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NRO 5/13
Joulukuu

Pekeman Työntekijät ry
TEAM os. 100  

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

Pekeman Työntekijät ry
Teollisuusliitto os. 420

Takana on erikoinen kevät maail-
malle levinneen koronaviruksen 
jälkeen. Aiheutuneet kokoontu-
misrajoitukset, Suomen hallituk-
sen suositukset lähikontaktien 
välttämiseksi ja rutiinien muuttu-
minen ovat vaikeuttaneet monessa 
mielessä elämää, mutta joissakin 
kohdin helpottaneetkin. Borea-
liksen toiminta ainakin työnteki-
jöiden osalta jatkoi elämäänsä läpi koko kriisin, 
vaikka kokoontumista vaativia tilaisuuksia jäi 
pitämättä ja jouduttiin totuttelemaan sähköi-
seen läsnäoloon. 

Suomen hallituksen tilannejohtaminen, sai-
rauden leviämisen torjunta ja kansalaisten 
suojelu on tähän saakka onnistunut loistavasti. 
Uhreja on tullut, mutta määrä väkilukuunkin 
suhteuttaen kestää vertailun minkä tahansa toi-
sen valtion – etenkin naapurimaiden - kanssa. 
Voi melkoisella todennäköisyydellä todeta, että 
viruksen ajoituksen kanssa suomalaisia koh-
tasi poikkeuksellisen hyvä munkki, sillä maassa 
ei aikoihin ole ollut hallitusta, joka näin hyvin 
olisi vaativan kokonaisuuden selvittänyt. Sipilän 
liiga olisi ollut täysin hukassa ja ajatuskin Katai-

sen tai Stubbin ajasta nostaa ihon kananlihalle. 
Mitä opposition pääpuolueet ovat kriisin aikana 
tehneet, on lähinnä itsensä nolaaminen vakavan 
tilanteen politisoinnilla. 

Mimmiliigan viestintä on ollut vuolasta ja 
enimmäkseen selkeää. Nyt, kun yrityksille on 
rahaa jaossa, sitä huutavat kaikki lisää. Yrittäjät, 
jotka ovat aina vastustaneet työttömyyskorva-
uksia, ovat ensimmäisinä vaatimassa sitä han-
ojen auettua. Onko ollut asiallista piikin avaa-
minen, siitä voidaan olla useampaa mieltä. Joka 
tapauksessa, jos rahoja riittää miljardeittain, 
kymmeninkin miljardein hukattavaksi Italian ja 
Espanjan köyhäinapuun sekä hävityskoneisiin, 
ei ehkä suomalainenkaan tätä ihan kaikkea hy-
väksy. 

NRO 2/20
Juhannus

Viruskevät

Virusjahti jatkuu
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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 41.
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on oltava 
toimitussihteerillä  
5. lokakuuta  
mennessä.

KIRJOITTELE!
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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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Ammattiosaston syyskokous
Pidetään maanantaina 1. joulukuuta
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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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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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Kesäinen tervehdys 
kaikille!

Kuten kaikki varmaan ovat huomanneet, alkuvuosi ollaan rimpuiltu kaikille 
tutuissa covid-19 maisemissa joten ei ole ollut mielessäkään että olisin nuo-
risovastaavana  ollut jonkin näköistä häppeninkiä suunnittelemassa. Mutta 
on minulta kyselty että olisiko korkea aika ruveta jotain keksimään syksyä 
kohti? Ja voin nyt kertoa että syksylle on taas suunnitteilla jo legendaariseen 
maineeseen kasvanut mahdollinen risteily. Tietenkin edellyttäen että tämä 
tilanne sen tulevaisuudessa sallii.. hyvää kesää nyt toistaiseksi kaikille...

Nuorisovastaava
Juho Lintula

Siirretty kevätkokous 
pidettiin

Koronarajoitusten johdosta lykätty ammattiosaston kevätkokous pidettiin 
kesäkuun 9. ravintola Hanna-Marian alakerrassa. Näin alettiin palata naa-
matusten kokoontumisen aikaan. Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Saari-
järvi valittiin johtamaan kevätkokousta.

Pääaiheena oli hyväksyä edeltäneen vuoden tilit ja toimintakertomus. 
Pääluottamusmiesvalinta on tulossa syksyllä, jonka ehdokasasettelua var-
ten päätettiin tarvittaessa pitää erillinen jäsenkokous ennen syyskokousta.

(H.L.)
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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)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

Puheenjohtajan pääkirjoitus:
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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

Jukka Saarijärvi

Poikkeuskevään jälkeen

Pitkän tauon jälkeen päästään taas asiaan. Meneil-
lään oleva ajanjakso on todella poikkeuksellinen. 
Vuoden vaihteen paikkeilla lakkoiltiin ja työehto-
sopimukset saatiin aikaiseksi helmikuulla. Siitä siir-
ryttiin sujuvasti covid-19 -rajoituksiin ja siitä tähän 
päivään uutisointi on OMV:n suuremman omistuk-
sen ohella pääosin keskittynyt covid-19 -rajoituk-
siin ja osin myös tällä hetkellä rajoitusten purkuun.

CCC:n puhelinpalaverien kautta saan myös tietoa 
muiden toimipaikkojen toimista covid-19 -viruksen 
osalta. On kokeiltu esim. kuumeen mittausta kame-
ralla. Sen tekniikka ei vielä ole sillä tasolla, että se 
ymmärtäisi työmatkapyöräilijän lämmön nousun 
johtuvan jostakin muusta, kuin sairaudesta, joten se 
estää töihin pääsyn. Hämmästystä aiheuttavat myös 
ranskalaisten spekuloinnit covid-19 –bonuksesta, 
joka taas perustuu Macronin puheisiin. Se ei saa 
vastakaikua yhtiön johdolta, koska valtio ei tätä bo-
nusta maksaisi, vaan yhtiöt omista pusseistaan. No, 
poliitikot hallitsevat tämän, paljon puhetta - vähän 
tekoja.

Etätyö on tuonut jatkuvan viikonlopun vuorotyö-
läisille. On nimittäin aika rauhallista työpaikalla. 
Tämän soisi jatkuvan myös tulevaisuudessa. En ole 
vielä huomannut juurikaan mitään palvelua, jota ei 
olisi saanut hoidettua ns. etänä. Voi tietenkin olla, 
että nyt keskitytään olennaiseen ja kaikki ylimää-
räinen häiriö, jonka ei koeta olevan välttämätöntä, 
voidaan siirtää tuonnemmaksi. Tietenkin kokonai-
suuden arviointi tapahtuu myöhemmin. Nykyinen 
tilanne ei välttämättä palaa koskaan ns. vanhaksi 
normaaliksi vaan etätyö tulee väistämättä lisäänty-
mään, koska läsnäolon tarve nykytekniikalla ei ole 
aina välttämätöntä. Tällä on myös ilmaston kannalta 
positiivinen vaikutus, koska päästöt vähenevät.

PP-osastolla suoritettiin ensimmäinen etä-K-
päivä ja ymmärtääkseni kaikki meni kohtuullisen 
hyvin. Keskustelua on aiheuttanut enemmän työ-
tekijäpuolen omien tietokone/puhelinten käyttö 

yhtiön koulutuksiin. Tämä on korvauksen suhteen 
vielä harmaalla alueella, yhtiön YT-tilaisuudessa 3. 
kesäkuuta otimme asian esille korjattavien kohtien 
listalle.

Keskustelin pääluoton kanssa ylitöistä ja hän vah-
visti oman havaintoni että voisi sanoa ylityötarpeen 
loppuneen kuin seinään. Tällä tarkoitan tietenkin, 
että oman porukan sairaslomien aiheuttamat ylityöt 
vähenivät todella paljon, koska kukaan ei sairasta. 
Tästä voikin päätellä että kaikenlainen joukkotapaa-
minen, oli se sitten juhlintaa, urheilua tai opiskelua, 
on suurimpia virusten levityksen mahdollistajia. 
Lasten pysyminen kotona myös vaikuttaa asiaan.

OMV:n omistuksen kasvu on jo aiheuttanut itäval-
talaisissa toimipaikoissa epäilyä omistajien tulevista 
toimista. Heillä on huonohkoja kokemuksia aiem-
masta yhteistyöstä, jolloin he kokivat jääneensä 
”lapsipuolen” asemaan. Tämän johdosta itävaltalai-
set ammattiyhdistykset ovatkin lähestyneet omista-
jien johtoa kirjeellä, jossa tiedustellaan Borealiksen 
asemaa tulevassa konsernissa. Kun he saavat vas-
tauksen, niin palaan asiaan seuraavassa painoksessa.

Yhtiön tulos on yllättävän hyvä. Se osin kertoo siitä, 
että autoteollisuuden heikentynyt tilauskanta on 
korvattu pakkaus- ja hygieniatuotteilla. Siten yhtiön 
suuruus on osin valtti, koska korvaavilla tuotteilla 
voidaan kompensoida muiden huonoa menekkiä.

Lehden ilmestymistauosta on ollut paljon yhtey-
denottoja ja pyydänkin nöyrimmästi anteeksi ai-
heuttamaamme mielipahaa! Lehden ainutlaatuinen 
mahdollisuus jakaa työpaikkamme kuulumiset työ-
tätekevälle väelle puhumattakaan jo eläköityneistä 
ja muista asiasta kiinnostuneista ansaitsevat tämän 
perinteisen tiedotuskanavan. Pyrkimys on edelleen 
toimia ammattiosaston äänitorvena tulevaisuu-
dessa. 
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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)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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Elof Juselius

Talven lakko
Pääluottamusmiehen palsta:

Pekeman Työntekijöiden lakkotoi-
mikunta kokoontui tammikuun 
puolivälissä kahvila Hanna-Ma-
rian alakertaan puntaroimaan 
syntynyttä tilannetta ja kuten to-
tesin edellisessä numerossa, teke-
mään viisaita päätöksiä.

Tilanne oli sillä hetkellä se, että 
vanha työehtosopimus oli päät-
tynyt 30 marraskuuta ja olimme 
sopimuksettomassa tilassa. Usean 
kuukauden neuvottelujen jälkeen 
työnantajaosapuoli ei ollut osoit-
tanut minkäänlaista sopimus-
halukkuutta. Teollisuusliitto ry 
jätti 12.1.2020 lakkovaroituksen, 
lakkoajaksi Teollisuusliitto oli 
linjannut 27.1 – 9.2 välisen ajan. 
Lakon piirissä oli myös Borealis 
Polymers sekä muita Kilpilahden 
yrityksiä.

Lakkotoimikunnan kokouk-
sessa käytiin läpi ja hyväksyttiin 
ne toimenpiteet mitä työntekijät 
olivat sopineet työnantajan kanssa 
siitä, miten lakko toteutetaan. Oh-
jeet ja suostumus oli saatu Teol-
lisuusliiton lakkotoimikunnalta, 
samaa mallia noudatettiin myös 
muissa Kilpilahden alueen yrityk-
sissä.

Työnantajan kanssa sovitun 
mallin mukaan laitokset ajetaan 
alas turvalliseen tilaan, Krakkeri 
pidetään minimituotannossa, 
PO-puolen laitokset hiilivetykier-
rolla, logistiikka toiminnat seis, 
ei rahtiliikennettä ulos, ei siirtoja, 
satama, rautatiet, ja laivaukset 
seis, eli ei kaupallista toimintaa.

Lisäksi sopimukseen kuului, 
että kaikki työntekijät ovat nor-
maalisti työvuoronsa mukaisesti 
töissä ja Borealis maksaa palkan. 

Sovittiin myös, että työnantaja 
varmentaa riittävän miehityksen 
turvallisuuden takaamiseksi.

Vastaavanlaista lakkomallia 
en ole 45 vuoden työuran aikana 
kokenut, enkä ole kuullut, että 
missään muuallakaan tämän kal-
taisessa lakossa olisi oltu. Asia he-
rätti vilkasta keskustelua kokouk-
sessa ja ammattiosastossa, mutta 
kokouksen päätös oli, että tällä 
mennään.  

Näin jälkeenpäin katsottuna 
nuo kaksia viikkoa mentiin kuin 
sukkasillaan, sovitut linjaukset 
työnantajan kanssa pitivät pääpiir-
teittäin. Saattoipa palkan normaali 
juoksu olla kuitenkin parempi 
vaihtoehto, kuin liiton päiväraha - 
joillakin osastoilla saattoi kylläkin 
aika tulla pitkäksi.

Tärkeintä kuitenkin tässäkin 
lakossa oli TES-neuvottelujen 
vauhdittaminen. Siinä mieles-
täni onnistuttiin, olihan neuvot-
telupöydässä kuitenkin isot asiat: 
KIKY pois vastaan 100 työtuntia 
vuodessa lisää työaikaa. Kovat 
olivat piipussa, mutta niin kun 
aina, kovan väännön jälkeen uusi 
työehtosopimus näki päivänvalon, 
ja tärkein oli saavutettu: KIKY 
lähti. Asiaa koskevaa liiton pu-
heenjohtaja Riku Aallolta tullutta 
tiedotusmateriaalia sivuilla 10 ja 
11. 

Terveisiä EK:n herroille
Kyllä näyttää tuo häviäminen ot-
tavan koville, ensin Demarit voitti 
vaalit ja EK:n juoksupojat, Sipilä 
etunenässä, lensi hallituksesta hel-
vettiin, sitten tes-neuvottelut missä 
oli ollut tarkoituksena oikeisto-

hallituksen kanssa nöyryyttää 
ay-kenttää ja köyhdyttää suomen 
työtätekevää kansaa olan takaa. 
Kentällä huomaa hyvin, miten 
isoissa yrityksissä on lähdetty tul-
kitsemaan TES:iä mitä ihmeelli-
simmillä virityksillä, esimerkiksi 
että ylitöistä maksettaisiin tunti 
tunnista ym. Se on suoraa EK:n 
sanelemaa, tarkoituksena muren-
taa ay-rintamaa. Muistakaa erään 
vanhan poliitikon sanat: ”Pulinat 
pois kansa on puhunut”!

Teollisuusliiton neuvottelijoille
Jos joskus on tullut arvosteltua 
liiton toimintaa ja te-sopimuksia, 
niin nyt olette ansainnet suuret 
kiitokset. Itse sopimus on aika 
perus, mutta se, että teitte mitä 
lupasitte, saitte KIKY:n pois, on 
iso asia! Sen voin sanoa omasta ja 
koko porukan puolesta. Kiitos! 

Erityiskiitoksen kyllä ansait-
see myös EK:n vetämä linja: Sen 
avulla järjestäytymisaste nousi ko-
histen, 15 prosentin luokkaa! 

YT-neuvottelut
Edellisessä numerossa arvostelin 
kovin sanoin yhtiön tapaa käydä 
YT-neuvotteluja. Nyt on kulu-
nut puoli vuotta siitä sirkuksesta, 
ja uskokaa tai älkää: Pöytäkirjat 
makaa vieläkin jossain jonkun 
pöydällä! Eipä tuohon enää löydy 
mitään sanomista. Joo…

Hyvää kesää kaikille!
Juice
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donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
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 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
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Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
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Työsuojeluvaltuutetun palsta

Petri Taanila

Jatkuu sivulle 7

En viitsi kirjoittaa koronatilanteesta 
mitään tarkemmin, koska tilanne 
on jo auttamatta vanhentunut leh-
den tullessa painosta. Hallituksen 
ja viranomaisten prosessin vaiheista 
uskomaton härdelli on takanapäin. 
Ihmettely, selittely ja käsien levittely 
on parhaillaan meneillään ja kohta 
päästään toistemme syyttelyyn sekä 
syyttömien rankaisemiseen. Vaka-
vasti puhuen, viranomaisten linjauk-
set ovat olleet niin nopeita, että se on 
pakottanut Borealiksenkin todella 
suoraviivaiseen ja tehokkaaseen toi-
mintaan koronapandemiaan varau-
tuessa. Kiirettä on pitänyt työsuoje-
lun saralla. Huoli läheisistä on ollut 
aito ja monilla on jopa omakohtaista 
tai lähipiirin kokemusta asiasta. Sy-
däntäni ovat lämmittäneet lukuisat 
yhteydenotot, joista välittyy aito vä-
littäminen läheisten ja työkavereiden 
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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)
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Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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Listassa ovat työturvallisuuskeskukseen työsuojeluasiamiehinä rekisteröidyt henkilöt:

Olefiinituotanto Fenoli- ja aromaattituotanto
1-vuoro Johanna Nykopp 1-vuoro Henri Höglund
2-vuoro Egle Elenberg 2-vuoro Joonas Ikonen
3-vuoro  3-vuoro Ibrahim Elbayati
4-vuoro Jessica Kindstedt 4-vuoro Jyri-Pekka Laine
5-vuoro Heikki Savela 5-vuoro Janne Kiiski 
  päivä Marja Perttula  
Petrokemian varastoalue    Aki Kuismanen

LDPE –laitos PP –laitos
1-vuoro Ville Pakarinen 1-vuoro Teemu Kärki
2-vuoro  2-vuoro Keijo Pulkkinen
3-vuoro Jimi Lintula 3-vuoro Jami Sorvisto
4-vuoro Juho Lintula 4-vuoro 
5-vuoro Eetu Timperi 5-vuoro Toni Silvennoinen
päivä  päivä

PE 2 –laitos Materiaalinkäsittely
1-vuoro  Pakkaamot (vuorot 1-5)
2-vuoro Mika Karhu
3-vuoro Nqoc Nquyen (Emmi)
4-vuoro   
5-vuoro  Sampo Törmänen Lastaajat
päivä

Boremix Asko Roiko (2) BC* pilot Veijo Turpeinen (2), Markku Perttula (5)

Borstar koetehdas Tekniset palvelut
1-vuoro Veijo Perämäki Instr./muovit   
2-vuoro Harri Kortelainen Sähköos./muovit  
3-vuoro Ismo Hannila Mek./muovit  Tapio Mikkonen 
4-vuoro Matti Keinänen Instr./petrokem.         
5-vuoro  Sähköos./petrokem.    
Päivä Veijo Montonen

Työntekijöiden työsuojeluasiamiehet  
kaudella 2020 – 2021

Työntekijöiden edustajat Borealis Polymers Oy:n työsuojelutoimikunnassa

Varsinainen varajäsen
1. Petri Taanila - Keijo Pulkkinen
2. Mika Martikainen - Juho Lintula
3. Ismo Hannila -
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Jatkoa sivulta 5

Uuden prosessilaitteen käyttöön-
otossa tiedotetaan etukäteen muu-
toksesta ja laitteesta järjestetään 
koulutusta. Laitteen varmistetaan 
olevan vaatimusten mukainen ja 
se otetaan käyttöön eri toimialojen 
yhteistyössä. Laitetta seurataan ja 

varmistetaan, että se toimii kuten pi-
tääkin. Mikä selittää eron konsernin 
IT-puolen toteutustapaan? Windows 
10 saapui aikanaan ohjaamopäät-
teisiin mallilla: ”Tietokoneessasi on 
uusi käyttöjärjestelmä. Tadaa! Koi-
tahan pärjäillä siellä.” Oliko kukaan 
ottanut huomioon, että päätteeltä ei 
näe esimerkiksi prosessista otettujen 

näytteiden tuloksia, jos ja kun tieto-
koneesta karkaa käyttösavu?

Resilienssin myötä säästetään 
rekrytoinneista sekä koulutuksesta. 
Näistä kun säästetään, minun on vai-
kea nähdä ketään lopulta voittajana. 
Borealis lanseerasi uuden strategian-
sakin hiljattain. Yllätyksekseni se oli-
kin jotain muuta kuin säästäminen.

Pahamaineisen nationalistipuo-
lueen hallitsemassa Unkarissa 
metallityöläisten Vasas-liitto ar-
vostelee muun ay-liikkeen ta-
voin ankarasti maan hallituksen 
asettamaa uutta työaikalakia. Se 
sääti 24 kuukauden tasaantu-
misajan, jolloin työnantaja voi 
yksipuolisesti määrätä työajat. 
Yritys voi tänä aikana esimerkiksi 
keskeyttää työt tai vaatia ylipitkiä 
työpäiviä. Aiemmassa, jo paljon 
vastustusta herättäneessä laissa 
työnantajan määräysvalta kattoi 
kuuden kuukauden jakson. Pää-
siäisenä Unkarin oikeistopopu-

Nelipäiväinen työviikko 
senioreille Tanskassa 

Teollisuuden uusi työehtosopi-
mus avaa tietä varttuneiden työn-
tekijöiden siirtymiselle nelipäi-
väiseen työviikkoon Tanskassa. 
Se tuo viisi vuotta ennen kan-
saneläkeikää mahdollisuuden 38 
vapaapäivään, joilla voi lyhentää 
työaikaansa. Eräs kolmivuotisen 
sopimuksen keskeisistä paran-

nuksista on fritvalgskonto, työn-
tekijän henkilökohtainen tili. 
Aiemmin sille kertyi vuodessa 
neljä prosenttia palkasta, uu-
della sopimuskaudella kertymä 
nousee seitsemään prosenttiin. 
Työnantaja siirtää tämän sum-
man palkan päälle työntekijän 
tilille. Hän saa itse päättää, mi-

hin raha käytetään. Rahat eivät 
häviä tililtä, vaikka niitä ei jona-
kin vuonna käyttäisikään. Tilin 
saldon tulee näkyä selvästi palk-
katositteessa. Sopimuskauden 
lopulla tilille kertyy keskiverto 
palkansaajalla hiukan yli 3 000 
euroa vuodessa. 

Heikki Jokinen 13.05.2020  

Äänestäjän vastuu työajoista
listisen hallitus toimi poikkeus-
valtuuksiensa nojalla kuulematta 
ammattiliittoja tai parlamenttia 
muuttaessaan työlakia. Luonnol-
lisesti tämä aiheuttaa suuria pal-
kanmenetyksiä. 

Meillä on Suomessakin ollut 
riittävästi vaikeuksia hallituksen 
sekaannuttua työmarkkinapoli-
tiikkaan. Siitä johtuen jouduttiin 
talvella lakkoilemaan kahteen 
otteeseen, jota plm sivun neljä 
palstallaan selvitti. Se kannattaisi 
muistaa. Eduskuntavaaleihin on 
vielä lähes kolme vuotta, mutta jo 
nyt voidaan ajatella mitä tapah-

tuu, jos äänestämään mennään 
ilman ajatusta populistisen oi-
keiston iskulauseita kuunnellen. 
Unkarin tapaus on esimerkki, 
jollaisilla on helposti tapana le-
vitä maasta toiseen. Näin tapah-
tuu, koska puolueet ja työnanta-
jajärjestöt tekevät kansainvälistä 
yhteistyötä kaiken aikaa – paljon 
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jälkeen. Enteitä on jälleen myös 
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tään, siinäkin ratkaisee eduskun-
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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)
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…no niin nyt hävis kuvakin!

Kuulostaako tutulta? Ainakin niille, 
jotka ovat päässeet tai joutuneet tu-
tustumaan etäpalavereiden ihmeel-
liseen maailmaan. Toistaiseksi yllä-
tyksekseni olen sivusta seuranneena 
huomannut, että kovin moni on suh-
tautunut positiivisella mielellä kysei-
seen työskentelymuotoon. Sinänsä 
erikoista, kun otetaan huomioon, 
että noin 15 minuuttia säädetään en-
sin piuhoja ja videotykkiä. Sen jäl-
keen alkaa armoton kikkailu läppä-
rien kanssa. Jollain toimii ohjelmat 
ja joillain ei. Jonkun pitää asentaa 
uusi ohjelma, jonkun pitää päivittää 
koneensa ja jonkun pitää muuttaa 
asetuksia. Ihmeellistä kuitenkin on, 
ettei kovin monia ärräpäitä kuule. 
Pikemminkin vanhoista ukoista on 
alkanut kuoriutua niitä pikkupoikia, 
jotka lapsuudessaan päivät pitkät 
näpräsivät Commodore64:sta ja digi-
koodailivat 286:lla tai 486:lla tietoko-
neellaan. Vihdoin noin puolen tunnin 
säätämisen jälkeen kaikilla kokous-
tajilla näkyy kuva ja kaikki kuulevat 
toinen toisensa. Välistä tuntuu, että 
kuuluu vähän turhankin hyvin, jos-
sain kuuluu perhearjen ääniä, joku 
mussuttaa ruokaa, joku istuu kahvilla 
ja pääsi kerran yhdessä etäpalaverissa 
jollain aikamoinen paukkukin. Tosin 
syyllinen ei myöntänyt, mutta pitkä 
hiljaisuus seurasi. Voi vain arvuutella 
keneltä pääsi. Onneksi keskusteluso-
vellusten linjoille ei vielä tuoksut kan-
taudu. Jospa joku vielä keksii Mes-
sengerin tilalle Smellengerin? Ehkäpä 
vielä jonain päivänä.

Voi sitä riemua ja onnistumisen 
tunnetta, kun kaikki vihdoin toimii. 
Siinä isompikin päällikkö tuntee ker-
rankin saaneensa ihan oikeasti jota-
kin aikaan. Kaiken kaikkiaan noin 
tunnin mittaisen sähläämisen jälkeen 
kokous alkaakin olla ohitse. Ehkäpä 

Nyt kuuluu, nyt taas ei kuulu…
juuri sen takia etäpalaverit koetaan 
hyödylliseksi. Sisältöä ei ole, mutta 
leikkimistä laitteiden kanssa sen-
kin edestä. Ehkä kaikki on vaan niin 
uutta ja mielenkiintoista. Muistuttaa 
vähän työpaikkamatkustamista. En-
simmäisellä ulkomaanreissulla kaikki 
on niin kiintoisaa ja ikimuistoista. 
Näkee vähän maailmaa ja pääsee tu-
tustumaan uusiin ihmisiin sekä pu-
humaan vähän Lontoota. Illalla tu-
tustutaan toistensa kulttuureihin ja 
parannetaan maailmaa sekä otetaan 
porukalla hilpeästi kaljaa ja aamulla 
ollaan sitten kalpeasti hiljaa. Toisella 
reissulla homma menee vielä samalla 
kaavalla ongelmitta, mutta uutuuden 
viehätys on kaikonnut pois. Kolman-
nella reissulla alkaa jo mietityttä-
mään, kuinka voisi välttyä koko mat-
kalta. Neljännellä kerralla jo miettii, 
että onko tässä mitään järkeä lennellä 
vuosisadan kohmelossa pitkin maail-
maa. Valkosipulin tuoksuiset hikikar-
palot otsalla 10 000 m korkeudessa 
halaten Jaffapulloa useampi tunti 
putkeen pistää miettimään elämän 
suuria kysymyksiä. Voi hyvänen aika 
niitä lentoon lähtöjä ja laskeutumisia!  
Vihdoin maankamaralle saavuttua 
olo on kuin Paavo Väyrysellä kon-
sanaan; vähintään 100 vuotta elettyä 
elämää takana ja ihan sama mitä teet, 
ja mitenkä päin olet, niin aina menee 
päin helvettiä.

Saman itsepetoksen paikan näen 
etäpalavereissakin piilevän. Kaikki 
tuntuu vielä alkuun olevan uutta ja 
mielekästä. Mutta jotenkin ei voi vält-
tyä siltä tunteelta, että työt ovat yhä 
lähempänä sitä rakasta kotisohvaa. 
Tuntuu, että arjen ja työelämän raja 
hämärtyy yhä entisestään. Juuri siitä 
johtuen olisi suotavaa laittaa jäitä hat-
tuun ja hieman rauhoittua etäpalave-
reiden ja kaikenmaailman sähköisten 
työkalujen suhteen ja miettiä yhteisiä 
pelisääntöjä. Fakta on kuitenkin se, 

että oli meillä Koronaa tai ei, niin 
etäpalaverit tulevat olemaan osa tule-
vaisuutta ja senkin takia on välttämä-
töntä sopia yhdessä, kuinka kyseisten 
työkalujen suhteen toimitaan. Voi-
siko kyseeseen tulla paikallinen so-
piminen tai liittotason sopiminen vai 
pitääkö mennä niinkin pitkälle kuin 
esim. Ranskassa, jossa työaikalakiin 
tehtiin muutos, jossa työntekijää ei 
voi velvoittaa vastaamaan sähköpos-
teihin vapaa-aikanaan ja yli 50 työn-
tekijän yrityksissä asiasta on sovittava 
erikseen. 

Skype, Zoomi, Teamssi, Twitter, 
Facebook, Instagram, Snapchat, Tik-
tok, Messenger ja mitä vielä. Suurin 
huoli liittyy kuitenkin siihen, että 
yhä useampi on irrallaan todellisuu-
desta. Käpertyneenä siihen omaan 
bittiavaruuden ympyräänsä, jossa on 
turvallista olla eristäytyneenä ilman 
minkäänlaista sosiaalista kanssakäy-
mistä. Ennen kahvihuoneessa istui 
kymmenkunta ukkoa puhumassa 
paskaa ja väittelemässä päivän politii-
kasta. Joskus käyden aika kiivastakin 
keskustelua. Nykyään jokainen on 
uppoutunut älypuhelintensa maail-
maan peläten, että ei kait tuo yksi tule 
minulle mitään juttelemaan, mitä 
helvettiä sille vastaan jos se jotain 
kysyy, löytyyköhän siihen joku sovel-
lus vai käytänkö google kääntäjää tai 
voisinko vastata hänen kysymykseen 
whats upilla? Teknologian kehittyessä 
sosiaalinen eristäytyminen lisään-
tyy ja se on tulevaisuutta. Skypet ja 
Zoomit ei korvaa kasvotusten käytyä 
keskustelua. On siis erityisen tärkeää 
löytää se kultainen keskitie niiden oi-
keiden ja etäpalavereiden välillä. 

Lopuksi hyvää juhannusta kaikille 
ja muistakaa syödä possua ja juoda 
pullo k….. ja siihen perään take two 
ja viisaasti vesillä!

Einari Grönberg
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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.
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Niin se vaan levisi tuo korona 
kaukaiselta Kiinan maalta tänne 
pohjolan perukoillekin. Kun en-
simmäiset uutiset Kiinasta tulivat, 
pidettiin asiaa vielä kaukaisena ja  
Kiinan omana juttuna. Kun sitten 
alkoi uutiset kertomaan taudin ran-
tautumisesta Euroopan maihin, niin 
alkoi jo tuntumaan, että niinköhän 
se tänne suomeenkin asti tulee. Ja 
niinhän se on tullut. Nykypäivänä 
taudit leviää helposti, kun ihmiset 
liikkuvat työn ja lomailun merkeissä 
ympäri maailmaa.

Näin tavallisena tallaajana ja ns. 
riskiryhmäänkin kuuluvana vii-
meiset kolme kuukautta ovat olleet 
melko hiljaista aikaa. Kerran vii-
kossa on oltu heti aamusella seitse-
mältä kaupan ovenkahvassa kiinni. 
Alussa porukkaa oli vähän enem-
mänkin aamusta liikkeellä mutta 
viime aikoina seitsemän jälkeinen 
tunti on ollut aika rauhallinen. Kyl-
lähän sitä välillä myös miettii, että 
onko mitään järkeä raahata koko 
viikon eväät kerralla koronaa vält-
tääkseen. No, jos sillä taudin näin 
tehden välttää, niin on kai se sitten 
perusteltua.

Kyllähän nämä kuluneet viikot 
ovat olleet pitkiä, kun liikuskelu 
on jäänyt vähiin. Onneksi tämä 
kesä kuitenkin viimein tuli ja on 
tekemistä vähän enemmän. Ja tu-
lihan noita pieniä höllennyksiä 
koronarajoituksiinkin, kun kuppi-
latkin viimein saivat avata ovensa. 
Pikkuhiljaa toivon mukaan edetään 
kohti normaalia elämää, mikä se 
uusnormaali sitten onkin. Vähän on 
käynyt mielessä myös, että tekisikö 
pienen Savonmaan kierroksen tässä 
kesän mittaan jossain vaiheessa. Ko-
timaan matkailuun kun oikein kan-
nustetaan, niin pitäähän sitä jo sen-
kin takia lähteä.

Korona on tuonut tullessaan 

Eläkeheppuna koronan kynsissä
monia ikäviä asioita. Monissa yri-
tyksissä on käyty yt-neuvotteluja ja 
pakkolomautukset ovat romahdut-
taneet monen perheen talouden. 
Lähitulevaisuudessa huonoja uu-
tisia on tulossa myös kuntatalou-
den puolelta. Kuntataloudet ovat 
koronan myötä sukeltaneet ja se 
tietänee uusia veronkorotuksia me-
noleikkausten lisäksi. Esimerkkinä 
Kouvolan Sanomat uutisoi etusi-
vullaan Kouvolan talouden olevan 
taas syöksyssä. Korona-aika on ollut 
myös näin henkisestikin raskasta ai-
kaa. Kotona neljän seinän sisällä kö-
köttämistä kun polla ei välttämättä 
kestä pitemmän päälle. Kun talous-
huolet ovat siinä vielä lisäpainona 
niin ongelmat kärjistyvät. Kyllähän 
tämä tauti tulee jälkensä jättämään, 
vaikka tästä pikku hiljaa taudin hii-
pumisen myötä tilanne helpottuisi-
kin. Koronalaskua maksetaan vielä 
pitkään.

Mutta on korona-ajalla ollut myös 
hyvätkin puolensa. Monet perheet ja 
pariskunnat ovat saaneet opiskella 
kotona olemista ja aikaa yhdessä 

ololle on ollut aiempaa enemmän. 
Se on kai tämän koronan käänteinen 
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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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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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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 
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Punkaharjun lomaosakkeet

Tiedustelut ja vuokrausanomukset:
Juho Lintula;  
juho.lintula@borealisgroup.com /  
Juho.Lint@gmail.com; puh. 040 937 4605
Kuvia ja linkkejä  
Punkaharjun lähiseutuihin ja tapahtumiin:
Ammattiosaston kotisivu: http://pekeman-
tyontekijat.fi/punkaharjun-lomaos.html

Etenkin elokuusta eteenpäin  
saatavilla monipuolisesti!

Ammattiosastomme jäsenille:
Kesäkauden hinnat: 240 € viikko, 100 € vkl tai 45 € vrk. 
Muut järjestäytyneet: Kulukorvaus lisätään edellä mai-
nittuihin hintoihin; 80 € viikko, 40 € vkl tai 20 € vrk. 

Viikkovuokrauksen vaihtopäivä on perjantai klo 14, tai 
erikseen sovittava ajankohta. Viikkovuokraukset ovat 
etusijalla viikonloppu- ja päivävuokrausta. Osaston työs-
säkäyvät jäsenet ovat etusijaisia ennen eläkkeellä olevia ja 
muita järjestäytyneitä (lopullinen vahvistus n. 2 vko en-
nen varausta). Varaaja tulee saamaan tietopaketin/laskun 
ennen varausaikaa. 
Avainhuollon hoitaa Matkailukeskus Harjunportti. 
Nouto/palautus lomakeskuksen vieressä sijaitsevasta 
huoltoasema/ravintolasta. 
Siivous kuuluu vuokraajalle (itse tai palvelun osto infosta). 
Tupakointi on kielletty molempien loma-asuntojen sisäti-
loissa. Osake 12B on allergiahuoneisto, johon on eläinten 
vieminen ehdottomasti kielletty.

Nautinnollisia kesähetkiä  
Virikkeen lukijoille!


