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

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä.
Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia ongelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja periaatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtumiin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapahtuneen.
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tiedonantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset,
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys.
Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja
palkkatason riittävyydestä.
Kunnossapidon
tulevaisuutta
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Ammattiosastomme on varannut 10 paikkaa.
Mikäli haluat osallistua kesäpäiville:
Ota yhteyttä 12.5.2017 mennessä Pasi Mäntysaareen puhelimitse
050–379 4050. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä ja
kuitataan, kun omavastuu on maksettu.
Pasi antaa lähemmin tietoa (mm. tilinumero) yhteyttä otettaessa.
Omavastuu on 50 €, joka pitää sisällään matkan, majoituksen sekä
osallistumismaksun.
Majoitus järjestetään HimosLomien huviloissa
sis. lakanat, pyyhkeet ja aamiaisen sunnuntaina
Lisätietoa Kesäpäivistä löytyy liiton kotisivuilta: www.teamliitto.fi
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1. joulukuuta

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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Yhtiön yt-tilaisuus
Työsuojeluvaltuutetun
palsta
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36. vuosikerta
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Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen
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tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä.
on sammunut. AmmattiToimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia onosasto osoittaa kunnioitusgelmia.
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donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää
Jari Voutilainen
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset,
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Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu5.12.2013 eläkeläisille Tallinosastojemme
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen
nan
risteilyn
12.4.
Osastostamme
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli
Julkaisija:
mukaan osallistui 37 eläkeläistä
ja
työntekijöiden
pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luetPÖT:stä 29.
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä.
Tunnelma oli lämmin Toimipaikkapäällikkö
jo
Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia onlinja-autossa,
jossa
jokainen
gelmia.
Hän
totesi
johtoryhmän
pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja periPekeman
istumapaikka
oli
käytössä.
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtuTyöntekijät ry
Laivassa
PL 330 porukka nautti buffetmiin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapahpöydän
antimista ja Tallinnan
06101 Porvoo
tuneen.
satamassa
oli laivan myymälä
www.pekemantyontekijat.fi
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tievarattu maihinnousun aikaan
Päätoimittaja:
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää
ryhmän
käyttöön. Aurinkoisessa
Jari Voutilainen
Tallinnassa
käytiin ostoksilla.osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset,
(09) 3949 4493
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys.
Paluumatka
050
379 4235 taittui Lea Lavenin
tahdittaman tanssin ja Kun
ka- palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan
Toimitussihteeri:
raoke-esitysten
siivittämänä.pieni,
Vielä vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja
Hannu Lindqvist
palkkatason
riittävyydestä.
ennen
Helsingin
(09) 3949
3415 satamaan tuloa
Kunnossapidon
tulevaisuutta
koskien paikkakuntapäällikkö
kertoisaavat
tilanteesta
050 379 4088
muistettiin
hyödyntää ateriakuOsallistujat
olivat paluumatkalla
ja uudet eläkeläiset
jälleen
tulevan
vaikka
se
tällä
hetkellä
vaikuttaa
ilmapiiriin.
Se
vaatii
työtä.
Olef.-tuotanto
v. 1
pongit,
joten jokainen
jaksoi
ri- selkeän,
kiitollisia
eläkeläisjäsenistöään kutsun yhteiselle risteilylle tapaae-mail:kiiruhtaa linja-autoonRuusujakin
jaettiin molemmin
puolin. Pääluottamusmies
arvostavanpeästi
ja muistaville
ammattiosastoille.
maan tuttuja jakertoi
muistelemaankin.
hannu.lindqvist@
kuoppakorotusten
osoittamista osalle operaattoreita. Hannu
turvalliselle
kotimatkalle. sa kohdennettujen
Kahden vuoden
päästä nykyiset
Pasi
borealisgroup.com
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa
Muu toimitus:
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin toSami Karlsson
(09) 3949 4449
teutus.
Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
Elof Juselius
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työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavaaran kaivostoiminnan loputtua oli osa-omistajana perustamassa ohjattiin BC-pilotille katalyytin telehden
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Jukka toteaa:
– Meidän ao:ssa yleinen asioiden
taso on hyvä, mutta henkilöstöryhmien välinen yhteistyö ei näyttäydy
riittävästi.

Yhtiön yt-tilaisuus
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Muistelmia neuvottelusaralta
Neuvottelusaralla mieleen jääneitä tapahtumia on paljon. Palkkausjärjestelmään saadut paranNRO 5/13
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Edelliseltä sivulta
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hyvänä esimerkkinä.

Yhtiön yt-tilaisuus

14

2

asioista. Siellä oli välillä humoristisiakin tilanteita, joita on mukava
muistella. Nesteen aikaisista yhtiön edustajista Raimo Vidmanista
ja Pirkko Rasista ei myöskään ole
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Punkaharjun
lomaosakkeet
Yhtiön
yt-tilaisuus
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Lomaosakkeiden 5 & 58:n vapaat kesäviikot / päivät
36. vuosikerta
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Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa
Muu toimitus:
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin toSami Karlsson
(09) 3949 4449
teutus.
Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
Elof Juselius

Ja sitten Vappua juhlistamaan!

(09) 3949 3023
050 379 4521

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

Seuraava Virike ilmestyy viikolla 8.
Lehteen tarkoitetut
kirjoitukset on oltava toimitussihteerillä 10. helmikuuta
mennessä.
KIRJOITTELE!
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Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

Ay-juristi, KTP:n
puheenjohtaja
Mikko Vartiainen
on usein vappuna
nähty puhuja
vakaumuksensa
puolesta kaatuneiden haudalla.
Kuvassa kukkien
lasku 1.5.2015.
Myös tänä vuonna
Porvoon hautausmaan tapahtuma
toteutuu.

