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Vanhoin voimin
eteenpäin

Ammattiosaston toimikunta piti järjestäytymiskokouksensa tammikuun
11. päivänä. Toimikunta valitsi syyskokouksen hyväksymää toimintasuun-
nitelmaa toteuttamaan likipitäen samat henkilöt, jotka tehtäviä hoitivat
viime vuonnakin.

Syyskokouksessa täyttämättä jääneet luottamusmiespaikat on täytetty.
Polypropeenilla jatkaa Erkki Peurasaari ja hänen varamiehenään on Keijo
Pulkkinen. Logistiikka sai uuden miehen ruoriin, kun Petri Karhu valit-
tiin osaston luottamusmieheksi, varalla konkari Ville Turpeinen.

Syyskokouksen ja toimikunnan tekemien valintojen nimilistan julkai-
seminen siirtyy seuraavaan Virikkeeseen.

Tässä numerossa

Sairauskassan hallitus on tehnyt
päätökset, joilla turvataan kas-
san taloutta. Tässä lehdessä sai-
rauskassan tiedote enimmäis-
korvauksista ja PÖT:n puheen-
johtajan kirjoitus kassasta ja sen
korvausperiaatteista. Sairaana
työskentely on sukua äkkikuo-
lemalle, josta julkaistusta tutki-
muksesta takasivulla.

Lehti sisältää ilmoituksen Ke-
mianliiton talvipäivistä ja opin-
tojaoston kurssitiedotteen.

Toimihenkilöiden paikallinen
osasto täytti vuosia, josta Virike
kertoo.

Borealis tukee tupakasta irti
yrittäviä ja Pasi pakinoi omasta
kokemuksestaan.

Tässä Virikeessä poikkeuksel-
lisesti kiitetään Borealis Grou-
pin johtoa, joka palkitsi tasaises-
ti koko henkilökuntansa, myös
kovia kokeneet pekemalaiset.
(HLT)

www.
pekemantyontekijat.fi



2

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 10.
Lehteen tarkoitetut
kirjoitukset on olta-
va  toimitussihtee-
rillä 4. maaliskuuta
mennessä.

KIRJOITTELE!

NRO 1/05
28. vuosikerta
24.01.2005

Julkaisija:

Pekeman
Työntekijät ry
PL 330
06101 Porvoo

Päätoimittaja:
Olavi Ojala
(09) 3949 3708
050 379 4035

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

Toimitus:
Veikko Höök
(09) 3949 3452
Hannu Tuominen
(09) 3949 3023
Esa Karppinen
050 379 4142

Painopaikka:
Oy Formato Ab,
Porvoo

Vuodenvaihde tulee jäämään historiaan hyvin surullisena ajanjaksona. Kaak-
kois-Aasian katastrofissa menehtyneiden määrä tuntuu käsittämättömältä.
Muutamassa hetkessä satojentuhansien ihmisten elämä ja toiveet hautautui-
vat valtavien vesimassojen alle. Ihminen on jälleen tuntenut voimattomuuten-
sa ja pienuutensa suurten luonnonmullistusten edessä.

Voidaan ajatella, että kuolleet eivät kaipaa enää mitään, heillä ei ole kipua
eikä tuskaa, mutta jäljelle jääneiden omaisten sekä kaikkensa menettäneiden
suru ja hätä on suuri. Sanotaan, että kansan käsi on karttuisa. Niinpä Aasian
katastrofin tukikeräyksien tuotto on ylittänyt odotukset. Toivottavasti apu
saapuu nopeasti sinne missä hätä on suurin.

* * *

Myös taannoinen tupo-teatteri osoitti kuinka vähäiset vaikutusmahdollisuu-
det oman työnsä oikeudenmukaiseen palkitsemiseen ovat. Tupo-näytelmä
eteni jo tutuksi tulleen käsikirjoituksen mukaan ja vain autokuskit yrittivät
vetää vähän jarrua, mutta pienen tauon jälkeen näytelmä jatkui kohti loppu-
huipentumaa.  Vuorokausien valvomisen jälkeen ns. loppurutistuksessa saa-
vutettiin neuvottelutulos, joka turvaa kilpailukyvyn, työllisyyden ja alentaa
työttömyyttä. Uskokoon ken tahtoo. Ainakin se mahdollistaa suuret optiot ja
osingot.

Eläkeuudistuksesta voisi todeta valtiovallan halun saada eläköitymispäivän
ja kuolinpäivän välinen aika mahdollisimman lyhyeksi. Ei Suomesta työvoima
suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä lopu, vaan halu investoida ja työl-
listää on loppumassa. Suuret optiot ja osingot eivät tuo lisää työpaikkoja.

Surua ja
hiukan iloa

Tammikuun kahdestoista oli borealislaisille yllätysten
päivä. Konsernijohtaja Taylorin allekirjoittamassa kir-
jeessä ilmoitetaan, että konsernin johtoryhmä on pal-
kinnut borealislaiset 500 euron palkkiolla hyvin teh-
dystä työstä. Tuskin kukaan osasi odottaa tällaista
tunnustusta, joten suuret kiitokset yhtiön johdolle. Tämä
lämmittää mieltä näin synkän talven keskellä.

Kohti kevättä!
Olavi Ojala

Puheenjohtaja
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Pääluottamusmiehen
kommentteja

Aasian katastrofista kuulee ja näkee
tiedotusvälineissä päivittäin. Sen
seuraukset ja inhimillinen hätä ovat
valtavat ja ne kohdistuvat hyökyaal-
lon kohteena olleiden Aasian mai-
den lisäksi tänne pohjolaan asti.
Viime tietojen mukaan lähes
200 000 ihmistä on menehtynyt,
joukossa myös paljon suomalaisia
ja muita pohjoismaalaisia.

❑ On jotenkin surullista nähdä, että
tällaisten luonnononnettomuuksien
yhteydessä tarjotaan avuksi juma-
laa ja mediassa ollaan kiinnostunei-
ta vain pappien ja eri uskontokunti-
en näkemyksistä. Kuitenkaan näil-
lä tahoilla ei ole tarjota avuksi muu-
ta kuin siunausta ja rukoilua. Kos-
ka nykyisin suuri osa ihmisistä on
uskonnottomia, niin lienee perustel-
tua kysyä, että kuka lohduttaa ja

välittää niistä uhreista ja jäljelle jää-
neistä, jotka eivät usko jumalaan ja
pappien selityksiin? Tapahtuneen
valossa uskonnollinen maailman-
katsomus herättää epäilemään ju-
malan olemassaoloa ja hyvyyttä.
Aasiassa menehtyi paljon lapsia;
eikö juuri heidän pitäisi olla juma-
lan erityisessä suojeluksessa?

❑ Inhimillinen hätä on aina kosket-
tavaa kokea ja katsella. Syitä ja se-
lityksiä haetaan milloin mistäkin.
Malttamattomat ihmiset etsivät se-
lityksiä uskonnosta. Ateisti hyväk-
syy, että vastauksia ei aina ole, mut-
ta kun kuitenkin tiede ja menetel-
mät kehittyvät, vastauksiakin löy-
tyy. Aasian hyökyaalto oli kaikessa
tuskallisuudessaan kuitenkin luon-
nollinen tapahtuma. Alueella ei ol-
lut hyökyaaltojen varoitusjärjestel-

mää ja turistikausi oli parhaimmil-
laan.

❑ Vaikka suuri osa ihmisistä on us-
konnottomia, on uskonnon markki-
noimisessa medialla edelleen vah-
va asema. Entäpä sitten uskonnot-
tomien näkökulma asioihin? Ovat-
ko Vapaa-ajattelijain liiton edusta-
jat päässeet esittämään maailmakat-
somustaan pappien rinnalle. Eipä
ole näkynyt. Valitettavasti.

❑ Vapaa-ajattelijain liiton Porvoon
osasto järjestää Porvoon pääkirjas-
ton kokoushuoneessa 16.2 klo 18
luennon, jossa varmaankin sivutaan
myös näitä ajankohtaisessa keskus-
telussa olevia asioita. Suosittelen.

Hyvää vuoden jatkoa!
Hannu Tuominen

Seuraavia kursseja olisi
tarjolla Kiljavan opistolla:

Luottamusmiesten peruskurssi
14.3.-18.3. ja 9.5.-13.5.

Työsuojelun peruskurssi
7.2.-11.2.

Opintojaosto
tiedottaa

Kurssit ovat sopimuskursseja,
joihin tulee ilmoittautua mah-
dollisimman varhain. Milloin
kurssi kestää enintään yhden
viikon, on ilmoitus annettava
vähintään kolme viikkoa ennen
kurssin alkua sekä milloin on
kysymys pitemmästä kurssista,
vähintään kuusi viikkoa ennen.
Työantajan kieltäessä sopimus-
kurssille osallistumisen on sii-
tä ilmoitettava pääluottamus-
miehelle viimeistään 10 päivää
ennen kurssin alkua, lisäksi
kurssista olisi aiheuduttava tun-
tuvaa haittaa tuotannolle tai yri-
tyksen toiminnalle.

Mikäli olet kiinnostunut peruskurs-
sista tai ay-toimintaan liittyvästä
muusta koulutuksesta, esimerkiksi
luottamusmiesten- tai työsuojelun
jatkokursseista, ota yhteyttä opinto-
sihteeri Esa Vainoseen.
Tavoitat minut parhaiten
puhelimella 3458 tai
sähköpostitse
esa.vainonen@borealisgroup.com

Kursseista saa lisätietoa myös osoit-
teista www.kemianliitto.fi tai
www.kio.fi

Opintojaosto: Esa Vainonen
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Työsuojelu-
valtuutetun palsta

Tästä se meni ja tuosta se tuli
Lomalla niin kutsutulla ”työleiril-
läni” (vuonna 1924 rak. mummon-
mökki, kertonee paljon), on sattu-
nut monia pikku haavereita, joita
pitää vanhakantaisella ajattelulla
itsestäänselvyyksinä. Kuten sanan-
lasku sanoo ”rapatessa roiskuu”.

Palovammoja on tullut saunan
pesästä kahteenkin kertaan, kun en
ensi kerralla ottanut opiksi. Laas-
taria on kulunut niin tikkujen kuin
nirhamienkin aiheuttamina. Pahin
vahinko sattui kuitenkin tietoisena
niistä vaaroista, joista itsekin va-
roitteli muita. Naulainten käyttöä
pidetään selkeästi vaarallisena. Ja
hulluhan se on joka tällä laitteella
itseänsä vahingoittaisi. Tietoisena
riskeistä, joita laite voi aiheuttaa,
tein töitä naulaamalla seinäpane-
elia ”seinäkoolinkeihin”. Sattuipa
muutaman kerran ”läheltäpiti” -ti-
lanne kun käteni eksyi paneelin
taakse tukemaan paneelilautoja.
Auttamassa ollut poikani varoitte-
li aina välillä vaarasta. Kuitenkin
töiden loppuvaiheessa, liekö väsy-
myksen, kiireen tai huomion kiin-
nittymisen muuhun asiaan, naulai-
men naula lävisti, paneelia väärin
tukiessani, paneelin takana olevan
vasemman käden etusormen. Tuos-
ta se meni ja tuosta se tuli, oli kom-
mentti kun laastarilla saatiin veren-
vuoto tukahdutettua. Eipä onneksi
ollut niin ahdas rako etteikö sor-
mea saanut hyvinkin vikkelästi
pois. Naulakin vääntyi. Liekö osu-
nut luuhun. Ei sadattelua; otti ”pot-
tuun” sen verran oma töppäys. Tur-
votusta, kipua, mustunut kynsi ja
töiden teon vaikeus, siinä saalis.

Riskinarviointi
Niin työssä työpaikalla kuin vapaa-
aikanakin, riskin arviointi luo sel-
keän pohjan turvalliselle työsken-
telylle. Havaitut puutteet mm. olo-
suhteissa, laitteissa, työkaluissa ja
työmenetelmissä sekä niiden huo-
mioiminen ja korjaavien toimenpi-
teiden ennakoiva suorittaminen ta-
kaavat omalta osaltaan riskien mi-
nimoimisen. Viitaten edellä ole-
vaan tapahtumaan, niin olisi ehkä
ollut syytä miettiä vielä tarkemmin
käytettävän työkalun aiheuttamia
riskejä.

Havannointi
Työolosuhteisiin ja toimintatapoi-
hin voi vaikuttaa niin itse kuin ka-
verikin. Miettimällä työolosuhtei-
den vaikutuksia niin työskentelyyn
kuin työn vaikutuksia ympäristöön
sekä miettimällä oman tai kaverin
toimintatavan ”oikeellisuutta” voi
poistaa jälleen riskitekijän. Kyllä-
hän sitä poika varoitteli useaan ot-
teeseen väärästä työmenetelmästä
ja aina sitä ”skarppasi” sen
tiimoilta…mutta…

Läheltä Piti
Läheltä piti –tilanteet tulisi olla tie-
dossa ja niistä pitäisi ottaa opiksi.
Kun kerran liippasi jo läheltä, niin
siinä vaiheessa olisi pitänyt hieman
miettiä toimenpiteitä vahingon
välttämiseksi. Olisiko jokin suo-
jain auttanut? Onko toimintatapa
oikea?

Take 2
Mitä olen tekemässä, olenko huo-
mioinut kaikki seikat? Ajatukset
mukana töitä tehtäessä, sitähän se

on. Kuinka usein esim. liikentees-
sä kulkiessa jää huomioimatta ym-
päristö, kun ajatukset ovat muual-
la, joko keskustelun tai muiden
mietteiden takia. Olisihan sitä pi-
tänyt minunkin huomioida joka
kerta naulatessa, missä ne minun
sormeni paneelin takana sijaitse-
vat. Ajatukset olivat ehkä: ”Pane-
eli pitää saada tiukasti kiinni”. Ja
sinnehän se sormi unohtui ”hollil-
le”.

Mitä opin?
Jälkiviisaana, jo vahingoittuneena
olen tehnyt loput hommelit val-
miiksi kiinnittäen joka kerta huo-
miota työtapaani (onko sitten ollut
muistuttamassa jomotus sormessa
vai järki viisastunut).

Vuosi vaihtui
Surullinen katastrofi Aasiassa var-
josti vuoden vaihtumista ja laittoi
ihmiset miettimään myös turvalli-
suutta vapaa-ajan lomamatkoilla
sekä ympäristön, tässä tapaukses-
sa luonnonvoimien, vaikutusta ih-
misten terveyteen. Jälkikäteen jäi
paljon kysymyksiä kuten: Miten
olisi voinut ennakoida? Miten oli-
si voinut suojautua? Miten olisi
pitänyt toimia? Toivotaan että näi-
hin kysymyksiin löydetään vasta-
uksia, mikäli vastaavia vaaratilan-
teita tulee vielä vastaan. Tällä het-
kellä, voi jokainen edistää avustus-
työtä Aasian katastrofialueella tu-
kemalla avustusjärjestöjä, jotka
tekevät suurenmoista työtä ihmis-
ten auttamiseksi.

Yhteistyöterveisin
Pasi Mäntysaari
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KILPILAHDEN SAIRAUSKASSA TIEDOTTAA
( Kelakortissa nro 47402 )

SAIRAUSKASSAN HALLITUS ON VAHVISTANUT
ENIMMÄISKORVAUSMÄÄRÄT VUODELLE 2005

SILMÄLASIT
kehykset 100 € Kehyksistä maksetaan korvausta,
1 - teholinssit 150 € kun on kulunut vähintään kolme
moniteholinssit 300 € vuotta edellisten kehysten korvaamisesta.
piilolinssit 100 € Linssit korvataan kerran kalenterivuodessa.

HAMMASHOITO
hammashoidon kustannukset korvataan 700 €:n saakka kokonaan, ylimenevältä osalta 75 %
kuitenkin niin, että lisäetuutena korvattava määrä on enintään 1450 €  kalenterivuodessa.

APUVÄLINEET
lääkärin määräämien sidosten, tukisukkien, tukiliivien, jalkatukien, apuvälineiden ja
tekojäsenten hinnasta 75 %, mutta kuitenkin enintään 350 € kalenterivuodessa.

LÄÄKKEET
lääkärin määräämät muut kuin Kelan korvattavat lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet ja niitä
vastaavat tuotteet ja perusvoiteet niin, että korvauksen enimmäismäärä on enintään 350 €
kalenterivuodessa.

HOITO- TAI LEIKKAUSTOIMENPIDE
yksityisessä sairaalassa / hoitolaitoksessa tehdyn hoito- tai leikkaustoimenpiteen
kokonaiskustannuksista vähennetään ensin Kela-korvaus ja erotuksesta sairauskassa korvaa 50 %,
enintään 850 €. (esim. Porvoon lääkärikeskuksessa tehty ihomuutoksenpoisto)

VAKUUTUSVALVONTAVIRASTO ON VAHVISTANUT SEURAAVAT SÄÄNTÖMUUTOKSET
01.01.2005 ALKAEN

LÄÄKKEET
Omavastuuosuus on 10 %,  jonka apteekki perii lääkeoston yhteydessä.
SÄILYTÄ APTEEKISTA SAAMASI OMAVASTUUKUITIT!
Jos Kelan korvaamien lääkkeiden omavastuuosuus nousee yli 60,70 €,
saat kuiteilla lisäkorvausta sairauskassalta.

FYSIOTERAPIA, SYTOSTAATTI- JA KEINOMUNUAISHOITO, VALOHOITO, HIERONTA,
NAPRAPATIA- JA KIROPRAKTIIKKAHOITO, KYNSIEN UREAHOITO SEKÄ
JALKAHOITO

Omavastuuosuus on 10 % hoidon kustannuksista. Sairausvakuutuslakimuutoksen
myötä hoito- ja tutkimusmääräys on voimassa vuoden määräyksen antopäivästä, jonka aikana
hoidot / tutkimukset voidaan tehdä. Korvausta voidaan hakea sairauskassalta jokaisen
hoitokerran jälkeen maksukuitteja ja hoito- ja tutkimusmääräystä vastaan.

Eläkeläistapaaminen suunnitteilla
PÖT ja Pekeman Työntekijät suunnittelevat Kilpilahden kemianliittolaisten yhteistä eläketapahtumaa ke-
vääksi. Ajankohta sijoittunee huhtikuulle. Seuraavassa Virikkeessä on asiasta tarkempaa tietoa.

Seuraile siis Virikettä ja Porvoon alueen paikallisia lehtiä! (HAT)
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Kilpilahden toimihenkilöt 40 vuotta

Lauha tammikuun 15. päivän ilta
ja Porvoon taidetehtaan, Fiskar-
sin, soihtukuja saatteli Kilpilah-
den toimihenkilöiden 40-vuotis-
juhlaan 200 juhlijaa. Vanhan teol-
lisuuskiinteistön patinoituneet
puitteet loivat arvokkaan vasta-
kohdan yhdistyksen nuorekkuut-
ta ja uudistumista korostavaan
juhlaan. Yhdistyksen uusi lippu
sai myös ensiesiintymisensä ja
tervehdyksiä esitti 15 järjestöä.

läisjäsenistöämme, hän muistutti.
Juhlapuheen pitänyt Toimihenki-

löunionin puheenjohtaja Ilkka Jo-
enpalo sivusi päättyneitä tupo-neu-
votteluja. Hän vaikutti niihin tyy-
tyväiseltä ja painotti mm, että tule-
vaisuudessa paikallisten sopimusten
merkitys tulee väistämättä kasva-
maan.

Juhlassa vihittiin käyttöön uusi Kil-
pilahden toimihenkilöiden yhdis-
tyksen lippu. Lipun on suunnitellut
Otso Waha.

- Lipussa korostuvat värit, kuvi-
ot, dynamiikka ja mielleyhtymät
40-vuotiaan, mutta nuorekkaan yh-
distyksemme ajalta, kuvaili Otso
luomustaan lippupuheessaan.

Juhlassa huomioitiin ammattiyh-
distystoiminnassa pitkään mukana
olleita toimihenkilöitä. Kilpilahden
toimihenkilöiden kunniajäseniksi
kutsuttiin Ritva Jalava ja Matti
Virta.

Toimihenkilöunionin ansiomerkki-
ohjesäännön mukaisen pronssisen
ansiomerkin saivat Heikki Haveri-
nen, Tuomo Illikainen, Isa Lehto-
nen, Timo Takkinen, Ari Salmela ja
Tarja Voittonen. Hopeisen ansio-
merkin saivat Irma Auvinen, Pirjo
Forsblom, Eero Karppinen, Ismo
Kekki, Leena Kinnunen, Sirpa

Mäntsälä, Aarno Rimpiläinen, Ari
Salmela, Markku Seppälä ja Tarja
Voittonen. Pöytäviiri ojennettiin
Timo Vaittiselle.

Juhlivalle yhdistykselle esittivät
tervehdyksensä Kilpilahden suu-
rimpien työnantajien lisäksi lukui-
sat yhteistyökumppanit. Ammatti-
osastomme tervehdyksen juhlival-
le yhdistykselle veivät puheenjoh-
taja Olavi Ojala ja pääluottamus-
mies Hannu Tuominen. Virallisen
ohjelmapuolen lisäksi oli tietenkin
monipuolinen ja maittava päivälli-
nen. Juhlayleisöä viihdytti Riku
Suokas, joka on valittu vuoden 2004
viihdetaiteilijaksi. Lopuksi tanssit-
tiin Kangastus-yhtyeen siivittämä-
nä.

Kilpilahden Toimihenkilöt TU ry
kuuluu neljä vuotta sitten perustet-
tuun Toimihenkilöunioniin. Yhdis-
tyksen jäsenmäärä on 1 200, joista
noin 900 on työssä Kilpilahden alu-
eella. Yhdistykseen kuuluu toimi-
henkilöitä mm. Fortum Oilista, Bo-
realiksesta, Ashlandista, Dyneasta,
Styrochemistä ja Gasumista.  Yh-
distyksen johdossa toimivat Tarja
Voittonen puheenjohtajana, Soile
Rautio varapuheenjohtajana ja Lee-
na Kinnunen sihteerinä.

Hannu Tuominen

Tarja Voittonen johtaa 1 200 jäsenen
toimihenkilöyhdistystä.

Juhlan avasi Kilpilahden toimihen-
kilöiden puheenjohtaja Tarja Voit-
tonen. Hän peilasi puheenvuoros-
saan lyhyesti yhdistyksen historiaa
ja alleviivasi uudistumisen tarvetta.

- Muuttuvassa maailmassa mei-
dän tulee pystyä vastaamaan muu-
toksiin unohtamatta arvostaa itse-
ämme ja antaa tukeamme toisillem-
me ja sitä kautta viestiä liittoon
muuttuvista vaatimuksista kentällä
- unohtamatta työttömiä ja eläke-

Pekeman ammattiosaston
toimikunta kokoontuu

Tiistaisin 8. helmikuuta ja 1. maaliskuuta
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Kilpilahden toisen tien rakentaminen
aloitettava jo 2005

SAK:n Porvoon paikallisjärjestö on
huolestunut Kilpilahden uuden tie-
hankkeen viipymisestä. Järjestö on
lähettänyt tiehanketta kiirehtivän
kirjeen liikenne- ja viestintäminis-
teri Leena Luhtaselle.

”Porvoon Kilpilahden teollisuus-
alue on Pohjoismaiden suurin ke-
mianteollisuuden keskittymä. Alu-
eella on suuret määrät säiliöitä, jois-
sa varastoidaan tuhansia tonneja
palo- ja räjähdysvaarallisia hiilive-
tyjä ja kemikaaleja. Näitä on myös
suuria määriä alueelle tulevissa ja
lähtevissä rautatievaunuissa ja lai-
voissa. Teollisuusalueen liikenne-
määrästä raskasta maaliikennettä on
noin 1 000 autoa vuorokaudessa,
joista pääosa vaarallisia kemiante-
ollisuuden kuljetuksia. Alueella käy
päivittäin työssä 3 500 työntekijää
erilaisissa kemianteollisuuden teh-
tävissä sekä uudisrakennus- ja kun-
nossapitotöissä. Työntekijöiden
määrä esimerkiksi suurten rakenta-
mishankkeiden ja kunnossapitosei-
sokkien aikana voi olla yli 5 000.
Teollisuusalueen työntekijöiden
työmatkaliikenteessä on vuorokau-
dessa lähes 5 000 henkilöautoa.

Kilpilahden teollisuusalue on 1960-
luvulta lähtien liikenteellisesti vain

SAK:n Porvoon paikallisjärjestö:

yhden tien varassa. Vuosikymmeni-
en kuluessa teollisuusalue on kas-
vanut tuotantolaitoksiltaan moni-
kertaiseksi. Nykyinen maantie pie-
nine levennyksineen ei ole riittävä
nykyiseen liikennemäärään.

Olemme erityisesti huolestuneita
tilanteista, joissa mahdollinen teol-
lisuusalueella sattunut suurempi
palo-, kaasuvuoto- tai muu vaarati-
lanne edellyttäisi alueen työnteki-
jöiden nopeata evakuointia. Mikäli
evakuointi pitäisi suorittaa edes
kohtuullisessa ajassa, niin nykyinen
poistumissuunnassa yksikaistainen
tie ei riitä siihen alkuunkaan. Mi-
nuuteissa muodostuvat kilometrien
autojonot pysäyttävät poistumisen
teollisuusalueelta. Tällaisissa tapa-
uksissa tien tukkeutuminen vaikut-
taa myös muualta tulevan palo- ja
pelastushenkilöstön pääsyä teolli-
suusalueelle. Huolestumistamme
lisää vielä se, että tehdasalueen vä-
littömässä läheisyydessä on myös
päiväkoti ja koulu - nekin saman
tien varassa.

SAK:n Porvoon paikallisjärjestö,
joka edustaa 5 000 itä-uusimaalais-
ta työntekijää, on vakavasti huoles-
tunut Kilpilahden toisen yhteystien
puuttumisen aiheuttamasta turvalli-

suusongelmasta. Katsomme, että
kansalaisten jokapäiväisen turvalli-
suuden varmistaminen on eräs val-
tiovallan keskeisin tehtävä.

Arvoisa ministeri, vetoamme Tei-
hin, jotta Porvoon Kilpilahden ke-
mianteollisuusalueen uuden maan-
tien rakentamispäätökset tehtäisiin
välittömästi ja rakentaminen aloitet-
taisiin jo vuoden 2005 aikana. In-
vestointina verrattuna esittämääm-
me turvallisuusasiaan se ei ole niin
suuri etteikö valtiolta löytyisi siihen
rahaa. On myös selvää, että nykyi-
nen heikko maantieyhteys heiken-
tää ja hidastaa Kilpilahden teolli-
suusalueen kehitystä, jolla on kiel-
teinen vaikutus alueen työllisyysti-
lanteeseen ja myös koko suomalai-
sen kemianteollisuuden kehittymi-
seen.

Toivomme Teiltä myönteistä suh-
tautumista Kilpilahden tiehankkee-
seen.

SAK:n Porvoon paikallisjärjestö ry

Ove Blomqvist
puheenjohtaja

Sihteeri
Leena Väänänen
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Kilpilahden sairauskassasta

Seppo Koivunen

Kilpilahden sairauskassan jäse-
niä (n. 1500 ) ovat Fortum Oilin,
Borealiksen, StyroChemin (myös
Kokemäki), Ashlandin, Dynean,
M-I Finlandin, Gasumin, Fortum
Servicen (entinen Neste Chemi-
calsin kunnossapito), YIT- Kiin-
teistötekniikan (entisiä Borealis-
laisia), Neste Jacobsin, Fortum
Oyj:n työntekijät. Jäsenyys ei ole
pakollinen, mutta käytännössä
kaikki em. yhtiöiden ne työnteki-
jät, joilla on oikeus olla kassan
jäseniä, myös ovat.

Toimintaansa varten kassa kerää
varoja jäseniltään ja osakkailtaan
(joita ovat em. yhtiöt) siten, että jä-
sen maksaa 0.75 % bruttopalkastaan
ja yhtiöt panevat saman rahan omas-
ta pussistaan. Kassa on oma juridi-
nen yksikkö, jonka toiminta on tark-
kaan valvottu viranomaisen tahol-
ta.

Kassaa ei pidä sekoittaa Fortu-
min Vakuutuskassaan, joka on toi-
mihenkilöiden ja entisten IVO-poh-
jaisten yhtiöiden työntekijöiden
kassa (n. 6400). Kilpilahden kassan-
johtaja on Saga Immonen ja Fortu-
min Hilkka Lähteenmäki.

Korvausperiaatteista
Kilpilahden sairauskassa maksaa
jäsenilleen paitsi Kela-korvauksia
(toimii ikään kuin paikallisena
Kela-toimistona) myös sellaisia li-
säetuuksia, joista ei saada Kela-kor-
vausta.

Tyypillisiä lisäetuuksia ovat
mm. silmälasit, hammashoito,
lääkärinpalkkiot, lääkkeet, fysio-
terapia, yksityisen hoitolaitoksen
kustannukset (rajoituksella) ja

monet muut. Monesti on kysymys
siitä, että Kela-korvaus kattaa vain
osan kustannuksista ja sitten saira-
uskassa on maksanut loppuosan
sääntöjensä puitteissa.

Lisäpäiväraha on etuus, joka as-
tuu kuvaan kun jäsen joutuu sairas-
lomalle, joka on pitempi kuin työn-
antajan Tes:n mukaan maksama sai-
rasajan palkka (suurimmalla osalla
jäsenistä 56 päivää).

Kaiken kaikkiaan nämä etuudet
löytyvät kassan säännöistä, joita saa
kassasta ja jotka löytyvät myös For-
tumin Intra-sivuilta kohdasta hen-
kilöstö/henkilöstöedut/sairauskas-
sa- ja Fortum- vakuutuskassa/Kil-
pilahden sairauskassa ja Borealik-
sella Borenasta.

Saga Immonen puh. 010 45 22250
ja Katarina Mikkelsson puh. 010 45
22251 vastaavat kaikkiin kassan
toimintaan liittyviin kysymyksiin,
joten ei kannata jäädä miettimään
vaan kysyä.

Muutoksia tämän vuoden alusta
Vuoden 2005 alussa voimaan tulleet
Kilpilahden kassan uudet säännöt
ovat aiheuttaneet paljon keskuste-
lua ja epätietoisuutta jäsenien kes-
kuudessa ja vaikka tiedottaminen
muutoksista ja niiden vaikutuksis-
ta on tuntunut allekirjoittaneesta
selvältä ”pässin lihalta”, niin täytyy
todeta että niin sitä taas epäonnis-
tuttiin vaikka oltiin olevinaan kuin-
ka viisaita. Siispä lyhyt kertaus on
paikallaan tässä yhteydessä.

Kassan sääntöjä muutettiin siten,
että omavastuuosuudet tulivat
käyttöön viereisellä sivulla olevan
esityksen mukaan. Muutoksen taus-
talla on kassan toiminnan jo lähes

kymmenen vuotta jatkuneet miinus-
merkkiset tilinpäätökset, jotka hui-
pentuivat lähes 150 000 €:oon
vuonna 2003 ja 2004 näyttäisi kul-
kevan samaa rataa.

Muutoksista EI pidä vetää sellais-
ta johtopäätöstä, että kassa olisi krii-
sissä vaan kysymys on mielestäni
siitä, että kassan toiminta normali-
soituu. Olemme varmaan vielä
muutoksen jälkeenkin korvaustasol-
la mitattuna tämän maan kärjessä.

Huom!!
Kaikki valmisteet, jotka lääkäri re-
septillä määrää, eivät ole välttämät-
tä lääkkeitä (eivät esiinny lääkelu-
ettelossa) ja eivät siten ole korvat-
tavia (esim. rohdosvalmisteet). Sa-
moin lääkärin määräämät lääkkeet,
jotka eivät ole tarkoitettu sairauden
hoitoon (esim. rokotteet, tupakan
vieroitustuotteet) eivät ole korvat-
tavia.

Niistä lääkkeistä, joista ei saa ke-
lan korvausta sairauskassa maksaa
vuodessa max. 350 €

Kaikissa lääkkeissä on 10 %:n
omavastuu, jonka apteekki perii
oston yhteydessä.

Miten lasketaan?
Lopuksi pieni laskuesimerkki kela-
korvattavan lääkkeen omavastuu-
osuudesta. Laskuesimerkeistä huo-
maa, että kaikissa Kela-korvattavis-
sa lääkkeissä on omavastuu, joka
peruskorvattavissa (50 %) on 10
euroa/ostoskerta ja erityiskorvatta-
vissa (75 % ja 100 %) 5 euroa/ os-
toskerta. (75 %:n lääke on esim.
verenpainelääkkeet ja 100%:n esim.
diabetes lääkkeet).
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50 % korvattava lääke:  83 €  bruttohinta
-10 €   (kelan omavastuu) *
———————
  73 €
- 36.50 € (Kelan korvaus)

———
    36.50 €
+  10 €      *
——————

   46.50 € (Kassa maksaa)

Uuden säännön mukaan asiakkaan maksettavaksi jää
10 % bruttohinnasta eli 8.30 €

75% korvattava lääke 83 €
-5 € (kelan omavastuu)  *
—————————
78 €

           -58.50 € (Kela)
—————————
19.50 €
+5 €       *
———————
24.50 €  (Kassa maksaa)

Uuden säännön mukaan asiakkaan maksettavaksi jää
10 % bruttohinnasta eli 8.30 €

100% 83 €
-5 € (kelan omavastuu)
—————————
78 € (Kela)

Uuden säännön mukaan asiakkaan maksettavaksi jää 5€.

Matti Neiglick

Kirjoittaja: Matti Neiglick on Por-
voon Öljytyöntekijöiden PÖTn pu-
heenjohtaja

Työterveysasema on ahkerassa
käytössä
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Pekema-
laiset

Minä ja tupakka
Aloitin salaa tupakoinnin nuorena
murkkuikäisenä jeppenä, kun seu-
rustelin vaimoni kanssa. Sehän
kuului asiaan, meinaan tupakoin-
ti, siihen aikaan.

Isäni tuprutteli Klubi 77:ää, jo-
ten esimakua sain kotona päivittäin
tupakan savun ihanuudesta. Muis-
tan kuinka isä sanoi tupakan savua
suustaan puhaltaessaan: ”Katso
kuinka hyvin katon eristeet pitää”;
kun savu ei liikkunut huonetilassa
mihinkään. Tupakan vaaroista ei
siihen aikaan pahemmin puhuttu.
Isän kommentti oli lähinnä että kun
on jalat oman pöydän alla, niin on
lupa tehdä mielensä mukaan. Äiti
kyllä varoitteli ja siksi tuli pistet-
tyä salatupruttelun jälkeen pastilli
poskeen, jottei haju tuntuisi. Tuli-
pa juostua cooper-testikin armei-
jassa pienen tupruttelun jälkeen;
”kova jätkä”.

Eipä ollut tupakointia tarvetta lo-
pettaa, kun myös vaimoni poltti.
Välillä kääräistiin sätkiä kun oli
tiukkaa. Tuli aika, jolloin ei sitten
enää poltettu sisällä (lähinnä kysy-
mys oli lapsista ja tupakan tuomas-
ta hajuhaitasta). Parvekkeellehan
sitä piti mennä, oli sitten tuulimy-
räkkä tai kylmä. Kesäaika oli pa-
rasta aikaa, ei tarvinnut pistää kai-
kenmaailman palttoita päälle, eikä
luoda lumia parvekkeelta. Ruuan
jälkeen tupakka maistui parhaim-
malta.

Vaimoni luopui tupakasta ensin.
”Perskules”, en mää olekaan kova
jätkä. Rupesin polttelemaan pikku-
sikareja, kokeilin kyllä piippua,
mutta taidot ei riittäneet pitämään
tulta yllä. Valistusta, sitähän olin
saanut. Ei ollut vielä niin raakaa
tekstiä sikariaskin kyljessä kuin

nykyään. Olihan siellä kemikaali-
luettelo, niin kuin töissäkin ja aika
paljon vielä tuttuja tököttejäkin.
Ajattelinkin usein, että joka tapa-
uksessa noihin kemikaaleihin kup-
sahtaa, kun niitä töissäkin käsitte-
lee, että ei se tupakointi tilannetta
pahenna.

Sitten tuli herätys, ei mikään us-
konnollinen, vaan iski kertakaikki-
nen tunne, että nyt tarvitsee ryhtyä
tupakkalakkoon. Jälkikäteen, tu-
pakkalakon vielä jatkuessa (realis-
tina puhun lakosta, sillä eihän sitä
tiedä milloin napsahtaa uudestaan),
olen miettinyt mitä tuli voitettua ja
kuinka helpolla.

Hajuaisti parani, välillä saisi olla
kyllä huonompikin. Cooperin jak-
saa juosta paremmin, tällä hetkel-
lä lisäkilot kyllä haittaa. Niitä muu-
ten tulikin jonkin verran lopetuk-
sen jälkeen. Ehkä olis tullut vä-
hemmän kun olisi vähän kysellyt
tai omatoimisesti muuttanut ruoka-
valiotaan. Kädet ja jalat ei palele
niin herkästi talviaikana, eikä ole
pahemmin tarvinnut rasvata kuivan
ihon takia. Yskää on ollut vähem-
män ja samoin kurkkuongelmia.

Päänsärkykään ei ole niin kova sel-
laisena aamuna kun on vähän otta-
nut edellispäivänä ”matolääkettä”.
Ei haise enää vaatteetkaan tupakil-
le. Ne varmasti paljasti nuorempa-
na salapolttamiseni, täytyy kysel-
lä äiteltä.

Yhden neljästä lapsestani sain
jatkamaan tupakkaperinteitä. Enpä
ole pahemmin minä häntä, kuten
ei isänikään minua, moralisoinut
tupakanpolttamisesta. Se on jokai-
sen henkilökohtainen asia, että sil-
lee. Onneksi meillä töissä on
mahdollista saada ilmaiseksi esim.
tablettikuuri, mikäli joku ei halus-
ta huolimatta pääse eroon tupakas-
ta. Jos vaikka jonkun muunkin lak-
ko pitäis.

Pasi Mäntysaari
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PUNKAHARJUN LOMAOSAKKEIDEN
VAPAAT VIIKOT/PÄIVÄT

Tiedustelut ja
vuokrausanomukset:

Pasi Mäntysaari,
Borealis konttori,

puh. 3048, 050-379 4050

( H-asema / project / borealis /
pekema / loma /  ).

Poikkea myös osaston
kotisivulla
www.pekemantyontekijat.fi /
punkaharju, josta löytyy kuvia
sekä linkkejä Punkaharjun
lähiseutuihin!

Osake 5 on allergiaosake, joten eläinten vieminen osakkeeseen on
ehdottomasti kielletty.
Tupakointi on kielletty molempien osakkeiden sisätiloissa.
Vuokra-aika alkaa ensimmäisenä päivänä klo 14.00 ja päättyy viimeisenä
klo 12.00. Viikon vaihtopäivä on perjantai. Vuokraus myös sopimuksen
mukaan. Esim. päivävuokraus.
Talvikaudella hinnat 2005: 50 € viikko tai 30 € viikonloppu.
Kesäkaudella hinnat 2005: 75 € viikko.
Vuokraus myös sopimuksen mukaan. Esim. päivävuokraus.

Tilanne 17.01. 2005 x = vapaa
______________________________________________________

Osake 5  Osake 58
Talvikausi 2005
Vko   05   28.01 -04.02 x x
Vko   06   04.02 -11.02 x
Vko   07   11.02 -18.02 x x
Vko   09   25.02 -04.03 x
Vko   10   04.03 -11.03 x x
Vko   11   11.03 -18.03 x x

Työntekijöillä, jotka eivät terveyson-
gelmistaan huolimatta jää sairauslo-
malle, on kaksinkertainen riski saada
sydäninfarkti tai kuolla sydäntautiin
verrattuna niihin työntekijöihin, jotka
jäävät sairastamaan kotiin. Tämä ilme-
nee Työterveyslaitoksen, Helsingin
yliopiston ja Lontoon yliopiston yh-
teistutkimuksessa. Tutkimus on tehty
brittityöntekijöistä, mutta tulokset pä-
tevät todennäköisesti myös suomalai-
siin.

Tutkimuksen mukaan lyhyet sairaus-
lomat saattavat suojata ylirasittuneiden
tai sairaiden työntekijöiden sydäntä.
Sairaana työhön tulevien työntekijöi-
den vaara kuolla sydäntautiin on siis
kaksinkertainen verrattuna yhtä tervei-

Työssäolo sairaana lisää sydänkohtauksen
ja kuoleman vaaraa

siin tai sairaisiin työtovereihin, jotka
olivat vuosittain 1-14 päivää sairauslo-
malla. Ylirasittuneiden tai terveysongel-
mista kärsivien työntekijöiden joukos-
sa pienin vaara saada sydäninfarkti tai
kuolla sydäntautiin oli niillä, joilta löy-
tyi rekisteristä kohtuullisesti lyhyitä,
alle viikon pituisia sairauslomia.

Tutkimuksen mukaan sairauden ai-
kainen työnteko voi olla osatekijänä pit-
käkestoisen kuormituksen synnyssä.
Pitkäkestoisen stressin puolestaan ar-
vellaan edesauttavan sydän- ja verisuo-
nitautien kehittymistä monella eri taval-
la. Sairaana työskentely voi aiheuttaa
myös hetkellisiä voimakkaampia kuor-
mitushuippuja, jotka saattavat laukais-
ta sydänkohtauksen ihmisillä, joilla on
jo ennestään sydäntauti.

Länsimaissa sydän- ja verisuonitau-
dit ovat edelleen johtava kuolinsyy.
Tutkimuksen viesti on se, että erityi-
sesti ylirasittuneiden ja terveysongel-
mista kärsivien työntekijöiden on tär-
keätä jäädä ajoittain sairauslomalle.

Sairaana työhön tulevat pitävät teh-
täviään muita useammin vaativina ja
heidän työtapansa on useasti kiireinen.
Maallikon johtopäätöksenä voisi tode-
ta, että yksikään työpaikka ei kaipaa
sairasta työhön. Muistetaan, että hau-
tausmailla makaa monta korvaamaton-
ta työntekijää. Jos tuntee olonsa sai-
raaksi, niin lääkäri on oikea paikka, ei
työpaikka.

Hannu Tuominen


