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NRO 3/13
Juhannus

Pekeman Työntekijät ry
TEAM os. 100  

Vakansseja meni

Virike toivottaa

Virkistävää juhannusta
ja mitä parhainta kesää!

Maaliskuussa alkaneet Borealis 
Polymers Oy:n yt-neuvottelut väen 
vähentämiseksi päättyivät 3. tou-
kokuuta. Tilanne yhtiön tavoitteen 
osalta eli neuvottelujen kulues-
sa ja alkuperäinen 35 päätä typis-
tyi 21:een, koska osa ehti jo pois-
tua vahvuudesta. Pekeman ammat-
tiosaston vakanssit vähenevät 13:lla 
ja muiden henkilöstöryhmien kah-
deksalla. 
 Irtisanomisia ei tule. Todellisuu-
dessa niitä ei ollut alun perin edes 

odotettavissa. Yt-taktiikkaa käy-
tetään neuvottelujokerina, joka te-
keekin koko yt-laista lain irviku-
van. Irtisanomisen uhkaa hyväk-
si käyttäen työnantaja saa helposti 
mieleisensä lopputuloksen asioissa, 
jotka pitäisi hoitaa normaalin neu-
vottelujärjestyksen kautta. Uhan 
alla neuvotteleminen on teatteria. 
 Vähennystarpeen perusteet olivat 
enemmän kuin kyseenalaiset. Nii-
tä oli etsimällä etsitty talon sisältä 
ja ulkoa, eikä luottamus yhtiön joh-

toon kasvanut neuvottelijoiden sil-
missä. 
 Ammattimiehiä lähtee ihan va-
paaehtoisestikin aina kun työtilai-
suuksia ilmaantuu. Nykyisellä po-
litiikalla Borealis ei kykene kilpai-
lemaan teamilaisten ammattialan 
työnantajana. Öljytuotannon huip-
pu sivuutettiin v. 2006, jonka joh-
dosta bioenergiaa tuottavia laitok-
sia aletaan rakentaa kiihtyvään tah-
tiin ja mm. ne imevät hyvää työnte-
kijäainesta. 
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Seuraava Virike il-
mestyy viikolla 40. 
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on olta-
va toimitussihtee-
rillä 24. syyskuuta 
mennessä.

KIRJOITTELE!

Porvoon Vappu keräsi 
sankoin joukoin työväkeä

www.pekemantyontekijat.fi

Porvoon keskustassa järjestettiin yksi 60:stä maamme työväen vapputapah-
tumasta. Keskimäärin ne keräsivät yli tuhat henkeä kukin, Porvoossa reilusti 
enemmän. 
 

Vaikka nyt eletään jo juhannusta, on aihetta palata vielä vapun-
päivän aurinkoiseen työväenjuhlaan Porvoossa, joka alkoi Pu-
naisten haudalle kulkeneella lippukulkueella ja ay-lakimies 
Mikko Vartiaisen pitämällä puheella. 
 Suomen sitoutuminen EU:hun, imperialismin ja pääoman liit-
toon, on aiheuttanut sen, ettei yhteiskunta kykene enää tarjoa-
maan väestölleen elämän perusasioita, totesi Vartiainen. Hän lu-
etteli joukoittain elintason heikennyksiä, joita kapitalismi on jo 
Suomessa aiheuttanut. Vartiainen viittasi yksityistämisiin ja uu-
simpiin tulonsiirtoihin – yhteisöveron 960 miljoonan euron siir-
toon työtätekeviltä pörssiyhtiöille sekä 900 miljoonan euron va-
rallisuusvero- ja kelamaksun siirtoon, joiden vaikutuksesta me-
noja – toisin sanoen kansan itse maksamia palveluja - on karsit-
tava. Vartiaisen siunausta ei saanut mikään hallituspuolue. 
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Lakotko syynä talouden 
yskimiseen?

Puheenjohtajan pääkirjoitus:

Jari Voutilainen

Sattuipa käsiini Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n 
Prima-lehti 2/2013, joka on monen sortin kapitalis-
tien pää-äänenkannattaja. Lehdessä asiantuntija 
Tuija Vehviläinen on huolestunut työtaisteluista, joita 
hänen mukaansa 2012 oli EK:n jäsenyrityksissä 91. 
Hän valittaa, että Suomessa kynnys uhata ja toimeen-
panna työtaisteluja on matala ja hänen mukaansa 
parannuksena tilanteeseen on työrauhaa koskevan 
lainsäädännön uusiminen. 
 No, tässä ei ole mitään uutta vuorineuvosten etujär-
jestöltä. Aina se on vaatinut lakkokieltoa ja ollut vie-
mässä työläiseltä viimeisenkin mahdollisuuden puo-
lustaa oikeuksiaan! EK:lta tuntuu kadonneen ylimie-
lisyydessään suhteellisuudentaju. Lakkojen takia Suo-
men talous ei yski. 
 Tilastokeskuksen mukaan 2012 käytiin 86 työtais-
telua, edellisenä vuotena niitä oli 163. Työtaisteluihin 
osallisten työntekijöiden lukumäärä oli vuonna 2012 
vain neljänneksen edellisvuoteen verrattuna yltäen 
vajaaseen 15 000:een, määrä oli vähemmän kuin kos-
kaan aiemmin 1970-luvulta lähtien. Menetettyjä työ-
päiviä oli noin 17 000, joka on vain runsaan kym-
menyksen edellisvuotisesta. Työtaisteluista suurin 
osa, 75 kappaletta, oli lakkoja, ylityökieltoja oli kah-
deksan ja saartoja kolme. Työtaistelun syy oli lähes 
puolessa työtaisteluista työvoiman vähennys tai sen 
uhka. Näiden työtaistelujen osuus osallisista työnte-
kijöistä ja menetetyistä työpäivistä oli noin 60 pro-
senttia. Työnjohto oli syynä 15:ssä ja palkkavaatimus 
kuudessa käydyistä työtaisteluista.

 Työtaistelujen määrällä ei ole mitään tekemistä 
Suomen kilpailukyvylle, kuten jotkut erheellisesti 
asian esittävät. Meidän on syytä seurata ns. työmark-
kinaneuvotteluja syksyllä, jotta niihin ei kytketä min-
käänlaisia lakko-oikeuden rajoituksia. Sieltä voi tulla 
mitä tahansa, sillä kapitalistit ovat voiman tunnois-
saan ja yrittävät kerralla tyhjentää pajatson. Ay-liik-
keellä tulee olla oikeus puolustaa esimerkiksi jäsenis-
tönsä työpaikkoja. 

Mainitun Prima-lehden sivuilla esiintyy aika usein 
ison rahan puolestapuhujia, joiden titteli on esimer-
kiksi vuorineuvos. Vuorineuvoksen arvonimen hinta 
on muuten n. 50 000 euroa ja tapana kuulemma on, 
että sen maksaa arvonimeä hakenut yritys. Näitä 
neuvoksia on Suomessa myönnetty yli 300 ihmiselle.  
Meillä tavallisilla tallaajillahan tittelit määräytyvät 
pääasiassa työn mukaan – jos nyt sattuu olemaan 
työtä. No, eipä meillä ole isoja kartanoita eikä omia 
autonkuljettajiakaan.

Hyvää Kesää Kaikille yhteistyökumppaneille!

keskiviikkona 28. elokuuta
tiistaina 24. syyskuuta

Ammattiosaston hallitus kokoontuu
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Työsuojeluvaltuutetun 
palsta

Pasi Mäntysaari
Kiinnostus minua kohdanneen va-
paa-ajan tapaturman jälkihoidon 
osalta ja miten voin, on ollut hyvin 
aktiivista ja joudun päivittäin ker-
tomaan samat asiat yhä uudestaan, 
joten tuon kirjoituksessani esille ti-
lanteeni:

Olen mukana

Pahoitteluni pitkän poissaoloni joh-
dosta! Käsieni toimintakyky on nyt 
saatettu kirurgisten toimenpiteiden 
kautta lähes normaalille tasolle. 
Opiskellen ja totutellen jälleen kä-
sien toimintarajoja laajentaen, saa-
vuttanen jälleen lapion käytön ja 
kivien pyörittämisen mahdollisuu-
den ilman kipua. 
 Pitkä sairausloma ei mieltä ylen-
tänyt. Rajallinen liikkuminen ja 
rajoittunut käsien käyttö eivät ul-
kopuolisesta tunnu niinkään pa-
halta, mutta omakohtaisen koke-
muksen kautta ne vaikeuttavat elä-
mään suhteellisen paljon. Kun ky-
nä tippuu kädestä ja kuppi tärisee 
ja diagnoosi on jopa mahdollinen 
työkyvyn menettäminen, niin maa-
ilma ei hymyilekään niin aurinkoi-
sesti vaan pilvet tulevat yhä enem-
män tutuiksi. Tulipa tutuksi myös 
Angry Birds – tietokonepelien pe-
laaminen kun muustakaan ”suorit-
tamisesta” ei selviytynyt.

Lopputulema

Onnistuminen operoinnissa on 
kuin lottovoitto ja sillä on paljon 
suurempi kuin rahallinen merkitys, 

tarjoten laadukkaamman elämän 
ainakin toistaiseksi. 

Onnea tai tuuria

On haasteellista sairauden tai vam-
man kohdatessa saada oikeaa apua. 
Löydä oikea kuunteleva ja asian-
tunteva lääkäri, jotta asiasi etenee. 
Liian usein tänä päivänä lääkäris-
sä kuin lääkärissä keskitytään ki-
vun hoitamiseen eikä paneuduta it-
se kivun aiheuttajaan. Ymmärtää-
hän sen kun lisätutkimukset tule-
vat viemään aimo annoksen rahaa. 
Huomata itse poikkeamat tervey-
dessä onkin sitten haaste, kun työ-
terveyshuollon kautta ei enää hoi-
deta kuin lakisääteiset tarkkailut. 
Sinua kuunnellaan niiden puitteis-
sa ja aktiivinen saa olla, jotta sinun 
sairautesi johtaa toimenpiteisiin. 
 Me sairaskassalaiset olemme etu-
oikeutetussa asemassa, kun voim-
me jo aikaisessa vaiheessa tur-
vautua erikoislääkärien apuun, joi-
den kustannukset pysyvät omas-
sa lompakossa kohtuullisina. Toimi 
siis siten, että otat itse yhteyttä ul-
kopuoliseen lääkäriin ja laita oma 
terveytesi tsekkaus- tai hoitopro-
sessi käyntiin!

Ajan merkitys

Vakuutuksen merkittävyys ei ai-
emmin ole itseäni mietityttänyt. 
Kunnalliset jonot olisivat minun 
kohdallani tienneet mahdollisesti 
jopa puolen vuoden lisää sairaus-
aikaan. Onneksi olen aikoinaan ot-

tanut vapaa-ajan tapaturmavakuu-
tuksen itselleni. Heti kun päätös 
vakuutusyhtiön osallistumisesta 
maksuihin tuli tietoon, niin jo nel-
jän päivän päästä tapahtui ensim-
mäinen leikkaus. Näin sitä homma 
etenee yksityisellä puolella. Jos ra-
haa on niin avun saa hyvinkin no-
peasti ja voi jatkaa työelämässä lä-
hes normaalisti sairaudesta / tapa-
uksesta riippuen. 
 On ”pirun” epäoikeudenmukaista 
kun yhteiskunnassa jonossa olles-
sa sairauden tai vamman kohdates-
sa tulee kivun ja ongelmien lisäksi 
myös sairausloman johdosta talou-
dellisia vaikeuksia. Kun tulee riit-
tävästi päiviä ”saikulla” niin ele-
leppä pelkän KELA:n päivärahan 
avulla hoitaen normaalisti kaikki 
elämisen kulut. Jos ei pelkästään 
sairaus sinua lannista, niin tässä 
vaiheessa voi paineet kasvaa myös 
”pääkopassa”.

HSE -palkinto

Minulla oli kunnia saada kutsu ja 
kirurgin luvalla mahdollisuus nou-
taa työntekijöiden edustajana Por-
voon paikkakunnalle, tänä päivä-
nä hyvinkin merkityksellinen, vuo-
den 2012 konsernin johtajan HSE 
– pääpalkinto. Nyt kun on vallal-
la monenkirjavia säästöprojekte-
ja, niin Suomen saaman palkinnon 
merkitys korostuu. Sijoittajilla ”pis-
tää varmasti silmään” pakkakun-
ta johon on voinut luottaa ja jon-

jatkuu sivulla 5
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Kiitos!
Lämpimät kiitokset 

työkavereille 
muistamisesta     

jäädessäni eläkkeelle!
                        

 Seppo Elo

Kiitos!
Kiitos saamistani huomion-
osoituksista ja menneistä vuo-
sista Työtovereille, ammatti-
osastolle ja yhtiölle siirrttyäni 
eläkkeelle 01.03.2013!
 

Timo Lankinen

Ammattiosaston syyskokous pidetään maanantaina 
25. marraskuuta.

Tarkkaile ilmoitustaulua ja 
osallistu vuoden tärkeimpään kokoukseen!”

ka henkilöstö on pitkälle sitoutunut 
hyvään tulokseen niin tuottavuus- 
kuin turvallisuusrintamalla. Kun-
han nyt vain kukaan ei ”vedä välis-
tä” tällä kertaa, niin hyvä mieli tuo 
muassansa sitä niin kutsuttua työ-
hyvinvointia.
 Johdolta toivon aktiivisem-
paa porukan kiittämistä ja heidän 
tsemppaamista hyvillä asioilla näi-
den säästötalkoiden tiimellykses-
sä. Tämä vuosi on alkanut turvalli-
suusrintamalla hyvin, pidetään sa-
ma suunta myös jatkossa!

Muistakaa pitää kesän kuumudessa 
nestetasapaino kunnossa! 

Hyvää kesää t. Pasi
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Palkansaajan kyykytys loputtava

Kari Koistinen

Tavallisen palkansaajan ja työttö-
miksi joutuneiden kyykytys on tä-
män päivän valtaapitävien lempi-
harrastus. Ei sinänsä ihme, kun 
hallituksella on oma etäispäätteen-
sä elinkeinoelämän keskusliiton 
johdossa.
 Itse asiassa EK:sta käsin näyte-
tään johdettavan maamme halli-
tusta. Vuorineuvokset lyövät tahti-
puikkoa ja hallitus steppailee sen 
tahdissa. Yli kolme vuosikym-
mentä näitä kuvioita seurannee-
na en näin härskiä ja vastenmielis-
tä suhtautumista työntekijöitä koh-
taan ole nähnyt. Kokoomus ja EK- 
johtavat maata ja ”työväenpuolu-
eet” tulevat korvat luimussa peräs-
sä. ”Sixpäck” -hallitus ei ajattele 
tavallisen kansalaisen toiveita.
 

Tupolle mahalasku
Viime talven tähtihetkiä oli seura-
ta tupoteatteria, joka sitten tyssä-
si mahalaskuun. EK:n nollamiehet 
saivat kesken neuvottelujen kuulla 
suuresta ennakkoon tulevasta jou-
lulahjasta. Suuri yhteisöverojen ti-

putus vei sitten halut sopia pal-
koista ja TUPO- meni näin nurin. 
Suuri verohelpotus yrityksille näh-
tiin tarpeellisena, jotta työpaikko-
ja saataisiin syntymään. Ajatukse-
na kannatettava, mutta toteutuuko 
tämä toivomus reaalimaailmassa? 
Pahoin pelkään että saadut helpo-
tukset valuvat muihin taskuihin il-
man velvoitteita.
 Tehdyn ratkaisun toinen puoli on 
sitten kuntien verotulojen olennai-
nen putoaminen. Tästä taas tavalli-
nen veronmaksaja kärsii kiristyvä-
nä kuntaverotuksena ja palvelujen 
heikentymisenä.
 

Ahneus kaiken takana
Kilpailukykyyn ja sen nimiin ve-
toamisella halutaan tänä päivänä 
hallitseva ahneus piilottaa. Työn-
tekijän työpanos haluttaisiin saa-
da mahdollisimman halvalla jotta 
omistajien pohjaton ahneus saatai-
siin tyydytettyä. 
 Keinovalikoimassa ovat myös 
YT-neuvottelut, joita käydään me-
nestyvissäkin yrityksissä, Borea-

lis siitä hyvänä esimerkkinä. Me-
nestyvä yritys, joka käy yt-neuvot-
teluja, ei anna hyvää kuvaa toimin-
taperiaatteistaan. Tätä ei joko ym-
märretä tai siitä ei välitetä yrityk-
sen johdossa.
 

Palkkoihin selkeät korotukset
Selatessa Hesarin numeroa 16.5. 
oli siinä pikku juttu Saksan metal-
liliiton IG-metallin palkkaneuvot-
teluista.
 Siellä metalliväki oli päässyt so-
pimukseen 5,6% palkankorotuk-
sista josta osa tulee tämän vuo-
den heinäkuussa ja osa ensi vuoden 
toukokuussa. Ilmeisesti Saksassa 
asioita osataan ajatella laajemmal-
ta kantilta kuin meillä.
 Ostovoiman ja sitä kautta kysyn-
nän elvytys olisi meilläkin paikal-
laan jotta pyörät lähtisivät kunnol-
la pyörimään. Kyllä meilläkin oli-
si liittojen nyt syytä olla tarkkana. 
EK:n nollamiehille ei pidä antaa 
enää periksi. Palkkoihin on neuvo-
teltava kunnon korotukset ja otetta-
va vaikka mallia muualta.
 

Euroopan ay-liikkeen kattojärjestö 
EAY tuomitsee Kreikan hallituk-
sen päätöksen sulkea maan yleis-
radioyhtiö. Kreikassa järjestettiin  
14. 6. yleislakko vastalauseeksi sul-
kemiselle.
 EAY:n pääsihteeri Bernadette Sé-

gol tapasi lakkoa edeltäneenä päi-
vänä Kreikan pääministerin Anto-
nis Samarasin. Tapaamisessa Ségol 
kritisoi voimakkaasti päätöstä sul-
kea yleisradioyhtiö ERT.
 Maan hallitus päätti ERT:n toi-
minnan lopettamisesta 12.6. ja 

Kreikan kaksi suurinta ammatti-
järjestöä julisti vuorokauden yleis-
lakon kahta päivää myöhemmäksi. 
Yhtiön kaikki 2 700 työntekijää ir-
tisanotaan. SAK on EAY:n jäsen-
järjestö.
 (Lähde: SAK:n verkkouutiset) 

Euroopan ay-liike tuomitsi Kreikan 
yleisradioyhtiön lakkauttamisen
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Kapitalismiin kuuluu ihmisten 
välinen eriarvoisuus, josta räike-
änä esimerkkinä on rikkaimpi-
en ja köyhimpien eliniän kasva-
va ero. Yle-uutisissa 12.6. kerrot-
tiin, että erot ovat kasvaneet yhä 
suuremmiksi. Ylimmän ja alim-
man tuloviidenneksen elinajan 
odotteen ero 35-vuotiailla mie-
hillä on kasvanut jo 16 vuoteen. 
Naisilla tulevan eliniän eron ar-
vioidaan olevan lähes puolta pie-
nempi kuin miehillä. 

Selvityksen mukaan ylimmäl-
lä tuloviidenneksellä elinaika kas-
vaa, alimman on pysynyt sama-
na 1980-luvulta lähtien. Alim-
man tuloviidenneksen 35-vuoti-
aan mieshenkilön elinajan odote 
on 68 vuotta ja ylimmän 84 vuot-
ta. Siis periaatteessa alimmassa tu-
loviidenneksessä olevista 35-vuo-

Köyhällä lyhyempi elämä kuin rikkaalla
tiaista miehistä puolet on jo kuol-
lut 68-vuotiaina. Alimpaan tulovii-
dennekseen kuuluu noin puoli mil-
joonaa miestä.    
 Elinikään vaikuttavien terveys-
erojen juuret ovat yhteiskunnalli-
sessa eriarvoisuudessa: terveyspal-
veluissa, työoloissa ja elämänta-
voissa. Yle-Uutisten haastattelema 
asiantuntija piti suurimpana selittä-
jänä eliniän eroissa sitä, että Suo-
messa on erilainen terveydenhuolto 
köyhille ja varakkaille sekä työs-
säkäyville. Terveyspalvelut kallis-
tuvat koko ajan, niitä pystyvät par-
haiten käyttämään ryhmä, jolla on 
varaa ja joiden työnantajat kustan-
tavat ne.
 Kuolleisuus työttömillä on kasva-
nut 2000-luvulla. Selvitysten mu-
kaan matalapalkkaisten suurem-
masta ennenaikaisesta kuolleisuu-
desta johtuu noin puolet tuloerois-

ta, ne vaikuttavat hyvin moniin eri-
laisiin asioihin. 
 Suomessa tuloryhmien väliset 
kuolleisuuserot miehillä ovat suu-
remmat kuin muualla läntisessä 
Euroopassa. Asian parantaminen 
ei ole mahdollista ilman äänestys-
koppikäyttäytymisen muutosta. 
 Köyhyys ja eriarvoisuus lisään-
tyvät Suomessa oikeistopolitiikan 
seurauksena. Rikkaat rikastuvat ja 
köyhät köyhtyvät ja kuolevat aikai-
semmin. Kuuden puolueen hallitus 
ja eduskunta seuraavat hiljaisuu-
dessa tätä kehitystä eivätkä puu-
tu tilanteen korjaamiseen. Halli-
tuksen sekava Sote-esitys ei tilan-
netta paranna, päinvastoin tervey-
denhuoltopalveluja ollaan viemäs-
sä yhä kauemmas niitä tarvitsevil-
ta. Kaikilla on oltava oikeus lähi-
alueelta saatavaan maksuttomaan 
terveydenhuoltoon.

Leipäjonoon turvautumaan joutuneiden köyhien elinaikaodote voi olla huomattavastikin lyhyempi kuin 
rikkaiden 

(k
uv

a:
 Y

LE
-u

ut
ise

t)



8

Kirjoitit, tai kirjoitutit Kansan Uu-
tisten verkkolehdessä, että Puu-
liitto haluaa ison työttömyyskas-
san. Samassa yhteydessä arvostelit 
YTK:n kassaa sen työväestöä ay-
toiminnasta vieraannuttavalla toi-
minnalla.

Sitaatti:
”Palvelussa me kyllä pärjäämme 
YTK:lle, koska me olemme jäsen-
ten asialla, kun YTK puolestaan 
on perustettu toimimaan jäsenten 
kokonaisetua vastaan. Sitä vaan 
eivät kaikki ymmärrä, että sen yh-
tenä tavoitteena on irrottaa pal-
kansaajat ammattiliittojen tarjo-
amasta työelämäturvasta”.

Miten tämä voi pitää paikkaansa? 
YTK:n jäseninä on suurimmak-
si osaksi niitä jotka ovat kylläs-
tyneet ay-liikkeen saamattomuu-
teen, ja siksi haluavat liittyä pelk-
kään kassaan karistaakseen kaik-
ki sidoksensa ammattiliittoon. He 
ovat liittyneet sinne omasta va-
paasta tahdostaan, toisin kuin osa 
ammattiliittoihin kuuluvista, jot-
ka ovat joutuneet liittymään liit-
toon paikallisen painostuksen al-
la. Itse kuulun omaan ammattiliit-
tooni, ja olen silti YTK:n kassan 
jäsen. Liiton kassaan en luonnol-
lisestikaan enää kuulu, koska laki-
sääteisesti voi kuulua vain yhteen 
työttömyyskassaan kerrallaan. Tä-
mä on ainoastaan kilpailutuksen 
tulosta. Jos maksan nyt YTK:lle 
samasta lakisääteisestä palvelusta 
99€/v, niin miksi maksaisin liitto-
ni kassalle samasta asiasta kaksin 
verroin.
 SAK:n ja liittojen agiteerauk-
sessa on puhuttu tahallisesti ”Loi-
maan liitosta”, vaikka kyseisellä 

Herra Sakari Lepola:

Avoin kirje Puuliiton puheenjohtajalle:

laitoksella on liittotoiminnan kans-
sa yhtä vähän tekemistä kuin esi-
merkiksi KELA:lla. Ettekö käsitä, 
ihmiset eivät ole nykyään enää niin 
johdateltavissa kuin ennen. Työnte-
kijät osaavat ottaa asioista selvää, 
eivätkä alistu katsomaan silmälap-
puvideoista yhtä ainutta kanavaa. 

Sitaatti: 
”Suomalainen järjestelmä, jossa 
työttömyyskassat toimivat ammat-
tiliittojen yhteydessä on kansain-
välisesti poikkeuksellinen. Järjes-
telmä on toiminut aikaisempina 
vuosikymmeninä Lepolan mukaan 
hyvin ja samalla kiistatta vaikutta-
nut ammattiliittojen korkeaan jär-
jestäytymisasteeseen”.

Tuo edellinen kertoo aika hyvin 
sen taktiikan, joilla ihmisiä on haa-
littu ammattiosastojen/liittojen ri-
veihin. Ei ole haluttu eriyttää tie-
toa siitä mikä on liittymisen hin-
nassa mikäkin osa, elikkä liiton jä-
senmaksun suuruus, tai mikä kas-
samaksun osuus. Sitä myöskään 
ei ole kerrottu, että jäsen voi ha-
lutessaan liittyä pelkästään liitton-
sa työttömyyskassaan. Juuri tämän 
erheen takia on YTK:lle ollut tila-
usta.
 Haluan kuitenkin korostaa, et-
tä en ole ammattiliittoja vastaan 
varsinaisesti, mutta haluan osalta-
ni tehdä työtä sen eteen että liitto-
jen toiminta tulisi näkyvämmäksi, 
ja puoluepolitiikka jäisi palkansaa-
jien etujen ajamisesta vähemmälle, 
kuten on onneksi käynyt työsuoje-
lurintamalla. Tiedätte kyllä, et-
tä ammattiliittojen jäsenistössä on 
puoluepoliittisesti sunnilleen sama 
jakauma kuin äänestäjäkunnassa 
eduskuntavaaleissa. Tosin työelä-

mässäkään ne nukkujat eivät kuulu 
mihinkään. Kyllä kato liitoista käy, 
jos ei muiden kuin poliittisen val-
taeliitin mielipiteillä ole merkitystä 
ammattiosastoissa/liitoissa.

Sitaatti:
”Järjestäytymisen heikentämisek-
si ja ammattiliittojen voiman vä-
hentämiseksi 1990-luvun alussa 
perustettu YTK on kuitenkin saa-
nut houkuteltua aivan liian paljon 
työntekijöitä jäsenikseen. Meidän 
on vastattava siihen alhaisen jä-
senmaksun tuottavilla rakenteelli-
silla muutoksilla ja markkinoimal-
la ylivoimaista vahvuuttamme eli 
ammattiliiton ja työttömyyskassan 
kokonaisuutta. Se on paras työ-
elämä- ja työttömyysturva, minkä 
palkansaaja voi saada”.

Juuri tuossa onkin villakoiran 
ydin. Minkä takia palkansaajan pi-
tää maksaa prosenttipohjaista mak-
sua liitolle, sekä jäsenmaksussa, et-
tä kassamaksussa. Eikö olisi aika 
käydä oikeaoppiset yt-neuvottelut 
myöskin liittojen ja SAK:n organi-
saatioissa. Kahvipöytäkeskusteluis-
sa on ollut puhetta siitä, että paljon 
pienemmällä maksulla voisimme 
ostaa asianajopalvelut tarvittaessa 
paikallisesti. Neuvotteluissa voisi 
käyttää niitä henkilöitä paikallista-
solta jotka tietävät asiat ja olosuh-
teet paremmin.
 Miksi pitää maksaa mieletöntä 
jäsenmaksua pöhöttyneestä orga-
nisaatiosta, joka lisäksi jakaa rahaa 
mm. tietyille poliittisille piireille 
tukiaisina. Siinäpä miettimisen ai-
hetta.

Kunnioittaen; Ismo Hannila
amm. os.100, Porvoo (Teamliitto)
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Liiku ja harrasta yhtiön seteleillä!

Edellisen sivun 
kirjoituksen

johdosta:
Virike on aiemmin julkaissut 
kyseistä vapaata työttömyys-
kassaa koskevan jutun, joka pe-
rustui sen jäsenenä työttömäk-
si joutuneen kokemuksiin. Kun 
työttömyys iski ja edessä oli to-
sitilanne, joutui YTK:lle vuosia 
jäsenmaksua maksanut jäsen lu-
pauksista huolimatta taistele-
maan etujensa puolesta, vaik-
ka työttömyyskorvauksen mak-
saminen on kassan päätehtävä. 
Tositarinan henkilö joutui elä-
mään uskomattoman kauan (sil-
lä kertaa 7 kk!)  ilman mitään 
tuloa. 
 Ammattiliiton työttömyyskas-
saan jäsenellä on suora yhteys 
ammattiosastonsa kautta, joka 
auttaa mahdollisissa ongelmati-
lanteissa. Kassa on edes teoreet-
tisesti jäsenistön hallussa, eikä 
se saa tuottaa voittoa. 

Toimitus

Hyödynnä sinäkin yhtiömme tar-
joamaa mahdollisuutta löytää it-
sellesi harrastus joko liikunnan tai 
kulttuurin saralla. Henkilökuntaan 
kuuluvana sinulla on oikeus saada 
vuosittain määritelty määrä näitä 
seteleitä kohtuulliseen hintaan. Lii-
kuntaseteli ja Kulttuuriseteli ovat 
kohdennettuja maksuvälineitä, jot-
ka toivottavasti motivoivat meidän-
kin porukkaa huolehtimaan kun-
nostaan ja vireydestään.

Liikuntasetelit

Liikuntaa tuetaan Smartumin mo-
nipuolisilla liikuntaseteleillä, sete-
lin arvo on € 4 ja omakustannus-
hinta on €1 / seteli. Monet liikun-
tapaikat hyväksyvät Smartumin 
liikuntasetelit maksuvälineenä.

Liikunta- ja kulttuurisetelit 

Smartumin liikunta- ja kulttuuri-
setelin arvo on €5 ja omakustan-
nushinta on € 2/ seteli. Liikunta- 
ja kulttuurisetelit käyvät maksuvä-
lineenä moniin konsertteihin, teat-
tereihin ja elokuvateattereihin se-
kä kaikin liikuntapaikkoihin joissa 
voi maksaa Smartumin liikuntase-
teleillä.
 Smartumin kotisivu osoitteessa 
www.smartum.fi:

Verovapaata hyvinvointia
Työntekijöiden hyvinvoinnin tuke-
minen on niin yrityksen kuin koko 
yhteiskunnan etu. Siksi työnanta-

jan mahdollisuutta tukea työhyvin-
vointia on haluttu helpottaa lain-
säädännön keinoin. Sekä liikunta-
seteli että liikunnan ja kulttuurin 
yhdistävä kulttuuriseteli on määri-
telty saajalleen verovapaaksi työ-
suhde-eduksi. Näin kynnys edun 
käytölle on mahdollisimman ma-
tala.
 Tuettuja etuja voivat käyttää Bo-
realis Polymers Oy:n vakituises-
sa tai määräaikaisessa työsuhtees-
sa olevat, Borealiksen työhenki-
lönumeron omaavat henkilöt. Etu 
edellyttää vakituisessa työsuhtees-
sa koeajan päättymistä ja määräai-
kaisessa työsuhteessa vähintään 4 
kuukautta kestänyttä työsuhdetta. 
 Vuonna 2013, liikunta- ja liikun-
ta- ja kulttuuriseteleitä saa lunas-
taa yhteensä 100 lippua/ henkilö. 
Liput saat Borealis konttorin info 
pisteestä. Oma maksuosuus pidäte-
tään palkasta.

Ei muuta kuin reipasta harrasta-
mista!

Pasi
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Miehemme Aasiassa
Kahden vuoden aikana tässä sar-
jassa on kuvailtu viisi vuotta sit-
ten eläkkeelle jääneen operaatto-
ri Martti Ojasen elämää Thaimaas-
sa ja sieltä tekemäämme bussiret-
keä muualle Indokiinaan. On jää-
nyt mainitsematta, miten hyvää 
huolta Martin saraburilainen koti-
väki hänestä pitää: Kun ”ulkomail-
la” kiertäessämme Martin puheli-
men kortti alkoi loppua, latasi hä-
nen ottotyttärensä lisää puheluai-
kaa ilman eri pyyntöä Thaimaasta 
käsin saadakseen päivittäisen kon-
taktin säilymään. Martti on heille 
Ihminen. 

Thaimaa on perhelomakohde, 
vaikka Turakaisiakin on

Aasialainen yhteiskunta ei enää ole 
moniavioinen, mutta hyväksyy jal-
kavaimot. Tapaa ei ole virallistettu 
eikä siitä julkisesti puhuta, mutta 
varakkaimmille miehille tämä on 
normi. Ympäristö myös hyväksyy 
naiselle farangin aviomieheksi, mi-
käli perhe sitä kautta voi saavuttaa 
paremman elintason, Martti toteaa. 
Tämän sarjan kakkos-osassa käsi-
teltiin seksibisnestä ja lupasin pa-
lata aiheeseen. Thaimaasta kerto-
va opaskirja Rahasta lähimmäis-
täsi luonnehtii seksibisneksen me-
nestystarinaa seuraavasti:
 ”Meidän nykyaikaisen ja sekavan 
maailmankäsityksemme mukaan 
Aasiaan saapuva yksinään matkus-
tava mies on aina seksituristi. Ter-
mi on sikäli harhaan johtava, et-
tä ei kai kukaan tosissaan väitä ih-
misten matkustavan maapallon toi-
selle puolelle pelkästään seksin ta-
kia. Britannian ulkoministeriö on 
julkaissut tutkimustulokset syis-

Osa 10:

tä, miksi 18-30 -vuotiaat britit mat-
kustavat lomalle: Halvan viinan ta-
kia 59%, huumeiden saatavuuden 
8%, 5% halusi tapella ja 28% :lle 
päämotiivi oli seksi.” 
 Tilasto osittain sotii keskiverto-
käsitystä vastaan Suomessa, jos-
sa Thaimaa on etupäässä perhelo-
makohde, mutta tämä olikin nuor-
ten miesten jakauma Britanniassa. 
Kirjassa todetaan myös yleisempiä 
syitä seksiturismille, eikä yllätyk-
sellinen ole ainakaan seuraava yh-
teenveto: ”Joissain tapauksissa äi-
jä on jo niin monta vuotta nauttinut 
naisväen ylenkatseesta kotikon-
nuillaan, että retkahtaa Pattayalla 
ensimmäiseen doorikseen. Tai eh-
kä ilmiön juuret ovatkin länsimai-
sessa kulttuurissa, jossa jo vuosisa-
tojen ajan on saarnattu seksin kuu-
lumisesta vain avioliittoon. Kun tä-
hän yhdistää länsimaiselle miehel-
le tutun tosiasian, jonka mukaan 
vaimon päänsärky alkaa siinä vai-

heessa, kun hääkakkua leikataan, 
pitää jokaisen ymmärtää ruohon 
vihreys rajan tuolla puolen.” 
 Tuosta retkahtamisesta opaskirjat 
myös muistavat varoittaa, sillä rak-
kaus taitaa olla äärimmäisen har-
vinaista niissä suhteissa. Yleensä 
on kysymys rahasta, mutta jos on 
valmis maksamaan toiselle vaikka 
koko elämän kestävästä läsnäolos-
ta, niin onko se sitten niin paha? 
Ainakin se voittaa vuosikymmeni-
en ilottoman aviohelvetin. 
 Ollaanpa meillä tietävinään ih-
miskaupasta ja alaikäisten hyväk-
sikäytöstä Thaimaassa mitä tahan-
sa sensaationomaista, ovat länsi-
maiset miehet tosiasiassa se hy-
väksikäytön kohde – eivät thait. 
Ojasen Martti ei enää tarvitse 
opaskirjoja välttyäkseen siltä, mut-
ta on nähnyt paljon. Asiaa osasi 

Martti ja Add lavataksissa

jatkuu sivulla 11
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PUNKAHARJUN LOMAOSAKKEIDEN 
VAPAAT VIIKOT / PÄIVÄT

Punkaharjun molemmat lomaosakkeet on varattu koko kesäksi 
ajalla 14.6. – 30.8.2013. Tuon päivämäärän jälkeen löytyy vapaita 
viikkoja joiden osalta voit ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Ammattiosastomme jäsenille on talvikaudella viikkohinta 150€, vii-
konloppu 60€ ja vrk 25€. Muilla järjestäytyneillä on kululisä.

Viikkovuokrauksen vaihtopäivä on perjantai (klo 14 -> pe klo 14). Viikkovuokraukset ovat etusijal-
la viikonloppu- ja päivävuokrausta. 

Osaston työssäkäyvät jäsenet ovat etusijalla ennen eläkkeellä olevia ja muita järjestäytyneitä (lo-
pullinen vahv. n. 2 vko ennen varausta) Varaaja tulee saamaan tietopaketin/laskun ennen varaus-
aikaa. 
Avainhuollon hoitaa Matkailukeskus Harjunportti. Nouto/palautus lomakeskuksen vieressä sijait-
sevasta 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.

Lomaosakkeisiin on asennettu uudet lattiapinnoitteet, tehty muutoksia keittiökaapistoon ja asennet-
tu sälekaihtimet ikkunoihin.

Tiedustelut ja vuokrausanomukset:
Pasi Mäntysaari,  Borealis konttori, puh. 3048, 050-379 4050
H-asema / BOREALIS / PEKEMA / lomaosakkeet Punkaharjulla / 
Ammattiosaston kotisivu: www.pekemantyontekijat.fi  /Punkaharju

Laulussa viskin hämärtämä Turakainen erehtyi luulemaan lady- 
boyta naiseksi …

kuvata osuvasti myös Junnu Vai-
nio v. 1979 kappaleessaan Turakai-
nen Thaimaassa.
 
Kesän evp-operaattori Ojanen viet-
tää Suomessa. Kihniön mökillä 
männikön keskellä hän saa vasta-
painoa Aasian elämälleen. Silloin 
pannaan paperiasiat kuntoon seu-
raavan talven oleskelua varten, ta-
vataan sukulaisia ja tuttuja – Por-
voossa poiketessa ehkä vanhoja 
työtovereitakin. 
 Kirjoittaja kiittää lukijoita run-
saasta ja kiittävästä palautteesta!

Hannu Lindqvist
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Viisivuorosheema 12 tuntia vuonna 2014

HLT   28.4.2013 

TYÖVUOROJÄRJESTELMÄ  2014
Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Ke a y 1 La y a 1 La a y 1 Ti a y 1 To a y 1 Su y a
2 To y a 2 Su y a 2 Su a y 2 Ke y a 2 Pe y a 2 Ma y a
3 Pe y a 3 Ma y a 3 Ma y a 3 To y a 3 La y a 3 Ti y a
4 La y a 4 Ti y a 4 Ti y a 4 Pe y a 4 Su y a 4 Ke y a
5 Su y a 5 Ke y a 5 Ke y a 5 La y a 5 Ma y a 5 To y a
6 Ma y a 6 To y a 6 To y a 6 Su y a 6 Ti y a 6 Pe y a
7 Ti y a 7 Pe y a 7 Pe y a 7 Ma y a 7 Ke y a 7 La y a
8 Ke y a 8 La y a 8 La y a 8 Ti y a 8 To y a 8 Su y a
9 To y a 9 Su a y 9 Su y a 9 Ke y a 9 Pe y a 9 Ma a y

10 Pe a y 10 Ma a y 10 Ma y a 10 To a y 10 La a y 10 Ti a y
11 La a y 11 Ti y a 11 Ti a y 11 Pe a y 11 Su a y 11 Ke y a
12 Su y a 12 Ke y a 12 Ke a y 12 La y a 12 Ma y a 12 To y a
13 Ma y a 13 To y a 13 To y a 13 Su y a 13 Ti y a 13 Pe y a
14 Ti y a 14 Pe y a 14 Pe y a 14 Ma y a 14 Ke y a 14 La y a
15 Ke y a 15 La y a 15 La y a 15 Ti y a 15 To y a 15 Su y a
16 To y a 16 Su y a 16 Su y a 16 Ke y a 16 Pe y a 16 Ma y a
17 Pe y a 17 Ma y a 17 Ma y a 17 To y a 17 La y a 17 Ti y a
18 La y a 18 Ti y a 18 Ti y a 18 Pe y a 18 Su y a 18 Ke y a
19 Su y a 19 Ke a y 19 Ke y a 19 La y a 19 Ma y a 19 To a y
20 Ma a y 20 To a y 20 To y a 20 Su a y 20 Ti a y 20 Pe a y
21 Ti a y 21 Pe y a 21 Pe a y 21 Ma a y 21 Ke a y 21 La y a
22 Ke y a 22 La y a 22 La a y 22 Ti y a 22 To y a 22 Su y a
23 To y a 23 Su y a 23 Su y a 23 Ke y a 23 Pe y a 23 Ma y a
24 Pe y a 24 Ma y a 24 Ma y a 24 To y a 24 La y a 24 Ti y a
25 La y a 25 Ti y a 25 Ti y a 25 Pe y a 25 Su y a 25 Ke y a
26 Su y a 26 Ke y a 26 Ke y a 26 La y a 26 Ma y a 26 To y a
27 Ma y a 27 To y a 27 To y a 27 Su y a 27 Ti y a 27 Pe y a
28 Ti y a 28 Pe y a 28 Pe y a 28 Ma y a 28 Ke y a 28 La y a
29 Ke y a 29 La y a 29 Ti y a 29 To y a 29 Su a y
30 To a y 30 Su y a 30 Ke a y 30 Pe a y 30 Ma a y
31 Pe a y 31 Ma a y 31 La a y

Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Ti y a 1 Pe y a 1 Ma y a 1 Ke y a 1 La y a 1 Ma y a
2 Ke y a 2 La y a 2 Ti y a 2 To y a 2 Su y a 2 Ti y a
3 To y a 3 Su y a 3 Ke y a 3 Pe y a 3 Ma y a 3 Ke y a
4 Pe y a 4 Ma y a 4 To y a 4 La y a 4 Ti y a 4 To y a
5 La y a 5 Ti y a 5 Pe y a 5 Su y a 5 Ke y a 5 Pe y a
6 Su y a 6 Ke y a 6 La y a 6 Ma y a 6 To a y 6 La a y
7 Ma y a 7 To y a 7 Su a y 7 Ti a y 7 Pe a y 7 Su a y
8 Ti y a 8 Pe a y 8 Ma a y 8 Ke a y 8 La y a 8 Ma y a
9 Ke a y 9 La a y 9 Ti y a 9 To y a 9 Su y a 9 Ti y a

10 To a y 10 Su y a 10 Ke y a 10 Pe y a 10 Ma y a 10 Ke y a
11 Pe y a 11 Ma y a 11 To y a 11 La y a 11 Ti y a 11 To y a
12 La y a 12 Ti y a 12 Pe y a 12 Su y a 12 Ke y a 12 Pe y a
13 Su y a 13 Ke y a 13 La y a 13 Ma y a 13 To y a 13 La y a
14 Ma y a 14 To y a 14 Su y a 14 Ti y a 14 Pe y a 14 Su y a
15 Ti y a 15 Pe y a 15 Ma y a 15 Ke y a 15 La y a 15 Ma y a
16 Ke y a 16 La y a 16 Ti y a 16 To y a 16 Su a y 16 Ti a y
17 To y a 17 Su y a 17 Ke a y 17 Pe a y 17 Ma a y 17 Ke a y
18 Pe y a 18 Ma a y 18 To a y 18 La a y 18 Ti y a 18 To y a
19 La a y 19 Ti a y 19 Pe y a 19 Su y a 19 Ke y a 19 Pe y a
20 Su a y 20 Ke y a 20 La y a 20 Ma y a 20 To y a 20 La y a
21 Ma y a 21 To y a 21 Su y a 21 Ti y a 21 Pe y a 21 Su y a
22 Ti y a 22 Pe y a 22 Ma y a 22 Ke y a 22 La y a 22 Ma y a
23 Ke y a 23 La y a 23 Ti y a 23 To y a 23 Su y a 23 Ti y a
24 To y a 24 Su y a 24 Ke y a 24 Pe y a 24 Ma y a 24 Ke y a
25 Pe y a 25 Ma y a 25 To y a 25 La y a 25 Ti y a 25 To y a
26 La y a 26 Ti y a 26 Pe y a 26 Su y a 26 Ke a y 26 Pe a y
27 Su y a 27 Ke y a 27 La a y 27 Ma a y 27 To a y 27 La a y
28 Ma y a 28 To a y 28 Su a y 28 Ti a y 28 Pe y a 28 Su y a
29 Ti a y 29 Pe a y 29 Ma y a 29 Ke y a 29 La y a 29 Ma y a
30 Ke a y 30 La y a 30 Ti y a 30 To y a 30 Su y a 30 Ti y a
31 To y a 31 Su y a 31 Pe y a 31 Ke y a

Tammikuu

Heinäkuu
BOREALIS
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