! 
    

Sopimusrintamalla ei voi sanoa menevän kovin 
hyvin. Muutama päivä sitten vahvistui ns. raamisopi-
muksen voimaantulo meidänkin sopimusalallamme. 
Raamites:n palkkasisältöön ei paljon kirjoitusmerk-
kejä mene: enimmillään 4,3	%:n palkanlisät reilun 
kahden vuoden aikana, inflaatio vuositasolla yli 3	%. 
Kyllä tässä ollaan ne raamit kaulassa ja painiskel-

laan vuotavien perälautojen kanssa. Pakkasen puo-
lelle mennään. Pääluottamusmies avaa asiaa kirjoi-
tuksessaan enemmän. 

    

Borealiksen tulos tältä vuodelta näyttäisi ainakin 
tässä vaiheessa muodostuvan kohtuulliseksi. Onhan 
tässä tosin ollutkin monenlaista säästötouhua. Ja rek-
rytoinnissakin yhtiö on tehnyt työnjakoa, kun uusien 
työntekijöiden työhönotto viimeistellään konsernin 
toimitusjohtajan työpöydällä. 
 Onneksi henkilöstölle tulee edes hitunen hyötyä 
yhtiön taloudellista tuloksesta tulospalkkion muo-
dossa! Se on kohtuullisen hyvä järjestelmä, jota on 
syytä kehittää siten, että palkkion vaikutusmahdolli-
suus tulee mahdollisimman lähelle Porvoota ja sen 
työosastoja.  
   
 

Vuosi on vaihtumassa. Kiitokset jäsenistölle ja yhteis-
työkumppaneille kuluneesta vuodesta! 
 Rauhallista joulunaikaa ja Parempaa Uutta Vuot-
ta! Kyllä se lumi aikanaan tulee.

www.pekemantyontekijat.fi

Ammattiosaston 
uuden hallituksen järjestäytymiskokous 

pidetään tiistaina 20. joulukuuta
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Esa Vainonen

Pääluottamusmiehen palsta:

Raamiratkaisu ja perälaudat
Täysperälauta

Ensimmäisenä	 vuotena	 1.2.2012	
palkkoja	 korotetaan	 ns.	 täysperä-
lautamallin	 mukaan,	 joka	 jakaan-
tuu	 seuraavasti:	 Yleiskorotus,	 joka	
lasketaan	 henkilökohtaisesta	 pal-
kasta,	 on	 1.6	%.	 Yritys-	 ja	 toimi-
paikkakohtaisesti	on	käytössä	0.8	%	
suuruinen	paikallinen	erä	joka	las-
ketaan	 tes:n	 soveltamispiiriin	 kuu-
luvien	 työntekijöiden	 joulukuus-
sa	 2011	 maksettujen	 henkilökoh-
taisten	 tunti-	 tai	 kuukausipalkko-
jen	summasta.	Erä	käytetään	työn-	
tekijöiden	pätevyyteen	 ja	 työsuori-
tukseen	 perustuvaan	 henkilökoh-
taiseen	 palkanosan	 kehittämiseen.	
Tästä	neuvotellaan	ja	sovitaan	pai-
kallisesti	 työnantajan	 ja	 pääluot-
tamusmiehen	 kesken.	 Mikäli	 pai-
kallisen	 erän	 jakamisesta	 ei	 pääs-
tä	paikallisesti	 sopimukseen,	mak-
setaan	 se	 0.8	%	 suuruisena	 yleis-
korotuksena	kaikille	 työntekijöille.	
Yleiskorotus	 on	 tällöin	 2.4	%.	 Tä-
mä	on	malli,	jonka	kanssa	voi	elää.	

Puoliperälauta

Toisena	 vuotena	 1.3.2013.	 tai	 sen	
lähinnä	 olevan	 palkanmaksukau-
den	 alusta	 lukien	 palkkoja	 koro-
tetaan	 yleiskorotuksella	 joka	 on	
1.3	%.	 Lisäksi	 on	 käytössä	 0.6	%	
suuruinen	 yritys-	 ja	 toimipaikka-
kohtainen	 paikallinen	 erä.	 Mikä-
li	 erän	 jakamisesta	 ei	 päästä	 sopi-
mukseen	se	jaetaan	niin,	että	0.3	%	
maksetaan	 yleiskorotuksena	 ja	 lo-
pun	 0.3	%	 jakaa	 työnantaja	 henki-

lökohtaisina	 palkankorotuksina.	
Tähän	 korotusmalliin	 ei	 voi	 olla	
tyytyväinen.	 Esimerkiksi	 yleisko-
rotus	 olisi	 tällöin	 1.3	%	+	 0.3	%	=	
1.6	%.	

Ryhmäpalkat 

Ryhmäohjepalkkoihin	tulee	ensim-
mäisenä	 vuotena	 2.4	%	 korotus	 ja	
toisena	 vuotena	 1.9	%.	 Vuorolisiä	
korotetaan	 ensimmäisenä	 vuotena	
iltavuorossa	3	senttiä	ja	yövuoroli-
sää	5	senttiä	tunnilta.	Toisena	vuo-
tena	 iltavuorolisä	 nousee	 2	 sent-
tiä	 ja	 yövuorolisä	 4	 senttiä	 tunnil-
ta.	Kertaerä	 150€	maksetaan	 hel-
mikuun	 2012	 palkanmaksun	 yh-
teydessä.	 Tämän	 150€	 saavat	 ne	
työntekijät,	 joiden	 työsuhde	 on	 al-
kanut	 viimeistään	 1.11.2012.	 ja	 on	
voimassa	kertaerän	maksupäivänä.	
Könttä	 on	 vaan	 kertakorvaus,	 jo-
ka	 hyödyttää	 vain	 yhtä	 tilin	 väliä.	
Mielestäni	kertakorvaus	pitäisi	olla	
sisällä	korotuksessa.	
	 Reservin	harjoitukset	(25§)	muu-
tetaan	niin,	että	työntekijä	saa	val-
tion	 maksaman	 reserviläispalkan	
kanssa	 täydet	 palkkaedut.	 Tämä	
tarkoittaa,	että	perheellinen	ja	per-
heetön	on	samassa	asemassa.		Täs-
sä	on	selkeä	parannus.	

Kaksi vuotta pärjättävä

Kävimme	 ammattiosaston	 halli-
tuksessa	 1.12.	 neuvottelutuloksesta	
keskustelua	 ja	 toisen	 vuoden	 puo-
liperälautamalliin	ei	oltu	 tyytyväi-

siä.	 Rahallisestihan	 toisen	 vuoden	
olisi	maksanut	täydellä	perälaudal-
la	yhtä	paljon	kuin	puoliperälauta-
malli.	 Hallituksessa	 herätti	 myös	
ihmetystä	se	miksi	Teamin	useim-
milla	 muilla	 sopimusaloilla	 oli	
neuvottelutuloksena	 toisena	 vuote-
na	täysi	perälauta.	
	 Siinä	 pääpiirtettäin	 koko	 ratkai-
su.	Neuvottelutulos	on	 jaettu	osas-
tojen	 luottamusmiehille	 sähköpos-
tilla.	
	 Olin	 Teamliitossa	 5.12.	 palave-
rissa,	johon	kutsun	oli	saanut	sopi-
musalamme	Tes-jaoston	kaikki	 jä-
senet.	Aiheena	oli	raamin	pohjalta	
tehty	 neuvottelutulos.	Kysyin	mik-
si	toisen	vuoden	ratkaisuksi	ei	tul-
lut	täyttä	perälautaa	ja	vastaukseksi	
sain,	 että	 tämä	on	neuvottelutulos.	
Selvennykseksi	 vielä	 se,	 että	 öljy-,	
maakaasu-	 ja	 petrokemian	 kans-
sa	saman	sopimuksen	piirissä	ovat	
mukana	muoviteollisuus-	 ja	 kemi-
antuoteteollisuus.	Tällä	neuvottelu-
tuloksella	on	mentävä	kaksi	vuotta.
	 Tätä	 kirjoittaessani	 on	 Suomen	
itsenäisyyspäivä,	 tärkeä	 asia	 meil-
le	kaikille.	Toivotan	kaikille	Virik-
keen	lukijoille	hyvää	Joulua	ja	rau-
hallista	 Uutta	 Vuotta.	 Kiitän	 am-
mattiosaston	 hallitusta,	 jäsenistöä	
sekä	 henkilöstön	 pääedustajia	 yh-
teistyöstä	 menneenä	 vuotena.	 Toi-
vottavasti	 pystymme	 vastaamaan	
tulevana	vuotena	henkilöstöön	koh-	
distuviin	haasteisiin	paremmin.
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Työsuojeluvaltuutetun 
palsta

Pasi Mäntysaari

Tapaturma

Erittäin	vakava	seuraamus	oli	mah-
dollista	 omalle	 henkilökunnallem-
me	sattuneessa	tapaturmassa,	jossa	
toisena	osapuolena	oli	trukki.	Hen-
kilöiden	liikkuminen	samassa	tilas-
sa,	jossa	on	myös	ajoneuvo	tai	kul-
jetusvälineitä,	tuo	muassaan	aina	li-
säriskejä.	 Tietoisuus	 muista	 liik-
kujista,	 suojaimet,	 merkinantoväli-
neet,	 kulkuväylät,	 työtehtävät,	 toi-
mintatapa	 ja	 ympäristö	 tuovat	 ele-
menttejä,	joiden	kaikkien	huomioi-
minen	 yhdessä	 tai	 erikseen	 voivat	
olla	 haaste.	 Työntekijän	 kaatumi-
nen	 trukin	 kuorman	 töytäisemänä	
ja	 vahingoittuminen	 johtui	 omalta	
osaltaan	 trukin	kuljettajan	 rajoittu-
neesta	näkökentästä	ja	epätietoisuu-
desta	henkilön	paikallaolosta.	
	 Kun	samassa	tilassa	liikkuu	sekä	
työkoneita	 että	 ihmisiä,	 täytyy	 pe-
lisääntöjen	olla	 selkeät	 ja	kaikkien	
tiedossa.	 Pelkkä	 varoitusvaatteiden	
käyttö	 ei	 pelasta	 henkilövahingoil-
ta.	 Tämän	 tapaturman	 tutkinta	 on	
herättänyt	 laajempaakin	 keskuste-
lua	 ja	 kiinnostusta	 korjaavista	 toi-
menpiteistä.

Kaatumiset ja murtuneet luut 

Olen	 maininnut	 vuoden	 aikana	
useamman	 kerran	 kaatumisista	 ja	
murtuneista	 luista.	Oma	kokemuk-
seni	 elokuun	 lopulta	 toi	 lisämaus-
tetta	 niin	 jutun	 muodossa	 edelli-
sessä	virikkeessä,	kuin	omaan	elä-
määni.	 Kun	 kirjoitin	 tuon	 jutun,	
niin	 pyrkimys	 oli	 aikaansaada	 ti-

lanne,	jossa	minun	ei	tarvitsisi	ker-
toa	 omaa	 näkökantaani	 tapahtu-
mista	 yhä	 uudelleen	 ja	 uudelleen.	
Viittasin	Virike-lehteen	kun	minul-
ta	kysyttiin,	mitä	tapahtui.	Homma	
toimi	aika	hyvin.	
	 Miettiessäni	 muita	 tapaturmien	
uhreja,	 voin	 kuvitella	 heidän	 tun-
teensa	silloin	kun	sattuu	pahasti	 ja	
tapahtumaa	joutuu	tuossa	tilantees-
sa	 itsekin	 analysoimaan.	Se,	miten	
tärkeäksi	muut	ihmiset	toteavat	toi-
sen	terveydentilan	suhteessa	tapah-
tuneeseen	voi	nostaa	jopa	ulkopuo-
lisilla	 tunteet	 pintaan.	 Jos	 ensim-
mäisenä	mietitään	tapahtuman	luo-
kittelua	 jollain	 mittarilla	 unohtaen	
tuo	 loukkaantunut,	 niin	 se	 voi	 sa-
tuttaa	henkilöitä.	Vaikka	ei	syytetä-
kään,	niin	malttia,	miten	asiat	hoi-
detaan!

Oletukset ja syytökset

Omassa	 tapaturmassani	 sain	 mie-
lenkiintoisen	kommentin	töihin	pa-
lattuani.	Kuntoutustilanteessa,	 yrit-
täen	 päivä	 päivältä	 saada	 käsiäni	
pelaamaan,	tuli	vastaani	erään	hen-
kilön	 kommentti:	 ’Mikä	 aikaan-
sai	 sinua	kohdanneen	onnettomuu-
den	–	 se	oli	 tohelointi!’	Enpä	ollut	
henkilökohtaisesti	 tuosta	 palaut-
teesta	niin	tohkeissani,	mutta	myö-
hemmin	 mietin,	 miten	 yleistä	 täl-
lainen	analysointi	voikaan	olla	työ-
yhteisössä?	 On	 helppo	 sanoa	 ih-
misten	mokaavan,	möhlivän,	 tohe-
loivan,	 tekevän	 tyhmiä	 ja	 hölmöi-
levän.	 Onko	 ”heitosta”	 kuitenkaan	
ajateltu	 tulevan	 kohteeseensa	 vai-

kuttava	tai	työympäristön	hyväksy-
mä	”totuus”?		

Mitenkäs tuo vointi

Mokasinpa	 pahasti	 oman	 tervey-
dentilani	 tulkinnan	 ja	 työkyvyn	
mittaamisen	 suhteen.	 Paljon	 puhu-
taan	flunssassa	töihin	tulosta	ja	sen	
osalta	 toisten	 tartuttamisesta.	 Toi-
saalta	myös	työkyky,	jaksaminen	ja	
altistuminen	muihin	sairauksiin	ra-
situksen	myötä	on	mahdollista.	Töi-
hin	 paluu	 on	 asia,	 jossa	 kannattaa	
kuunnella	 terveydenalan	 asiantun-
tijoita.	 Liian	 aikainen	 töihin	 paluu	
omalta	 kohdaltani	 on	 kostautunut	
kuntoutuksen	hidastumisena,	kyke-
nemättömyytenä	tekemään	kaikkia	
fyysisiä	 tehtäviä	 ja	 kokopäiväise-
nä	kipuna.	Kylmäkääreet	heti	kotiin	
päästyä	 ranteisiin	 ja	 Burana	 ”helt-
taan”	 on	 tutuksi	 tullutta	 askaretta,	
oli	sitten	arki	tai	pyhä.

Liukkaus ja pakkanen

Talvi	 tulee	 varmasti,	 vaikka	 alku-
syksy	 toisin	 tuntuikin	 näyttävän.	
Liukkaus	 ja	 kylmyys	 tuovat	 jokai-
selle	 haasteen	 liikkumiseen	 ja	 ul-
kona	 työskentelyyn.	 Liukastumi-
sia	 tulee,	 se	 on	 taattu.	Miten	 hen-
kilöt	selviävät	niistä?	Siihen	on	hy-
vä	 jokaisen	 paneutua	 jopa	 ennak-
koon.	 Hyvät	 jalkineet	 talvikelillä	
ovat	”poikaa”	ja	lämpimästi	pukeu-
tuminen	ei	laita	”luita	vihlomaan”.

jatkuu sivulla 6
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Raportointi ja vuoden vaihde

Jos	 sitten	 sattuu	 ”läheltä”	 tai	 huo-
mataan	 puutteita,	 niin	 eiköhän	 jat-
keta	niistä	raportointia,	vaikka	vuo-

jatkoa sivulta 5

Pekeman	Työntekijät	oli	järjestely-
vuorossa,	 kun	 tämän	 vuoden	 yh-
teispalaveri	 Öljy-,	 maakaasu-	 ja	
petrokemian	teollisuuden	sopimus-
alan	 ammattiosastojen	 kesken	 pi-
dettiin	 28.	 ja	 29.	 lokakuuta	 hotel-
li	Haikossa.	Neljästä	ammattiosas-
tosta;	 pekemalaisten	 lisäksi	 Nes-
te	Oilin	 Porvoon	 ja	Naantalin	 se-
kä	Gasum-konsernin	osastoista	oli	
saapuvilla	yhteensä	parikymmentä	
osallistujaa.	
	 Ensimmäisen	 päivän	 päällim-
mäisenä	 aiheena	 käytiin	 läpi	 kes-
kusjärjestöjen	 tekemää	 raamisopi-
musta,	 jonka	 ympäripyöreitä	 koh-
tia	selventääkseen	teknologiateolli-
suus	oli	ehtinyt	pitää	lyhyen	lakon.	
Tuon	toimenpiteen	seurauksena	so-
pimuksen	 sisältö	 ei	 juuri	 liikahta-
nut,	mutta	jotkin	asiat	selkeytyivät.	
Raamisopimuksen	 sisällöstä	 ker-
toi	sopimusalamme	työehtosihteeri	
Toni	 Laiho	 TEAM	 Teollisuusalo-
jen	Ammattiliitosta.	

Sopimusalan yhteispalaveri 

	 Marssijärjestys	 TEAM-liiton	 so-
pimusalojen	kesken	meni	siten,	et-
tä	 ensi	 vaiheessa	 toteuttamisesta	
sovittiin	 meidän	 ja	 kahden	 muun	
sopimusalan	 osalta,	 joita	 loput	 13	
alaa	 seurasivat.	 Kuten	 nyttemmin	
on	selvinnyt,	osapuolet	hyväksyivät	
raamin.	 Sopimuksen	 kesto	 ensim-
mäisen	 kauden	 osalta	 on	 1.2.2012	
–	28.2.2013,	 jonka	alusta	voimaan	
tulee	 2,4	%	 ryhmäohjepalkkojen	
korotus.	 Jälkimmäinen	 kausi	 on	
siitä	 yksi	 vuosi	 eteenpäin	 sisäl-
täen	 1,9	%	 korotuksen.	 Sopimus-
kautta	voidaan	lyhentää	maksimis-
saan	 neljällä	 kuukaudella.	 Palkka-
rakenteisiin,	 kuten	 uuden	 oppimi-
sen	 huomioiminen,	 ei	 tällä	 ratkai-
sulla	edelleenkään	saada	parannus-
ta.	Sellaiset	muutokset	siis	siirtyvät	
vähintäänkin	vuoteen	2014.	
	 	 Sopimusalan	 yritysten	 liiketoi-
minnallinen	kehitys	on	kovaa	luok-
kaa.	 Tulokset	 näissä	 taloissa	 ovat	
aivan	eri	tasoa,	kuin	palkkaratkai-

sut	 osoittavat.	 Kuitenkin	 jopa	 tes-
korotuksia	on	laskettu	vieläpä	vää-
rin	ja	 työntekijät	ovat	 joissakin	ta-
pauksissa	saaneet	palkkoja	vähem-
män	 kuin	 työehtosopimus	 edellyt-
tää.	 Nämä	 tapaukset	 on	 kuitenkin	
onnistuttu	sopimaan.	
	 Yhteispalaverin	 toisena	 päivänä	
käytiin	 vilkas	 keskustelu	 mm.	 jä-
senhankinnan	 tehostamisesta.	 Sii-	
hen	 voitaneen	 löytää	 ratkaisuja,	
mutta	katsottiin	kuitenkin	että	nä-
mä	 toimet	 on	 saatava	 keskitetys-
ti	 liikkeelle	 koko	 liiton	 kentässä.	
Myös	ammattiosastojen	välisen	yh-
teistoiminnan	 osalta	 nähtiin	 yhtei-
sesti	 parantamisen	 tarpeita.	 Tä-
mä	 tarve	 nähtiin	 tes-valmistelu-
jen	 osalta	 erityisen	 suureksi,	 mut-
ta	 myös	 muuten.	 Yksi	 sellainen	
alue	on	Neste	Oilia	koskeneet	vuo-
sia	 jatkuneet	 palkkausjärjestelmän	
muutosneuvottelut,	 jotka	 tällä	 erää	
ovat	taas	keskeytyksissä.	(HLT)

si	 vaihtuukin.	 Tammikuu	 on	 ol-
lut	aina	ihmeen	hiljaista	aikaa,	lie-
kö	sitten	vuoden	jälkeistä	väsymys-
tä	tai	alkuvuoden	kankeutta?	

Rauhallista	Joulun	aikaa	ja	menes-
tyksekästä	Uutta	Vuotta!

Pasi 
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Toimintatapojen muutoksessa 
työntekijät unohdettu

Asioiden hoito
Niiden	saattaminen	neuvottelemalla	
yhteistyössä	 päätökseen:	 Jos	 ei	 on-
nistuta	 paikallisesti	 saavuttamaan	
tulosta	neuvotteluissa,	niin	asia	siir-
retään	yhteisesti	sopien	liittotasolle.
	 Näin	 aikoinaan	 oli	 tapana	 asi-
oita	 hoitaa.	 Nykyinen	 toimintata-
pa	on	 tältäkin	osin	muuttunut.	Tä-
mä	 näkyy	mm.	 asioiden	 listaantu-
misena.	Räikein	 esimerkki	 on	 vii-
meisen	kahden	vuoden	aikana	ollut	
erimielisyys	 sunnuntaikorotuksen	
pohjaan	laskettavista	palkan	osista.	
Asia	 on	 tätä	 kirjoitellessani	 edel-
leen	kesken.	Tähän	tilanteeseen	on	
ollut	hyvänä	taustavaikuttajana	liit-
tomme	TEAM.	

Liittotason oudot kommentit
Liittotason	 kommenteissa	 on	 kuu-
lunut,	 ettei	 erimielisyysmuistioi-
ta	 kannata	 tehdä,	 vaan	 asiat	 tulee	
hoitaa	 paikallisesti.	 No	 selvää	 on	
tietenkin	 se,	 että	 asiat	 on	 pyrittä-
vä	 hoitamaan	 paikallisella	 tasolla.	
Näin	 ei	 kuitenkaan	 aina	 ole	mah-
dollista.	 Tästä	 syystä	 neuvottelu-
järjestys	onkin	käsitykseni	mukaan	
aikanaan	 sovittu.	 Selvää	 on	 myös	
se,	ettei	ammattiosastomme	ole	yh-
tään	 erimielisyysmuistiota	 huvik-
seen	 tehnyt.	 Jokainen	 paperi	 on	
tarkkaan	mietitty	kun	muuta	vaih-
toehtoa	ei	ole	ollut.
	 On	 vaikea	 ymmärtää	 liiton	 toi-
mintaa	kuultujen	kommenttien	poh-
jalta.	 Ensimmäisen	 kerran	 ammat-
tiosaston	 historiassa	 liiton	 puolel-
ta	 torjutaan	 neuvottelujärjestyksen	
mukainen	toiminta.	Toivon	mukaan	
tämä	munaus	liiton	osalta	jää	tähän	
yhteen	sähläykseen!	

Ongelmat jatkuvat henkilöstö-
hallinnossa
Paikallisen	 tason	 toimintaa	henki-
löstöhallinnon	osalta	on	 tullut	kri-
tisoitua	 aiemminkin.	 Jonkun	 ver-
ran	 olen	 koettanut	 laittaa	 sitä	 ko-
kemattomuuden	 piikkiin.	 Mutta	
näin	pitkään	jatkuneet	ongelmat	ei-
vät	enää	selity	silläkään.	Toisaalta,	
kun	asiat	etenevät	hitaasti,	eikä	nii-
hin	puututa	millään	tasolla,	kertoo	
kai	 siitä	 että	 nykytoiminta	 hyväk-
sytään	 yhtiössä.	 Olen	 ollut	 myös	
havaitsevinani	 että	muut	henkilös-
töryhmät	 ovat	 valmiita	 melkein-
pä	 mihin	 vain,	 joten	 työntekijöi-
den	 tehtäväksi	 jää	 sitten	 ongelmi-
en	 esiintuonti	 ja	 niihin	 puuttumi-
nen.	Usein	kuulee,	kun	jonkun	asi-
an	asettaa	kyseenalaiseksi,	että	kun	
muut	henkilöstöryhmät	ovat	jo	sen	
hyväksyneet.	

Ristiriitaisuuksia ruokitaan
Pari	 tuttua	 esimerkkiä	 siitä	 kuin-
ka	 ristiriitaisuutta	 ruokitaan:	 Kun	
työntekijöitä	 toivotaan	 opex	 ym.	
projektiryhmiin	 osallistumiseen,	
niin	 samanaikaisesti	 tarjotaan	 eri-
tasoista	 kokouspalkkiota.	 Lähtö-
kohtaisesti	 on	 jo	 outoa,	 että	 jo-
ku	henkilöstöryhmä	näin	ajattelee.	
Työntekijät	eivät	sitä	tietenkään	pe-
riaatteessa	 hyväksyneet,	 sillä	 ben-
samakilla	 olemme	 vielä	 samanar-
voisia.	
	 Toinen	 tuttu	 ja	 hyvä	 esimerkki	
ristiriitaisuudesta	 on	 työnopastuk-
sen	 ja	 erikoisvastuualueiden	 osal-
ta.	Jos	näitä	hommia	tekee	sunnun-
taisin	 tai	 suurjuhlapyhinä	 ei	 niistä	
saatua	korvausta	lasketa	sunnuntai-
korotuksen	 pohjaan	 yhtiön	 tämän	

hetken	 tulkinnan	mukaan,	 tehdas-
kohtaisia	lisiä	lukuun	ottamatta.
	 Eikö	 näihin	 edellä	 mainittuihin	
tehtäviin	 osallistuvia	 pitäisi	 päin-
vastoin	kannustaa?	Nykylinjan	 jat-
kuessa	 viedään	 motivaatio	 ja	 on	
vaikeaa	saada	henkilöitä	ko.	tehtä-
viin.

Nykylinjaan on saatava muutos
Kyllähän	 sitä	 tulee	 joskus	 miet-
tineeksi	 miten	 pitkään	 nykyisel-
lä	 toimintamallilla	 aiotaan	 jatkaa?	
Onko	 siitä	 vain	 tullut	 ikään	 kuin	
tapa	 toimia?	 Öljyn	 sopimusalal-
la	nykyinen	 toimintamalli	on	vain	
varjo	 entisestä,	 jolloin	 asioita	 ra-
kennettiin	 yhteistyössä	 ammatti-
osastojen	 kesken.	 Palkkausjärjes-
telmän	 kehitystyö	 oli	 yksi	 sellai-
nen	asia	jota	pohdiskeltiin	yhdessä.	
Tänä	 päivänä	 puskaradio	 on	 tässä	
asiassa	 lähes	 ainoa	 tiedon	 välittä-
jä.	Liitto	oli	ennen	yhteenliittymiä	
luotettava	 kumppani.	 Kun	 erimie-
lisyysmuistio	 jouduttiin	 tekemään,	
se	myös	eteni	 liittojen	välille.	Yh-
tiötasolla	 paikallisen	 tason	 harkit-
semattomalla	 toiminnalla	 vaaran-
netaan	tärkeitä	työntekijöiden	osal-
listumiseen	 ja	 kouluttamiseen	 liit-
tyviä	 asioita.	 Voi	 siis	 todeta	 että	
tökkii	vähän	tasaisesti	kaikilla	rin-
tamilla.
	 On	 tasan	 kaksi	 vaihtoehtoa	 hoi-
taa	 asioita	 jatkossa.	 Joko	 hyväk-
sytään	 nykyinen	 toimintamalli	 ja	
annetaan	 kaikenlaisen	 aktivitee-
tin	 hiipua	 pikku	 hiljaa.	 Kärsijänä	
on	viime	kädessä	koko	henkilöstö.	
Toinen	 vaihtoehto	 on	 ryhdistäyty-
minen	 kaikilla	 tasoilla	 ja	 asioihin	
puuttuminen	henkilöstön	lähtökoh-
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dista.	 Yhteistyössä	 käsittely	 ja	 ta-
lonpoikaisjärjen	 käyttöönotto,	 oli	
sitten	 kysymys	 palkka-,	 työaika-	
tai	muista	 työsuhteen	ehtoihin	liit-
tyvistä	asioista.

Ja lopuksi vähän positiivistakin
Positiivisten	 asioiden	 osastollakin	
on	 tapahtumia.	 Yksi	 sellainen	 on	
PE2:n	tulevat	investoinnit	ensi	vuo-

den	 suurseisokissa.	 Ne	 varmenta-
vat	 ja	 tuovat	mukanaan	 jatkuvuut-
ta	tuleville	vuosille.		Ensi	vuosi	tu-
lee	näin	olemaankin	haasteellinen.	
Seisokkiin	 liittyvät	 työaika-	 ym.	
kysymykset	 ja	 seisokkipalkkioso-
pimukset	 onkin	 tehtävä	 huolella.		
Jotta	seisokeille	voidaan	luoda	on-
nistumisen	mahdollisuudet,	on	 so-
pimusehtojen	 peukalointi	 kiristä-

vään	suuntaan	unohdettava	heti	al-
kuunsa.	

Kari Koistinen

Operaattori	 Kari	 Koistinen	 toi-
mi	 Pekeman	 osaston	 pääluotta-
musmiehenä	10	vuotta	vv.	1985-
1994.	 Kari	 jatkaa	 edelleen	 PE	
2:n	osastonluottamusmiehenä.	

Tätä	 spekulaatiota	 on	 viimeisten	
viikkojen	 aikana	 saanut	 	 seurata		
on		sitten	avannut		telkkarin	tai		aa-
mulehden.		Tällaisen	perustallaajan	
näkökulmasta	 asia	on	vähän	häm-
mentävä.	 Puheet	 eurobondeista	 ja	
erilaisista	rahastoista	alati	uusiutu-
vine	 termistöineen	 sekoittavat	 ta-
vallisen	kansalaisen	pään.
	 Etelä-Euroopan	 maiden	 holtitto-
man	 rahankäytön	 seurauksena	 ol-
laan	 nyt	 ehkä	 pahimmassa	 lirissä	
kuin	mitä	tähän	mennessä	on	kos-
kaan	koettu.	Taas	kerran	ollaan	ta-
vallisen	 veronmaksajan	 kontol-
le	 kaatamassa	 iso	 lasku	 pankkien	
holtittoman	 toiminnan	 seuraukse-
na.	
	 Luin	 Kauppalehden	 artikkelin	
2.12.,	 jossa	 todetaan	 että	 tavalli-
sen	 suomalaisen	 ei	 tarvitse	 varau-
tua	 euron	 hajoamiseen.	 Eli	 asian-
tuntijat	 eivät	 usko	 euron	 hajoami-

Tuleeko markka ja kaatuuko euro?
seen.		Toinen	asia	lienee	se	kuinka	
paljon	eurossa	roikkuminen	kynsin	
hampain	 tavalliselle	 veronmaksa-
jalle	tulee	maksamaan.
	 Kreikan	 irrottautuminen	 euros-
ta	olisi	pitänyt		tapahtua		jo	aikoja	
sitten.	On	 näin	 duunarin	 näkökul-
masta	vaikea	ymmärtää	miksi	suo-
malaisen	 veronmaksajan	 on	 olta-
va	 lompsa	ojossa	 tässä	 tilanteessa.	
Kreikalla	 kun	ei	mitä	 todennäköi-
simmin	 ole	 mahdollisuutta	 hoitaa	
talouttaan	 kuntoon.	 Holtittomas-
ta	 tavasta	 hoitaa	 asioita	 ei	 taika-
tempuilla	 kuiville	 päästä	 nopeas-
ti.		Holtittomuus	kun	on	ollut	maan	
perinne	jo	vuosikymmeniä.
	 Tavallisen	 suomalaisen	 näkökul-
masta	 tilanne	 on	 joka	 tapauksessa	
huono.	 Kävi	 tässä	 hässäkässä	 mi-
ten	 päin	 hyvänsä.	 	 Ensimmäisenä	
tämän	 sähläyksen	 seuraukset	 al-
kavat	 näkyä	 tilauskirjojen	 kaven-

tuman	 myötä.	 	 Tämän	 seuraukse-
na	sitten	lisääntyvät	yt	-neuvottelut.	
Niistä	on	jo	nyt	saatu	lukea	paikal-
lislehdistäkin.	 Lyhytnäköisyys	 on	
se	pahin	virhe	mikä	tässä	tilantees-
sa	ollaan	herkästi	 tekemässä.	 	Fik-
su	firma	katsoo	asioita	pitemmällä	
janalla,	eikä	ensimmäisenä	lomau-
ta	tai	irtisano	työntekijöitään.
	 Palkansaajat	 ovat	 kantaneet	 kor-
tensa	kekoon	talouden	vakauttami-
seksi	suostumalla	laajalla	rintamal-
la	 raamiratkaisuun.	 Matalatasoi-
sella	 palkkaratkaisulla	 valtakun-
taan	saatiin	kahdeksi	vuodeksi	työ-
rauha.
	 Nähtäväksi		jää	sopimuksen		mah-
dolliset		työllisyyttä		tukevat	vaiku-
tukset.	 	 Mikäli	 epävarmuuden	 tila	
jatkuu	 jatkumistaan	 saattavat	 nä-
mäkin	toiveet	haihtua	ilmaan	kuten	
joskus	ennenkin.	

Kari Koistinen

Marraskuun	 Palkkatyöläinen	 tie-
tää	 kertoa,	 että	 teollisuuden	 sään-
nöllisen	 työajan	 tuntiansio	 nousi	
keskimäärin	 2,2	 prosenttia	 viime	
vuoden	 toiselta	 neljännekseltä	 tä-
män	 vuoden	 toiselle	 neljänneksel-
le.	 Säännöllisen	 työajan	 tuntiansio	
nousi	 viime	 vuoden	 toisen	 neljän-
neksen	15,39	eurosta	15,73	euroon.		

 Reaaliansiokehitys pakkasella
Miesten	 säännöllisen	 työajan	 an-
siot	 nousivat	 15,82	 eurosta	 16,14	
euroon	 tunnilta.	Naisten	 tuntiansi-
ot	nousivat	13,36	eurosta	13,70	eu-
roon.	Inflaation	kiihtymisen	vuok-
si	reaaliansiot	kuitenkin	pienenivät	
1,2	prosenttia.
	 Tällainen	siis	oli	kehitys	jo	ennen	
voimaan	 tulevaa	 raamisopimus-

ta,	joka	jälleen	käytännössä	asettaa	
palkankorotuksille	maksimit.	Kos-
ka	 työnantajajärjestöt	 ja	yksittäiset	
työnantajat	 huolehtivat	 kyllä	 ylä-
rajoista,	 tulisi	 työehtosopimuksilla	
alkuperäisen	 tarkoituksen	 mukai-
sesti	asettaa	vain	palkankorotusten	
vähimmäistasot.	

Hannu Lindqvist
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Työntekijöitä	 edustavat	 työsuoje-	
luasiamiehet	 tulee	 valita	 osastoit-
tain	/	vuorottain	vuoden	2011	lop-
puun	 mennessä.	 Toivon	 keskuste-
lua	 osastoilla	 työntekijöiden	 asia-
miesten	valitsemiseksi!	Mikäli	ha-
lukkaita	 on	 enemmän	 kuin	 yksi	
kyseiseen	 tehtävään,	 järjestetään	
vaalit.	

Ammattiosaston syyskokous
Pekeman	 Työntekijät	 ry	 piti	 syys-
kokouksensa	 10.	marraskuuta.	 Pu-
heenjohtajaksi	 vuodelle	 2012	 va-
littiin	 jatkamaan	 edelleen	 instru-
menttiasentaja	 Jari	 Voutilainen.	
Hallituksen	 valmistelema	 tulevan	
toimintavuoden	 toimintasuunnitel-
ma	hyväksyttiin	pienin	lisäyksin.	
	 Kokoukselle	 oli	 saapunut	 pa-
ri	 kirjelmää	 koskien	 tyytymättö-
myyttä	 TEAM-ammattiliiton	 toi-
mintaa	 kohtaan.	 Esitetty	 kritiikki	
koski	 tes-prosessia,	 suhtautumis-
ta	 erimielisyysmuistioihin	 ja	 sopi-
musalan	 sisäistä	 yhteistoiminnan	
tasoa.	 Tilaisuudessa	 esitetty	 kri-
tiikki	 käsiteltiin	 ja	 kuultiin	 liiton	
edustajana	 kokoukseen	 osallistu-
neen	 työehtosihteeri	 Toni	 Laihon	
selvitykset	 liiton	 toimista.	 Laiho	
totesi	 liiton	 olleen	 tukemassa	 am-
mattiosastoa	 kaikissa	 esiin	 nous-
seissa	 tapauksissa	 sekä	olevan	vii-
koittain	 yhteydessä	 pääluottamus-
miehen	 kanssa.	 Toimintaympä-
ristö	 Borealiksessa	 tiedetään	 vai-
keaksi,	 joka	 kuormittaa	 sekä	 am-
mattiosastoa	että	liittoa	sellaisissa-
kin	seikoissa,	joista	yleensä	muissa	
yhtiöissä	 ei	 tarvitse	 kiistellä.	 Lai-
ho	myönsi	oikeaksi	 havainnon,	 et-
tä	sopimusalan	painoarvo	liiton	si-
sällä	 on	 vähentynyt.	 Se	 on	 jäsen-

määristä	johtuva	luonnollinen	seu-
raus.	Jäsenistön	taholta	esitettiin	ja	
on	 esitetty	 muissakin	 yhteyksissä	
entistä	 kriittisempää	 otetta	 työnte-
kijöitä	hiertävien	asioiden	tolalleen	
saamiseksi.		
	 Kokouksessa	 valittu	 yhdistyksen	
hallitus	 vuodelle	 2012:	 Elof	 Juse-
lius,	 Esa	 Karppinen,	 Kari	 Koisti-
nen,	Harri	Kortelainen,	Jari	Koski-
nen,	Jyri	Laine,	Aarne	Lehonmaa,	
Hannu	Lindqvist,	Keijo	Pulkkinen	
ja	Veli-Matti	Raijonkari.	

Varajäsenet	 valitsemisjärjestykses-
sä:	 Veikko	 Höök,	 Jarmo	 Vester-
backa,	 Antero	 Kääriäinen,	 Matti	
Hakkarainen,	 Uolevi	 Wallius,	 Pa-
si	 Mäntysaari,	 Pekka	 Lampinen,	
Heikki	 Karppinen,	 Jami	 Voutilai-
nen	ja	Esa	Vainonen.	
	 Muut	valinnat	tehdään	joulun	al-
la	 uuden	 hallituksen	 järjestäyty-
miskokouksessa.	 Kaikki	 valinnat	
julkaistaan	 vuoden	 2012	 ensim-
mäisessä	Virikkeessä	helmikuussa.	
(HLT)

Syyskokous kiinnosti jäsenistöä sen verran laajalti, että kokoustilana 
käytetty Näsin Krouvin kabinetti täyttyi kokonaan. 

Työsuojeluasiamiehet 2012-2013
	 Työsuojeluasiamiesten	tehtävät	pe-	
rustuvat	työehtosopimukseen.	Sopi-
muksessa	mainitaan,	 että	 työsuoje-
luasiamiehen	 tehtävänä	 on	 osallis-
tua	 toimialuettaan	 koskevien	 työ-
suojelun	yhteistoiminta-asioiden	kä-
sittelyyn	 ja	 toteutukseen.	 Asiamie-
hillä	on	oikeus	osallistua	 työnanta-
jan	kanssa	sovittuihin	koulutuksiin.	

Osastoille on jaettu työsuojelu-
asiamiesilmoituskaavakkeita, jot-
ka toivon lähetettävän allekirjoit-
taneelle mahdollisimman pian.
            

Mikäli	kysyttävää,	niin	ota	yhteyttä!	
Yhteistyöterveisin 
Pasi	Mäntysaari	3048,	050-379	4050	
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Miehemme Aasiassa
Phnom	 Penhissä	 löytyi	 suomalai-
somisteinen	 hotelli	 Sakura.	 Poiki-
en	 hotellibisnes	 näytti	 heppoisel-
ta,	 rakennus	 oli	 huonokuntoinen	
ja	 suunnitelmat	 suuret.	 Matkailu	
oli	 viime	 vuosina	 notkahtanut	 ja	
myöhemmin	Tero	ja	Sami	poistui-
vatkin	 alalta.	Meille	Martin	 kans-
sa	 20	 dollarin	 huone	 kelpasi	mai-
niosti	pariksi	päiväksi,	jona	aikana	
tutustuimme	 Kambodzan	 pääkau-
pungin	 kaaokseen	 ja	 hommasim-
me	 viisumit	 Laosiin.	 Omistajien	
pyynnöstä	henkilökunta	myös	aut-
toi	monin	tavoin	meitä	orientaaliin	
eksyneitä	orpoja	operaattoreita.	
	 Elintaso	on	 alhaisempi	 ja	 palve-
lut	hitaampia	kuin	Thaimaan	turis-
tikaupungeissa.	 Marttia	 kiinnosti	
erityisesti	hintataso,	joka	on	reilus-
ti	 alhaisempi.	 Kambodzasta	 tulee	
naapurilleen	vielä	kova	kilpailija	ja	
sinne	muuttamisen	toinen	valtti	on	
viisumien	 mutkattomuus	 verrattu-
na	Thaimaan	pahasti	byrokratisoi-
tuvaan	järjestelmään.	
	 Maan	 oman	 valuutan	 realin	 rin-
nalla	 USD	 kelpaa	 kaikkialla.	 Ra-
hojen	kanssa	tullut	ongelma	ei	ollut	
niinkään	niiden	puute,	vaan	isojen	
setelien	 rikkominen.	 Ihan	 pelkäs-
tään	 sen	 johdosta	 jouduimme	 vä-
lillä	 poikkeamaan	 supermarketis-
sa	ostamassa	pienen	pullon	höntön-
tönttöä…
	 Phnom	Penh	on	peri-aasialainen	
hälinäcity.	Kaupunkina	se	on	nuo-
ri;	perustettu	1866.	Sen	suurimmat	
nähtävyydet	ovat	Royal	Palacen	ja	
Silver	 Pagodan	 ohella	 viime	 vuo-
sikymmenien	 sisällissotakauden	
kauhujen	 näyttämöitä.	 Kiersimme	
niitä	 tuktukilla,	 poiketen	 välillä	
syömässä	 Mekongin	 rantakatujen	
ravintoloissa.	Meidän	kuljetusoike-

Osa 4

udestamme	 hotellin	 ovella	 synty-
nyt	kuskien	välinen	kiista	oli	kova-
ääninen.	Kuskeille	osoitteiden	 löy-
täminen	 oli	 työlästä,	 koska	 he	 aa-
sialaiseen	 tapaan	 enemmän	 tees-
kentelivät	ymmärtävänsä	englantia	
kuin	osasivat.	
	 Laitakaupungilla	 Mekongin	 tul-
viessa	paska	 ja	mätä	haisee,	 roska	
ja	 saasta	 hallitsee	 maisemaa.	 Tie	
Killing	Fieldsiin	on	pölyinen	ja	pa-
kokaasuinen,	 mutta	 paikan	 pääl-
lä	 odottaa	 vaikuttava	 pääkallopy-
ramidi.	Kemianteollisuutta	Pol	Po-
tin	 aikaiset	 tuhoamisleirit	 tukivat	
runsaan	 kemikaalien	 käytön	 kaut-
ta.	Niitä	 oli	 tämänkin	 leirin	 9000	
ruumiin	käsittely	vv.1975-79	kulut-
tanut	rekkalasteittain.	Jos	itse	pää-
kallotorni	 ei	 mykistänyt,	 niin	 sen	
teki	Kuoleman	Kenttien	 yhteyteen	
sijoitettu	 Kansanmurhamuseo.	 Sa-
maan	 sarjaan	 kuuluu	 itse	 kaupun-
gissa	museoituna	 oleva	Tuol	 Slen-
gin	kidutusvankila.	

Humalainen kuski ja maailman 
8. ihme
Maailman	8.	 ihmeeksi	sanottuihin	

Angkor	Watin	 rauniotemppeleihin	
tutustuminen	 edellytti	 päivän	 bus-
simatkaa	luoteeseen	tulvivan	Tonle	
Sapin	rantatietä.	Maisema	poikkesi	
edukseen	Thaimaasta.	Se	oli	kaik-
kine	vesipuhveleineen	paljon	luon-
nonmukaisempaa,	 ei	 teollisuutta,	
vaan	 käsityötä.	 Kun	 tien	 varressa	
osti	evästä,	ei	tarvinnut	kysellä	oli-
ko	 se	 ”lähiruokaa”.	 Erään	 pysäh-
dyspaikan	 vessavahtina	 toiminut	
tyttö	 ihmetteli	 valtavaa	 kokoam-
me	ja	hiipi	katselemaan	oviluukul-
le	 asiointiamme.	 Kussakin	 kyläs-
sä	 seisoo	 iso,	muurien	ympäröimä	
kansanpuolueen	talo.
	 Iltapimeässä	 tultiin	 perille	 Siem	
Reapin	bussiasemalle,	 joka	oli	 tul-
van	 saartama.	 Sieltä	 ei	 siis	 jalkai-
sin	 päässyt	 ulos	 ja	 jouduimme	ot-
tamaan	 röyhkeän	 tuk-tuk-kuskin.	
Mies	 oli	 humalassa,	 mutta	 toinen	
kuski	 hoiti	 ajamisen.	 Siinä	 tilan-
teessa	 emme	 pystyneet	 kilpailut-
tamaan	kuljetusta	ja	tämä	vei	ihan	
muuhun	hotelliin,	kuin	meidän	ha-
luamaamme	 Sidney	 Angkoriin.	
Saimme	 torjuntavoiton	 ilmoitettu-
amme	ettemme	huoli	huonetta,	jos-

Kambodzan maaseutua Kampong Thumissa



11

sa	ei	ole	jääkaappia.	Juoppo	joutui	
ajattamaan	 kuskinsa	 toiseen	 paik-
kaan,	 jonka	 portaille	 sitten	 pot-
kimme	sandaalimme.	
	 Taitavana	tyrkyttäjänä	tyyppi	on-
nistui	 myymään	 itsensä	 seuraa-
vaksi	 päiväksi.	 Ikävä,	 eritoten	 aa-
sialaisten	 kuskien	 tapa	 on,	 että	 he	
usein	härkäpäisestikin	pitävät	kiin-
ni	omista	osoitteistaan.	Saamistaan	
commissioneista	 johtuen	 he	 eivät	
aja	 asiakkaan	 haluamiin	 paikkoi-
hin,	 joiden	 halvemmista	 hinnois-
ta	matkakirjat	kertovat.	Martin	Lo-
nely	Planetin	avulla	löysimme	mo-
nia	pienen	budjetin	ratkaisuja.	Kus-
kimme	 arvosteli	 ankarasti	 kirjaa,	
mutta	jos	tyytyy	huoneiseen	ilman	
ilmastointia,	 voi	 sellaisen	 saada	 7	
dollarilla.
	 Aamuyhdeksältä	 ystävämme	 tu-
li	 ilman	 apukuskiaan	 niin	 jurpak-
keessa,	 että	Martti	 komensi	 hänet	
neljäksi	 tunniksi	nukkumaan.	Var-
sinainen	 temppelin	 raunioihin	 tu-
tustuminen	 siirtyi	 sitä	 seuraavaan	
päivään,	jonne	lähdimmekin	jo	aa-
mulla	puoli	kuudelta.	
	 Rauniot	 ovat	 ehdottomasti	 näke-
misen	arvoiset,	ainutlaatuiset	ja	mie-
leen	 jäävät.	 Angkor	 kuitenkin	 kär-
sii	 jo	massaturismin	 lieveilmiöistä.	

Tämä	 ilmenee	 eten-	
kin	 häikäilemättömä-
nä	pakkokaupusteluna	
ja	 vaikka	monet	mie-
lellään	 viettävät	 rau-
nioilla	useamman	päi-
vän,	 riitti	 meille	 reilu	
puolikas	päivä.	

Rahalle vastinetta
Reppumatkaajan	 tu-
lee	aina	syödä	paikal-
lista	 ruokaa.	 Khme-
rien	 keittiö	 on	maail-
mankuulu.	Jos	ei	pidä	
torakoista,	 nilviäisis-
tä,	 rotista,	 käärmeis-
tä	tai	muusta	spesiaa-
lista,	 löytyy	 tarjontaa	
kala-,	 kasvis-	 ja	 lihalistoilta.	 Hin-
ta-laatusuhde	on	 täydellinen	 ja	 sa-
moin	 on	 kehon	 hoitoon	 erikoistu-
neilla	 käsityöläisillä.	 Tunti	 pen-
kissä,	 jossa	 hierotaan	 pää	 silmä-
luomista	 alkaen	 sekä	 koko	 yläk-
roppa	 alarajana	 nivuset,	 kustantaa	
3,5	USD.	Sellaisessa	penkissä	sain	
tähän	 asti	 ainoat	 syyrialaiset	 ystä-
väni,	jotka	myös	pitivät	kokemusta	
maailman	parhaana	alallaan.	
	 Vaikka	 tarkkaa	 aikataulua	 ei	 ol-
lut,	 vältimme	 jahkailua.	 Ostimme	

Kuoleman Kenttien kahden dollarin pääsymak-
su ei päätä huimaa eikä maisemassakaan ole vi-
kaa. Choeung Ek Stupa –muistomerkki pitää si-
sällään tuhansien pääkallojen vitriinit

Angkorin raunioilla eivät työt lopu kivityöläisiltä

Ojasen Martti ja puolen taalan tuoppi

14	 dollarin	 bussiliput	 halki	 maan	
niin	 pitkälle,	 kuin	 yhtenä	 päivänä	
ehtisimme	 kohti	 Laosin	 rajaa.	 Ai-
kaa	 säästääksemme	 noudatimme	
sellaista	 reppumatkailijan	 periaat-
teena,	 että	 pyrimme	olemaan	 aina	
pari	askelta	itseämme	edellä.	Mei-
dät	 noudettiin	 hotellista	 kuuden	
jälkeen	 aamulla,	 joka	 mahdollisti	
täyden	päivän	bussitaipaleen.	

Hannu Lindqvist
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Viikkovuokrauksen vaihtopäivä on perjantai (klo 14 -> pe klo 14). Viikko-
vuokraukset ovat etusijalla viikonloppu- ja päivävuokrausta. 
 Osaston työssäkäyvät jäsenet ovat etusij. ennen eläkkeellä olevia ja mui-
ta järjestäytyneitä (lopullinen vahv. n. 2 vko ennen varausta) Varaaja tulee 
saamaan tietopaketin/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 7.12.2011 x = vapaa

Ammattiosastomme jäsenille: 
Talvikaudella hinnat: 120€ viikko tai 50 € viikonloppu tai 20€ vrk 
Kesäkaudella hinnat: 170 € viikko tai 75€ viikonloppu tai 25€ vrk.

Muut järjestäytyneet:
Kulukorvaus lisätään edellä mainittuihin hintoihin; 
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

    Osake 5 Osake 58
Kesäkausi
Vko  51 16.12.–23.12. x x
Vko 52 23.12.–30.12. x x
Vko 1 30.12.–06.01. x x
Vko 2 06.01.–13.01.  x
Vko 3 13.01.–20.01. x x
Vko 4 20.01.–27.01. x x

Virike toivottaa lukijoilleen

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!


