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Työnantaja tyrkkii
luottamusmiehiä syrjään
Nousevasti esiin noussut yhteistyötä kalvava ongelma Borealiksen työpaikalla on valittujen luottamusmiesten aseman ylenkatsominen työnantajan puolelta. Tämä koskee yleisesti osastojen
luottamusmiehiä ja muita luottamusasemassa olevia. Ammattiosasto veti luottamusmieskokouksessa ja marraskuun jäsenkokouksessa johtopäätökset ja asiaan
on tartuttava. Yhtiön yt-tilaisuudessa 4. joulukuuta siitä jo alustavasti keskusteltiinkin (sivu 2).
Tässä lehdessä aiheesta kirjoit-

taa puheenjohtaja pääkirjoituksessaan ja pääluottamusmies palstallaan. Työpaikkaselvitysten tuloksia tutkittaessa aiheeseen palattaneen. Jos nekin osoittavat työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet
heikoiksi, on asia katsottava vakavaksi työpaikan hyvinvoinnin
kannalta.
Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja teki valinnat, joista sivulla seitsemän. Uusi hallitus
valitsee järjestäytymiskokouksessaan 10. joulukuuta muut toimihenkilöt.

Pasi jatkaa valtuutettuna

ED U SK U N TAVA A LI T 20 19
Työsuojeluvaalissa ei valtuutetun
paikalle ollut vastaehdokkaita ja
Pasi Mäntysaari jatkaa seitsemännelle kaksivuotiskaudelleen.

Muuttuuko meno?
Joulurauhaa
Eduskuntavaalien äänestyspäivä ja tuloksen julkistaminen jäivät tällä kertaa Virikkeen painovaiheen alle. Voisi kuitenkin uskoa, että kansa on jotakin oppinut kuluneen neljän vuoden kuluessa.
Huonommaksi ei maan hoito voi mennä näissä
oloissa. On lupa odottaa monenlaista – terveydenja vanhustenhuollon holtin palauttamista, vähempiosaisten ja ympäristönkin parempaa huomioimista, työelämän tervehtymistä jne. Mutta
on myös lupa odottaa parempaa ulkopolitiikkaa,

ennen kuin oikeasti vaarannetaan turvallisuus,
kauppahan on jo vaarannettu. Naapurivaltioiden
kanssa on suoriuduttava kaikissa tilanteissa, se on
tärkeämpää kuin EU-liittovaltion rakentaminen.
Luulisi suomalaisen jos kenenkään ymmärtävän
sen.
Puheenjohtaja sivulla kolme ja pääluottamusmies
sivulla neljä sivuavat odottavassa hengessä vaalien tulosta.
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Yhtiön yt-tilaisuus

LIITTO TIEDOTTAA

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
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020 690 455

Ammattiosaston syyskokous

merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Pidetään maanantaina 1. joulukuuta

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

Puheenjohtajan pääkirjoitus:
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Yhtiön yt-tilaisuus

Hyvää Vappua!

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
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Ja toivottavasti meille suotuisaa vaalitulosta! Nykyinen pakkaustuotantoa ei tulevaisuudessa tarvita nykyistä
Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia onhallitus on antanut hyvää tuntumaa siitä mitä seuraa jos määrää. Suuri osa pakkausmuovista kierrätetään ja logelmia.
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on oltajoittaessani
kysymysmerkki.
Perin- telukunta kokoontui käsittelemään pojamme. Meidän on mukautettava
va
toimitussihteeteisesti porvarit ovat vaaleissa kuin öljy-, maakaasu- ja petrokemian menojamme ja pyrittävä jatkuvasti
rillä 10.aktiivisia,
helmikuuta
vaaleissa
kun taas valitet- ammattiosastoista tulleita tes-aloit- vähentämään muuttuvia kustannuktavasti
työntekijöissä on paljon niitä, teita. Kaikkiaan yli kolmekymmentä siamme. SC2020-ohjelmalla tavoimennessä.
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Yhtiön yt-tilaisuus
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Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia onpaikkoihin tulleista muutoksista
gelmia.
kerrottiin
Pekemanjoulukuun Virikkeessä. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja periaatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtuTyöntekijät
ry
Samassa
numerossa
ovat muidenPL
330
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapahkin luottamuspaikkojen haltijoiden
06101 Porvoo
tuneen.
nimet. Hallitus kokoontuu kerran
www.pekemantyontekijat.fi
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tiekuukaudessa, tarvittaessa kutsuPäätoimittaja:
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää
taan koolle ylimääräinen kokous.
Jari
Voutilainen
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset,
Jäsenten ja varajäsenten lisäksi
(09) 3949 4493
saavat
kaikki luottamusmiehetkuului
kut- Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys.
050 379 4235
Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan
sun. Esityslista tehdään ennakkoon
Toimitussihteeri:
työvaliokunnan toimesta, mutta
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja
Hannu Lindqvist
kokoukseen
on
mahdollista
tuoda
palkkatason riittävyydestä.
(09) 3949 3415
asioita
sen4088
ulkopuolelta.
Ammattiosaston
toimikunnan
kokous tammikuussa 2003,
halliKunnossapidon
tulevaisuutta
koskien paikkakuntapäällikkö
kertoijolloin
tilanteesta
050 379
Osaston
toimintakyky
on
säitus
tunnettiin
sillä
nimellä.
Lähes
kaikki
sen
ajan
aktiivit
ovat
jo
eläktulevan
selkeän,
vaikka
se
tällä
hetkellä
vaikuttaa
ilmapiiriin.
Se
vaatii
työtä.
Olef.-tuotanto v. 1
e-mail:
lynyt,
vaikka aktiiveja on lähtenyt
keellä.
Ruusujakin
jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavanjahannu.lindqvist@
lähtee eläkkeelle. Hallituksessa
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu
borealisgroup.com
Jokainen
on joskus
ol- senkinheti
myötä
oma paikka
on
uusia jäseniä nuoremmastaLuoto
pol- esitti
kiitoksensa
kokoalkaessaan
Porvoon henkilöstölle
tilaisuuden
aluksi aktiisen
lut
tavallinen
työntekijä
ja
rivijävina
on
löytynyt
ja
työ
saanut
uuvesta,
samoin
luottamusmiesten
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa
Muu toimitus:
sen. Aluksi
ontekijä
pitänyt
olla vähän
sia ulottuvuuksia.
joukossa.
Silti aktiiveja toivotetaan
3G-investoinnin.
Suuri
projektin
voittamisessa
tänne oli 2012 seisokin toSami Karlsson
siviilirohkeutta
ylittää
pieni
kynlisää
tervetulleiksi,
sillä
monien
(09) 3949 4449
teutus.
nys hypätäkseen
mukaan,
jonka Tervetuloa
joukkoomme!
luottamuspaikkojen
täyttäminen
Myös LD:n
eliniän jatkaminen
on merkittävä
asia tulevaisuuden
kannalta. (HLT)
Elof Juselius
jälkeen
kokemuksen
ja
koulutukPekeman
Työntekijät
ry:n hallitus.
uudelleen
on
pian
ajankohtaista.
(09) 3949 3023
050 379 4521
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PUNKAHARJUN LOMAOSAKKEET (5 & 58)

Painopaikka:
Porvoon Painopaikka
Porvoo Kesäkauden

2019 vuokraukset 17.05. – 16.08.2019:
SeuraavaAnomukset
Virike il- kirjallisina osoitteella pasi mäntysaari / borealis konttori

mestyy -viikolla
8.
Kesäkauden
viikkohinnat ovat 240 € / viikko
Lehteen tarkoitetut
- Kesäkauden viikonloppuhinta 100 € ja vuorokausi 45 €
kirjoitukset on olta- Tällä hetkellä vapaaksi jääneet viikot vuokrataan anomisjärjestyksessä
va toimitussihtee- Myös muut järjestäytyneet borealislaiset voivat vuokrata osakkeitamme:
rillä 10. helmikuuta
mennessä.320 € viikko, 140 € vkl tai 65 € vrk
KIRJOITTELE!
6
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Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

PEKEMANYhtiön
TYÖNTEKIJÄT
ry,
yt-tilaisuus
osasto 420

NRO 5/13
36. vuosikerta
5.12.2013

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
Julkaisija:
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 periPekeman
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtuTyöntekijät ry
PL 330
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah06101 Porvoo
tuneen.
www.pekemantyontekijat.fi Varsinainen kokous aloitetaan n. klo 18:30
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tiePäätoimittaja:
donantovelvollisia,
kun puhuttiin
luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää
Kokouksessa
käsitellään
Jari Voutilainen
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset,
mm. seuraavat
ammattiosastoa koskevat asiat:
(09) 3949 4493
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys.
050 379 4235
Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan
Toimitussihteeri:
pieni, vain noin vuodelta
4 %. Työnantajan
näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja
Toiminta- ja tilikertomus
2018
Hannu•Lindqvist
palkkatason
riittävyydestä.
(09) 3949 3415
Kunnossapidon
tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta
050 379
• 4088
Toiminnantarkastajien
lausunto
tulevan
selkeän,
vaikka
se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
Olef.-tuotanto v. 1
e-mail:• TilinpäätöksenRuusujakin
jaettiin molemmin
puolin. Pääluottamusmies
kertoi arvostavanvahvistaminen
sekä vastuuvapauden
myöntäminen
hannu.lindqvist@
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu
borealisgroup.com
Luoto esitti
kiitoksensa koko
Porvoon
henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen
• Mahdolliset muut
hallitukselle
tulevat
esitykset
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa
Muu toimitus:
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin toSami Karlsson
(09) 3949 4449
Tilaisuuden
alussa tarjotaan iltapala
teutus.
Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
Elof Juselius

KEVÄTKOKOUS 2019
Tiistaina 23.04.2019 klo 18:00
Porvoossa ravintola Hanna - Maria

Tervetuloa ammattiosaston kevätkokoukseen

(09) 3949 3023
050 379 4521

Pasi Mäntysaari
(09) 3949 3048
050 379 4050
Painopaikka:
Porvoon Painopaikka
Porvoo

Seuraava Virike ilmestyy viikolla 8.
Lehteen tarkoitetut
kirjoitukset on oltava toimitussihteerillä 10. helmikuuta
mennessä.
KIRJOITTELE!
2

Eläkeläisristeily
Pekeman ammattiosasto yhdessä
Nesteen öljynjalostamon ammattiosasto PÖT:in kanssa järjesti
perinteisen eläkeläisristeilyn 10.
huhtikuuta. Osallistuneet yli 50
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Eläkeläiset kiittävät tästä tilaisuuElof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron destaan olla yhdessä!
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Kiitos!

Yhtiön yt-tilaisuus
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La Higuera, lokakuu 1967
Yhtiön yt-tilaisuus

Saavun kumppanini Jaanan ja kul- kyllä tavanneen Chen vuoden 1967 tiestä; aseellisesta vallankumoukNRO 5/13
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on ulkopuolelta maalattu
latinalaisen
värikkäästi.
Naapurin
pihan
aitauksessa
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pidettiin
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kiljuvaa
sikaa sa5.12.2013
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen
malla, kun Vuorossa
laskeudumme
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro.
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kuntyöntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita
on luetnioituksen
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla
neljä. tuntein. Museon
sisustukseen kuuluu tuoli,
Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia onjossa sidottua vankia oli
gelmia.
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Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin
he yleensä
ovat tieperialismin
kukistumiseen.
Päätoimittaja:
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osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä
ovat tämän
odotukset,
pulpetilla
ja
kiinnitän
neu(09) 3949 4493
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. lalla seinän yläosaan.
050 379 4235
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
kinatalouden
tarpeisiin tehtyjä
tai
palkkatason
riittävyydestä.
(09) 3949 3415
myymään
tarkoitettuja.
Omalta
Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta
050 379 4088
osaltani
Che-kirjallisuuteen
tutulevan
selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
Olef.-tuotanto v. 1
tustuminen
alkoi vuonna 2001
e-mail:
Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavanhannu.lindqvist@
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sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu
borealisgroup.com
Folke
Westin innostamana. Luoto
Os- esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen
tin tuolloin divarista Vanhassa
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa
Muu toimitus:
Havannassa
Chen
Bolivian
päi3G-investoinnin.
Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin toSami Karlsson
väkirjat
yhdellä
dollarilla.
Siinä
(09) 3949 4449
teutus.
hän kertoo lyhytsanaisesti sissien
Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
Elof Juselius
amok-jouksusta
näillä
rinteillä
(09) 3949 3023
ylivoimaista
050 379 4521vihollista vastaan.
Tuolloin en mitenkään voinut kuPasi Mäntysaari
vitella
vielä3048
joskus löytäväni tieni
(09) 3949
hänen
viimeisen
050 379 4050 retkensä päätepisteeseen.
Ajatuksena on tulevaisuudessa
Painopaikka:
Porvoon
Painopaikka
tutustua hänen
synnyinkotiinsa
Porvoo
Argentiinan Rosariossa. Mitä tähän saakka olen pitänyt kattavimSeuraava Virike ilpana ja samalla luotettavimpana
mestyy viikolla
Che Guevara ei uhrannut aikaansa uskonnollisille riiteille, vaikka La
Che-teoksena,
on Jon8.Lee AnderLehteen
tarkoitetut
Higueran keskustan päämuistomerkin vieressä seisoo risti. Päinvassonin laatima kaunistelematon
kirjoitukset
on
oltatoin, jo Guatemalassa vuonna 1953 hän oli pannut merkille kirkon
600-sivuinen elämänkerta.
roolin CIA:n propagandan levittäjänä. Presidentti Evo Moraleskin on
va toimitussihteeTämän
La
Hiqueraa
koskevan
ottanut irtioton Latinalaisen Amerikan katolisuudesta ja vapauttanut
rillä 10. helmikuuta
osan
lisäksi julkaistaan toinen osa,
kansansa velvoittavasta uskonnon harjoittamisesta. Evon kerrotaan tomennessä.
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tun reitin kohteista Boliviassa.
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Punkaharjun
lomaosakkeet
Yhtiön
yt-tilaisuus
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Ammattiosastomme
jäsenille:
36.
vuosikerta
Kesäkauden
hinnat:
240
€ Borealis
viikko, Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu5.12.2013
ta
Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen
100 € viikonloppu tai 45 € vrk.
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli
Julkaisija:
Muut järjestäytyneet:
Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luetKulukorvaus lisätään edellätyöntekijöiden
mainittuihin pääluottamusmies
hintoihin;
80 € viikko, 40 € vkl tai 20tavissa
€ vrk. tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä.
Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia ongelmia.
totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja periViikkovuokrauksen vaihtopäivä onHän
perjantai
Pekeman
aatteena
on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtuTyöntekijät
ry
(klo 14). Viikkovuokraukset
ovat etusijalla
PLviikonloppu330
miin
krakkerilla,
ja päivävuokrausta. Osaston eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah06101
Porvoo
tuneen. ennen
työssäkäyvät jäsenet ovat etusijaisia
www.pekemantyontekijat.fi
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tieeläkkeellä olevia ja muita järjestäytyneitä
Päätoimittaja:
donantovelvollisia,
luottamusmiesten
asemasta. Miten käyttää
(lopullinen vahvistus n. 2 vko
ennen varausta).kun puhuttiin
Tiedustelut
ja vuokrausanomukset:
Jari
Voutilainen
osaston luottamusmiestä
yhteistyössä Borealis
ja mitkäkonttori,
ovat tämän odotukset,
Varaaja tulee saamaan tietopaketin/laskun
ennen hyväksi
Pasi Mäntysaari,
(09) 3949 4493
kuului
Jaakko
Tuomaisen
esittämä
vastakysymys.
varausaikaa.
puh. 3048, 050 379 4050
050 379 4235
Avainhuollon hoitaa Matkailukeskus
Harjunportti.taas sivuttiin,
Ajankohtainen
lista vapaista
ja muuta
Kun palkka-asiaakin
vastasi Hannu
Luoto viikoista
vaihtuvuuden
olevan
Toimitussihteeri:
Nouto/palautus lomakeskuksen
tietoa:näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja
pieni, vieressä
vain noin 4 %. Työnantajan
Hannu Lindqvist
sijaitsevasta huoltoasema/ravintolasta.
H-asema / project / borealis / pekema / loma /
palkkatason
riittävyydestä.
(09) 3949 3415
Siivous
kuuluu vuokraajalle Kunnossapidon
(itse tai palveluntulevaisuutta
osto
Kuvia
ja linkkejä
Punkaharjun lähiseutuihin
ja
koskien
paikkakuntapäällikkö
kertoi tilanteesta
050
379 4088
infosta).
Tupakointi
on
kielletty
molempien
loma
tapahtumiin:
tulevan
selkeän,
vaikka
se
tällä
hetkellä
vaikuttaa
ilmapiiriin.
Se
vaatii
työtä.
Olef.-tuotanto v. 1
-asuntojen sisätiloissa. OsakeRuusujakin
5:een on eläinten
Ammattiosaston
kotisivu: http://kertoi arvostavane-mail:
jaettiin molemmin
puolin. Pääluottamusmies
hannu.lindqvist@
vieminen ehdottomasti kielletty.
pekemantyontekijat.fi/punkaharjun-lomaos.html
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu
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
(09) 3949 4449
teutus.
Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
Elof Juselius

Vappuna työväen voimaa näyttämään!

(09) 3949 3023
050 379 4521

Pasi Mäntysaari
(09) 3949 3048
050 379 4050
Painopaikka:
Porvoon Painopaikka
Porvoo

Seuraava Virike ilmestyy viikolla 8.
Lehteen tarkoitetut
kirjoitukset on oltava toimitussihteeVappuna jatkettakoon siitä,
rillä 10. helmikuuta
mistä vaalien alla puhuttiin!
mennessä.

Kaikki mukaan, suomalaiset
ovat ansainneet parempaa!
KIRJOITTELE!
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Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

