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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
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Syksyn sävelet

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
Julkaisija:
Jukka Saarijärvi
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luettavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä.
Toimipaikkapäällikkö
Luoto ei vastauksessaan
nähnyt
suurempia
onSeisokki on ohitse. Sen tapahtumista
en pysty pal-Hannu
sairauspoissaolon
jälkeen työhön
paluusta
sekä siihen
gelmia.
Hän
totesi
johtoryhmän
pyrkivän
harmonisoimaan
käytäntöjä
ja
periPekeman
jonkaan
kertomaan, koska henkilökohtainen panos mahdollisesti liittyvistä työnjärjestelyistä. Lähtökohaatteena
on kohdella
koko henkilöstöä
tasapuolisesti.
Hän myössuhteessa
viittasi tapahtuTyöntekijät
ry
rajoittui ylimääräisten
vapaiden
pitämiseen
ja jaloista
tana on työntekijän
toimintakyky
työn vaaPL
330
miin
krakkerilla,
eikä
näe
tarkoituksellista
luottamusmiesten
ohittamista
poissa pysymiseen.
timuksiin, ei asianosaisen henkilön sairaudet.tapah06101 Porvoo
tuneen.
No, joka tapauksessa työaika
on tullut kuitenkin
Työterveysneuvottelu voidaan järjestää, kun työnwww.pekemantyontekijat.fi
Ilmeni,
että kaikille
osastopäälliköille
ole selvää,
milloin he yleensä
tieesille niin kuin aina ennenkin.
Jotenkin
tämä tuntuu
tekijä itse, ei
esimies
tai työterveyshuolto
onovat
todennut
Päätoimittaja:
donantovelvollisia,
kun
puhuttiin
luottamusmiesten
asemasta.
Miten
käyttää
ihmeelliseltä, valmistauduttiinhan seisokkiin niin ai- työkyvyn tukitoimet tarpeellisiksi ja nähdään yhteisJari Voutilainen
osaston
luottamusmiestä
yhteistyössä
kaisessa
vaiheessa, että resurssien
tarve
piti olla kaik- hyväksi
neuvottelun
tarve. ja mitkä ovat tämän odotukset,
(09) 3949 4493
kuului
Jaakko
Tuomaisen
esittämä
vastakysymys.
kien
Tavoitteena on yhteisymmärrys työkykyä tukevista
050 tiedossa.
379 4235Tietenkin tässä on myös huomattava,
palkka-asiaakin taas toimenpiteistä
sivuttiin, vastasi(lainasin
Hannu Luoto
vaihtuvuuden
olevan
että jotkut mestarit hallitsevatKun
resurssisuunnittelun
määritteet
muistiosta).
KyToimitussihteeri:
pieni,sattuu
vain noin
4 %. Työnantajan
kertoosiinä
viihtymisestä
ja
paremmin kuin toiset ja kenelle
penaaliin
ne seinen näkemys
toiminta on,
on että
hyvä,sekoska
huomioidaan
Hannu Lindqvist
palkkatason
riittävyydestä.
tylsemmät
kynät,
aiheuttaa
hämmennystä
työntetyöntekijän
alentunut
työkyky
ja
tehdään
suunnitelma
(09) 3949 3415
Kunnossapidon
tulevaisuutta
koskien
paikkakuntapäällikkö
kertoi tilanteesta
kijöiden
kun työvuorot
vaihtuvat erittäin
uudesta
työajasta
tai koulutustarpeesta
jne. Kaikki
050 379 joukossa,
4088
lyhyellä
varoitusajalla.
Ehkä
tästä
oppivat
molemmat
keskustelut
ovat
luottamuksellisia
ja
työntekijä
tulevan
selkeän,
vaikka
se
tällä
hetkellä
vaikuttaa
ilmapiiriin.
Se
vaatii
työtä. voi
Olef.-tuotanto v. 1
e-mail:
puolet.
halutessaan
tukihenkilön kertoi
mukaan.
MyöhemRuusujakin jaettiin molemmin
puolin.ottaa
Pääluottamusmies
arvostavanhannu.lindqvist@
mistä
järjestelyistä
tiedotetaan
työyhteisöä,
joten
spesa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu
borealisgroup.com
Työehtosopimusneuvottelut
kulointia
tiimoilta heti
ei pitäisi
esiintyä.
Kyseiselle
Luotoovat
esitti käsittääkseni
kiitoksensa koko
Porvoonasian
henkilöstölle
tilaisuuden
aluksi
sen
edenneet
siihen
pisteeseen,
että
tekstipuoli
alkaisi
olla
toiminnalle
on
varmasti
tarvetta
koska
me
kaikki
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa
Muu toimitus:
paketissa
ja
se
suurempi
vääntö
rahasta alkaa. Katselin
Työpaikkamme
myöstokes3G-investoinnin.
Suuri tekijäikäännymme.
projektin voittamisessa
tännetyöurat
oli 2012ovat
seisokin
Sami Karlsson
palkkatilastoja
liiton
sivuilta
ja
täytyy
kyllä
todeta,
että
kimääräistä
pidempiä,
jonka
johdosta
työkykyyn
ja
(09) 3949 4449
teutus.
kuokkaan
on tullut viime aikoina
aika
raskaasti
sen muutoksiin
on reagoitava
riittävänkannalta.
ajoissa. (HLT)
Myös
LD:n
eliniänjopa
jatkaminen
on merkittävä
asia tulevaisuuden
Elof Juselius
liiton
muihin
sopimusaloihin
verrattuna.
Tähän
jäse(09) 3949 3023
nistön
reaktio
050 379
4521on ollut normaali; vähentää kulutusta,
joka
johtaa
siihen että palveluja ajetaan alas ja työttö- Harri Levonen
Pasi Mäntysaari
myys
kasvaa.
Tämä oravanpyörä on ympäristön kan(09) 3949
3048
nalta
tietenkin
050 379 4050 hyvä asia, mutta ongelma ovat muut Saimme taas muistutuksen aikamme rajallisuudesta
yhteiskunnan rakenteet, ne kun kaikki pohjautuvat Harri Levosen menehtymisen muodossa. Tunsin HarPainopaikka:kasvuun.
jonkunlaiseen
rin hyvin, tai niin hyvin kuin työkaverit tunnetaan.
Porvoon Painopaikka
Asuimme nimittäin Tornipolulla yhtiön soluasunPorvoo
Luin
HSE-johtoryhmän
viimeisen
kokouksen
nossa työuramme ensi kuukaudet ja teimme muoNRO 4/08
muistion,
jossa
esiteltiin
uusi toimintamuoto: Työ- vin laboratoriossa samoja vuorolaborantin tehtäviä.
Seuraava
Virike
il31. vuosikerta
terveysneuvottelu on työnantajan, työntekijän ja työ- Harri tunnettiin tunnollisena ja hyvänä työntekijänä,
mestyy
viikolla 8.
16.9.2008
terveyshuollon
yhteistyömuoto, jonka avulla sovitaan eikä hänellä ollut suurta tarvetta huudella omista
Lehteen tarkoitetut
työntekijän
työkykyä tukevista työjärjestelyistä tai asioistaan. Harri, rauhallista matkaa!
kirjoitukset on oltaJulkaisija:
va toimitussihteerillä 10. helmikuuta
mennessä.

www.pekemantyontekijat.fi

KIRJOITTELE!
2

Työntekijät ry
PL 330
06101 Porvoo

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

www.pekemantyontekijat.fi

3

Pääluottamusmiehen palsta:

NRO 5/13
36. vuosikerta
5.12.2013

Yhtiön yt-tilaisuus
Krapula

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
Julkaisija:
Elof
Juselius
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita,
joita
on luettavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä.
Toimipaikkapäällikkö
Hannu Luoto
ei vastauksessaan
TES-tilanne
taan Teollisuusliiton
jäsenyyttä.
mennään -nähnyt
muttasuurempia
menköönonsitgelmia.
Hän
totesi
johtoryhmän
pyrkivän
harmonisoimaan
käytäntöjä
periPekeman
Iso muutos on ehkä myös se, että ten. No tämä johti siihen,jaettä
kun
aatteena osastomme
on kohdella numero
koko henkilöstöä
tasapuolisesti.
myös viittasi
Työntekijät ja
ry Kemianteollisuus
TEAM:in
100 muuttuu
tehdäänHän
HR-ohje,
mikä tapahtuon valtaPL
330
miin
krakkerilla,
eikä
näe
tarkoituksellista
luottamusmiesten
ohittamista
ry.n väliset neuvottelut jatkuvat joksikin muuksi. Asia on jo ehti- kirja kohdella työntekijöitätapahmiten
06101 Porvoo
tuneen.
tauon
jälkeen. Kemian alojen nyt herättää voimakkaita tunteita vaan, niin aina löytyy päälliköitä
www.pekemantyontekijat.fi
Ilmeni, että
kaikillevanhemman
osastopäälliköille
ei ole selvää,
hetilannetta
yleensä ovat
tietyöehtosopimuksiin
tehtävistä
varsinkin
jäsenistön
jotka milloin
käyttävät
hyväksi.
Päätoimittaja:
donantovelvollisia,
kun
puhuttiin
luottamusmiesten
asemasta.
Miten
käyttää
tekstimuutoksista on neuvoteltu keskuudessa, onhan nimi ja osas- Mistä se sitten johtuukin, pätemätJari Voutilainen
osaston luottamusmiestä
hyväksi
yhteistyössä
ja mitkä ovatpätemisen
tämän odotukset,
elokuun
alusta lähtien, mutta
ton numero ollut
käytössä
am- tömyydestä,
tarpeesta,
(09) 3949 4493
kuului
Jaakko
Tuomaisen
esittämä
vastakysymys.
neuvottelut
050 379 4235 palkankorotuksista mattiosaston perustamisesta asti tai muuten vaan halusta körmytKun palkka-asiaakin
sivuttiin,
Luoto vaihtuvuuden
olevan
ovat kesken. Osapuolten näkemykvuodesta 1971.taas
Nimi
kaiketi vastasi
säilyy Hannu
tää alaisiaan,
ehkä siitä joku
jopa
Toimitussihteeri:
pieni, vain
noin 4 samana…
%. Työnantajan
näkemys on,
että setyydytyksen
kertoo viihtymisestä
ja
set tavoitteista lienevät kuitenkin
sentään
Mallisäännöt
jonkun
saa? Ja onhan
Hannu Lindqvist
palkkatason
riittävyydestä.
vielä
tässä
vaiheessa
kovin
kaukana
löytyvät
liiton
sivuilta.
Miten
järmeillä
johtajia,
jotka
mallia
anta(09) 3949 3415
toisistaan,
kädenvääntö jatkuu. TieKunnossapidon
tulevaisuutta
koskienliiton
paikkakuntapäällikkö
kertoi
tilanteesta
jestön säännöissä
ja muissa
vat. Tosiasia on että
ihmisiä
on siir050 379 4088
dossa
on
että
muutkin
liitot
käyvät
toimissa
tapahtuu
muutoksia,
paretty
ja
heitelty
työaikamuodosta
tulevan
selkeän,
vaikka
se
tällä
hetkellä
vaikuttaa
ilmapiiriin.
Se
vaatii
työtä.
Olef.-tuotanto v. 1
e-mail:
omia
neuvottelujaan, joten nähtälaan seuraavassa
numerossa
ja tietoiseen sekä takaisin
Ruusujakin
jaettiin molemmin
puolin.
Pääluottamusmies
kertoi päivävuorosta
arvostavanhannu.lindqvist@
väksi
jää mikä liitto tekee tälläsakerdottamalla
ensi
vuoden
alussa.
yövuoroon
mitä
ihmeellisimmillä
kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu
borealisgroup.com
taa
ekana sopimuksen. Monestihan
virityksillä.
Osa ihan TES:in
työLuoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle
heti tilaisuuden
aluksijasen
on
nähty
ensimmäisen
solmitun
aikalain
mukaan,
osa
ihan
ohhoijohdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa
Muu toimitus:
sopimuksen
olevan
suuntaa
antava
The Borealis
jaa, ontänne
unohdettu
kysyä
henkilöltä
3G-investoinnin.
SuuriWay!
tekijä projektin voittamisessa
oli 2012
seisokin
toSami Karlsson
muille.
Tietoa
käynnissä
olevista
että
käykö,
puhumattakaan
sopi(09) 3949 4449
teutus.
(HLT)
neuvotteluista
tippuu
kovin
niuTätä eliniän
kirjoittaessa
seisokki
alkaa misesta.
Unohtunutkannalta.
on niin BoreaMyös LD:n
jatkaminen
on merkittävä
asia tulevaisuuden
Elof Juselius
kasti
mikä
on
ymmärrettävää,
enkä
olla
selällään.
PO-puolella
laitokset
liksen
arvoihin
kuuluva
RESPECT,
(09) 3949 3023
lähde
sen 4521
enempää spekuloimaan. jo käyvät, eteenillä vielä vähän ai- jos en väärin muista ja on unoh050 379
Suokaamme
Laiholle ja kumppa- kaa kestää. Jo tässä vaiheessa näh- dettu kohdella duunaria ihmisenä.
Pasi Mäntysaari
neille
neuvottelurauha.
Kentällä dään, että ihan kaikki ei mennyt Myös paikallinen sopiminen, jota
(09) 3949
3048
tilannetta
seurataan
jännityksellä.
pulkkaan. Kun seisokkisopimusta valtiovalta, liitot ja keskusjärjestöt
050 379 4050
Vanha sanonta kuuluu, että toivo- tehtiin, kuvioihin tuli mukaan sei- peräänkuuluttavat ja jopa vaativat,
Painopaikka:
taan
parasta - pelätään pahinta.
sokin HR-ohjeet. Työantajan edus- unohtuu muutamassa viikossa,,,
Porvoon Painopaikka
tajat ilmoittivat ohjeen noudatta- perkele.
Porvoo
van lakeja ja työehtosopimuksia ja
NO, nyt seisokkia on hetki jälUusia
tuulia Virike
- isoja muutoksia
että ohje toteutuu juuri niin kuin se jellä ja ehditään vielä nähdä jos
Seuraava
ilon kirjoitettu ja toteutetaan myö- minkälaisia viritelmiä, mutta tosimestyy viikolla 8.
Vuoden vaihteessa, kun siirrytään hemmin melkeinpä kirosanaksi asia on, että taas kerran jälkikäteen
Lehteen
tarkoitetut
uuteen
Teollisuusliittoon,
tapah- muodostuneella DIREKTIO-OI- selvitetään asioita, voivotellaan
kirjoitukset
on
oltatuu myös jonkun verran muutok- KEUDELLA. Tämähän tarkoitti miten pääsi käymään, ihmetellään
va ammattiosastossamme.
toimitussihteesia
Koko sitä että asiasta ei neuvotella. Kes- miten tässä kävikään, tulee jonkinprosessi
liikkeelle sillä, että kustella voi, mutta muutoksia ei lainen KRAPULA,,, toivon murillä 10.lähtee
helmikuuta
jos
ja
kun
ammattiosaston
syys- tehdä, yhtiö määrää. Siinä vai- kaan työnantajalle!
mennessä.
kokouksessa hyväksytään uudet heessa henkilöstön edustajat TT ja
säännöt mallisääntöjen mukaan, TH eivät voineet kuin nostaa kädet Hyvää syksyn jatkoa kaikille!
KIRJOITTELE!
päätetään sitten siitä, että Elof
ano-Juselius
pystyyn
ja todeta, että
metsään
Juice
piti henkilöstön
puheenvuoron
4

2

Yhtiön yt-tilaisuus
Työsuojeluvaltuutetun
palsta

NRO 5/13
36. vuosikerta
5.12.2013

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
Julkaisija:
Pasijoita
Mäntysaari
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita,
on luettavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä.
Hannu
Luoto einiin
vastauksessaan
nähnyt suurempia
onlähellä. Varsinkin
putoavat esineet
Edellinen virikekirjoitukseni Toimipaikkapäällikkö
kuivat ja kun tämä
hoksattiin,
gelmia.
Hän
totesi
johtoryhmän
pyrkivän
harmonisoimaan
käytäntöjä
ja
periPekeman
En
ole piru enkä ennustaja. Koke- pika-apuna muokataan työaikoja loivat pelkoa maastolaatalla työsaatteena
kohdella kokoettä
henkilöstöä
Hän myös
viittasi tapahtuTyöntekijät
ry
muksesta kirjoitin
mitä kirjoitin
ja on
Loppumetreillä
sitten
huomioimatta,
ihmisillätasapuolisesti.
on kenteleville.
PL
330
miin
krakkerilla,
eikä
näe
tarkoituksellista
luottamusmiesten
ohittamista
tapahtoin esille asioita, joihin olisi pitä- myös oma elämä. Karjaakin kohdel- pelko osoittautui todeksi telineosan
06101 Porvoo
tuneen. laan paremmin unohtamatta niiden tiputtua henkilön päähän. Toistainyt
yhtiön paikallisjohdon kiinnitwww.pekemantyontekijat.fi
Ilmeni, että
kaikille osastopäälliköille
ole selvää,
he ei
yleensä
ovat tietää enemmän huomionsa. Viittaan
seksi milloin
henkilöllä
ole vakavampaa
lypsämisaikoja.
Nyt tuntui, ettäeilypPäätoimittaja:
donantovelvollisia,
kun
puhuttiin
luottamusmiesten
asemasta.
Miten
käyttää
kemikaalialtistumiin laitoksen alas- setään porukasta irti mitä saadaan, vammaa, mutta henki olisi
voinut
Jari
Voutilainen
osaston luottamusmiestä
hyväksiitseyhteistyössä
ja mitkä
ovat tämän
odotukset,
ajotilanteessa. Kuinka moni loppumiettimättä seurauksia
tuotan- lähteä
hetkessä.
Kukaan
ei tahal(09) 3949 4493
kuului
Tuomaisen
esittämä
vastakysymys.
kädessä
altistuikaan
ja miksi? Ed.
Vi- Jaakko
totoiminnan
sujuvalle
jatkumiselle
laan tiputtele kenenkään yläpuolelta
050 379
4235
Kun palkka-asiaakin
taas sivuttiin,
vastasi
vaihtuvuuden
rike: - Vahingot ovat joko lievemmät
tai ihmisten jaksamiselle.
Fakta
on, Hannu
esim. Luoto
puukkoa
(sattunut olevan
tilanne),
Toimitussihteeri:
pieni, vain
%. Työnantajan
että minkälainen
se kertoo viihtymisestä
tai vakavammat, riippuen kemikaaettänoin
raha4kelpaa
jokaiselle janäkemys
kun sitä on,mutta
loppuelämä ja
onHannu Lindqvist
palkkatason
riittävyydestä.
lien
vaaroista…
haittavaikutukset
kaan,
jos
se
sattuisi
vammauttamaan
on
tarjolla
esim.
ylitöiden
osalta,
(09) 3949 3415
voivat
näkyä
vasta useiden vuosientoisen ihmisen.kertoi
Minkälaista
niin otetaan
vastaan. Tulisi
kuitenKunnossapidon
tulevaisuutta
koskien
paikkakuntapäällikkö
tilanteestaon
050 379
4088
kin
jälkeen…
Laitos
tulee
saattaa
kin
työnantajan
huomioida
ja
huokantaa
tahatonta
syyllisyyttä
tulevan
selkeän,
vaikka
se
tällä
hetkellä
vaikuttaa
ilmapiiriin.
Se
vaatii
työtä.toisen
Olef.-tuotanto v. 1
e-mail: kemikaalien osalta Ruusujakin
ettei kolkutella
työaikalain
ja elämän laadun kertoi
erityisesti
tur- lehtia,jaettiin
heikentämisestä.
molemmin
puolin. Pääluottamusmies
arvostavan-Inhannu.lindqvist@
valliseen
tilaan. Ei altistumisiasaalashottavaa
edes
miettiä.
HSE-puolella
jaksamisen
rajoja.
Aikoinaan,
huokohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita.
Hannu
borealisgroup.com
ajossa, ei omalle eikä ulkopuolisille
lehtimisvelvollisuus
oli oudointa,
että toisilla
osastoilla
Luoto esitti
kiitoksensa koko tuntui
Porvooneräällä
henkilöstölle
heti tilaisuuden
aluksi
sen
työntekijöille…
Edellä
mainitut
asiat
osastolla
olevan
pääpointti
kun
suoarvostettiin
vakiintunutta
tapaa
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassapiMuu toimitus:
jainkäytäntö
tiedoin
tää työntekijöistä
koostuvaa
ryhmää
ovat
itsestään
selvyyksiä ja varmasti
3G-investoinnin.
Suurikyseenalaisin
tekijä projektin
voittamisessa
tänne oli 2012
seisokin
toSami
Karlsson
muutettiin.
Ei
ollut
painoarvoa
ihalueen
ja
henkilöiden
turvallisuuden
johdon
tiedossa.
Ollessamme
kemi(09) 3949 4449
teutus.
(HLT)
analan
suuryritys
on
perusasioiden
misten
antamilla
palautteilla.
Ne ovat tukena,
mutta jossain
ei tätä haluttu.
Myös LD:n
eliniän
jatkaminen
on merkittävä
asia tulevaisuuden
kannalta.
Elof Juselius
oltava
kunnossa
ja
huolehtimisvelvain
mielipiteitä,
todettiin.
Tämä
se
Kyllä
minä
mieleni
pahoitin,
kun
sei(09) 3949 3023
vollisuuden
tulee mennä tuotannol- oli henkilöstön arvostamista hui- sokin olisi voinut suunnitella parem050 379 4521
listen
asioiden
edelle. Henkilöstölle pussaan. Kuinka kauan henkilöstön minkin ja jopa ilman mielipahaa.
Pasi Mäntysaari
puhutaan
ja välittä- mielipiteitä jätetään tälläkin hetkellä
(09) 3949puuttumisesta
3048
misestä.
Ymmärtääkseni
tämä
kos- noteeraamatta. Onko tämä yhtiön Ehdokasasettelu
050 379 4050
kettaa myös yhtiön johtoa.
arvostamaa respect - politiikkaa On tullut jälleen aika miettiä seuPainopaikka:
vai sovelletaanko paikalisesti aivan raavalle kaksivuotiskaudelle, 2018 –
Porvoon
Painopaikka
Pidä huolta – puutu ja välitä omaa johtamistapaa. Toivonpa har- 2019 työsuojeluyhteistyöhenkilöitä.
Porvoo
työaika
taasti, että tähän saadaan muutos ja Työsuojelutoimikunnan määritteEd.
Virike: - Virike
Seisokissa
Seuraava
il- tulee työn- oletan, että uuden päällikön myötä lemän aikataulun puitteissa tulee
antajan muistaa huolehtimisvelvolli- asioihin tulee enemmän ”rispektiä”.
ehdokasasettelun kautta valita työmestyy viikolla 8.
suutensa, ettei mitään vaaratilanteita
suojeluvaltuutetut. Lisäksi osastoitLehteen
tain tulee valita osastoille työsuojesynny…
Ontarkoitetut
myös muistettava poru- Seisokki
kirjoitukset
on
oltakan henkinen jaksaminen, varsinkin Alku aina hankalaa ja loppua kohti luasiamiehet. Se tehdään erikseen
va seisokin
toimitussihteekun
jälkeen on ajettava vielä selkenee. Paljon oli tapahtumia sei- määritellyn ts- valtuutetun toimesta
sokin alkutaipaleella ja paremmin- tapahtuvan
valintamenetelmän
laitokset
ylös…
rillä 10.turvallisesti
helmikuuta
kin
olisi
asiat
voitu
suunnitella.
Onkautta.
Jotain
todella
unohtui
edellismennessä.
ten seisokkien opeista. Analysoitiin neksi vakavammilta tapahtumilta
kokemuksia, mutta ei kuitenkaan vältyttiin. Todella paljon oli tilan- Rauhallista syksyn aikaa!
KIRJOITTELE!
teita, piti
joissa
jopa hengen
lähtö oli
Pasi
opittu mitään. Ylityötunnit Elof
paukJuselius
henkilöstön
puheenvuoron
2

5

Julkaisija:

Yhtiön yt-tilaisuus

Pekeman Työntekijät ry.					Hallitus
NRO 5/13
36. vuosikerta
5.12.2013

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen
Järjestämme
vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli
Julkaisija:
ammattiosastommekuultiin
jäsenille
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luetseuralaisineen
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä.
Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia ongelmia.
Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja periPekeman
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtuTyöntekijät ry
PL 330
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah06101 Porvoo
tuneen.
www.pekemantyontekijat.fi
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tiePäätoimittaja:
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää
Jari Voutilainen
osaston luottamusmiestä
hyväksi yhteistyössä
ja mitkä ovat
tämän odotukset,
22 H -HUVIRISTEILY
UUDISTETULLA
EUROPALLA
(09) 3949 4493
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys.
050Ammattiosasto
379 4235
on varannut
60palkka-asiaakin
hengelle risteilyn
MSsivuttiin,
Silja Europa
(30Hannu
kpl, B-luokka
2 hengelle) olevan
Kun
taas
vastasi
Luoto vaihtuvuuden
Toimitussihteeri:
vain noin
4 %. Työnantajan
näkemys on,jäsenet
että se+kertoo
Omavastuuosuus on 50 pieni,
e / henkilö.
Osallistua
voivat ammattiosaston
avec. viihtymisestä ja
Hannu Lindqvist
palkkatason
riittävyydestä.
Hinta
sisältää:
Linja-autokuljetus
Porvoosta
satamaan
/
takaisin,
risteily
määritellyssä
hytissä,
(09) 3949 3415
Kunnossapidon
tulevaisuutta
paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta
ruokajuomineen
ja laivan
jouluinen koskien
risteilyohjelma.
050joulubuffet-illallinen
379 4088
tulevan
selkeän,
vaikka
se
tällä
hetkellä
vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
Olef.-tuotanto
v. 		
1
Laiva lähtee:
La 02.12.2017 klo. 18:30 Helsinki / Länsiterminaali 1
e-mail:
Ruusujakin klo.
jaettiin
molemmin
Pääluottamusmies
kertoi arvostavanLaiva saapuu:
Su 03.12.2017
16:00
Helsinki / puolin.
Länsiterminaali
1
hannu.lindqvist@
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu
borealisgroup.com
HUOM:
Joulubuffet
on varattu
la 02.12. klo
20:30
kattaukseen.
Luoto
esitti kiitoksensa
koko
Porvoon
henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen
Tallinnassa (su 03.12, D-terminaali),
on
jouluostoksille
aikaa
noin
neljä tuntia
(klo 8.00
–12.00).
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan
ansiosta
Porvoo
on saamassa
Muu toimitus:
3G-investoinnin.
Suuri
tekijä
projektin
voittamisessa
tänne
oli
2012
seisokin toSami
Karlsson
Paikat
täytetään varausjärjestyksessä, ikäraja 18 vuotta
(09)Matkalla
3949 4449
teutus.voimassaoleva passi tai sirullinen henkilökortti
pitää olla mukana
Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
Elof Juselius

Työntekijät ry
PL 330
06101 Porvoo
Pikkujouluristeilyn

www.pekemantyontekijat.fi

Tallinnaan

Päätoimittaja:
02.–03.12.2017
Jari Voutilainen
(09) 3949 4493
050 379 4235

Toimitussihteeri:
Hannu Lindqvist
(09) 3949 3415
050 379 4088
Olef.-tuotanto v. 1
(09)e-mail:
3949 3023
050 379 4521
hannu.lindqvist@
Pasi
Mäntysaari
(09) 3949 3048
borealisgroup.com
050 379 4050

Painopaikka:
Tiedustelut
ja sitovat ilmoittautumiset 18. 9. – 20.10.2017
Porvoon
Painopaikka
Pasi Mäntysaari
050 379 4050 pasi.mantysaari@borealisgroup.com
Porvoo
Ilmoittauduttaessa tarvitaan seuraavat tiedot:
Seuraava
Virike
il- syntymäajat ja yhteystiedot (puh, osoite tai sähköposti) + pysäkki.
Osallistujien
nimet,
Lisäksi:
Club One-asiakasnumero
jos sellainen on (näin voi kerryttää myös bonuksia).
mestyy
viikolla
8.
Ilmoittautuneille
Lehteen
tarkoitetuttullaan antamaan tilinumero, johon omavastuuosuus tulee suorittaa määräajassa.
Erillishintaan
on mahdollisuus varata ennakkoon normaalihintaa edullisemmin (paikkoja rajoitetusti):
kirjoitukset on oltaSu 03.12. (klo.7–10) meriaamiainen 10,50 e /hlö
Su 03.12. (klo.12 tai 14:15) lounas 25 e /hlö.
va toimitussihteeLinja-auto lähtee Kevätkummusta klo 15:15 ja on Rauhankadulla n. klo 15:30.
rilläMatka
10. helmikuuta
jatkuu – Aleksanterinkaari – Tolkkistentie – Alkrogintie - Helsingintie –
mennessä.
Treksilästä moottoritielle – Helsinki (Länsiterminaali).

Toimitus:
Veikko Höök
(09) 3949 3452/3495
Esa Karppinen
050 379 4142

Tervetuloa mukaan viihtymään Jouluiselle risteilylle
Painopaikka:
Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
Oy Formato Elof
Print
Ab,
Porvoo
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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
Julkaisija:
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
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtuTyöntekijät ry
PL 330
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah06101 Porvoo
tuneen.
www.pekemantyontekijat.fi
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tiePäätoimittaja:
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää
Jari Voutilainen
Henkilöstön jäsenet
CCC:hen
valitaan
paikkakunnilta
vuodeksi
osaston luottamusmiestä
hyväksi
yhteistyössä
ja mitkä
ovat tämän2–4
odotukset,
(09) 3949 4493
kerrallaan.
Vaihtoa
kokoonpanossa
tapahtuu vuosittain. Kuvan eduskuului Jaakko
Tuomaisen
esittämä
vastakysymys.
050 379 4235
tajisto
vuodelta
2006
on
pian
vaihtunut
useimpienolevan
paikkoKun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannukokonaan,
Luoto vaihtuvuuden
Toimitussihteeri:
jennoin
osalta
moneen
kertaan.
Täysinon,
pois
ensin Portugali
pieni, vain
4 %.
Työnantajan
näkemys
ettäonsepudonnut
kertoo viihtymisestä
ja
Hannu Lindqvist
(Sines)
ja
tämän
kuvan
jälkeen
Norja
(Bamble),
tilalle
on
tullut lannoipalkkatason
riittävyydestä.
(09) 3949 3415
tetoiminta
mm. Ranskassa.
Kunnossapidon
tulevaisuutta
koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta
050 379 4088
tulevan
selkeän,
vaikka
se
tällä
hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
Olef.-tuotanto v. 1
e-mail:
Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavanjoka
edustaa kymmeniä erisahenhäiritsevänkin
tiuhaan jaosoittamista osalle operaattoreita. Hannu
hannu.lindqvist@
kohdennettujen
kuoppakorotusten
borealisgroup.com
kilöstöryhmiä
Euroopan Luoto
eri esitti
kotitehtävien
nousee henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen
kiitoksensamäärä
koko Porvoon
maissa. Viime vuosien lannoiteetenkin
konferenssien
jäl- toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen
Muu
toimitus:
teollisuuden voimakkaan esiin- keen. Niissä toimitaan usein
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin toSami Karlsson
marssin
seurauksena
henkilösyhdessä paikkakunnan joh(09) 3949 4449
teutus.
töedustajien määrä on noussut don kanssa. Raportoimme
Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
Elof Juselius
11:sta
15:een.
kirjallisesti kaikkien henki(09) 3949 3023
Neljännesvuosittain
pidet- löstöryhmien pääedustajille
050
379 4521
täviin kokouksiin jäsenillä on ja suullisesti omalle ammatPasi Mäntysaari
osallistumisvelvoite.
Estymista- tiosastolle sekä käymme
(09) 3949 3048
pauksia
varten
jäsenellä
on kaksi avaamassa agendan pääl050 379 4050
varamiestä, joista ensimmäinen limmäisiä kohtia Porvoon
lähtee
paikkamaan tarpeen vaa- johtotiimille.
Painopaikka:
tiessa.
Yhtiötä
kokouksissa edusPorvoon
Painopaikka
Porvoo
tavat
Ex-Boardin jäsenet, henkiCCC/Hannu Lindqvist
löstö-, viestintä ja HSE-johtajat
Seuraava
Virikeriippuen
ilsekä
asialistasta
muita.
mestyy
viikolla
8.
Runsaan 10 vuoden ajan Borealis
Joulukuun kokouksen yhteyGroupin pääkonttori on sijainnut WieLehteen
tarkoitetut
dessä
CCCn
jäsenet tapaavat
nissä. CCC on kokoontunut siellä noin
omistajien
edusajat,
josta johtuen
kirjoitukset
on olta20 kertaa, osa kokouksista pidetään eri
se
aina Wienissä.
vajärjestetään
toimitussihteetuotantopaikkakunnilla. Paikallisilla
CCCtä
ei pahalla tahdollarillä
10. helmikuuta
CCC:tä koskeva
on silloin tilaisuus päästä esille, joka
kaan voi moittia flegmaattiseksi,
mennessä.
sopimus
useasti on osoittautunut kommunikoineikä sen toiminta suinkaan pailöytyy
Borenassa
nin kannalta tärkeäksi. Naama viestitnotu yksin kokouksiin. Puhelin/
KIRJOITTELE!
tää paremmin kuin sata sähköpostia.
skypekokouksia pidetään välillä
Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
2
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Punkaharjun lomaosakkeen vapaat viikot / päivät

Yhtiön yt-tilaisuus

Ammattiosastomme jäsenille:
NRO
5/13
Talvikauden
hinnat: 170 € viikko, 80 € vkl
36.taivuosikerta
30 € vrk.
Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu5.12.2013
Kesäkauden hinnat:
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen
220
€
viikko,
100
€
vkl
tai
40 € vrk.vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli
kuultiin
Julkaisija:
Muut järjestäytyneet: Kulukorvaus
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luetlisätään edellä mainittuihin
hintoihin;
tavissa
tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä.
80 € viikko, 40 € vkl tai 20 €Toimipaikkapäällikkö
vrk.
Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia ongelmia.
Hän
totesi
johtoryhmän
pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja periViikkovuokrauksen
vaihtopäivä
on
perjantai
Pekeman
(klo 14). Viikkovuokraukset
ovat etusijalla
aatteena
on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtuTyöntekijät
ry
ja päivävuokrausta.
Osaston eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapahPLviikonloppu330
miin krakkerilla,
06101
Porvoo jäsenet ovat etusijaisia
työssäkäyvät
tuneen. ennen
www.pekemantyontekijat.fi
eläkkeellä olevia ja muita järjestäytyneitä
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie(lopullinen vahvistus n. 2 vko ennen
Päätoimittaja:
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää
varausta).
Varaaja tulee saamaan tietopaketin/
Jari
Voutilainen
osaston luottamusmiestä
hyväksi yhteistyössä
ja mitkä ovat tämän odotukset,
Tiedustelut
ja vuokrausanomukset:
laskun
(09)
3949ennen
4493 varausaikaa.
kuului
Jaakko
Tuomaisen
esittämä
vastakysymys.
Pasi Mäntysaari, Borealis konttori,
Avainhuollon
050
379 4235 hoitaa Matkailukeskus
Kun
palkka-asiaakin
taas sivuttiin,
Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan
puh.
3048, 050vastasi
379 4050
Harjunportti. Nouto/palautus lomakeskuksen
Toimitussihteeri:
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan
on, syksyllä
että se kertoo
viihtymisestä
Osakkeissa näkemys
on ajoittain
tilaa, kysy
Pasilta! ja
vieressä sijaitsevasta huoltoasema/
Hannu Lindqvist
Ajankohtainen lista vapaista viikoista ja muuta tietoa:
ravintolasta.
Siivous
kuuluu
vuokraajalle
(itse
palkkatason
riittävyydestä.
(09) 3949 3415
H-asemakoskien
/ project
/ borealis / pekema / kertoi
loma /tilanteesta
tai379
palvelun
paikkakuntapäällikkö
050
4088 osto infosta). Kunnossapidon tulevaisuutta
ja hetkellä
linkkejä vaikuttaa
Punkaharjun
lähiseutuihin
ja työtä.
Tupakointi on
kielletty molempien
loma- vaikkaKuvia
tulevan selkeän,
se tällä
ilmapiiriin.
Se vaatii
Olef.-tuotanto
v. 1
tapahtumiin:
asuntojen
sisätiloissa.
e-mail:
Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavanAmmattiosaston kotisivu:
Osake 5:een on eläinten vieminen
hannu.lindqvist@
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu
www.pekemantyontekijat.fi / Punkaharju
ehdottomasti
kielletty.
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
(09) 3949
3023
• Pääluottamusmies
............................ Elof Juselius .............................. 3023/050 3794521
050 379- 4521
varapääluottamusmies .................. Einari Grönberg, vuoro 2 ....... 3484/3423
• Olefiinituotanto: .............................. Einari Grönberg, vuoro 2 ....... 3423/3484
Pasi Mäntysaari
(09) 3949
3048
- varaluottamusmies
........................ Henri Kaukiainen, vuoro 1 .... 3415
050 379
4050
• Fenoli ja Aromaatit: ......................... Ilmari Lohenoja, vuoro 5 ....... 3623
• Polypropeenituotanto: ..................... Keijo Pulkkinen, vuoro 5 ....... 3758
Painopaikka:
- varaluottamusmies ........................ Hannu Koivisto, vuoro 1 ........ 3758
Porvoon Painopaikka
•
Polyeteenin
perustuotanto + kh: .... Reijo Hurskainen, vuoro 2 ..... 3708
Porvoo
- varaluottamusmies ........................ Mika Lumme ........................... 3708
• Boremix:
Timo Akkanen, vuoro 3 ......... 3737
Seuraava
Virike ............................................
il• Borstar-koetehdas:
........................... Harri Kortelainen, vuoro 4 .... 4655
mestyy
viikolla 8.
varaluottamusmies
........................ Jukka Saarijärvi, vuoro 3 ........ 4655
Lehteen tarkoitetut
• BC*-pilot: .......................................... Kim Nygren, vuoro 4 .............. 4579
kirjoitukset on olta• PE2: .................................................... Santtu Salo, vuoro 5 ................ 3818
va toimitussihtee- varaluottamusmies ........................ Oskari Kokkonen, vuoro 4 .... 3818
rillä 10.
helmikuuta
• Logistiikka/mat.käsittely:
................ Petri Karhu, vuoro 5 ............... 4058
mennessä.
• TP:n m-korjaamon mek.kp: ........... Jussi Mäenpää .......................... 4322
• TP:n m-korj. sä+instr.asentajat: ..... Jari Voutilainen ........................ 4493
• TP:n petrok. sä+instr.asentajat: ...... Esa Vainonen ........................... 3458
KIRJOITTELE!
Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

Päivitetty luottamusmieslista 2017 – 2018
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