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Yhtiön yt-tilaisuus

Pekeman Työntekijät ry.

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta Porvoon
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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 periPekeman
22 H–RISTEILY, SILJA
EUROPA (AS TALLINK GROUPP)
www.pekemantyontekijat.fi
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tuneen.
www.pekemantyontekijat.fi
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Tallinnassa (su 01.12, D-terminaali), on Jouluostoksille aikaa noin neljä tuntia (klo 8.00–12.00). (HLT)
Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta.
Elof Juselius
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Porvoo su 01.12.2019
Päätoimittaja:
Jari Voutilainen
(09) 3949 4493
050 379 4235

Toimitussihteeri:
Hannu Lindqvist
(09) 3949 3415
050 379 4088
Olef.-tuotanto v. 1
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hannu.lindqvist@
(09) 3949 3023
Paikat
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Matkalla pitää ollaborealisgroup.com
mukana voimassa oleva passi tai sirullinen henkilökortti
Pasi Mäntysaari
(09) 3949
3048 ja sitovat ilmoittautumiset 18.10.2019 mennessä:
Tiedustelut
050 379
4050
Pasi Mäntysaari, 050 379 4050, pasi.mantysaari@borealisgroup.com

Toimitus:
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mestyy viikolla 8. Esa Karppinen
Erillishintaan on mahdollisuus varata ennakkoon normaalihintaa edullisemmin
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tarkoitetut
050 379 4142
(paikkoja
rajoitetusti):

Ilmoittauduttaessa tarvitaan seuraavat tiedot:
Painopaikka:
Osallistujien nimet, syntymäajat ja yhteystiedot (puh, osoite tai sähköposti) + pysäkki.
Porvoon Painopaikka
Lisäksi: Club One -asiakasnumero jos sellainen on (näin voi kerryttää myös bonuksia).
Porvoo
Ilmoittautuneille tullaan antamaan tilinumero, johon omavastuuosuus tulee suorittaa
määräajassa.
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Virike il-

kirjoitukset
on(klo.7–10)
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meriaamiainen 12 e /hlö
Su 01.12. (klo 12 tai 14:15) buffetlounas 26 e /hlö.
va toimitussihteeLinja-auto lähtee kevätkumpu 3, Riistatie klo 15:15 ja on Rauhankadulla n. klo 15:30 ->
rillä 10.
helmikuuta – Tolkkistentie – Alkrogintie - Helsingintie – Treksilästä moottoritielle –
Aleksanterinkaari
Helsinki (Länsiterminaali 1).
mennessä.
KIRJOITTELE!
2

Painopaikka:
Oy Formato Print Ab,
Tervetuloa mukaan viihtymään Jouluiselle risteilylle!
Porvoo
Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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Julkaisija:
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Painopaikka:
Porvoon Painopaikka
Porvoo

Mikäli Borealiksen työntekijöiden
asema on uhattuna, tiedotetaan asiasta
ammattiosaston kotisivuilla.

Seuraa syksyn aikana

Työntekijät
ry
www.pekemantyontekijat.fi
–sivustoa!
PL 330
06101 Porvoo

Seuraava Virike ilmestyy viikolla 8.
Lehteen tarkoitetut
kirjoitukset on oltava toimitussihteerillä 10. helmikuuta
Ammattiosasto on 16.9. irtisanonut henkilöstöryhmäänsä koskevan Kiky-sopimuksen.
mennessä.
Pääluottamusmiehen ilmoituksessa todetaan sen päättyvän
voimassa olevan tes-kauden, eli vuoden 2019 lopussa.
KIRJOITTELE!
Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

KIKY-sopimus
www.pekemantyontekijat.fi
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