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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

NRO 1/22
Kevät

Pekeman Työntekijät ry
Teollisuusliitto os. 420

Malja 50-vuotiaalle!

Juhlissa nautittiin hyvästä ruoasta, kuultiin pu-
heita ja esityksiä, sekä palkittiin ammattiosaston 
aktiivisia jäseniä. 

SAK:n kultaisella ansiomerkillä palkittiin Jari 
Voutilainen, Elof Juselius, Esa Karppinen, sekä 
Pasi Mäntysaari. 

Teollisuusliiton viirin sai Esa Vainonen ja am-
mattiosaston viirillä palkittiin Aarne Lehonmaa.  

Kattavammin juhlista kesäkuun numerossa. 
Ammattiosaston hallitus kiittää kaikkia juhlaan 
osallistuneita sekä järjestelyissä mukana olleita!

Lehden mennessä painoon juhlittiin nyt jo kunnioitettavaan 51-vuoden ikään päässyttä ammatti-
osastoamme 9.4.2022 Porvoon Taidetehtaalla. Pekeman työntekijät ry:n 50-vuotisjuhlia oli tarkoi-
tus alkuperäisen suunnitelman mukaan viettää alkuvuodesta 2021, mutta erinäisten rajoitus- ja 
tartuntatilanteiden vuoksi juhlia päästiin viettämään vasta nyt. 
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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

Puheenjohtajan pääkirjoitus:

Seuraava Virike
ilmestyy viikolla 25.
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on oltava 
päätoimittajalla  
8. kesäkuuta 2022 
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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Hannu Lindqvist
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Esa Karppinen
050 379 4142

Painopaikka:
Oy Formato Print Ab,
Porvoo

Ammattiosaston syyskokous
Pidetään maanantaina 1. joulukuuta
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kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
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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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Yhtiön yt-tilaisuus
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 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
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Edellisen kahden vuoden ajan on ollut 
poikkeuksellisen vaikeaa ennustaa tu-
levaisuutta. Siinä missä osa yrityksistä 
on joutunut laittamaan lapun luukulle, 
esimerkiksi rakentamisen ja asuntojen 
hinnat ovat kuumentuneet. Tiettyjen 
alojen yritykset ovat tehneet kovaa tu-
losta, ja viivan alle on jäänyt historial-
lisia euromääriä, kun vanhoja ennätyk-
siä on heitetty romukoppaan. Olemme 
saaneet lukea lehdistä millä eri tavoilla 
yhtiöt ovat työntekijöitään palkinneet 
poikkeuksellisista tuloksista ja venymi-
sistä korona-aikana. On palkittu huo-
mattavillakin rahasummilla, ylimääräi-
sillä kulttuuri- ja liikuntaeduilla ja jopa 
sähköpyörillä. Näiden työnantajien 
työntekijät varmasti muistavat kiitok-
sen ja kokevat tehneensä hyvää työtä.

Talouslukuja esitellään työntekijöille 
säännöllisesti ja usein muistetaankin 
mainita, että hyvät luvut johtuvat pää-
sääntöisesti markkinoista. ”Työnte-
kijöistä huolimatta firma tekee hyvää 
tulosta” totesi kokeneempi kollega hir-
tehisesti. 

Itse vuosia joukkueurheilussa mu-
kana olleena usein haen yhtäläisyyksiä 
työelämästä urheiluun. Molemmissa 
maailmoissa hyvän tuloksen saavut-
tamiseen edesauttaa joukkuehenki, 
ryhmädynamiikka sekä arvostuksen 
tunne. Joukkueen muodostavat pelaa-
jat (työntekijät), valmentajat (esimie-
het) sekä johto. Seuran muodostavat 
näiden lisäksi tietysti omistajat. 

Kuvitteellisessa tilanteessa missä 
Huuhkajien pelaajat nostelisivat 
MM-kilpailujen päätteeksi Jules Rimet 
– pokaalia ja joukkueenjohto kiirehtisi 
koppiin onnittelemaan ja muistutta-
maan että voitto kuitenkin johtui pää-
osin muista tekijöistä kuin pelaajista. 
Tällä kertaa olosuhteet vain olivat sel-
laiset, että ette voineet kuin voittaa. 
Urheilumaailmassa hyvästä tuloksesta 
suurimman palkinnon saavat pelaajat 

ja joukkue. Siinä sivussa menestyksestä 
tietenkin hyötyvät myös joukkueen-
johto, omistajat ja yhteistyökumppanit. 
Suurimman eroavaisuuden urheilun ja 
työelämän välille muodostaakin varsi-
naisen ydinjoukkueen arvostus ja esiin 
nostaminen. Se porukka, jotka panok-
sellaan varsinaisen tuloksen kentällä te-
kee, on urheilumaailmassa supertähtiä, 
työmaailmassa koetaan valitettavasti vä-
lillä vain välttämättömäksi kulueräksi.

POIKKEUSAJAT 2.0
Talvella 2021–22 tilanne alkoi jo näyt-
tää valoisammalta ja tulevaa kevättä 
ja kesää suunniteltiin jo kovalla tohi-
nalla. 24.2.2022 kuitenkin alkoi kui-
tenkin jatko-osa poikkeusajoille ja 
jälleen epätietoisuuden tunne leimaa 
yhteiskuntaa. Korona aloitti jo pikasiir-
tymisen digitalisaatiossa 2020-luvulle 
ja Ukrainan-sota tulee pakottamaan 
pikasiirtymiseen vaihtoehtoisiin ener-
giamuotoihin, kun riippuvuussuhteita 
Venäjään halutaan purkaa. On toistai-
seksi hämärän peitossa kuinka paljon 
kiristyvä maailmanpoliittinen tilanne 
vaikuttaa meidän työhömme, mutta 
oletettavaa on, ettei tästä samanlaista 
taloudellista pikavoittoa tule kuin pan-
demiasta. 

LOPUKSI
Ukrainan AY-liike pyysi apua Teolli-
suusliiton kautta ammattiosastoilta. 
Voin ilokseni todeta, että ammattiosas-
ton hallituksen kokouksessa päätettiin 
lahjoittaa 3 euroa jokaista työssäkäyvää 
jäsentä kohden Suomen punaisen ristin 
kautta Ukrainaan. 

HYVÄÄ VAPPUA!
Santtu
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Poikkeusajat jatkuvat

Seuraavalle sivulle

Pääluottamusmiehen kynästä

Einari Grönberg
TAAS MEITÄ  
KUSTAAN LINSSIIN
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viikkona syödään jauhelihakeittoa, 
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Kilo kahviakin saa maksaa 
vaikka saman verran kuin kilo kul-
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heessa millään ei enää olisi väliä. 
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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 
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Pidin tämän vuosituhannen suu-
rimpana puhalluksena 2010-lu-
vun mitättömiä palkkaratkaisuja, 
eläkeuudistusta ja vertaansa vailla 
olevaa KIKY-sopimusta. 

Reaaliansioiden osalta koko 
vuosikymmen oli miinusmerkki-
nen, vaikka minkäänlaista talous-
kriisiä ei edes ollut ja viimeiset 
neljä vuotta mentiinkin jo hyvässä 
talouskasvussa.  Mutta mitä vielä! 

Sitten tulikin pandemia, vihreä 
siirtymä, Ukrainan sota ja koko 
maailmaa koskettava inflaatio. 
Globaaleilla markkinoilla toimivat 
monikansalliset öljy-yhtiöt näki-
vät tilaisuutensa koittaneen ja ih-
mishistorian ehkä suurin puhallus 
onkin saatu aluilleen. 

Polttoaineiden hinnat eivät enää 
alas tule ja se on selvä. Ihan sama, 
mitä valtiovalta päättää tai ketkä 
ovat päättämässä. Nyt ovat öljy-yh-
tiöt päättäneet testata kuinka pit-
källe eurooppalaisten maksukyky 
riittää. 

Sodan, vihreän siirtymän ja 
pörssikurssien laskun osalta jotkut 
tekevät elämänsä tiliä. Tavallinen 
kansa saa olla taas maksajan roo-
lissa ja pahimmassa tapauksessa 
osa maksaa siitä omalla hengel-
lään. Kyllä sitä pientä tavan ihmistä 
viedään taas kuin pässiä narussa.

SÄHKÖÄ EI  
AY-RINTAMALTA PUUTU

Jos on elo perseestä elinkustannus-
ten osalta, niin ei se kovin ruusui-
selta näytä lakkorintamallakaan. 

Nallella ja Pesosella on jäänyt 
levy soimaan päälle UPM:n työeh-
tojen ja palkkaratkaisujen sanelu-
jen osalta ja pahasti. 

Täytyy viha työläistä kohtaan 
olla suunnattoman suurta, kun 
moiseen pelleilyyn ovat herrat läh-

teneet. Paperiliitolle ei ole annettu 
muita vaihtoehtoja kuin jatkaa lak-
koja. 

UPM:n yksipuolinen työehto-
jen sanelu ei tule kuuloonkaan ja ei 
missään nimessä kuulu 2020-luvun 
suomalaiseen työelämään. Jossain 
banaanivaltioissa vastaava UPM:n 
toiminta olisi vielä jollain tapaa se-
litettävissä, mutta ei Suomessa. 

Onneksi Teollisuusliitto on kui-
tenkin päättänyt tukea Paperiliit-
toa 2.2 miljoonalla eurolla, joilla 
kuitata lakkoavustuksia. Tässä on 
taas yksi hyvä esimerkki, miksi 
meidän jokaisen on tärkeää kuulua 
liittoon.

Helppoa ei ole hoitajillakaan. Ko-
ronapandemian koettelemat ja työ-
voimapulan äärellä kamppailevat 
hoitoalan ammattilaiset ovat var-
masti esittämänsä palkankorotuk-
set ansainneet. 

Kunta-alan työnantajien toi-
mitusjohtaja Markku Jalonen on 
moneen otteeseen julkisuudessa 
maininnut, että hallituksen ei pidä 
sotkeutua työmarkkina-asioihin. 

Sipilän KIKY-neuvotteluiden 
aikaan oli samaisella herralla ihan 
eri ääni kellossa. Silloin oikeisto-
hallituksen puuttuminen työmark-
kinapöytiin oli enemmän kuin ter-
vetullutta. Selvää on kuitenkin se, 
että naisvaltainen hoitoala on ma-
talasti palkattua ja alan houkuttele-
vuuden osalta on palkkaus saatava 
kilpailukykyiseksi. 

Fakta on kuitenkin se, että raha 
ratkaisee ja jos halutaan välttyä 
työvoiman pakenemiselta parem-
min palkattuihin maihin, kuten 
Ruotsiin tai Norjaan, on palkka-
tasoa nostettava. Toivotan jaksa-
mista ja taisteluhenkeä hoitajien 
lakkoihin. Pysykää lujina. Kyllä se 
sopu sieltä vielä syntyy.

JOS ON HUOLEN AIHETTA, 
NIIN ON SYYTÄ JUHLAANKIN

Täällä Kilpilahdessa Borealiksella 
eletään hyvin uudenlaista aikaa. 

Koronan osalta alkoi jo helpot-
taa, vaikka eihän korona mihin-
kään ole hävinnyt, mutta henki-
sesti eletään jo uutta normaalia. 

Valitettavasti Ukrainan sota se-
koitti pakan taas täysin ja horison-
tissa on harmaita pilviä nähtävissä. 
Tosin kukaan ei osaa tulevaisuutta 
ennustaa, mutta se on toistaiseksi 
varmaa, että Borealiksen Porvoon 
toimipaikkakunnan syöttöaine-etu 
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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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“TYÖNTEKIJÄT EIVÄT SIJOITA 
TÄHÄN FIRMAAN YHTÄÄN MITÄÄN” 

Maaliskuussa osallistuin Borea-
liksen CCC-kokoukseen Itäval-
lassa Wienissä. Kokouksen odote-
tuin anti (ja samalla ehdottomasti 
eniten pettymystä aiheuttava) oli 
vuoden 2021 tulosta käsittelevä 
”Extrabonus” aihe. 

Meillä oli johdolle näytettävänä 
tilastoja, tuloslaskelmia ja vertailu-
kohteita esimerkiksi muiden kemi-
analan yritysten ja muiden tuotan-
topaikkakuntien naapurifirmojen 
maksamista erillisistä covid-, ja 
tulosbonuksista. 

Yhtiön velkoja on lyhennetty 
rankalla kädellä, osakkeenomista-
jien osinkoja nostettu, mikä kuu-
luukin osakeyhtiön toimenkuvaan. 

Meidän laskelmistamme ilmeni 
myös, että jos firma olisi laittanut 
maksuun edes 0,5 % nettovoitoista 
olisi jokainen Borealiksen työnte-
kijä saanut reilun 1032 €! Vastauk-
seksi saimme otsikon mukaisen 
vastauksen.

Lause on suora käännetty lai-
naus ylimmän johdon suusta, kun 
yritimme perustella mielestämme 
oikeutettua rahvaan siivua vuoden 
”2021 supertulos”- kakusta. Joko 
meni huonon artikulaation piik-
kiin kyseinen sammakko, tai sitten 
odotetusti nykyisten omistajien ar-
vostus ja asenne työntekijöitä koh-
taan on suorastaan erittäin tylyä.

Samaan aikaan yhtiössä yritetään 
taistella huonoa sitoutuvuutta ja 
tulevaisuuden työntekijäpulaa vas-
taan ja etsitään keinoja millä saada 
nykyiset osaajat jäämään yhtiöön. 

Itävallan setien tarjoama pork-
kana on huojentava ajatus siitä, 
että saamme olla vakaassa yhti-
össä töissä. Esimerkkinä Ukrainan 
kriisin sivuvaikutukset, kun Nord-
stream 2 hanke kaatui ja OMW teki 
yli miljardin euron alaskirjauksen. 

Ei kuulemma tunnu eikä näy 
missään koska rahaa on ja firman 
talous on hyvä.

Muutoksen tuulia on lisää lu-
vassa. Nykyinen CCC tulee loppu-
maan vuoden loppuun mennessä, 
kun siirrymme OMW:n omaan 
EWC formaattiin. 

Suurimpana erona tulee ole-
maan, että nykyinen erinomainen 
mahdollisuus työntekijöiden ja 
ylimmän johdon väliseen dialogiin 
jää pois. OMW:llä kun EWC:ssä 
ei ole muita kuin työntekijöitä 
samassa foorumissa. Ja jatkossa 
toimitaan sitten myös tulkkien 
välityksellä, kun ei Romaniassa 
ja Saksassa kuulemma osata eng-
lantia ja EU-direktiivi siihen antaa 
mahdollisuuden...
 
Seuraava kokous pidetään tou-
kokuussa Belgiassa ja en tiedä re-
hellisesti mitä odottaa varsinkin, 
kun tuleva henkilöstöstrategia on 
”people make it happen”…
 
CCC-edustaja
Juho Lintula
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Työsuojeluvaltuutetun palsta

Petri Taanila
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Talvikunnossapitoon on kulunut 
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Mainitsen vielä kertaalleen HSE- 
mikrosivuilta löytyvät varuste- ja 

tarvikekatalogit. Ne koskevat jal-
kineita, suojavaatteita ja tarvik-
keita. HSE-mikrosivut löytyvät 
Borenasta HSEE –osiosta Linkit 
& Materiaalit –sivun alalaidasta. 
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2020-LUKU:  
KRIISISTÄ TOISEEN
Maailma seuraa järkyttyneenä 
Ukrainan kansan joutuessa puo-
lustamaan omaa olemassaoloaan. 
Ajatukset ovat humanitäärisen ka-
tastrofin kärsijöiden luona. Tarinat 
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tilanne huolettaa, itänaapurissa 
sananvapautta ja mielenilmaisua 
kontrolloidaan, NATO-keskustelu 
käy kuumana, ja sodan tapahtumia 
voi seurata lähes reaaliaikaisesti so-
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elämäänsä. Ahdistusta helpottaak-
seen uutisten seuraamiseen käytet-
tyä aikaa voi rajoittaa katsomalla 
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päivässä tiettyyn aikaan. On tär-
keää muistaa keskittyä myös niihin 
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aikaan, kun toisaalla kärsitään?” 
Maailmassa riittää epäoikeuden-
mukaisuutta. Sen ei silti tarvitse 
viedä meiltä iloitsemista niistä 
pienistä ja suurista asioista, jotka 
ovat meille tärkeitä. On jatkettava 
oman elämän elämistä ja luotettava 
tulevaisuuteen. Nato-kysymyksen-
kin suhteen lienee ihan hyvä kysyä 
itseltään: ”Onko asiasta huolehti-
miseni linjassa sen kanssa, kuinka 
paljon minulla on mahdollisuus 
tähän asiaan vaikuttaa?”

ERITTÄIN HERKÄSTI  
TARTTUVA OMIKRON
Loppuvuodesta 2021 Suomeenkin 
rantautunut omikron-muunnos 
yllätti tartuttavuudellaan ja pääsi 
kansallisella tasolla tukevasti nis-
kan päälle. Tanskassa koronavirus 
on tilanteen edetessä poistettu ko-
konaan yleisvaarallisten tartunta-
tautien listalta ja myös Ruotsissa 
asia on työn alla. Kaikki koronatar-
tunnat eivät näy THL:n tilastoissa, 
koska sairastuneita testataan vi-
rallisella PCR-testillä vain tarvit-
taessa. Siitä syystä pidän itse tällä 
hetkellä objektiivisimpana mitta-
rina sairaalakuormituksen määrää. 
Tilastoista voidaan tulkita, että ro-
kotteet antavat suojaa, mutta onko 
se riittävä turva suhtautuaksemme 
koronaan kuin kausiflunssaan? 
Toisaalla, Shanghaissa, on juuri 
asetettu tähän mennessä suurin 
kaupunkikohtainen ”lockdown” 
erittäin tiukoilla rajoituksilla: pai-
koittain jopa ruokaostokset tulee 
tilata kotiovelle. Lockdownin pii-
rissä on 25 miljoonaa ihmistä.
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kirjoitukset on olta-
va toimitussihtee-
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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

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

+10 °C, Aurinkoista. Hei, haloo?!

Aika näyttää, muuntuuko viruk-
sesta riittävän turvallinen variantti, 
jonka voisi rokotteiden myötä ot-
taa vastaan huoletta. Tilanne maa-
ilmalla muuttuu nopeasti ja näin 
suurten erojen valossa on paljon 
epävarmuustekijöitä, minkälaisia 
turvallisuusjärjestelyjä koronan 
varalle tulemme tarvitsemaan niin 
prosesseissa kuin projekteissa, esi-
merkiksi tulevassa TA 2023:ssa-
Taas on yksi tautiaalto takanapäin. 
Tulevaa ei osaa sanoa varmaksi ku-
kaan. Jopa kahden kuukauden pää-
hän ennustaminen on osoittautu-
nut hankalaksi ja tämäkin tekstini 
on todennäköisesti vanhentunutta 

tietoa siinä vaiheessa, kun sinulla 
on ammattiosastomme tuoreelta 
painotalon musteelta tuoksuva Vi-
rike-lehti käsissäsi. Varmaa on kui-
tenkin se, että kevät etenee, kesä 
tulee ja maapallo pyörii radallaan. 
Sen myötä siitepölykin on aivas-
tuttanut osaa meistä jo muutaman 
kuukauden ajan.

Tein päätöksen palata itsekin ri-
viin saksofonini kanssa harjoit-
telemaan yli 20-henkisen or-
kesterimme kanssa, nyt kun sen 
kokoisen köörin kokoontuminen 
on sallittua. Saan tarvittaessa hy-
vin lisää tilaa ympärilleni puhut-
telemalla pahaa-aavistamatonta 

soittotoveria: ”Olisiko sinulla hetki 
aikaa Jazzille?” Yllättävän harvassa 
ovat olleet riemastuneet vastauk-
set: ”Aina on aikaa Jazzille!” Toi-
sin kuin Safety first! -ajattelussa, 
Jazzissa on tyylikästä aina välillä 
unohtaa, mikä se ykkönen oikein 
olikaan. Liekö se sitten tarkoitus 
vai ei, se on tapana jättää kuulijan 
tulkittavaksi. 

Vuoden 2021 sairauspoissaolopro-
sentti oli maltillinen 2,8 %. Meillä 
on nyt noin kahden vuoden ajalta 
kokemusta siitä, että omailmoi-
tuskäytäntöä (sairauspoissaoloa 
omalla ilmoituksella ilman lääkä-

rintodistusta) on pidennetty oh-
jeellisesta kolmesta päivästä vii-
teen päivään. Työterveyslaitoksen 
verkkosivuilla samasta asiasta mai-
nitaan seuraavasti: ”Kunta-alalla, 
jossa omailmoituskäytäntö on suh-
teellisen yleinen, on havaittu, ettei 
omailmoitusjakson pidentäminen 
kolmesta päivästä viiteen päivään 
vaikuta vuotuisiin sairauspoissa-
olopäiviin tai sairauspoissaolojak-
sojen määrään niitä pidentävästi 
eikä lyhentävästi.” Ei yllätä minua! 
Kuten tähänkin mennessä, tauti 
vie vuoteeseen aina, kun päivät 
ovat suunnitelmia ja velvollisuuk-
sia täynnä. Onko muka joskus 
ajanjakso, jolloin meillä ei olisi 
mitään suunnitelmia? Ja kuten yllä 
olevasta lainauksesta voi päätellä, 

tauteja ei kiinnosta pätkääkään 
meidän ilmoitusvelvollisuutemme 
ja aikamääreemme. Toipuminen 
on silti sama eritteiden, huono-
vointisuuden ja särkyjen kylläs-
tämä vastenmielinen projekti 
kuin aina ennenkin. Toki on hyvä 
muistaa, että aina voi silti hakeu-
tua lääkärin vastaanotolle, mikäli 
tarvetta on tutkimuksille, hoidolle 
tai lääkkeille. Yhä useammalla al-
kaa olla kokemusta myös siitä, että 
nykyään hoitajan tai lääkärin voi 
tavata myös videoyhteydellä ja re-
septejä voi uusia chatin kautta. Sen 
sijaan pelkän poissaolotodistuksen 
takia lääkärissä käyminen kuulos-
taa niin terveydenhuollon turhalta 
kuormittamiselta kuin palkansaa-
jan ja työnantajankin ajan sekä 
rahojen tuhlaamiselta, jos ainoa 
hoito on joka tapauksessa käsky 
lepäämään. On huomattavasti in-
himillisempää, terveellisempää 
sekä tehokkaampaa, jos voi kes-
kittyä silloin nimenomaan siihen, 
millä tauti lähtee eli lepäämiseen ja 
taudin selättämiseen, liikenteeseen 
lähtemisen ja vastaanottoaulan 
penkeillä notkumisen sijaan.

Tärkeintä minusta on niin tällä 
hetkellä kuin ennen ja jälkeenkin 
koronaa sairastaa taudit kotona 
ja lähteä liikenteeseen vasta, kun 
on terve. Näin karistetaan sairaus 
nopeammin ja vältetään myös jäl-
kitauteja. Tautien kulkeutuminen 
työyhteisössä ja harrastuspiireis-
säkin jää vähemmäksi. Nyt pesen 
itsekin kädet niin taudeista kuin 
menneen talven lumistakin ja kes-
kityn tiirailemaan muuttolintujen 
paluuta. Suomen kaunis luonto he-
rää vihdoin talviunestaan!

Mukavaa ja aurinkoista kevättä! 
Yritetään muistaa maailman ta-
pahtumista huolimatta elää tässä 
hetkessä ja nauttia elämästä.
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Ja näin on kansamme jälleen kyl-
lästetty vihalla. 

Jokainen tietää kaiken Putinin 
aikeista, Ukrainan sodasta ja sen 
syistä. ”Tieto” on peräisin medi-
asta. Jopa iltapäivälööppien klik-
kausjournalismilta on jäänyt te-
kemättä päivittäinen otsikoidensa 
vaihtaminen päinvastaisiksi, koska 
yksi ja sama aihe myy parhaiten 
päivästä toiseen. Omalta kohdalta 
vain on myönnettävä hämmennys; 
en voi sanoa sota-asiasta mitään, 
koska en ole saanut luotettavaa tie-
toa. 

Kalevi Laakko kirjoitti Uusimaa-
lehdessä 13.3. medianlukutaidosta. 
Se olisi nyt tarpeen enemmän kuin 
koskaan. Suomen omasta sotaha-
lukkuudesta huolestunut kansalai-
nen ei ole voinut olla huomaamatta 
uuspropagandan kehitystä, joka 
ruokkii uuden vastakkainasettelun 
renessanssia. Ukrainan tapahtu-
mista talvella 2014 julkisuudessa 

Kun journalismi kuoli
on edelleen vain länsimaille sopiva 
uutisointi saatavilla. Tulipa ruodit-
tua Virikkeessä kyseistä uutisoin-
nin muotoa jo sitä ennen, ja lähes 
20 jutussa sen jälkeen. 

EI ME MUTTA NUO MUUT...

Oli ollut selvästi nähtävissä ensin 
uutisten yksipuolistuminen ja va-
likoivuus. Se kehittyi tähän, josta 
meillä valtiovalta ja media puh-
taina pulmusina kernaasti osoit-
televat muita: disinformaatioksi 
eli valeuutisoinniksi. Epäiltävästi 
tässä järjestelyssä oli rooli Juha 
Sipilän hallituksen alkumetreillä 
luomalla hybridivaikuttamisen 
yksiköllä, johon jo perustettaessa 
tuli noin sata vakanssia. Sitä ra-
hoittaessaan porvarikerho käte-
västi pääsi samalla eroon KRP:n 
talousrikosyksiköstä säästöihin 
vetoamalla, vaikka tämä oli tuot-

tanut joka vuosi vähintään tup-
lana omat kulunsa selvittämillään 
rikoksilla. Ennen kaikkea se oli 
ehkäissyt niitä. 

Pitkäaikainen rooli on ollut 
Ulkopoliittisella Instituutilla, jota 
MEP Esko Seppänen kutsui mie-
lipideautomaatiksi. Se, ja joskus 
myös Aleksanteri-Instituutti, tois-
tavat, mitä hallitus ja kenraalit 
ikinä keksivät tilata. Huomatta-
vasti uskottavampia asiantunti-
jaääniä kuulin sodassa kahdesti 
haavoittuneelta isältäni ja hänen 
aikalaisiltaan heidän teroittaes-
saan kasvavaa polvea: ”Älkää kos-
kaan enää lähtekö sotimaan!”

Hybridiuhkiin varautuminen 
saattoi olla tarpeellistakin, mutta 
Suomen liityttyä EU:n hybriditii-
miin, se on itse aiheuttamassa sitä. 
Se tekee sillä ulkopolitiikkaa ja toi-
saalta aivopesee omaa kansaa ve-
toamalla vaikkapa EU:n yhteiseen 
näkemykseen. Kerrotusta läpi nä-

Kesäillan viettoa Kiovan keskusaukio 
Maidan Nezaležnostilla Viktor Januko-
vitshin presidenttikaudella.

KUVA: Hannu Lindqvist
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tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
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keminen ei aina ole helppoa, eten-
kään kun sen tekee oma esivalta, 
jota on tullut äänestettyä. 

Neljäntenä valtiomahtina jour-
nalismin tehtävä on valvoa päät-
täjätahoja ja levittää merkittävistä 
tapahtumista uutistietoa. Val-
takunnanjournalisteina itseään 
pitävät YLE, HS, Aamulehti ja 
muut vanavedessä kuitenkin jul-
kaisevat mainitusta sodasta yh-
den osapuolen mielipidetuotantoa 
uutistietona. Esim. Uusimaa on 
suuromistajansa myötä siirtynyt 
julkaisemaan suomennoksia ame-
rikkalaislehdistön artikkeleista, 
jotka voivat näyttää hyviltä, mutta 
sisältävät sotahegemonisen sano-
man. 

Artikkelien ja uutisten on eri-
tyisesti sisällettävä aiheen eri nä-
köalat ja haastateltavat. Jos yhteen 
uutiseen ei sellaisia saada, ovat 
kuitenkin esim. iltauutiset jatkuva 
prosessi, jonka velvollisuutena on 
tavoittaa ja jakaa eri osapuolien 
näkökantoja mahdollisimman laa-
jasti. Jos mediat eivät toimi näin, ne 
tappavat itsensä. Kolumnit, muut 
juttuvaihtoehdot tai tv:n viihde 
voivat elää jonkin aikaa mielipitei-
denkin varassa.

Miksi tämä yhteisrintama on 
ollut mahdollinen, on tullut esille 
jo aiemmin (Virike 1/20): Koko 
suomalaisten lehtien ja sähköisten 
medioiden omistus on suunnitel-
mallisesti keskitetty muutamille 
harvoille tahoille. Samoilla tahoilla 
on merkittäviä muitakin omistuk-
sia ja erityisesti valtaa yhteiskun-
nallisessa päätöksenteossa. Mm. 
Virikkeen 4/18 ’Rautaa rajalle’-ju-
tussa kerrottiin ulkoa johdetusta 
mediasta. Bilderbergin säätiö, jo-
hon Virikkeen 1/16 juttu keskittyi, 
ei jää sivustakatsojaksi median hal-
linnassa. 

Viimeisten kolmen vuoden ai-
kana media on jauhanut massii-
vista itsekehukampanjaa omasta 
luotettavuudestaan. Maaliskuussa 
se tunnusti menettäneensä vuo-
dessa vain kolme prosenttiyksik-
köä luotettavuudestaan sekä Suo-
messa että muualla Euroopassa itse 
teettämässään tutkimuksessa.

On menty kauas Hyvän lehti-
miestavan käsitteestä, joka mm. 
vaatii, että lähteisiin tulee suhtautua 
kriittisesti. Hyvän lehtimiestavan 
määritteessä todetaan niin ikään, 
että journalistilla on oikeus torjua 
painostus tai houkuttelu, jolla py-
ritään muokkaamaan tiedonväli-
tystä. Tämä ei tietenkään toteudu 
yksityisomistuksessa olevissa me-
dioissa. Se ei toteudu enää YLE:s-
säkään, joka aloitti näkyvimmän 
propagandakylvetyksensä Suomen 
omien sotavalmistelujen edettyä 
hävittäjävalinnan julkistamiseen.

Suomalaisten tunteisiin kohdis-
tuvan aivopesun suuntana ei ole 
pelkkä Nato, vaan yleisvaltainen 
amerikkalaistaminen. Totta kai 
niitä tunteita on ja jokainen so-
dan osapuoli sanoo olevansa viat-
tomien hyvien puolella. Totesihan 
presidentti ja Naton perustajajäsen 
Harry S. Trumankin atomipom-
mien käytön olleen laupeudentyö, 
jolla vältettiin sodan pitkittymi-
nen. 

Suomen ulkopoliittinen johto 
on pettänyt maan rauhaan usko-
van väestön luomalla sotahysterian 
jatkumon. Tällä verojen määrällä, 
joka viime sotien jälkeen on mak-
settu, pitää saada muuta kuin soti-
lasdiktatuuria, kiitos! Työntekijän 
näkökulmasta sotaleikin kannat-
taminen tarkoittaa halua pysyvästi 
korkeampaan verotukseen ja vä-
histäkin työelämän pelimerkkien 
luovuttamisesta pääomalle. 

TURPEINEN-SAARI VS.  
VIRALLINEN TOTUUS

YK:n rauhanpäivänä viime lo-
kakuussa eläkkeellä oleva lää-
kärikansanedustaja Pirkko Tur-
peinen-Saari valotti puheessaan, 
kuinka nopeasti Kekkosen ajan 
viisaus unohdettiin. Otteita pu-
heesta: 

”Jo Mauno Koiviston aikana 
1930-luvun ilmapiiri oli palannut. 
Sota on muodostunut Suomen kv. 
politiikan välineeksi. Alkaen Ah-
tisaaren kaudesta valta on annettu 
kenraaleille, ja Niinistön kaudella 
Suomi on ottanut hurjan harp-
pauksen kohti tiedottomuutta. 

Kataisen hallituksen aikana 
käynnistetty, hallituksen toteut-
tama toimittajien ja virkamiesten 
koulutus Yhdysvalloissa Harvardin 
yliopistossa, on muuttanut fakta-
pohjaisen tiedonvälityksen lopul-
lisesti propagandaksi. 60 erillistä 
sotilaallista yhteistyösopimusta 
ovat sitoneet Suomen kansan täy-
delliseen avuttomuuden tilaan. 
Venäjä-vastaisuutta on rakennettu 
tukehtumiseen saakka.”

Esimerkkinä kansalle valehte-
lemisesta puhuja mainitsi, kuinka 
Alexander Stubb väitti vuonna 2008 
Venäjän hyökänneen Georgiaan. 
”Suomen hallitus myöskin vaike-
nee USA:n ja eräiden EU-maiden 
kouluttamista tarkka-ampujista ja 
väkivaltaisen vallankaappauksen 
tapahtumista Ukrainassa kevättal-
vella 2014 kiinnittäen vain huo-
miota siihen, että Venäjä otti vas-
taan Krimin autonomisen alueen 
anomuksen päästä Venäjän yhtey-
teen, turvaan väkivaltaisilta natsi-
joukoilta, jotka olivat osoittaneet 
tapansa vallankaappausviikkojen 
aikana laillista hallitusta tukeneita 
Krimin asukkaita kohtaan.” 
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kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
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miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
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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 
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 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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Jos näin kävisi, että demoni Putin poistuisi poliittiselta kartalta, loppuisiko lännettyneiden suomalaisten naapuriviha? Tus-
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toksia myös rajan tällä puolen. Joskus peili on paras rauhantekijä. 
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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 
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Ukrainan etenevät USA:n maail-
manvalloitustavoitteet, EU:n soti-
lasmahtiunelmat ja Suomeenkin 
pesiytyneen lahtariluokan omat 
pikku toiveet eriarvoisuuden ku-
koistukseensa palauttamisesta. 

Luotettavan uutisoinnin puute 
koskee mm. Ukrainan etnisten 
ryhmien asemaa, joista ei meillä 
ole sotatalven kuluessa hiiskuttu. 
Länsimaat elämöivät ihmisoikeuk-

silla ja tasa-arvolla kyllä paljonkin, 
mutta Ukrainan vähemmistöistä 
kahdeksan miljoonaa venäläistä ja 
16 pienempää ryhmää eivät tar-
vitse turvaa. Tämän media kertoo 
sillä, ettei kerro aiheesta lainkaan. 
Sensuuri on aina ollut osa propa-
gandaa.  

Lukuisten eri tahoille osoitta-
miensa aloitteiden joukossa Venäjä 
syksyllä 2014 vei YK:n käsittelyyn 
natsismia ja rasismia vastustaneen 
päätöslauselmaesityksen, joka sit-
ten kaadettiin USA:n, Kanadan ja 
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jää äänestämällä puolustivat fasis-
mia. Media vaikeni. Runsas vuosi 
sitten V. Putin mm. ehdotti julkista 
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Ei tulosta siitäkään, eivätkä EU-

alueen itsenäiset valtiot myöskään 
vastanneet Venäjän niille osoitta-
maan kirjeeseen vuoden 2021 lo-
pussa. 

Kaikki myötätunto Ukrainan 
sodan jalkoihin jääneelle kansalle; 
kaikille sen kansanosille! 

On useimmiten oikein tuo-
mita sodan käynnistäminen. Entä 
kuinka Suomi suhtautuu jatkossa 
sotimiseen? Kun länsi hyökkää 
seuraaviin kohteisiinsa Irakin, Li-
byan, Korean, Vietnamin, Jemenin 
ja monien muiden kohteidensa 
tapaan, asettaako isänmaamme 
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tääkö se joukkoja kohdemaan tur-
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Hannu Lindqvist

Kvas ja vesimeloni olivat vielä kymmenkunta vuotta sitten odessalaisten arkea ja monien elanto. KUVA: Hannu Lindqvist
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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 
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Punkaharjun lomaosakkeet
Ammattiosastomme jäsenille:
Kesäkauden hinnat:  
250 € viikko, 110 € vkl tai 50 € vrk. 

Ammattiosaston hallitus on päättänyt jatkaa viime vuonna aloitettua tutustumistarjousta. 
Samat säännöt pätevät, eli jos olet liittynyt ammattiosaston jäseneksi vuoden 2016 jälkeen, saat 
ensimmäisen lomailun puoleen hintaan, mikäli et ole aikaisemmin käynyt osakkeissa. Lisää tietoa 
ammattiosaston kotisivuilta ja lomaosakkeiden hoitajalta.
Molempiin osakkeisiin on uusittu viime vuoden loppupuolella petivaatteita, ruokailuvälineitä, kah-
vinkeittimet, vedenkeittimet yms. Molempiin osakkeisiin on myös tänä vuonna asennettu henkilös-
tön toiveiden mukaisesti ilmalämpöpumput.

Kesäkauden ennakkovarauksia otetaan vastaan huhtikuun loppuun saakka (ensisijalla ovat 
ensikertalaiset ja henkilöt, jotka eivät ole vuonna 2021 kesällä vuokranneet osakkeita). 
Huhtikuun viimeisen päivän jälkeen varaukset myönnetään saapumisjärjestyksessä varanneille. 
Viikkovuokrauksen vaihtopäivä on maanantai klo 14, tai erikseen sovittava ajankohta. 
Viikkovuokraukset ovat etusijalla viikonloppu- ja päivävuokrausta. 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 huoltoasema/ravintolasta.

Siivous kuuluu vuokraajalle (itse tai palvelun osto infosta). Tupakointi on kielletty molempien loma-
asuntojen sisätiloissa. Osake 12B on allergiahuoneisto, johon on eläinten vieminen ehdottomasti 
kielletty.

Kesäkausi alkaa 15.5 ja jatkuu 30.9 asti. Tiedustelut ja vuokrausanomukset: 
Varaukset ensisijaisesti verkkolomakkeella: http://pekemantyontekijat.fi/vuokraus-kaavake.htm   
Juho Lintula; juho.lintula@borealisgroup.com / Juho.Lint@gmail.com, puh. 040 937 4605

Kuvia ja linkkejä Punkaharjun lähiseutuihin ja tapahtumiin:
Ammattiosaston kotisivu: http://pekemantyontekijat.fi/punkaharjun-lomaos.html 

Juho Lintula

Muut järjestäytyneet: Kulukorvaus  
lisätään edellä mainittuihin hintoihin;  
80 € viikko, 40 € vkl tai 20 € vrk. 


