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TEAM on mukana Suomi Areenan kansalaistorilla yhdessä SAK:n ja muiden jäsenliittojen kanssa. Maanantaina 11.7.2016 TEAM on
mukana keskustelemassa työn tulevaisuudesta. Jäsentapaaminen järjestetään torstaina 14.7.2016.
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SUOMEN TYÖVÄEN
Varaukset ja tiedustelut: Linnanmäen

TEAM tukee jäseniä tapahtumaan osallistumisessa maksamalla puolet rannekkeen hinnasta. Jäsentapaaminen järjestetään lauantaina 30.7.2016.

Työntekijät ry
Kesäpäivät
PL 330
TEAMin 06101
jäsenillePorvoo

URHEILULIITTO TUL:N KANSSA
○ Naisen Aika -viikonloppu 5.–6.3.2016
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Porvoon Öljynjalostamon Työntekijät ry osasto 44
ja Pekeman Työntekijät ry. osasto 100
järjestävät eläkkeellä oleville jäsenilleen seuralaisineen

Yhtiön yt-tilaisuus

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä.
Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia ongelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja periaatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtumiin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapahtuneen.
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tiedonantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset,
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys.
Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan
Ohjelma
pieni,
vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja
palkkatason riittävyydestä.
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Lähtö Porvoon turistipysäkiltä Rauhankadulta
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tulevan selkeän, vaikka
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Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen
klo 20:30
Laiva saapuu Helsinkiin
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa
3G-investoinnin.
Suurireitti
tekijäonprojektin
voittamisessa tänne oli 2012 seisokin toAlustava linja-auton
seuraava:
teutus.
Turistipysäkki (Rauhankatu) - Mannerheiminkatu – Tolkkistentie Myös
LD:n
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jatkaminen on merkittävä
asia –tulevaisuuden
kannalta. (HLT)
Näsintie
(ABC)
– Gammelbackantie
(Taksiasema)
Peipontie - Tolkkistentie

Virkistysmatkan Tallinnaan
ke 12.4.2017

– Alkrogintie (Edupoli) – Helsingintie – Treksilä josta noustaan moottoritielle
- Katajanokka
Laivalle on varattu 6 kappaletta B4 inside Standard hyttiä
tavaroiden säilytykseen
Matkan hinta on 30 €/osallistuja, hinta sisältää linja-auto kyydin,
risteilymatkan edestakaisin ja
Bistro buffet (ruokajuomineen) ja 14 € arvoinen Delikuponki.
Matka maksetaan ennakkoon Pekeman Työntekijät ry:n tilille:
FI 93 5358 0620 0852 30, eräpäivä 7.3.2017.
Viestikenttään: Nimi, ammattiosasto ja yhtiö
Matkalle mahtuu 80 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä

Matkalla pitää olla mukana passi tai sirullinen henkilökortti (ajokortti EI käy)
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 7.3.2017 mennessä
Juha–Pekka Siltala (PÖT44) 050 458 0619 juha-pekka.siltala@neste.com
Pasi Mäntysaari (PEKEMA100) 050 379 4050
pasi.mantysaari@borealisgroup.com
Ilmoittautuessa kerro nimi, syntymäaika, puhelinnumero, osoite ja
pysäkki miltä tulet kyytiin.
Lisäksi kerro
myös yhtiömaanantaina
missä olet työskennellyt
(Borealis/Neste Oil)
Pidetään
1. joulukuuta
Tervetuloa!

Ammattiosaston syyskokous

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

Puheenjohtajan pääkirjoitus:

Yhtiön yt-tilaisuus

Hyvät pekemalaiset!
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Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen
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sa kohdennettujen
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osalle
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sopimisesta
ja kyään
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ettei työnantaja
borealisgroup.com
SL-400:n
osalta porukka on
ih- esitti
ettäkiitoksensa
ollaan valmiita
muutokseen,
halua heti
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sopia mistään
vaan
Luoto
koko Porvoon
henkilöstölle
tilaisuuden
aluksi sen
meissään,
koska toimiva yksikkö
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ja tehdä
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johdosta,vaikka
että hyvän
ja toisin
pitkäjänteisen
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Porvooomia
on saamassa
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laitettiin
seis.
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kierto
nopeuttaa
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vanhoista
sopimuksista.
Meilläkin
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin
toSami Karlsson
löstö
vaihtunut
(09) 3949
4449 paljon viimeisen
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(HLT)
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ja vaiheessa
eikä etene.
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eliniän jatkaminen
on merkittävä
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kannalta.
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olivat
tehtaan
perustamisesta asti selvitelty todella paljon yhtiön ja paikallinen sopimus oli kiky-sopi(09) 3949
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olleet
täällä,
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paikkaan.
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KIRJOITTELE!
tehdään erilaisia määräaikaishuolSeuraavalle sivulle
lähtien.
meillä
paikallisia
Elof Juselius
piti Onhan
henkilöstön
puheenvuoron
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antajan olisi hyvä käydä vaikka
paikallisen sopimisen kurssilla.

pitäisi sopia… Paikallisella sopimisella olisi paljon mahdollisuuksia Onko sen lisäämisessä
täällä
meillä
NRO
5/13jos asioista sovittaisiin työnantajilla ketunhäntä
oikeasti
eikä vaan yritettäisi sanella kainalossa saadakseen
36. vuosikerta
Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuyksipuolisesti.
heikennyksiä työntekijöiden
5.12.2013
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen
asemaan?
tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli
Julkaisija:
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ole resurssien tuhlausta,kuultiin –vakiintuneen
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pääluottamusmies
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yrityksissä,
mistä useinElof
puuttuu
tavissa
tämän
lehden
pääluottamusmiehen
erikseen samoista asioista?
luottamusmies, voi olla semmoinenpalstalla sivulla neljä.
Toimipaikkapäällikkö
Hannu
ei vastauksessaan nähnyt suurempia on– Ei samoista asioista kannata pairiski. Eikä suunta
oikeaLuoto
ole isoisgelmia.
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käytäntöjä
ja periPekeman
kallisesti
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on kohdella Joudutaan
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Hänmies
myös viittasi tapahtuTyöntekijät
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kesken ry
kaikille sopimusaloitvalitsemaan
kemysten
PL 330
miin krakkerilla,
eikä näesanonnan
tarkoituksellista
tain.
Mutta on paljon esim. meillä
jo vakiintuneen
mukaanluottamusmiesten ohittamista tapah06101 Porvoo
tuneen.
erilaisia
osastolisiä, joista on syytä ruton ja koleran välillä. Ja kyllähän tamusmiehet ja jäsenistö ovat hewww.pekemantyontekijat.fi
Ilmeni, että
kaikille
osastopäälliköille
ei ole selvää,
he yleensäesille
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reillä, milloin
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hyväksi
yhteistyössä
ja mitkä ovat tämän
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välillä
käy mielessä että myös osaston
työn- luottamusmiestä
ollaanko hereillä. Aktiiviset
luotHannu
Lindqvist
(09) 3949 4493
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys.
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Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan
Toimitussihteeri:
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja
Hannu Lindqvist
palkkatason riittävyydestä.
(09) 3949 3415
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050 379 4088
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e-mail:
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Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa
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Lehteen tarkoitetut
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Pekeman
Työntekijät ry:n
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Jukka
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Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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www.pekemantyontekijat.fi
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Myös LD:n
eliniän jatkaminen
on merkittävä
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Elof Juselius
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Muistan
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kohteet.
Kun syksyisenä päivänä päätellyt, että tykkäsin laitella jär- las, jonka sitten meidän opemme
Porvoon Painopaikka
seurasimme
ikkunasta koulun jestykseen muitakin, kuin Morsen otti suopeasti siipiensä suojaan.
Porvoo
ja järven välisellä pellolla kyntä- kehittämiä kirjaimia. Sain teh- Meistä tuli karkotetun kanssa hyvän
kylän pääkulakin
Seuraava
Virike il- kurvailua, täväkseni kirjoittaa koulun jou- vät kaverit, vaikka tämä viitisen
ei tämä hänen käsittääkseen olisi lunäytelmän. Se oli aikamoinen vuotta itseäni vanhempana jo lomestyy viikolla 8.
onnistunut kynnöksissään mis- kunniatehtävä 10-vuotiaana. In- petteli koulunkäyntiään. Kaveri
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Niin, se kysymys Suomen staesitti asian kääntäen katseensa
suomalaiseen sisuun siten, että tuksesta, jos se olisi jatkanut
kertaa sen enempää, minusta vain ’raatakaa perkele kovemmin, kyllä Ruotsin huutolaispoikana, on vassen ei olisi pitänyt vaikuttaa ka- Jumala, kuningas ja kartanon- taukseton. Missään tapauksessa
verin
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siinä
hannu.lindqvist@
Nykyistä
kouluopetuksen
demokratia
paljon puntarissa
sa kohdennettujen
kuoppakorotusten
osoittamista osalle operaattoreita. Hannu
borealisgroup.com
suuntausta
en edes halua ajatella,
Hannualuksi
Lindqvist
paina.
Luoto esitti
kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden
sen
siihen
olen
liian
isänmaallinen.
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa
Muu toimitus:
Ehkä
se
on
enemmän
googlaa3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin toSami Karlsson
mista,
kuin4449
opetusta? Venäjän
(09) 3949
teutus.
keisarin
lahjoittamasta
autonoMyös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
Elof Juselius
miasta
meille
koulussa
puhuttiin
(09) 3949 3023
paljonkin
ja Suomen aiemmasta
050 379 4521
kuulumisesta
Ruotsille. Kysymys,
Pasi Mäntysaari
mikä
(09) olisi
3949Suomen
3048 status, jos se ei
olisi
siirtynyt
050 379 4050 sotasaaliina Ruotsinvallan alaisuudesta Venäjälle,
eiPainopaikka:
kuulunut opetukseen. Ruotsille
Porvoon
Painopaikka
Suomi oli ollut
paitsi rintavarustus
Porvoo
itään, porvarillisen hegemonian
reservaatti,
Seuraava hyljeksitty
Virike il- ja laiminlyöty Skandinavian peräkamari,
mestyy viikolla 8.
jossa sota- ja kartanonherroilla oli
Lehteen tarkoitetut
määräysvalta
kuninkaan nimissä.
kirjoitukset
on
oltaEsivaltaa tukemassa
oli henkisellä
va toimitussihteepuolella
sakastin sankari, Jumalan
suora
alamainen, pelätty kirkrillä
10. helmikuuta
koherra.
Kansa eli kurjuuttaan
mennessä.
vuosisadasta toiseen uskoen, että
’kärsi sielu, niin saat kirkkaam- Maan politiikan säilyessä nykyisenä voi niitä sukellusveneitä oikeastiKIRJOITTELE!
kin alkaa
ilmaantua puheenvuoron
man kruunun’. Aikani koululaitos
Elof Juselius
piti henkilöstön

Kuva: Heikki Kotilainen

Yhtiön yt-tilaisuus
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Luottamusmieskokous
Yhtiönteemat
yt-tilaisuus
ja vuoden

NRO 5/13
36. vuosikerta
Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu5.12.2013
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen
Pääluottamusmies Elof Jusekuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli
Julkaisija:
liuksen
helmikuun alussa koolle
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luetkutsuma luottamusmieskokous
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä.
kävi läpi alkaneen vuoden pääToimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia onteemoja. Osastojen luottamusgelmia.
Pekeman
miehet
ja mukaan kutsutut pari Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja periaatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtuTyöntekijät
ry
muuta
luottamustoimien
haltijaa
PL 330
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapahpääsivät tilaisuuden aluksi tutus06101 Porvoo
tuneen.
tumaan
kuukauden Borealiksella
www.pekemantyontekijat.fi
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tietyöskennelleeseen työsuhdepäälPäätoimittaja:
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää
likkö Katja Heikkilään.
Jari Voutilainen
TEAM:sta paikalla olleenosaston
ny- luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset,
(09) 3949 4493
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys.
kyisin
050 379 liiton
4235 neuvottelupäälKun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan
likkönä toimivan Toni Laihon
Toimitussihteeri:
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja
aloituspuheenvuorossa
kuultiin
Hannu Lindqvist
palkkatason
monella
superlatiivilla
kuvailtuna
den.riittävyydestä.
Jos vertailua pitää suorit- 0–10 % muuttuvaa osaa. Jäsenis(09) 3949
3415
Kunnossapidon
tulevaisuutta
koskien
paikkakuntapäällikkö
kertoi
kilpilahtelainen
Suomen
johtaa,
putosimme
kovasta
metsään
tön pitää muistaa,
ettätilanteesta
säännölli050 379 4088
tulevan
vaikka se päätellen
tällä hetkellä
vaikuttaa
Se vaatii
työtä. TAI
Olef.-tuotanto
v. 1
tava
teollisuustyöpaikka
sekä
sen selkeän,
ajosta kaikesta
jaloilsenilmapiiriin.
työajan ylitys
on ylityötä
e-mail: työntekijä, jonka kanssa
Ruusujakin
jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies
arvostavanosaava
lemme.
vuosityöaikaa kertoi
kartuttavaa,
mutta
hannu.lindqvist@
työnantajan kannattaa pelatasarehKokouskuoppakorotusten
käsitteli muutakinosoittamista
kuin ei molempia
kohdennettujen
osalle operaattoreita.
Hannu
samanaikaisesti.
borealisgroup.com
tiä yhteistyötä ja arvostaa. ”Eteentyöajan
pidennykseen
liittyvää
Luoto esitti
kiitoksensa
koko Porvoon
henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen
päin
näiden heebojen kanssa
etupäässä
työaikapankin
johdosta,kikyä,
että hyvän
ja pitkäjänteisen
toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa
Muu toimitus:
pääsee
helposti,
kunhan
muistaa
mahdollisuutta
meillä
BorealikLiittofuusio
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa
tänne oli 2012 seisokin toSami Karlsson
(09) 3949 4449
keskustella”,
kuului Tonin viesti.
teutus. sella.
(HLT)
suunnitelmalle
on esitetty
Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä Syyksi
asia tulevaisuuden
kannalta.
Elof Juselius
maksavan jäsenmäärän syöksy
(09) 3949 3023
050 379 4521
Kiky
Seisokit
(TEAMilla 33 000:een). Toni Laihon kerrottua fuusiosuunnitelPasi Mäntysaari
Ammattiosaston
solmimat
kiOsastojen
luottamusmiehet
ovat
man tilasta, kommentoivat luotot
(09) 3949 3048
050 379 4050
ky-työaikasopimukset
kestävät valppaina mukana, kun ollaan näkymiä. Öljyn sopimusala näillä
vertailun kenen kanssa tahansa. valmistautumassa
syyspuolen tiedoin tulee säilymään.
Painopaikka:
Kiinnostava kysymys tieten- seisokkisumaan. Eniten puhutti
Pekemalta mahdolliseen fuuPorvoon
Painopaikka
kin
on, miksi
yleensä tällaisia toteutettava työaika, josta pääs- sioitumiseen pääsee parhaiten
Porvoo
sopimuksia
jouduttiin neuvot- tiinkin varsin selkeään tavoitteen- vaikuttamaan aiempi pj, liiton
telemaan.
Toni
Laiho
Seuraava Virike
il- totesi ki- asetteluun. Sama malli ei sovellu valtuuston jäsen Einari Grönberg.
ky-raamista sopimisen tarkoitta- sekä isoille osastoille sekä samaan Toni sanoi mahdolliseksi jopa timestyy viikolla 8.
neen, että kaikki muut työelämän aikaan niille pienille osastoille, lanteen, jossa yksi ainoa valtuusLehteen tarkoitetut
heikennykset
ammuttiin alas. jotka kenties joutuvat seisomaan ton jäsen voi olla äänestyksen
kirjoitukset
on oltaSe
oli keskusjärjestöjen
tekemä vain syöttöjen puutteessa. Aiem- vaa’ankielenä. Valtuusto kokoonva
toimitussihteesopimus, jota liitot määrättiin min käytetyistä malleista yksi on tuu maaliskuun kolmantena päisoveltamaan
ja jonka seurauk- syytä hylätä, kuului evästys pää- vänä, jolloin se päättää saamansa
rillä 10. helmikuuta
sena
TEAMissa neuvottelut tuo- luottamusmiehelle. Seisakkipalk- esityksen pohjalta jatkoneuvottemennessä.
tiin työpaikkatasolle. Toni totesi kiot sovitaan osastoittain, mutta luihin menemisestä, tai hankkeen
TEAMin
sopimuksen poistaneen olemassa olevan rungon puit- hylkäämisestä.
KIRJOITTELE!
HLT
työnantajien sanelumahdollisuuteissa,
joka
antaa 15 %
kiinteää ja
Elof Juselius
piti
henkilöstön
puheenvuoron
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Punkaharjun lomaosakkeen vapaat viikot / päivät

Yhtiön yt-tilaisuus

NRO 5/13
Tilanne 09.02.2017: Borealis
ViikostaPolymers
9 alkaen Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu36. vuosikerta
5.12.2013
kumpikin osake on tällä
hetkellä
vapaana. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen
ta Porvoon
Taidetehtaalla.
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli
Julkaisija:
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luetAmmattiosastomme jäsenille:
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä.
Talvikauden hinnat: 170 € viikko, 80 € vkl tai 30 € vrk.
Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia onMuut järjestäytyneet: Kulukorvaus lisätään edellä mainitgelmia.
Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja periPekeman
tuihin hintoihin; 80 € viikko, 40 € vkl tai 20 € vrk.
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtuTyöntekijät ry
PL 330
miinon
krakkerilla,
eikä
näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapahViikkovuokrauksen vaihtopäivä
perjantai (klo
14).
06101 Porvoo
tuneen.
Viikkovuokraukset ovat etusijalla viikonloppu- ja päiväwww.pekemantyontekijat.fi
Ilmeni,jäsenet
että kaikille
osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tievuokrausta. Osaston työssäkäyvät
ovat etusijaisia
Päätoimittaja:
donantovelvollisia,
kun
puhuttiinTiedustelut
luottamusmiesten
asemasta. Miten käyttää
ja vuokrausanomukset:
ennen eläkkeellä olevia ja muita järjestäytyneitä (lopullinen
Jari Voutilainen
osastonVaraaja
luottamusmiestä
hyväksi Pasi
yhteistyössä
ja Borealis
mitkä ovat
tämän odotukset,
Mäntysaari,
konttori,
vahvistus n. 2 vko ennen varausta).
tulee saamaan
(09) 3949 4493
kuului Jaakko Tuomaisen esittämäpuh.
vastakysymys.
3048, 050 379 4050
tietopaketin/laskun
ennen varausaikaa.
050
379 4235
Kun
palkka-asiaakin
taas
sivuttiin,
vastasi
Hannu
Luoto vaihtuvuuden
olevan
Ajankohtainen
lista vapaista
viikoista
Avainhuollon hoitaa Matkailukeskus Harjunportti. Nouto/
Toimitussihteeri:
pieni,sijaitsevasta
vain noin huoltoasema/
4 %. Työnantajanjanäkemys
on, että se kertoo viihtymisestä ja
muuta tietoa:
palautus lomakeskuksen vieressä
Hannu Lindqvist
palkkatason
riittävyydestä.
H-asema / project / borealis / pekema / loma /
ravintolasta.
(09)
3949 3415
Kunnossapidon
tulevaisuutta
koskien
paikkakuntapäällikkö
kertoi tilanteesta
Kuvia ja
linkkejä Punkaharjun lähiseutuihin
ja
Siivous
kuuluu
vuokraajalle
(itse
tai
palvelun
osto
infosta).
050 379 4088
tulevanloma-asuntojen
selkeän, vaikka
se tällä hetkellä
vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
Olef.-tuotanto
1
tapahtumiin:
Tupakointi onv.kielletty
molempien
sisäe-mail:
Ruusujakin
jaettiin molemmin Ammattiosaston
puolin. Pääluottamusmies
kertoi arvostavankotisivu:
tiloissa. Osake 5:een on eläinten
vieminen ehdottomasti
hannu.lindqvist@
www.pekemantyontekijat.fi
/ Punkaharju Hannu
sa kohdennettujen kuoppakorotusten
osoittamista osalle operaattoreita.
kielletty.
borealisgroup.com
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa
Muu toimitus:
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin toSami Karlsson
Pekeman Työntekijät ry, osasto 100
(09) 3949 4449
teutus.
Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
Elof Juselius

KEVÄTKOKOUS 2017

(09) 3949 3023
050 379 4521

Pasi Mäntysaari
(09) 3949 3048
050 379 4050

To 06.04.2017 klo 18:00 Porvoossa Ruokapaikka Hanna - Mariassa

Painopaikka:
Porvoon Painopaikka
Kokouksessa
Porvoo

Varsinainen kokous aloitetaan n. klo 18:30
käsitellään mm, seuraavat ammattiosastoa koskevat asiat:

Toiminta- ja tilikertomus vuodelta 2016
Seuraava Virike ilmestyy viikolla 8.
Toiminnantarkastajien lausunto
Lehteen tarkoitetut
Tilinpäätöksen
vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen
kirjoitukset
on oltava toimitussihteeMahdolliset hallitukselle tulevat esitykset
rillä 10. helmikuuta
Tilaisuuden alussa tarjotaan iltapala
mennessä.
KIRJOITTELE!
12

2

Tervetuloa ammattiosaston kevätkokoukseen!
Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

