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Työnantaja tyrkkii 
luottamusmiehiä syrjään

Nousevasti esiin noussut yhteis-
työtä kalvava ongelma Borealik-
sen työpaikalla on valittujen luot-
tamusmiesten aseman ylenkatso-
minen työnantajan puolelta. Tä-
mä koskee yleisesti osastojen 
luottamusmiehiä ja muita luotta-
musasemassa olevia. Ammatti-
osasto veti luottamusmieskoko-
uksessa ja marraskuun jäsenkoko-
uksessa johtopäätökset ja asiaan 
on tartuttava. Yhtiön yt-tilaisuu-
dessa 4. joulukuuta siitä jo alus-
tavasti keskusteltiinkin (sivu 2). 
Tässä lehdessä aiheesta kirjoit-

taa puheenjohtaja pääkirjoitukses-
saan ja pääluottamusmies palstal-
laan. Työpaikkaselvitysten tulok-
sia tutkittaessa aiheeseen palatta-
neen. Jos nekin osoittavat työnte-
kijöiden vaikutusmahdollisuudet 
heikoiksi, on asia katsottava va-
kavaksi työpaikan hyvinvoinnin 
kannalta.   
 Syyskokous hyväksyi toiminta-
suunnitelman ja teki valinnat, jois-
ta sivulla seitsemän. Uusi hallitus 
valitsee järjestäytymiskokoukses-
saan 10. joulukuuta muut toimi-
henkilöt. 

Pasi jatkaa valtuutettuna

Työsuojeluvaalissa ei valtuutetun 
paikalle ollut vastaehdokkaita ja 
Pasi Mäntysaari jatkaa seitsemän-
nelle kaksivuotiskaudelleen. 

Joulurauhaa

Vaalikevät

Liittokokousvaalit 2015

Edustajat TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n liittokokoukseen (Helsingissä 3.-
5.6.2015) valitaan suhteellisella vaalilla. Vaaleja varten on muodostettu valtakunnalliset 
vaalipiirit työehtosopimusaloittain. Jokaisesta vaalipiiristä valitaan yksi edustaja alkavaa 
250 jäsentä kohden. Liittokokousedustajien määrä vaalipiireittäin vahvistettiin 30.6.2014 
jäsenmäärän mukaisesti. Öljy-, maakaasu ja petrokemian teollisuudella on 7 liittokokous-
edustajaa.

Vaalikelpoinen ja äänioikeutettu on työmarkkinoiden käytettävissä oleva tai 
jäsenmaksuista sääntöjen mukaan vapautettu jäsen. Äänioikeutettu on, jos oli liittynyt 
TEAMiin viimeistään marraskuun 2014 loppuun mennessä.

TEAMin liittokokous pidetään 3.-5.6.2015 Helsingissä. Liittokokouksessa käsitellään 
hallituksen ja ammattiosastojen esittämät asiat, säännöt sekä valitaan liitolle 
puheenjohtaja, hallitus ja valtuusto. Liittokokous on liiton korkein päättävä elin ja 
sääntöjen mukaan se pidetään joka viides vuosi huhti -elokuussa.

Ennen äänestyksen alkua äänioikeutetuille postitetaan vaalimateriaali: ehdokaslistojen 
yhdistelmä, äänestyslippu, ohjeet ja palautuskuori. 

Vaalissa voi äänestää postitse, sähköisesti tai uurnaan. Postiäänestyksen ja sähköisen 
äänestyksen ajankohta on 1.-15. maaliskuuta. Jos äänestää sekä postitse, että sähköisesti, 
niin sähköisesti annettu ääni jää voimaan. Sähköinen äänestys tapahtuu pankkitunnuksin.

Vaalit Pekeman osastossa
Pekeman Työntekijät ry on vuoden 2014 syyskokouksessa päättänyt järjestää
uurnaäänestyksen. Uurnaäänestys suoritetaan 7. – 14.4.2015 välisenä aikana.
Syyskokouksessa valittiin myös vaalitoimikunta, jonka tehtävänä on hoitaa
vaalijärjestelyt paikallisesti. Vaalitoimikunnan puheenjohtajana toimii Einari
Grönberg ja jäseninä Jari Voutilainen, Pasi Mäntysaari, Esa Vainonen, Esa Karppinen
ja Elof Juselius.

Vaalipaikat ja ajat laaditaan siten, että kaikilla kyseisenä aikana työssä olevilla 
henkilöillä on äänestysmahdollisuus. Vaaliajat ja – paikat missä äänestysuurna 
kiertää, tiedotetaan erikseen.

Huhtikuusta toivottavasti muodostuu kään-
nekohta, kun suomalaiset valitsevat uuden 
eduskunnan! Melkeinpä samoina päivinä 
TEAM:in jäsenet pääsevät valitsemaan 
edustajat kesäkuiseen liittokokoukseen. 
Liittokokous linjaa toiminnan vuoteen 2020 
saakka, joten älä jätä äänestämättä!

Tässä numerossa:
– Osallistu taisteluun nollasopimuksia vastaan!
– Uusi puheenjohtaja aloittaa pääkirjoittajana
– Ahneus valloillaan, osa kolme
– 200 turhaa mielipidettä  
 ja muuta turvallisuuteen liittyvää
– Einari Grönbergin haastattelu  
 – ensimmäinen laatuaan
– AO:n hallitus tarkisti valintoja,  
 uusi toimihenkilölista sivulla 9
– Eläkeläisten virkistysmatka,  
 ilmoitus sivulla 10
– SAK:n ja STTK:n naimakaupasta  
 ei olla yksimielisiä
– Jäsenyys on kovempi juttu, kuin luuletkaan
– Pääluottamusmiehen toimisto muutti
– Liittokokousvaalin äänestys  
 ja pekemalaiset ehdokkaat
– Kevätkokousilmoitus takasivulla



2 2

NRO 5/13
36. vuosikerta
5.12.2013
Julkaisija:

Pekeman
Työntekijät ry
PL 330
06101 Porvoo
www.pekemantyontekijat.fi

Päätoimittaja:
Jari Voutilainen
(09) 3949 4493
050 379 4235
Toimitussihteeri:
Hannu Lindqvist
(09) 3949 3415
050 379 4088
Olef.-tuotanto v. 1
e-mail:
hannu.lindqvist@
borealisgroup.com

Muu toimitus:
Sami Karlsson
(09) 3949 4449
Elof Juselius
(09) 3949 3023
050 379 4521
Pasi Mäntysaari
(09) 3949 3048 
050 379 4050

Painopaikka:
Porvoon Painopaikka
Porvoo

Seuraava Virike il-
mestyy viikolla 8. 
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on olta-
va toimitussihtee-
rillä 10. helmikuuta 
mennessä.

KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, 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 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

Seuraava Virike
ilmestyy viikolla 17.
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on olta-
va  toimitussihtee-
rillä 15. huhtikuuta 
mennessä.

KIRJOITTELE!
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Seuraava numero
ilmestyy viikolla 45.
Lehteen tarkoitetut
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mennessä.
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Ammattiosaston syyskokous
Pidetään maanantaina 1. joulukuuta
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Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, 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 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
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palkkatason riittävyydestä. 
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OPERAATIO VAKIDUUNI on kampanja, 
jonka tavoitteena on herättää kansanliike 
vakiduunin puolesta. Kampanja kokoaa 
yhteen ihmisiä, jotka haluavat parantaa 
pätkätyöläisten asemaa yhteiskunnassa. 
Käytämme demokraattisen yhteiskunnan 
perusoikeuksia ilmaistaksemme yhteisen 
tahtomme. Kampanjan tarkoituksena on 
tarjota kaikille halukkaille väylä vaikuttaa 
epäkohtien ratkaisemiseksi. Kutsumme 
Sinut mukaan. Yhdessä voimme tehdä 
lopun nollatuntisopimuksista.

Kansanliike  
vakiduunin puolesta  

– Loppu nollatuntisopimuksille
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Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, 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 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
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tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
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sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
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Puheenjohtajan pääkirjoitus:
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donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
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Torstaina 26. maaliskuuta  
ja tiistaina 28. huhtikuuta

Toverit!
Einari Grönberg

Ensinnäkin heti alkuun tahdon kiittää ammattiosas-
ton jäseniä saamastani tuesta ja luottamuksesta. 
Suuret kiitokset myös edeltäjälleni Jari Voutilai-
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mattiosastomme eteen. Ei pidä myöskään unohtaa 
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jen toimitsijoiden merkittävää panosta ay-toimin-
nan ylläpitämisen ja kehittämisen suhteen. Hyvillä 
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kana reilusti niin kokemusta ja tietotaitoa, kuin 
nuorta aktiivisuuttakin ja nuorten osallistuminen 
on lisääntynyt yhä entuudestaan. Ammattiosaston 
tulevaisuus näyttää hyvältä ja vakaalta, mutta pitää 
muistaa sekin, että nykyään ei ole varaa tuudittau-
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Kyseessä on ensimmäinen puheenjohtajakauteni. 
Suurella mielenkiinnolla lähden luottamustehtävää 
hoitamaan. Matkan varrella tulee varmasti niin 
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mutta lupaan tehdä kaikkeni ammattiosastomme 
jäsenien eteen. Jäsenistön etujen ja oikeuksien vaa-
liminen tulee varmasti olemaan se tärkein juttu, 
mutta tahdon myös omalla tekemiselläni kehittää 
ammattiosastomme toimintaa ja näkyvyyttä, jotta 
voisimme olla yhä vahvempia tulevaisuudessa.

Elämme merkittäviä aikoja. Tuleva vuosi pitää 
paljon ajankohtaisia asioita sisällään, kuten liitto-
kokousvaalit, eduskuntavaalit ja suurliittohankkeet. 
Kaikkia näitä asioita varjostaa vielä lisäksi muut 
Euroopan tapahtumat, kuten mm. Kreikan velka-
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Elof Juselius     

On lottovoitto  
syntyä Suomeen…

Pääluottamusmiehen palsta:

Näin meille on kerrottu pienestä 
lähtien. Ei vaan ole kellään ta-
vallisella tallaajalla enää kohta 
varaa asua Suomessa.  Viime lot-
tokierroksella oli jättipotti, jossa 
kaksikymmentä veikkaajaa voitti 
toista miljoonaa. He ovat oikeita 
lottovoittajia. Voi olla, että Suomi 
vielä on hyvinvointivaltio, mutta 
miten kauan? Hesarissa entinen 
ministeri kirjoitti että Suomella ei 
ole enää varaa kolmanteen peräk-
käiseen kokoomusjohtoiseen hal-
litukseen. Taitaa olla näin. Ehkä 
Suomi ei enää olisi hyvinvointi-
valtio sen jälkeen, jos se on sitä 
nytkään. 

Peiliin pitää kyllä katsoa lii-
tonkin herrojen, puhumattakaan 
SAK:n johdon, joka ei ole inahta-
nut eikä liikahtanut, vaikka EK ja 
maan hallitus on pommittanut täy-
sillä jo pitemmän aikaa. Ja kaiken 
lisäksi SAK väsäilee suurliittoa, 
vaikka ei pysty nykyistäkään tont-
tia hoitamaan. Siellä ei tiedetä 
kentän tilanteesta ja oikeasta elä-

mästä mitään. Järjen köyhyyttä 
osoittaa viime TES-kierroksen  
20 € ja nyt jo puhutaan uudesta 
nollaratkaisusta. PERKELE, siel-
lähän ollaan ihan täysin jallitetet-
tavissa!

Ahneudella ei ole rajoja,  
osa kolme

Kun valtion kassa on hallituksen 
ja EK:n yhteistyöllä pumpattu tyh-
jäksi työntämällä rahat suuryrityk-
sille ja heidän johtajiensa taskuihin 
ja Euroopan pankkeihin, niin nyt  
ruvetaan käymään duunarin tas- 
kulla. Lomien, eläkkeitten kimp-
puun kuin myös vuosikymmenten 
ajan kerätyn yhteiskunnan hyvin-
voinnin kimppuun; isketään kou-
lutukseen, sairaanhoitoon, eläk- 
keisiin, lapsilisiin, vanhempainva-
paisiin, vanhushoitoon… Mitä on 
tapahtunut, vai onko käynyt niin 
kun laulussa, jossa Ali Hassan 
hässi kansan kanssa.

The Borealis Way

Samat tuulet tuulevat Borealik-
sellakin. Viime vuoden tuloksia 
ei ole vielä nähty, kun jo yhtiön 
johto ilmoittaa säästötoimenpi-
teistä. Rahaa tulee joka suunnasta 
ja taskut ovat täynnä bonuseuroja, 
mutta ei riitä, pitää saada lisää. 
Aikaisimpina vuosina odotettiin 
myrskyä usean vuoden, joka ei 
koskaan tullut, nyt öljyn alhainen 
hinta on syynä huonoihin ennus-
teisiin. Kuulemma ei kuitenkaan 
mennä 17 kohdan säästöohjelman 
mukaan, mutta jonkun räätälöi-
dyn säästöohjelman mukaan pitää 
5 miljoonaa € kuitenkin säästää. 
Näin duunarin näkökantilta kat-
sottuna en tiedä kumpi on se huo-
nompi vaihtoehto. Selväähän on, 
että taas kerran säästetään kiin-
teistä kustannuksista, eli duunarin 
selkänahasta otetaan. Parin kolmen 
viikon päästä kuulemma aletaan 
paikallisia säästöjä väsäämään. Ei 
hyvältä näytä!

Jäsenyysasiaa
Ammattiosaston jäsenyys tarkoittaa mm. sitä, että 
pääluottamusmies edustaa jäsentä työnantajan 
suuntaan. Konkreettisesti tämä voi tulla eteen vaik-
kapa ylityörajojen ylityslupia anottaessa. Pääluot-
tamusmies voi hyväksyä hakemuksen, mutta vain 
koskien yhdistyksen jäseniä. Edes halutessaan ei 
pääluottamusmiehellä ole oikeutta hyväksyä hake-
muksia Loimaan kassan jäsenille. 

Jäsenyysasioista myös sivulla 12.

Kiitos!
Elämän iloiset hetket ovat asioita,
joita ei voi antaa pois,
sillä jokainen kaunis muisto on sydämessä
kuin kukkiva puisto.

Lämmin kiitos ja halaus muistamisesta
yhtiölle ja työkavereille
jäädessäni eläkkeelle!

Tapio Pitkänen
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gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, 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 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
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KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, 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 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
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Työsuojeluvaltuutetun palsta

Pasi Mäntysaari

Talvi vai ei?
Eipä ota selvää ilmoista mitä mil-
loinkin taivaalta sataa ja ollako tuuli 
Siperiasta kylmettäen kädet, vai ete-
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Paniikki
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turvallisuusasioihin tulee projektin 
aikataulun tai kustannusten jälkeen, 
niin silloin ollaan jo metsässä. Val-
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vuonna kaksi tapaturmaa, joissa 
valvonnan kautta olisi henkilöiden 
kivut saatu ehkäistyä. Kun olisi huo-
mioitu nosto (”haalaus”) ja kulku-
väylän muutoksen mukanaan tuo-
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Aika kuluu
Pitkään paikkakunnan turvallisuus-
tilannetta seuranneena ja omatkin 
sormeni moneen soppaan pistä-
neenä, en saata olla ihmettelemättä, 
kuinka ”ympyrä” sulkeutuu hyvin-
kin pienessä ajassa. Edelläkävijöinä 
laitoimme alkuun osastoilla HSE 
– kierrokset, housekeeping-kier-
rokset, turvatuokiot ja osanotto/seu-
ranta oli aktiivista. Autas ollakaan 
kun uusia mittareita ja uusia tuulia 
tuli matkaan mukaan, niin vanhojen 
seuranta lopahti, käynnistäen ala-
mäen vanhoissa hyviksi havaituissa 

asioissa. Oletetaan, että jo hyviksi 
todetut asiat ovat juurtuneet  nor-
maaliksi toiminnaksi ja aktiivisuus 
pysyy herkeämättä hyvällä tasolla. 
Ei vain ole tajuttu, että ihmiset vaih-
tuvat ja mitä enemmän fokus kiin-
nittyy uusiin asioihin, niin joko re-
surssien tai tietämättömyyden takia 
jotkin asiat kuivuvat pikkuhiljaa ka-
saan. Asian tekee mielenkiintoiseksi 
se, että nyt ulkopuolelta painoste-
taan johtoryhmän jäsenistöä jälleen 
näkymään ja kiertämään alueella. 
Hyvä asia sinänsä, mutta miksi tä-
mänkin käytännön piti kuivua ko-
koon ajan saatossa?

200 turhaa mielipidettä!
Päivittelenpähän vain. Täytyykö 
ison veljen älähtää ennekuin hen-
kilöstöä kuunnellaan krakkerilla. 
Suojainkäytännön muutoksessa on 
venytetty aikahaitaria äärimmilleen, 
joka voi jälleen johtaa aluevalvonta-
viranomaisen kehotukseen. Viimei-
simmässä palaverissa suojainasiassa 
vastuullinen päällikkö totesi suo-
jainkyselyyn vastanneiden palaut-
teiden olevan vain mielipiteitä. 
Tämä nosti minulla karvat pystyyn 
pahimman kerran. Jos henkilöstön 
kokemukseen perustuvat vastauk-
set ovat vain mielipiteitä ja yli 200 
vastaajan vastauksien painoarvo ei 
ole hänen mielestään arvokas, niin 
on turha puhua henkilöstöstä välit-
tämisestä ja huomioimisesta. Onko 
yhtiön linja muuttunut?

Rauhaisaa kevään aikaa!
t. Pasi
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 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
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palkkatason riittävyydestä. 
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tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
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sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
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Jatkuu seur. sivulla

Pekeman Työntekijöiden aktii-
veihin on liittynyt nuoria kenties 
paremmin, kuin yleensä ammatti-
osastojen tämän päivän suuntaus 
on. Pari vuotta sitten riviin astui 
Einari. 

– Miksi?
– Ehkä uteliaisuudesta lähdin mu-
kaan, mutta ensimmäisestä luot-
tamusmiespäivästä lähtien tiesin, 
että tämä on mun juttu, enkä muuta 
voisi kuvitellakaan enää. Kyseinen 
työ on itselleni kaikki kaikessa, 
niin huonoine, kuin hyvine puoli-
neen. Voisin kliseisesti sanoa, että 
tarve auttaa ja pitää heikommassa 
asemassa olevien puolta on saanut 
kiinnostumaan ay-toiminnasta. 

Puheenjohtaja Grönberg, mikä mies?
– Entä jos toimivaa osastoa  
 ei olisi ollut?
– Totta kai toimivalla ammatti-
osastolla oli merkittävä osuus 
edunvalvontaan mukaan lähte-
miselleni. Mutta ratkaisevaa oli, 
kun näin Borealikselle tullessani 
suurseisokin kynnyksellä, miten 
duunareita tietyissä asioissa kyy-
kytettiin. Tunsin että on pakko 
puuttua omalla toiminnalla asioi-
hin. Monen työtoverin pahoin-
voinnista syntyi välttämätön tarve, 
tunsin sen sisimmässäni velvolli-
suudekseni. 

Krakkerilla neljättä vuottaan 
työskentelevällä operaattori Ei-
nari Grönbergillä ei ollut aiem-

paa ay-historiaa, jos ei sellaiseksi 
lasketa kahden päivän lakkoa At-
rialla. Nyt jo kontakti ay-toimin-
taan on vahvempi kuin monella 
konkarilla. Hänet valittiin tämän 
vuoden alusta ammattiosaston pu-
heenjohtajaksi. Einari on osaston 
luottamusmies ja nyt myös vara-
pääluottamusmies. Ensimmäiset 
yt-neuvottelutkin on käyty, kun 
hän osallistui SIE-neuvotteluihin. 
Niissä tuli heti alkumetreillä sel-
väksi työelämän lait, mm. se, että 
työpaikkoja voidaan vähentää te-
kaistuin perustein. 

Vuoteen 2011 asti Einari asui 
Kuopiossa, jossa työkokemuksia 
kertyi monenlaisia: 

KESÄKAUDEN 2015 VUOKRAUKSET
15.05.2015 – 28.08.2015
Kirjalliset vuokra-anomukset toimitettava Pasi Mäntysaari/Borealis konttori 15.04.-15 mennessä.
  
H:\BOREALIS\PEKEMA\VAPAAT – lomaosakkeet PUNKAHARJULLA\
Vuokrausanomuskaavakepohjat  (löytyy myös kotisivulta)

- Viikkohinta 220 €  
 (pääasiallinen vuokrausaika pe klo 14 -> pe klo 14). 
- Viikonloppu 100 € ja vuorokausi 40 €  
 (toissijaiset vuokrausajat) 
- Lomaosakevarauksen saa arvonnan perusteella,  
 mikäli useampi varaaja
- Etusijalla ne, jotka eivät ole vuokranneet  
 vuoden 2013 kesänä
- Varaamattomat viikot jaetaan varausjärjestyksessä

Lisätietoa Punkaharjun lomaosakkeista kotisivullamme:
www.pekemantyontekijat.fi
sekä allekirjoittaneelta

Lomaterveisin Pasi

Punkaharjun lomaosakkeet 5 & 58
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teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
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KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, 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 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
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Jatkoa ed.sivulta

– Isäni kannustuksella pää-
sin lukemaan Kuopion Am-
matti- ja Aikuisopistoon 
kemiantekniikkaa (proses-
sinhoitaja). Olen kiitolli-
suudenvelassa siitä isälle! 
Hän itse on työskennellyt 
reppumiehenä Kilpilahdessa 
useaan otteeseen ja hänen 
kertomuksien innoittamana 
oli helppoa lähteä ammat-
tikouluun. Alusta lähtien 
tavoitteena oli vain ja ai-
noastaan päästä Kilpilahteen 
töihin. Nesteelle menin en-
sin, koska heiltä tuli haas-
tattelijoita kouluun. Heidän 
kysyttyään tislauksesta vas-
tasin, ettei minulla sellai-
sesta hienoudesta ole mitään 
tietoa, mutta voin pitää luen-
non erilaisista venttiilityy-
peistä. Luennon pidinkin 
ja hyvin meni. Vähän myö-
hemmin minulle soitettiin, 
että töihin! Nesteellä olin 
vuoro-operaattorina paska-
laitoksella, joka oli todella 
hyvä alue työskennellä. 
Aivan loistavat työkaverit, 
huippuosaaminen omalla 
sektorilla ja erinomainen 
henki. Iso kiitos kuuluu kyseisille 
työkavereille siitä, että olen jäänyt 
Porvooseen ja tuntenut Kilpilahden 
omakseni.
–Mutta päädyit kuitenkin aidan 
länsipuolelle?
–Olin tuolloin hakenut myös Bo-
realikselle, mutta täältä soitettiin 
vasta sen jälkeen. Ilmoitin Nesteen 
työpaikasta ja kohteliaasti kieltäy-
dyin. Jälkeenpäin hieman hymyi-
lyttää koko asia. Mutta Nesteellä se 
oli vain kesäpaikka, joten syksyn 
lähestyessä päätin kysyä Borealik-
selta, että onko paikka yhä avoin? 
HR kutsui haastatteluun ja sen jäl-
keen sain kuulla, että tervetuloa! 
Siitä se Borealis-taival sai alkunsa 
ja tässä ollaan.

SAK:n Porvoon  
paikallisjärjestö

Einarin ollessa Pekeman osaston 
edustajana paikallisjärjestössä, 
häntä esitettiin senkin puheenjoh-
tajaksi. Hän tuli valituksi ja haluaa 
toiminnalle jatkumoa. 

– PPJ:n toiminta on ollut  
 vaikeuksissa? 
– Tässä tilanteessa ei voi puhua 
enää toiminnan kehittämisestä, 
vaan sen ylläpitämisestä tekohengi-
tyksellä. Tilanne on kyllä haastava, 
mutta itse sanoisin lähinnä selkeän 
fokuksen puuttuneen. On keskitytty 
toiminnan kritisoimiseen ja omalla 
toiminnalla ruokittu negatiivista 

käsitystä paikallisjärjestön 
toiminnasta. Ideoita on vain 
tuotava esille, jotta voimme 
vahvistaa paikallisten am-
mattiosastojen toimintaa ja 
yhteistyötä. 
– Mikä on sen tulevaisuus?
– Pelkästään jo paikallisjär-
jestön olemassaolo on yh-
teiskunnallisessa mielessä 
merkittävää. Sen toiminnan 
lakkaaminen olisi yksi as-
kel kohti EK:n tavoitetta - 
eli lamauttaa keskusjärjestö 
SAK:n ja siihen kuuluvien 
liittojen toiminta. Ristirii-
taista on, kun kritisoidaan 
SAK:ta esim. nollasopi-
muksen hyväksymisestä ja 
munattomuudesta eläkerat-
kaisuissa, mutta taas omalta 
osaltaan ruokitaan rivien 
heikkenemistä kritiikin 
keskellä. Jonkin ammatti-
osaston eroaminen paikal-
lisjärjestöstä on aina käden-
ojennus EK:n herroille.

Tänä vuonna 70 vuotta 
täyttävä PPJ tulee olemaan 
yksi vaikuttaja eduskunta-
vaaleissa. Ja totta kai työ-
väenvappu on näkyvä osa 
paikallisjärjestön toimin-

taa. Tulevaisuus ei näytä helpolta, 
mutta uskon toiminnan elpymi-
seen. Nyt jos koskaan ei kapita-
listeille pidä antaa yhtään siimaa, 
vaan joka alueella osoittaa, kuinka 
järjestäytyneitä me ay-toiminnassa 
olemme.

Tuleeko sinusta  
poliitikko?

– Kyllä! Olen sitä ollut jo pitkään. 
Oikeastaan jokainen meistä on 
omalla tavallaan poliitikko. Politiik-
kahan tarkoittaa yhteiskunnallista 
vaikuttamista. Ja jos mennään puo-

Vuoden alusta puheenjohtajana aloittanut Ei-
nari Grönberg on jo monessa mukana. Teoriat-
kin on opeteltu ja mies aikoo oikoa vääryyksiä 
vielä monilla molskeilla. 

Jatkuu seur. sivulla
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tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
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aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, 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 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
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 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

2

NRO 5/13
36. vuosikerta
5.12.2013
Julkaisija:

Pekeman
Työntekijät ry
PL 330
06101 Porvoo
www.pekemantyontekijat.fi

Päätoimittaja:
Jari Voutilainen
(09) 3949 4493
050 379 4235
Toimitussihteeri:
Hannu Lindqvist
(09) 3949 3415
050 379 4088
Olef.-tuotanto v. 1
e-mail:
hannu.lindqvist@
borealisgroup.com

Muu toimitus:
Sami Karlsson
(09) 3949 4449
Elof Juselius
(09) 3949 3023
050 379 4521
Pasi Mäntysaari
(09) 3949 3048 
050 379 4050

Painopaikka:
Porvoon Painopaikka
Porvoo

Seuraava Virike il-
mestyy viikolla 8. 
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on olta-
va toimitussihtee-
rillä 10. helmikuuta 
mennessä.

KIRJOITTELE!
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ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, 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 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
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luepolitiikkaan, niin kyllä - olen mu-
kana SDP:n toiminnassa. Erityisesti 
työväenhengen pinnalle tuominen, 
ylläpitäminen ja kehittäminen puo-
lueessa ovat itselleni tärkeitä asioita. 
Työväenpuolueen roolin ja ihmis-
ten äänen kuuluviin saaminen ovat 
omassa tekemisessäni tavoitteena.
– Kentällä ymmärretään yleisesti 
puoluetoiminnan olevan enemmän 
vaikuttamisen este, kuin sen apu-
väline. Jo kauan on koettu, että 
politisoitunut ay-johto syöttää val-
miit käsikirjoitukset ylhäältä alas. 
Asioita salaillaan ja Hakaniemessä 
päätetyt ajatukset läpihuudate-
taan ammattiosastoissa, joiden 
kritiikki vaiennetaan puoluejun-
talla. Onko jäsenistö väärässä?
– En väitä, että jäsenistö olisi vää-
rässä, mutta silloin tällöin on kritii-
kin keskeltä hyvä katsoa historiaa 
ja muistaa, että kolikolla on myös 
kääntöpuolensa.

Tässä kohdin Einari luettelee his-
toriallisia perusteita sopimusyhteis-
kunnan synnystä ja nykyisyydestä 
sekä puoluepolitiikan roolista yh-
dessä ay-liikkeen kanssa ja jatkaa 
siitä, miten on tultu tähän päivään: 
– Ministeri Fagerholmin aloitteesta 
40-luvulla lähtenyt työntekijöi-
den oikeuksien tunnustaminen on 
merkittävästi vaikuttanut nykyisen 
hyvinvointiyhteiskunnan olemas-
saoloon. Voidaan spekuloida sen 
toimivuudesta nykyisin, mutta toi-
saalta maailma on paljon muuttunut. 
Tekniikka kehittyy valtaisaa tahtia ja 
globaalit markkinakoneistot jyllää-
vät yhä voimakkaammin kaikkialla. 
Ilman puoluepoliittista vaikuttamista 
ei olisi esimerkiksi yleissitovaa työ-
ehtosopimusta, ei nykyistä työlain-
säädäntöä, eikä tulopoliittisia ratkai-
suja. Edellisestä tuposta muistetaan 
päällimmäisenä 20 € yleiskorotus, 
mutta on hyvä muistaa sekin, että sen 
pohjalta parannettiin työttömyystur-
vaa ja isien perhevapaita pidennet-
tiin.

Asioita varmasti salataankin, 
mutta en usko että ne ovat aina niin 
mustavalkoisia. Yleensä asioilla on 
taustansa ja syynsä, minkä takia kai-
kesta ei suureen ääneen puhuta. Se 
että onko tällainen menettely oikein, 
niin siitä voidaan olla montaa mieltä. 
Itselleni on tärkeintä se, että ratkaisu 
on aina jäsenistön edun mukaista. 

Joka tapauksessa tosiasia on se, 
että puoluepolitiikka on osa ay-toi-
mintaa, halusi sitä tai ei. Se on ollut 
sitä kautta suomalaisen ay-historian 
ja tulee olemaan yhä edelleen. 

Virikkeellä on jo 
vuoden verran 
ollut piirtäjä. 
Tässä mielikuvia 
operaattoreista.

Piirtäjä on 
nimimerkki E.G.

Jatkoa ed.sivulta – Kannatatko uutta jättiliittoa?
– SAK/STTK -jättiliittohankkeeseen 
suhtaudun vielä varauksella. Me-
nossa on selvitystyö, jonka sisältöä 
ja taustoja on avattu toistaiseksi ko-
vin vähän. Ymmärrän toki sen, että 
isommalla keskusjärjestöllä pyri-
tään löytämään vastapaino EK:lle, 
mutta tosipaikan tullen siltäkin pitää 
löytyä yhteinen rintama. On vaikea 
kuvitella, että korkeasti koulutetut 
lähtisivät duunareiden barrikadeille.

Hannu Lindqvist
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Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, 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 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
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Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
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Puheenjohtaja Einari Grönberg
Varapuheenjohtaja Jukka Saarijärvi
Sihteeri Pasi Mäntysaari
Varasihteeri Esa Karppinen
Taloudenhoitaja Matti Hakkarainen 
Työvaliokunta Einari Grönberg, Elof Juselius, Pasi Mäntysaari,
 Esa Karppinen, Esa Vainonen, Reijo Hurskainen

Jaostot - yhdyshenkilöt

Virike-lehden toimitus
- päätoimittaja Einari Grönberg
- toimitussihteeri Hannu Lindqvist
- muut jäsenet Pasi Mäntysaari, Elof Juselius, Esa Karppinen

Kunto- ja vapaa-aika Työvaliokunta (Einari Grönberg) 
Opintosihteeri Työvaliokunta (Einari Grönberg) 
Eläkeläisvastaava Elof Juselius
Kotisivujen hoitaja Pasi Mäntysaari
Punkaharju / lomavastaava Pasi Mäntysaari 

Työntekijöiden edustajat

Yt-neuvottelukunta Pääluottamusmies Elof Juselius ja puheenjohtaja Einari Grönberg 
 varalla työsuojeluvaltuutettu Pasi Mäntysaari

Henkilöstöryhmien kokoukset Einari Grönberg, Elof Juselius, Pasi Mäntysaari ja Jukka Saarijärvi

As.Oy Tuunaantupa Pasi Mäntysaari

Kilpilahden kulttuuritoimikunta Esa Karppinen

SAK:n paikallisjärjestön Antero Kääriäinen, Aarne Lehonmaa,
edustajiston kokoukset Einari Grönberg

Ruokalatoimikunta Pasi Mäntysaari, Reijo Hurskainen,
 Esa Vainonen ja Harri Kortelainen

Kansainväliset asiat / CCC Hannu Lindqvist
CCC-varaedustajat I-vara Jukka Saarijärvi, II-vara Pasi Mäntysaari

Borealis Polymers Oy:n hallitus Esa Karppinen, varalla Jukka Saarijärvi

Borealis vapaa-ajan työryhmä Elof Juselius

Tasa-arvotoimikunta Elof Juselius

Sairauskassan hallitus Elof Juselius, varalla Einari Grönberg ja 
 Jari Voutilainen, varalla Pasi Mäntysaari

Ammattiosaston toimihenkilöt 2015
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aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
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kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
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 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
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Porvoon Öljynjalostamon Työntekijät ry osasto 44
Pekeman Työntekijät ry. osasto 100

järjestävät eläkkeellä oleville jäsenilleen seuralaisineen

Ohjelma

klo 09:00 Lähtö Porvoon turistipysäkiltä Rauhankadulta. 
klo 11:30 M/s Viking XPRS lähtee kohti Tallinnaa (Bistrobuffet laivalla klo 11:45 alkaen) 
klo 14:00 Laiva saapuu Tallinnaan
klo 18:00 Laiva lähtee Tallinnasta takaisin kohti Helsinkiä (Delikuponki käytettävissä)
klo 20:30 Laiva saapuu Helsinkiin

Alustava linja-auton reitti on seuraava:

Turistipysäkki (Rauhankatu)-Mannerheiminkatu – Tolkkistentie - Näsintie (Esso) – 
Gammelbackantie (Taksiasema) – Peipontie - Tolkkistentie – 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, matkan edestakaisin ja 
Bistro buffet (ruokajuomineen) ja 14 € arvoinen Delikuponki.

Matka maksetaan ennakkoon Pekeman Työntekijät ry:n tilille. 
FI 93 5358 0620 0852 30, eräpäivä 13.3.2015. Viestikenttään: Nimi, ammattiosasto ja yhtiö

Matkalle mahtuu 80 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä

Matkalla pitää olla mukana passi tai sirullinen henkilökortti (ajokortti EI käy)
 
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 13.3.2015 mennessä:

Olavi Jolkkonen (PÖT44)  040 588 6906 olavi.jolkkonen@nesteoil.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 yhtiö missä olet työskennellyt (Borealis/Neste Oil)

Tervetuloa!

Virkistysmatkan Tallinnaan 16.4.2015



11
2

NRO 5/13
36. vuosikerta
5.12.2013
Julkaisija:

Pekeman
Työntekijät ry
PL 330
06101 Porvoo
www.pekemantyontekijat.fi

Päätoimittaja:
Jari Voutilainen
(09) 3949 4493
050 379 4235
Toimitussihteeri:
Hannu Lindqvist
(09) 3949 3415
050 379 4088
Olef.-tuotanto v. 1
e-mail:
hannu.lindqvist@
borealisgroup.com

Muu toimitus:
Sami Karlsson
(09) 3949 4449
Elof Juselius
(09) 3949 3023
050 379 4521
Pasi Mäntysaari
(09) 3949 3048 
050 379 4050

Painopaikka:
Porvoon Painopaikka
Porvoo

Seuraava Virike il-
mestyy viikolla 8. 
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on olta-
va toimitussihtee-
rillä 10. helmikuuta 
mennessä.

KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, 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 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

2

NRO 5/13
36. vuosikerta
5.12.2013
Julkaisija:

Pekeman
Työntekijät ry
PL 330
06101 Porvoo
www.pekemantyontekijat.fi

Päätoimittaja:
Jari Voutilainen
(09) 3949 4493
050 379 4235
Toimitussihteeri:
Hannu Lindqvist
(09) 3949 3415
050 379 4088
Olef.-tuotanto v. 1
e-mail:
hannu.lindqvist@
borealisgroup.com

Muu toimitus:
Sami Karlsson
(09) 3949 4449
Elof Juselius
(09) 3949 3023
050 379 4521
Pasi Mäntysaari
(09) 3949 3048 
050 379 4050

Painopaikka:
Porvoon Painopaikka
Porvoo

Seuraava Virike il-
mestyy viikolla 8. 
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on olta-
va toimitussihtee-
rillä 10. helmikuuta 
mennessä.

KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, 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 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

Kari Koistinen

Keskusjärjestöjen kaavailema uu-
den isomman järjestön perustami-
nen on sinällään hyvä asia. Kun 
tavoitteena on paremman vasta-
voiman antaminen työnantajien 
EK:lle, voi hankkeelle toivoa vain 
menestystä. 

EK:n valta kasvanut

Hankkeelle on nyt tilaus, kun miet-
tii miten työnantajien EK on viime 
vuosina onnistunut laman var-
jolla kasvattamaan valtaansa. Niin 
SAK:ta kuin muitakin keskusjär-
jestöjä on höynäytetty sopimuk-
sissa ja niiden toteutumassa. Uusi 
isompi keskusjärjestö ei kuiten-
kaan välttämättä tilannetta muuta, 
jos samalla sen toimintamallia ei 
rakenneta ja reivata jäsenistöä lä-
heisempään suuntaan. 

EK:n tavoitteita on viime vuo-
sina ollut pönkittämässä myös 
maamme Kokoomusvetoinen hal- 

Yhden keskusjärjestön malli  
on kannatettava

litus. Tässä kohtaa oikein hir-
vittää, kun miettii keskusjärjestö-
jen seuraavaa neuvottelukohdetta 
työrauhajärjestelmästä. Toivon 
mukaan tällä kertaa päästään 
työpaikkojen tilanteet huomioon 
ottavaan ratkaisuun. Ratkaisu ei 
ole lakko-sakkojen korottaminen 
vaan niihin syihin paneutuminen 
mitkä lakkoihin johtavat. Syyt löy-
tyvät yleensä harrastetusta työnte-
kijöitä syrjivästä henkilöstöpolitii-
kasta.

Keskusjärjestöt etäisiä

Keskusjärjestöt koetaan etäisiksi 
tämän päivän työpaikoilla, kun jo 
liittotasollakin on etäännytty työ-
paikoista. Näin ruohonjuuritason 
näkökulmasta silmäillen edunval-
vonta on tänä päivänä hyvin 
pitkälle ammattiosastojen aktiivi-
suuden varassa työpaikoilla.

Joskus työpaikkakeskusteluissa 

nousee esiin kysymys siitä että 
tarvitaanko massiivista keskusjär-
jestöä, kun meillä on iso liittokin 
edunvalvontaa tekemässä? Hyvä 
kysymys. Me jäsenet kun loppupe-
lissä rahoitamme koko tämän him-
melin toiminnan. 

Löysät pois

Liitot rahoittavat keskusjärjestön 
toiminnan ja me jäsenet liittojen 
toiminnan. Tässä yhteydessä olisi 
nyt myös tilaisuus säästötalkoisiin. 
Jos ja kun yhdistymisiä tehdään, 
niin leikataan sitä ”ihraa” pois.  
Kun tämän päivän YT-Suomessa 
arkipäivää on askeleiden pidennys 
työpaikoilla, niin sitä sen on oltava 
myös rahoittamassamme ay-järjes-
telmässä. Vastineeksi jäsenmak-
sulle tarvitaan todellista edunval-
vontaa ja todellisia edunvalvojia, 
ei käveleviä muumioita liittojen 
käytäville.

www.pekemantyontekijat.fi
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Seuraava numero
ilmestyy viikolla 45.
Lehteen tarkoitetut
kirjoitukset on olta-
va  toimitussihtee-
rillä 29. lokakuuta
mennessä.

KIRJOITTELE!
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Oy Formato Print Ab,
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Ammattiosaston syyskokous
Pidetään maanantaina 1. joulukuuta

TBW – Too Bureaucratic Way
Hyödyllisin TBW-projekti alkaisi olla byrokratianpoistoprojekti.
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kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, 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 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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Kuuluako liittoon vai ei?
Tästä aiheesta sitä on kirjoiteltu 
myös Virikkeen sivuilla vaikka 
viime aikoina on ollutkin hiljai-
sempaa. Omalta osaltani on ollut 
aina itsestään selvä asia että am-
mattiosastoon sitä kautta liittoon 
pitää kuulua jos aiotaan asioita 
eteenpäin viedä. 

Jos nyt ajatellaan vaikkapa työ-
ehtosopimusta ja sen palkkausjär-
jestelmää, niin eivät ne ole itses-
tään syntyneet. Kyllä niiden eteen 
on tehty töitä niin liittotasolla 
kuin ammattiosastoissa. Meillä 
on kuitenkin iso joukko työnteki-
jöitä jotka eivät anna sille mitään 
arvoa. Ilmeisesti ajatellaan, että 
palkankorotukset ja muut työ-
suhteiden ehdot tulisivat ilman 
neuvottelujakin. Omalta osaltani 
voin sanoa että yhtään helppoa 
neuvottelua ei yli kolmeenkym-
meneen vuoteen ole ollut. Nyt 
Borealiksen aikana vaikeusastetta 

on lisännyt vielä päätösvallan hei-
kentyminen osastotasolla.

Ammattiosasto on vahva jos 
ja kun sen järjestäytymisaste on 
korkea. Meillä on mennyt kohtuu-
hyvin työllisyysasteen pysyttyä 
hyvänä ja yhtiö on satsannut lai-
tosten kehittämiseen. Johtuneeko 
siitä vai puhtaasta ahneudesta, 
kun esimerkiksi PE2:lla 20 % po-
rukasta ei kuulu liittoon, eikä sitä 
kautta ammattiosastoon. Joku voi 
ajatella, että meillä on asiat niin 
huonosti että liitosta eronneita on 
tämän takia paljon. Tätä väitettä 
en kuitenkaan allekirjoita.

Yksi yhteinen piirre näillä am-
mattiosastoon kuulumattomilla 
on. He ovat yleensä eniten kiin-
nostuneita meneillään olevista 
neuvotteluista. Kaikki ne edut, 
mitä on neuvotteluteitse aikaan-
saatu, ollaan kyllä mielellään vas-
taanottamassa. Yhteisten asioiden 

eteen ei kuitenkaan olla valmiita 
panostamaan latiakaan. PE2:n po-
rukoista 80 % on ammattiosaston 
jäseniä. Tähän porukkaan olen 
aina voinut luottaa.  En ole har-
rastanut elämöintiä näiden liitosta 
eronneiden takia. Jos joku on yl-
peä siitä, että saa kaikki ne edut, 
jotka ammattiosastoon kuuluvat 
ovat neuvotelleet, on se lähinnä 
säälittävää.

Positiivisiakin näkymiä aihee-
seen liittyen on. Nuorten osalta 
olen huomannut, että järjestäy-
tyminen on hyvällä mallilla. 
Nuorissa on tulevaisuus. Uskon 
nuorten esiinmarssiin myös am-
mattiosaston toiminnassa. Hyviä 
esimerkkejä siitäkin on jo ole-
massa.

Kari Koistinen
(KTK toimi pääluottamusmiehenä 
10 vuotta vv. 1985–94)

Jatkona edelliseen
Virikkeessä 4/2014 julkaistiin 
kooste TEAM-ammattiliiton jä- 
senetuisuuksista. Arvokkain pal-
velu eli oikeudellinen apu oli 
mainittu kovin vaatimattomasti. 
Oikeustapaukset ovat vastenmieli-
siä ja niitä yritetään vältellä, 
mutta omalla työpaikallammekin 
on yksilöllä täysi mahdollisuus 
joutua potkaistuksi pihalle. 

Nuorena luottamusmiehenä 
jouduin pelastamaan työtoverin 
Työtuomioistuimessa, eikä siitä 
olisi selvitty ilman silloisen Ke-
mianliiton lakiosaston tukea. Sel-
laista rulettia ei siviililakimiehen 

kanssa olisi saanut hoidetuksi 
menestyksekkäästi edes siihen 
aikaan, yli 30 vuotta sitten, saati 
nykyisin, kun työlainsäädännön 
soveltaminen suosii työnantajia. 
Hintaakin parivuotiselle proses-
sille tuli summa, johon työläisen 
palkka ei riittäisi. Se kääntyi sit-
ten kuitenkin työnantajan (siihen 
aikaan Neste Oy) maksettavaksi. 
Tästä ei kaverille itselleen jäänyt 
maksettavaksi edes puhelinkuluja. 

Sen seurauksena myöhemmin 
sattuneita tapauksia sitten onnis-
tuttiin hoitamaan neuvotellen. 
Useisiin tällaisiin neuvotteluihin 

osallistui virkansa puolesta yllä 
kirjoittava Kari Koistinen. Mutta 
entä jos et olekaan jäsen? Joudut 
neuvottelemaan itse, eikä asemasi 
ole kovin vahva. Loimaan kassan 
lakipalvelu on summaltaan rajoi-
tettu liukuhihnajuttuihin, joista 
niistäkin menee kohtuullisen iso 
omavastuuosuus. Jo Yksityisen 
Työttömyyskassan puhelinlinja 
kuuluu kuppaavan parhaiden pal-
velulinjojen hinnan. 

Hannu Lindqvist
(Virike-lehden toimitussihteeri 
vuodesta 1999)
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Helsingin Sanomien politiikan ja 
talouden toimituksen esimiestä 
Marko Junkkaria siteerattiin jou-
lukuun Intiim-lehden Selänpesi-
jässä. Junkkari - vaikka edustaakin 
valtamediaa - totesi, että HS:n uu-
tisointi perustuu valittujen asian-
tuntijoiden käyttöön. He ovat pieni 
piiri, jotka huomattavissa määrin, 
jopa ensisijassa, tuovat juttuihin 
mielipiteitään ja näkemyksiään. 
Eivät siis yleensä faktoja. Tehdyn 
tutkimuksen mukaan HS käyttää 
etusijassa talouselämän huipulta 
tulevia työnantajapuolen asiantun-
tijoita. 

Tämäkään ei vielä selitä sitä, 
että lehdistö julkaisee vain osan 
saatavissa olevasta aineistosta; sen, 
joka sopii sen linjaan. Esimerkki: 
Yhdistyneet Kansakunnat käsitteli 
syksyllä fasismin vastaista päätös-
lauselma-aloitetta. Se oli laadittu 
natsismin ihannointia vastaan ja 
rasismin torjuntaan tähtäävän yh-
teistyön puolesta. Päätöslauselman 
kannattajamaat – pitkälti toistasa-

Pääluottamusmiehen työhuone
Plm:n toimisto on siirtynyt kontto-
rin A-sisäänkäynnin ulko-oven ja 
sisemmän oven väliseen tilaan, eli 
palannut alkuperäiselle paikalleen. 
Kun tulet sisään muovin porttiko-
pin viereisestä sisäänkäynnistä, se 
jää vasemmalle puolelle. Huoneen 
numero on 1093. Ulko-oven ollessa 
lukittu on aikaista aamu-asiointia 
varten ulkona painonappi.  

Suomi puoltaa fasismia
taa jäsenvaltiota - ilmaisivat syvän 
huolensa fasististen liikkeiden, 
uusnatsismin ja Waffen SS:n en-
tisten jäsenten ihailusta. Kolme 
valtiota vastusti päätöslauselmaa: 
USA, Kanada ja Ukraina. Oli myös 
55 tyhjää äänestänyttä valtiota, 
joiden joukossa Suomi. Aloitteen 
tekijä oli Venäjä, jonka sokea vi-
haaminen selittää osan äänestys-
käytöksestä, mutta toisekseen: Mi-
ten Suomen valtio mahtaa selittää 
kantansa, joka on selkeä kannan-
otto fasismin puolesta? 

Palatakseni syyskuun Virike-
kirjoitukseeni maamme mediasta; 
näitkö HS:n tai muun valtaleh-
distön sanallakaan uutisoineen 
asiasta? Etpä tainnut nähdä, sillä 
sitä ei julkaistu! Mutta jotkut suur- 
omistuksen ulkopuoliset julkaisut, 
tässä tapauksessa Työkansan Sano-
mat, uutisoi aiheesta. 

Syyskuun jutussa mainittu Ta-
loustutkimus Oy oli taas tehnyt 
erään mediatutkimuksen, joka lop-
piaisena julkistettiin. YLE uutisoi 

isoin kirjaimin tuloksen osoitta-
van, että 60 % Suomessa asuvista 
venäläisistä luottaa enemmän Suo-
men, kuin Venäjän mediaan. Kun 
otetaan huomioon kyselyn kohde, 
eli Venäjältä syystä tai toisesta pois 
halunneet, asettuu prosentti kor-
keintaan välttävään tasoon. Mutta 
kun huomioi senkin, että puolet 
kyselyyn otetuista ei suostunut tai 
osannut vastata tähän kysymyk-
seen, jää Suomen median kanna-
tusprosentti 30:een. Joten onko se 
lopulta niin kuin esitettiin? Tutkija 
itse linjasi, että medialla aina on 
jokin päämäärä. 

On selviö, että tämän hetken 
poliittinen johto useiden vir-
hearvioiden seurauksena palaa 
halusta päästä jälleen lyömään 
päätä(-mme) Karjalan mäntyyn. 
Kansaa kiihotetaan valtamediaa 
käyttäen imperialistisen sotaretken 
taakse. Valveutunut muistaa tämän 
äänestyskopissa!
 
Hannu Lindqvist
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Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
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Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, 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 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

Vaalit Pekeman osastossa
Pekeman Työntekijät ry. on vuoden 2014 syyskokouksessa päättänyt järjestää  
uurnaäänestyksen. Uurnaäänestys suoritetaan 7.–14.4.2015 välisenä aikana.
Syyskokouksessa valittiin myös vaalitoimikunta, jonka tehtävänä on hoitaa  
vaalijärjestelyt paikallisesti.  
Vaalitoimikunnan puheenjohtajana toimii Einari Grönberg ja jäseninä Jari Voutilainen,  
Pasi Mäntysaari, Esa Vainonen, Esa Karppinen ja Elof Juselius. 

Vaalipaikat ja ajat laaditaan siten, että kaikilla kyseisenä aikana työssä olevilla 
henkilöillä on äänestysmahdollisuus. Vaaliajat ja – paikat missä äänestysuurna kiertää, 
tiedotetaan erikseen.

Liittokokousvaalit 2015
Edustajat TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n liittokokoukseen (Helsingissä  
3.–5.6.2015) valitaan suhteellisella vaalilla. Vaaleja varten on muodostettu valtakunnalliset 
vaalipiirit työehtosopimusaloittain. Jokaisesta vaalipiiristä valitaan yksi edustaja alkavaa 
250 jäsentä kohden. Liittokokousedustajien määrä vaalipiireittäin vahvistettiin 30.6.2014 
jäsenmäärän mukaisesti. Öljy-, maakaasu ja petrokemian teollisuudella on 7 liittokokous-
edustajaa.

Vaalikelpoinen ja äänioikeutettu on työmarkkinoiden käytettävissä oleva tai jäsenmaksuista 
sääntöjen mukaan vapautettu jäsen. Äänioikeutettu on, jos oli liittynyt TEAMiin viimeistään 
marraskuun 2014 loppuun mennessä.

TEAMin liittokokous pidetään 3.–5.6.2015 Helsingissä. Liittokokouksessa käsitellään 
hallituksen ja ammattiosastojen esittämät asiat, säännöt sekä valitaan liitolle puheenjohtaja, 
hallitus ja valtuusto. Liittokokous on liiton korkein päättävä elin ja sääntöjen mukaan se 
pidetään joka viides vuosi huhti -elokuussa.

Ennen äänestyksen alkua äänioikeutetuille postitetaan vaalimateriaali: ehdokaslistojen 
yhdistelmä, äänestyslippu, ohjeet ja palautuskuori. 

Vaalissa voi äänestää postitse, sähköisesti tai uurnaan. Postiäänestyksen ja sähköisen 
äänestyksen ajankohta on 1.–15. maaliskuuta. Jos äänestää sekä postitse, että sähköisesti, 
niin sähköisesti annettu ääni jää voimaan. Sähköinen äänestys tapahtuu pankkitunnuksin.

Liittokokousvaalit 2015

Edustajat TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n liittokokoukseen (Helsingissä 3.-
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sääntöjen mukaan se pidetään joka viides vuosi huhti -elokuussa.

Ennen äänestyksen alkua äänioikeutetuille postitetaan vaalimateriaali: ehdokaslistojen 
yhdistelmä, äänestyslippu, ohjeet ja palautuskuori. 
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Vaalit Pekeman osastossa
Pekeman Työntekijät ry on vuoden 2014 syyskokouksessa päättänyt järjestää
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Grönberg ja jäseninä Jari Voutilainen, Pasi Mäntysaari, Esa Vainonen, Esa Karppinen
ja Elof Juselius.

Vaalipaikat ja ajat laaditaan siten, että kaikilla kyseisenä aikana työssä olevilla 
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Seuraava Virike il-
mestyy viikolla 8. 
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mennessä.

KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, 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 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, 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 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

Tuomo Tourunen 637

Liittokokousvaalin ehdokkaat
Öljy-, maakaasu- ja petrokemianteollisuus  

-sopimusalaan kuuluvasta ammattiosasto 100:sta  
on ehdolle asettunut viisi jäsentä: 

Valokuvassa vasemmalta oikealle 

Pasi Mäntysaari 624
Einari Grönberg 615
Elof Juselius 618
Harri Kortelainen 621

Vaaliliitto A (demarit & sit.) 

Vaaliliitto B (Vasemmisto & sit.)
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kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
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 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
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PUNKAHARJUN LOMAOSAKKEIDEN  
VAPAAT VIIKOT / PÄIVÄT

Ammattiosastomme jäsenille: 
Talvikauden hinnat: 170 € viikko, 80 € vkl tai 30 € vrk. 
Kesäkauden hinnat: 220 € viikko, 100 € vkl tai 40 € vrk.

Muut järjestäytyneet:
Kulukorvaus lisätään edellä mainittuihin hintoihin; 
80 € viikko, 40 € vkl tai 20 € vrk.
Viikkovuokrauksen vaihtopäivä on perjantai (klo 14). Viikkovuokraukset ovat etusijalla viikonloppu- ja päi-
vävuokrausta. Osaston työssäkäyvät jäsenet ovat etusijaisia ennen eläkkeellä olevia ja muita järjestäytyneitä 
(lopullinen vahvistus. n. 2 vko ennen varausta). Varaaja tulee saamaan tietopaketin/laskun ennen varausaikaa. 
Avainhuollon hoitaa Matkailukeskus Harjunportti. Nouto/palautus lomakeskuksen vieressä sijaitsevasta huolto-
asema/ravintolasta. 
Siivous kuuluu vuokraajalle (itse tai palvelun osto infosta). Tupakointi on kielletty molempien loma-asuntojen 
sisätiloissa. Osake 5:een on eläinten vieminen ehdottomasti kielletty.

Tiedustelut ja vuokrausanomukset:
Pasi Mäntysaari, Borealis konttori, puh. 3048, 050-379 4050
Ajankohtainen lista vapaista viikoista ja muuta tietoa: 
H-asema / project / borealis / pekema / loma / 
Kuvia ja linkkejä Punkaharjun lähiseutuihin ja tapahtumiin:
Ammattiosaston kotisivu: www.pekemantyontekijat.fi / Punkaharju

Pekeman Työntekijät ry, osasto 100

KEVÄTKOKOUS
Keskiviikkona 01.04.2015 klo 17:30

Ravintola Näsin Krouvin kokoustilassa Porvoossa 
Aluksi tarjotaan iltapala. Varsinainen kokous aloitetaan n. klo 18:00.

Kokouksessa käsitellään mm, seuraavat ammattiosastoa koskevat asiat:

• Toiminta- ja tilikertomus vuodelta 2014
• Toiminnantarkastajien lausunto
• Tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen
• Mahdolliset muut hallitukselle tulevat esitykset
• Tervetuloa ammattiosaston kevätkokoukseen!

Tervetuloa ammattiosaston kevätkokoukseen!


