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Paavo Kuisma

23.12.1943 – 5.6.2017
Pekeman Työntekijät ry:n
pitkäaikainen aktiivi Paavo
Kuisma, joka valittiin yhdistyksen ensimmäisen toimikunnan (hallitus) jäseneksi vuoden
1971 perustamiskokouksessa,
on poistunut joukostamme.
Paavon puurtaminen yhteisössä
jatkui vuosikymmenien ajan
ja hän toimi mm. kymmenen vuotta taloudenhoitajana.
Työtoverit ja ammattiosasto
osallistuvat omaisten suruun.

Viisivuorosheema 12 tuntia vuonna 2018
Viisivuorosheema 12 tuntia vuonna 2018
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Punkaharjun lomaosakkeen vapaat viikot / päivät

Yhtiön yt-tilaisuus

NRO
5/13
Ammattiosastomme
jäsenille:
36.
vuosikerta
Kesäkauden hinnat: 220 Borealis
€ viikko, Polymers
100 € vkl tai
40 €puolivuosittainen
vrk.
Oy:n
yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu5.12.2013
Muut järjestäytyneet: Kulukorvaus
edellä Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen
ta Porvoon lisätään
Taidetehtaalla.
mainittuihin hintoihin; kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli
Julkaisija:
80 € viikko, 40 € vkl tai 20
€ vrk.
työntekijöiden
pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä.
Viikkovuokrauksen vaihtopäivä
on perjantai Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia onToimipaikkapäällikkö
(klo 14). Viikkovuokraukset
ovatHän
etusijalla
gelmia.
totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja periPekeman
viikonloppuja
päivävuokrausta.
Osaston
työssäkäyvät
aatteena on kohdella
koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtuTyöntekijät ry
ja muita
PLjäsenet
330 ovat etusijaisia ennen
miin eläkkeellä
krakkerilla,olevia
eikä näe
tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapahjärjestäytyneitä
(lopullinen
vahvistus
n.
2
vko
ennen
06101
Porvoo
tuneen.
www.pekemantyontekijat.fi
varausta). Varaaja tulee saamaan
tietopaketin/laskun
Ilmeni, että
kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tieennen
varausaikaa.
Päätoimittaja:
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää
lista vapaista
viikoista
ja
Avainhuollon
Harjunportti.
Jari
Voutilainen hoitaa Matkailukeskus
osaston luottamusmiestä
hyväksi Ajankohtainen
yhteistyössä ja mitkä
ovat tämän
odotukset,
muuta tietoa:
Nouto/palautus
lomakeskuksen
vieressä
sijaitsevasta
(09)
3949 4493
kuului Jaakko
Tuomaisen
esittämä vastakysymys.
050
379
4235
H-asema / project / borealis / pekema / loma /
huoltoasema/ravintolasta.Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin,
vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan
Kuvia ja linkkejä Punkaharjun
Siivous kuuluu vuokraajalle (itse tai palvelun osto
Toimitussihteeri:
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja
lähiseutuihin ja tapahtumiin:
infosta).
Tupakointi on kielletty molempien lomaHannu
Lindqvist
palkkatason
riittävyydestä.
(09)
3949 3415
Ammattiosaston kotisivu:
asuntojen
sisätiloissa. Osake 5:een on eläinten
Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta
050
379
4088
www.pekemantyontekijat.fi / Punkaharju
vieminen ehdottomasti kielletty.
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
Olef.-tuotanto v. 1
e-mail:
Ruusujakin jaettiin molemmin puolin.
Pääluottamusmies
kertoi arvostavanLisää lomaosakkeista
ympäristöineen
Tiedustelut ja vuokrausanomukset:
hannu.lindqvist@
sakonttori,
kohdennettujen kuoppakorotusten
osoittamista
osalle
operaattoreita. Hannu
sivulla
10 ja kuvia
osoitteessa:
Pasi Mäntysaari, Borealis
borealisgroup.com
Luoto
esitti
kiitoksensa
koko
Porvoon
henkilöstölle
heti
tilaisuuden
aluksi sen
H:\BOREALIS\PEKEMA\v
puh. 3048, 050-379 4050
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
(09)
3949to
3023
Vi rike
i vottaa lu kijo i l leen
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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Nautin nollisia kesähetkiä!
Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

