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Yhtiön yt-tilaisuus

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuuta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen
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Yhtiön yt-tilaisuus
Työsuojeluvaltuutetun
palsta

NRO 5/13
36. vuosikerta
5.12.2013
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Syyskokous

Yhtiön yt-tilaisuus

Kokous pidettiin 30. lokakuuta.
NRO 5/13
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Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuunen tulevasta työehtosopimuk5.12.2013
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sesta, joka silloisen TEAM-liiton
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tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä.
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ojennettiin yhdistyksen pöytästandaari eli viiri numero Elof
56 Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

Työntekijät ry
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06101 Porvoo

www.pekemantyontekijat.fi
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Päätoimittaja:
Jari Voutilainen
(09) 3949 4493

Ammattiosaston hallitus 2018

Yhtiön yt-tilaisuus
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Työsuojeluvaltuutetut kaudelle 2018 – 2019

(09) 3949 3023
050 379 4521

Pekeman Työntekijät ry:n kannanotto 16.11. 2017:

Pasi Mäntysaari
(09) 3949 3048
050 379 4050

TEAM-liiton hallituksen puheenjohtaja Heli Puura

Painopaikka:
Pekeman
Työntekijät ry:n hallitus ja ammatPorvoon
Painopaikka
tiosaston
jäsenet
ovat erittäin pettyneitä liiPorvoo

eivät ole riittävästi huomioinee tes-jaoston
ja pääluottamusmiespäivien osanottajien
mielipiteitä, koskien kilpailukykysopimusta
ja palkankorotuksia. Neuvottelutuloksen allekirjoitus tapahtui ilman kentän edustajien
mielipidettä.
Neuvottelutuloksen johdosta olemme
ammattiosastona todella huolissamme jäsenistöltä tulleisiin mielipiteisiin erota liitosta ja ammattiosastomme jäsenyydestä.
Ammattiosastona vaadimme, että neuvottelutulosta ei hyväksytä.
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Virike ilsen jatkumiseen
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mestyy
viikolla 8.
Tes-neuvottelutuloksen
kestiosuudessa
Lehteen tarkoitetut
on paljonon
työntekijöitä
koskevia heikennykkirjoitukset
oltasiä.
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tes-tekstisisältöön huomioiden jäsemennessä.
nistön tarpeet.
Todettiin myös, että liiton neuvottelijat
KIRJOITTELE!
Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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Kiky

Yhtiön yt-tilaisuus
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Rikosluontoisen vaarallinen työ
Yhtiön yt-tilaisuus

Valokuva: Jaana Hyvärinen
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Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

Neljä poikaa irrottamassa supertankkerin
peräsimen kiinnityksiä
työkaluinaan yksi rautasaha ja itse kyhätty
kelluke
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Punkaharjun
lomaosake
Yhtiön yt-tilaisuus

Ammattiosastomme
jäsenille:
NRO
5/13
Talvikauden
hinnat:
190
€Borealis
viikko, Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu36. vuosikerta
80 € viikonloppu tai 30 € vrk.
5.12.2013
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen
Muut järjestäytyneet: kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli
Julkaisija:
Kulukorvaus lisätään edellä mainittuihin
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luethintoihin;
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä.
80 € viikko, 40 € vkl tai 20 € vrk.
Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia ongelmia.
Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja periPekeman
Toistaiseksi vähintään toinen osake vapaana.
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtuTyöntekijät ry
PL 330
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Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa
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Elof Juselius

Rauhaisaa Joulua ja
Hyvää Uutta Vuotta!
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