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ilmapiiritutkimuksiminen 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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heikoiksi, on asia katsottava vakavaksi työpaikan hyvinvoinnin
kannalta.
Syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja teki valinnat, joista sivulla seitsemän. Uusi hallitus
valitsee järjestäytymiskokouksessaan 10. joulukuuta muut toimihenkilöt.

takehotus ’Take 2’ pelkkä fraasi?
Tästä numerosta löytyvät myös
syksyn
ajankohdat,
Pasikokousten
jatkaa valtuutettuna
lista ammattiliiton jäseneduista
ja ilmoitus ammattiosaston pikkujouluristeilystä sekä muistelmia Pekeman vuosilta.

Työsuojeluvaalissa ei valtuutetun
paikalle ollut vastaehdokkaita ja
Pasi Mäntysaari jatkaa seitsemännelle kaksivuotiskaudelleen.

Joulurauhaa
Syksyinen luonto kosteudessaan, mutta myös raikkaudessaan ja väriloistossaan kutsuu.
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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.
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Koetetaan pyristellä
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36. vuosikerta
5.12.2013

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen
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erikoisvarovainen.
mestyy viikollaNäin
8. siksi, että omistajiensa hyväksymän infor- tännössä vankeina,
pääomaeliitti ja sen imperialistisiin maation. On aihetta kysyä, pitäisikö vaikka olisivat kumLehteen tarkoitetut
tarpeisiin tehty manipulointikam- yksityisten omistaa lainkaan riip- painenkin ansainkirjoitukset
on oltapanja
on viemässä
Suomea jälleen pumattomina pidettyjä tiedotus- ja neet Nobelin rauva
toimitussihteesotaan. Uutisten vääristely on jatku- tutkimuskanavia?
hanpalkinnon. Tämä
rilläUkrainan
10. helmikuuta
nut
vallankaappauksesta,
Meillä mielletään Taloustutkimus ilmentää valitettavan karusti länsiMaidan
Nezaležnostin kahakoista jonkinlaisena jumalana, jonka tutki- maisen uutispolitiikan ja sananvamennessä.
asti ja ennenkin. Niillä ei näytä ole- mustulokset ovat riippumattomia ja pauden tämän päivän todellisuutta.
van KIRJOITTELE!
mitään rajaa, kuten huomattiin mielipidemittaukset todenkertovia.
elokuista avustussaattuetta käsitelTaloustutkimus
Oy on puheenvuoron
voittoa tuot- Hannu Lindqvist
Elof Juselius
piti henkilöstön
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Julkaisija:
Pekeman Työntekijät ry
NRO 5/13
36. vuosikerta
5.12.2013

Yhtiön yt-tilaisuus

Järjestämme ammattiosastomme jäsenille seuralaisineen

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
www.pekemantyontekijat.fi
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtuTyöntekijät
ry
PL 330
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah06101
Porvoo
Ammattiosasto on varannut
80 hengelle
tuneen.
www.pekemantyontekijat.fi
risteilyn Baltic Queen -alukselta
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tiePäätoimittaja:
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää
(40 kpl B2 hyttiä = kerrossängyt)
Jari Voutilainen
luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset,
/ henkilö.
Omavastuuosuus on 50 eosaston
(09) 3949 4493
kuului
Jaakko
Tuomaisen esittämä vastakysymys.
050 Osallistua
379 4235voivat
Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan
ammattiosaston jäsenet + avec.
Toimitussihteeri:
pieni, vain noin 4 ITÄMEREN
%. Työnantajan
näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja
KUNINGATAR
Hannu Lindqvist
palkkatason
riittävyydestä.
(09)Hinta
3949 3415
sisältää:
Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta
050 379 4088
Linja-autokuljetus
Porvoosta
satamaan/takaisin,
määritellyssä
hytissä,
joulubuffet-illallinen
tulevan
selkeän, vaikka seristeily
tällä hetkellä
vaikuttaa
ilmapiiriin.
Se vaatii työtä.
Olef.-tuotanto v. 1
(sis. ruokajuomat), jouluteemaan
liittyvä
terästetty
glögi puolin.
ja laivanPääluottamusmies
Jouluinen risteilyohjelma.
e-mail:
Ruusujakin
jaettiin
molemmin
kertoi arvostavanhannu.lindqvist@
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu
borealisgroup.com
Laiva lähtee: 		
LaLuoto
22.11.esitti
2014kiitoksensa
klo. 18:30 Helsinki
/ Länsisatama
koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen
Laiva saapuu:
Sujohdosta,
23.11. 2014
16:00
/ Länsisatama
että klo.
hyvän
ja Helsinki
pitkäjänteisen
toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa
Muu toimitus:
3G-investoinnin.
Suuri
tekijä
projektin
voittamisessa tänne oli 2012 seisokin toSamiHUOM:
Karlsson
Joulubuffet on varattu la 22.11. klo 17:30 kattaukseen.
(09) 3949 4449
Tallinnassa (su 23.11), teutus.
on Jouluostoksille aikaa noin neljä tuntia (klo 8.00–12.00).
Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
Elof Juselius

Pikkujouluristeilyn Tallinnaan

Työntekijät ry
PL 330
06101 Porvoo

22.11. 2014

Päätoimittaja:
Jari Voutilainen
(09) 3949 4493
050 379 4235

Toimitussihteeri:
Hannu Lindqvist
(09) 3949 3415
050 379 4088
Olef.-tuotanto v. 1
e-mail:
(09)hannu.lindqvist@
3949 3023
Paikat
täytetään varausjärjestyksessä.
050 379 4521
Matkalla pitää olla mukana voimassaoleva passi tai sirullinen henkilökortti
borealisgroup.com
Pasi Mäntysaari
(09)Tiedustelut
3949 3048 ja sitovat ilmoittautumiset 9. 9.–10.10. 2014
050 379 4050

Pasi Mäntysaari 050-379 4050 pasi.mantysaari@borealisgroup.com

Toimitus:
Veikko Höök
Ilmoittautuneille
antamaan tilinumero, johon omavastuuosuus tulee suorittaa.
(09)
3949 tullaan
3452/3495
Seuraava Virike ilErillishintaan
on8.mahdollisuus varata ennakkoon normaalihintaa edullisemmin (paikkoja
Esa
Karppinen
mestyy
viikolla
rajoitetusti):
Lehteen
tarkoitetut
050
379 4142

Painopaikka:
Ilmoittauduttaessa tarvitaan seuraavat tiedot:
Porvoon Painopaikka
Osallistujien nimet, syntymäajat ja yhteystiedot (esim. puh-numero, osoite tai sähköposti).
Porvoo

Su 23.11.
(klo.7-10) meriaamiainen 10,50 e /hlö , erikoisaamiainen 16,50 e /hlö.
kirjoitukset
on oltaSu 23.11. (klo. 12 tai 14:15) lounas 25 e /hlö.
va toimitussihteerillä Linja-auto
10. helmikuuta
lähtee rauhankadulta (n. klo 15:30?). Aikataulu ja reitti ilmoitetaan erikseen (toivomukset?).
mennessä.

Painopaikka:
Oy Formato Print Ab,
Tervetuloa mukaan viihtymään Jouluiselle risteilylle!
Porvoo
KIRJOITTELE!
Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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Punkaharjun
lomaosakkeet
Yhtiön yt-tilaisuus

NRO 5/13
Jäsenetuna
sinulle, ammattiosastomme
jäsen:
36.
vuosikerta
Borealis Polymers
Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu5.12.2013
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen
Varaa viikko, viikonloppu kuultiin
tai muutama
päivä
vakiintuneen
tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli
Julkaisija:
ammattiosastomme omistamassa
osakkeessa
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luetPunkaharjulla. Valita voit kahdesta
35 neliön
tavissa tämän
lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä.
osakkeesta mieluisimman. Talviaikana
ammattiToimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia onosastomme jäsenenä hintaan
170 eHän
saattotesi
viikoksi
gelmia.
johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja periPekeman
käyttöösi lämpimän mökin ja nautinnan takan
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtuTyöntekijät ry
lämmöstä samalla kun sähkösaunan
PLlempeästä
330
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapahkiuasPorvoo
kuumenee houkuttaen illan kuluessa löylyn
06101
tuneen.
heittoon.
www.pekemantyontekijat.fi
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tieTutustu tarkemmin osakkeisiimme
osoitteessakun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää
Päätoimittaja:
donantovelvollisia,
Jari
Voutilainen
www.pekemantyontekijat.fi
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset,
(09) 3949 4493
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys.
Talvikautena
050
379 4235 lomapaikka on rauhallinen, PunkaKun palkka-asiaakin
harjun harjualueen kansallismaisema
ja Luston taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan
Toimitussihteeri:
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja
metsätietokeskus ovat ainutlaatuisia.
Hannu Lindqvist
palkkatason riittävyydestä.
(09)
3415Pasi Mäntysaareen
Ota3949
yhteyttä
050-379 4050
Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta
050
379
4088
kysellen vapaita aikoja.
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
Olef.-tuotanto v. 1
Vuokrausanomuskaavake löytyy töissä
e-mail:
Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavanH-asemalta Borealis/Pekema ja kotisivultamme.
hannu.lindqvist@
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu
borealisgroup.com
terveisin Pasi
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

Punkaharjun lomaosakkeet ovat
suomalaisessa luonnossa!
(09) 3949 3023
050 379 4521

Luonnosta saa vastapainoa työlle,

Pasi Mäntysaari
luonnossa on rentoa,
(09) 3949 3048
luonnossa
on hauskaa!
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

