
NRO 1/08
Tammikuu

Pekeman Työntekijät ry
Kemianliitto os. 100

Kemianliiton valtuustovaalit
KL:n vaalien postiäänestys on 1.-14.3.2008. Uurnaäänes-
tys järjestetään työpaikoilla ja ammattiosastoissa 11. ja
16.4.2008 välisenä aikana.

Nyt pidettävillä vaaleilla valtuustoon valitaan 53 varsi-
naista jäsentä ja heille varajäsenet. Valtuusto tekee liiton
suuret linjapäätökset, valitsee liitolle puheenjohtajan ja
liittosihteerin sekä hallituksen varsinaiset ja varajäsenet.
Vaali toimitetaan henkilökohtaisena, suhteellisena lista-
vaalina. Edellisessä vaalissa äänestysprosentti oli 62,2 eli
yksi suurimmista viime vuosikymmenten ay-vaaleissa

Äänestämällä voit vaikuttaa ja voittaa!

Äänestämällä valtuustovaaleissa vaikutat mm. liiton
ylimpien päättäjien valintaan. Äänestäminen palkitaan
muutoinkin. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan

• 5 kpl matkalahjakortteja ( 600 €/kpl )

• 3 kpl lahjakorttia Ikaalisten Kylpylään

• 6 kpl tavarapalkintoja.

Tuplaa voittomahdollisuutesi!

Voit tuplata voittomahdollisuutesi haastamalla neljä
kemianliittolaista kaveriasi äänestämään. Em. lahja-
korttien ja tavarapalkintojen arvontojen lisäksi osallis-
tutte 3500, 1500 ja 1000 euron suuruisen matkalahja-
korttipotin arvontaan.

Myös ammattiosastot kisaavat keskenään.
Nyt koko jäsenistö liikkeelle!

Tutustu tarkemmin Kemianliiton
www-sivuston jäsensivuilla osoitteessa

https://kemianliitto-fi.directo.fi/
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Seuraava numero
ilmestyy viikolla 16.
Lehteen tarkoitetut
kirjoitukset on olta-
va  toimitussihtee-
rillä 4. huhtikuuta
mennessä.

KIRJOITTELE!

NRO 1/08
31. vuosikerta
30.1.2008

Julkaisija:

Pekeman
Työntekijät ry
PL 330
06101 Porvoo
www.pekemantyontekijat.fi

Päätoimittaja:
Jari Voutilainen
(09) 3949 4457/4493
050 379 4235

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

Toimitus:
Veikko Höök
(09) 3949 3452/3495
Hannu Tuominen
(09) 3949 3023
Esa Karppinen
050 379 4142

Painopaikka:
Oy Formato Print Ab,
Porvoo

Olavi Ojalan siirryttyä eläkkeelle
aloitti Pekeman Työntekijät ry:n pu-
heenjohtajana 48 vuotias instru-
menttiasentaja Jari Voutilainen. Jari
lupaa puheenjohtajan nuijan pauk-
kuvan. Näin siksi, että ammattiosas-
ton toimikunta päätti tammikuussa
nuijan paukutuksen olevan oleelli-
nen osa päätöksentekoa.

Tässä esitellään mistä mies tulee ja

Poliittisia paineita
äänestämällä!

Pystymetästä

- Tulin pystymetästä. Tällä Jari tarkoit-
taa olleensa vähän aikaa armeijan jäl-
keen metsänmittaushommissa kotiseu-
dullaan Heinävedellä ja sen lähikunnis-
sa.

- Olin ollut kesätöissä Nesteen auto-
lähettämöllä vuonna 77. Vuoden 80 alus-

Haastattelussa Jari Voutilainen:

ta vuoteen 89 olin Nesteellä vuorossa
instrumenttiasentajana. Sitten lähdin per-
heineni Kajaaniin vajaaksi vuodeksi voi-
malaitosta rakentamaan ja päädyin Hag-
manille Sorsakoskelle pariksi vuodeksi.
Siellä kun ulkoistettiin kunnossapitoa
niin päätin ulkoistaa itseni takaisin Por-
vooseen.

mitä hän odottaa. Jari Voutilainen ei
näe tarpeelliseksi julistaa strategisia
muutoksia ainakaan tässä vaiheessa.
”Ammattiosasto toimii sen, minkä
tässä toimintaympäristössä voi toi-
mia.” Hän toivoo vakavissaan, että
jäsenet äänestäjinä ymmärtäisivät,
ettei muutosta voi tulla ilman poliit-
tisia paineita ja niitä voi tulla vain
riittävillä muutoksilla eri vaaleissa.

Jari toivoo jäsenistöltä yhteydenottoja, mielipiteitä ja ehdotuksia! Vieressä olevien
yhteystietojen lisäksi voit käyttää osoitetta jari.voutilainen@pp1.inet.fi
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Olin työskennellyt sähköasentaja-
na ja poikkesin vielä matkalla Var-
kaudessa aikeena tehdä omakotita-
lojen sähkötöitä. Siellä oli kuiten-
kin vuoden aikana myönnetty tasan
kolme rakennuslupaa, joten jätin
talot kilpailijoille. Kun täällä vielä
silloisella Neste Chemicalsilla tal-
vella 93 oli instrumenttiasentajan
kalupakki tarjolla, tulin tähän työ-
suhteeseen.

- Ay-hommissa olin mukaan ensi
kertaa Hagmanilla. Jarin isä oli ak-
tiiviaikanaan tehnyt Heinävedellä
pitkän kunnallispoliitikon päivätyön
ja toimi monenlaisissa luottamus-
tehtävissä, joten puheenjohtajalla
lienee isän perintöä.

- Pikapuoliin täällä sitten olinkin
jo ts-asiamiehenä ja myös ammat-
tiosaston toiminnoissa mukana. Nyt
olen neljättä vuotta instrumentti- ja
sähköasentajien luottamusmiehenä
muovin korjaamolla ja vuonna 2000
olin ao:n varapuheenjohtajana.

Jarilla ja hänen vaimollaan Pirjolla
on kolme tytärtä, kaikki aikuisia.
Harrastuksena on Sodankylästä
hankittu mökki. Hyvistä talkooapu-
laisista johtuen Sodankylässäkin on
jo koko joukko paikallisia tuttuja,
kertoo Jari rauhallisen tyyliinsä nau-
rahtaen rehevästi.

Onko Pekeman osasto pysynyt virii-
linä?
- Ammattiosastomme on hyvin ak-
tiivinen, vaikka itse sanonkin.

Pystytäänkö nykyisin riittävään
edunvalvontaan?
- Ei, kyllä se on jäänyt ihan pikku-
asioihin ja paikallisten juttelutuoki-
oiden tasolle. Esitykset ei mene
eteenpäin, ei liitossa eikä yhtiössä.
Tärkeää on kuitenkin valvoa edes
vanhojen saavutusten toteutumista.

Muita erityisiä huolen aiheita?
- Nuoret pitävät asemaansa itsestään
selvyytenä, eivätkä ole kiinnostu-
neita olemaan mukana. Jatkuvuutta

tarvittaisiin kun vanhemmat lähte-
vät eläkkeelle. Nuoret pitäisi saada
lähemmäksi, mutta työpaikallakin
he ovat hajallaan eri puolilla. Jos
nuoret saataisiin yhteen, voitaisiin
kasvattaa jonkinlaista yhteishenkeä.
Työyhteisön toimivuudella on täs-
sä merkitystä.

Mitä ao:ssa pitäisi erityisesti kehit-
tää?
- En löydä äkkiseltään heikkouksia,
mutta pelkään vakavasti 12-tuntisen
vuorojärjestelmän heikentävän osal-
listumista. Vuorolaisilta asioiden
hoitaminen vaatisi entistä enemmän
omien vapaapäivien käyttämistä. Se
ei taida toteutua ja lopputuloksena
on helposti vuorolaisten aseman
heikkeneminen.

Mitä odotuksia Borealista kohtaan?
- Ei tässä tilanteessa voi kovin suu-
ria odotella, kun toinen osapuoli
menee aina etäämmäs ja etäämmäs.
Mutta odotan sen toimivan työnan-
tajana vastuullisena nytkin, kun taas
on kuulemma paineita. Täällä Por-
voossakin täytyisi jollakin olla val-
taa päättää.

Tulevaisuuden povailuun Borea-
liksessa Jari ei tohdi lähteä.

- Elän realiteettien mukaan ja on
parempi olla tavoittelematta kuuta
taivaalta!

Entä Borealis verrattuna muihin
työnantajiin?
- Ei ole kokemusta pitkistä työsuh-
teista tämän lisäksi kuin Nesteeltä,
mutta ei Borealikselle nyt ihan huo-
noakaan arvosanaa voi antaa. Se on
kuitenkin selviytynyt 14 vuotta ja
selvittänyt tilanteet ilman suoria
lopputilejä.

Mitä odotuksia Kemianliiton suun-
taan?
- Vastustan liittofuusiota, sillä aiem-
matkaan vastaavat eivät ole tuoneet
meille mitään hyvää. Kemianliitol-
la kuitenkin sentään on aiheesta

nettipalstalla keskusteltu. Kaikilla
liittofuusion osapuolilla ei taida
edes olla kommenttipalstaa.

- Jatkossakin liiton pitäisi järjes-
tää jäsenilleen tilaisuuksia, mutta
onko kustannusten puolesta miele-
kästä pitää sekä kesä- että talvita-
pahtumia?

Yhteistyö eri henkilöstöryhmien
kesken Borealiksessa?
- Se nyt sentään toimii. Meitä ei ole
litistetty, vaan meillä on tarvittava
painoarvo.

Suhde naapuriammattiosasto
PÖT:iin?
- Minusta tuntuu, että siellä on ha-
luttu vetäytyä ja kanssakäyminen on
lopahtanut. Puhevälit toki on kun-
nossa, mutta kanssakäymistä soisi
viriteltävän takaisin eloon.

SEN verran on jokaisen vai-
vauduttava!

Jäsenistön velvollisuutena uusi pu-
heenjohtaja näkee, että sen on tuet-
tava yhteisiin päämääriin tähtäävää
työtä sillä keinolla, joka jokaisella
on käytössään: ÄÄNESTÄMÄL-
LÄ!

Tänä vuonna jäsenistö saa äänes-
tää liittovaltuustovaalissa ja sen jäl-
keen liittofuusion toteutumisesta. Ei
ole liikaa pyydetty, että kaikki jä-
senet äänestäisivät, kun ajatellaan
miten paljon luottamustoimissa ole-
vat uhraavat elämästään. Sama kos-
kee yleisiä vaaleja, sillä edunval-
vonnan tilaa ei voida palauttaa il-
man riittävän raskasta poliittista
painetta ja lainmuutoksia.

Hannu Lindqvist
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❑  Työehtosopimuksemme ryhmä-
ohjepalkkojen jälkeenjääneisyys pu-
huttaa. Vuosikausien tupoilun aika-
na niitä ei ole edes yritetty korottaa.
Vaikka viime kierros oli jonkin sor-
tin liittokohtainen kierros, niin sama
meno jatkui siinäkin: ammattiosas-
tojen esityksistä huolimatta ohjepalk-
koihin ei tullut tasoparannusta. Työn-
antajapuoli olisi kuulemma kiinnos-
tunut korottamaan ohjepalkkoja,
kunhan me vastavuoroisesti antai-
simme niille myönnytyksiä esimer-
kiksi aikaharjaantumislisien reali-
soinneissa. Selvää lienee, että ne li-
sät eivät ole myynnissä.

❑  Mikäli katsomme ohjepalkkojen
tasokorotuksen tärkeäksi, niin ote-
taan se seuraavien tes-neuvottelujen
painopistealueeksi ja hoidetaan hom-
ma. Ei se sen kummempaa ole, tar-
vitaan vain sitä kuuluisaa tahtotilaa,
myös Kemianliitolta. Ohjepalkkojen
tasokorotuksen valmistelu on syytä
aloittaa jo nyt, hyvissä ajoin.

❑  ”Uuden teollisuusliiton valmiste-
lu etenee suunnitelmallisesti” on ter-
vehdyksenä Kemianliiton nettisivu-
jen etusivulla. Saman varmantuntui-
sen otsikon löytää myös viiden muun
suurliittohankkeessa mukana olevan
ammattiliiton nettisivuilta.  Liittofuu-
siota selviönä pitävä tiedote on ”fuu-
sioliittojen” Kiljavan 11.1. seminaa-
rin lehdistötiedote.

❑  Liittofuusiohankkeen veturin,
SAK:n johtaja Lauri Lylyn mukaan
fuusiotyöryhmien työtä on leimannut
varsin suuri yksimielisyys. Niinpä
niin, tuskinpa se muuta voisi olla-
kaan, kun työryhmät on koottu liit-
tojen toimitsijoista. Kenttätason ih-
misiä noissa kuvioissa on vilahdel-
lut tosi harvoin.

❑  Kemianliitolle valittava seuraava
valtuusto on paljon vartijana. Ratkai-
sut Kemianliiton itsenäisen toimin-
nan alasajosta ja suurliittoon siirty-
misestä tulevat sen käsittelyyn. Tu-

levat valtuustovaalit ovat siis liitto-
fuusiovaalit, se ainakin on selvää.
Siitäkin huolimatta, vaikka liiton joh-
to väittää päinvastaista.

❑  Allekirjoittanut on valitsijayhdis-
tyksen ehdokkaana tulevassa valtuus-
tovaalissa. Valitsijayhdistyksen tun-
nukseksi on sovittu ”Itsenäisen Ke-
mianliiton puolesta”. Liiton keskus-
vaalilautakunta ei pidä nimestä, saa
nähdä tuleeko se näkyviin virallises-
sa ehdokaslistojen yhdistelmässä.
Ellei tule, niin olisihan se outoa, jos
valitsijayhdistyksen tavoite ei saisi
olla näkyvillä, ovathan puolueiden-
kin tunnukset näkyvillä.

Valitsijayhdistyksen tavoitteet ovat
samat kuin ammattiosaston; keskei-
simmät asiat on kiteytetty ammatti-
osaston toimikunnan 8.1. liitolle lä-
hettämään lausuntoon.

Hyvää vuodenjatkoa!

Pääluottamusmiehen
kommentteja

Hannu Tuominen

Kemianliitto on pyytänyt ammat-
tiosastoja käsittelemään esillä ole-
vaa liittofuusioasiaa ja lähettä-
mään kantansa siitä tammikuun
2008 loppuun mennessä.

Ammattiosastomme on jo aikai-
semmin tuonut esille kantamme
useissa eri yhteyksissä.

Liittofuusioajatus ei saa tukea
ammattiosastomme jäsenistöltä.

Lausunto liittofuusiohankkeesta
Toteamme lyhyenä yhteenvetona,

että liittofuusioon liittyy monia ris-
kejä – mm. ammattiliittojen erilais-
ten toimintatapakulttuurien takia -
jotka voivat vahingoittaa jäsenis-
tömme edunvalvontaa. Emme näe
suurliitossa sellaista, että se paran-
taisi jäsenistön edunvalvontaa ja
varmistaisi ammattiosastojen teke-
mien työehtosopimusesitysten pa-
remman etenemismahdollisuuden

ja palkkausjärjestelmämme perus-
periaatteiden säilymisen.

Suoran liittofuusion sijasta am-
mattiosastomme näkee parhaim-
maksi liittojen yhteistyömuodok-
si Lylyn raportissa esitetyn unio-
nimallin.

Porvoossa 8.1.2008
Pekeman Työntekijät ry.
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Työsuojeluvaltuutetun
palsta

Pasi Mäntysaari

Vuosi 2007
Paras, menestyksekkäin, turvalli-
sin… Monia mainintoja viime vuo-
den tuloksen suhteen. Viime vuosi
olikin monessa mielessä tähänasti-
sessa toiminnassa yhtiömme paras
vuosi.

Turvallisuustilastoissamme on
neljä tapaturmaa: Omalle henkilös-
töllemme sattuneet: Pyörivän lait-
teen aiheuttama vamma, kaiteen hit-
sisauman aiheuttama vamma ja ul-
komailla koulutustilaisuudessa ai-
heutunut vamma sekä palveluntoi-
mittajalle sattunut peililasin aiheut-
tama vamma.

Edellä mainituista tapaturmista
huolimatta tapaturmataajuus oli kui-
tenkin hyvin alhainen. Tapaturma-
taajuuslukema 1,47 on Suomen mit-
takaavassa meidän teollisuusalal-
lamme hyvin merkittävä saavutus.
Ensiaputapauksia raportoitiin 65
kappaletta, joka oli yli puolet enem-
män kuin edellisvuonna. Se kuvas-
taa erinomaista raportointiaktiivi-
suutta. Toisaalta näissä tapauksissa
oli myös huolestuttavia taustateki-
jöitä, joista seuraamukset olisivat
voineet olla henkilöille hyvinkin
kohtalokkaat.

Kemikaalialtistustapauksissa ke-
mikaalien huomioiminen ja merkil-
lepano teetettäessä töitä ulkopuoli-
silla on erittäin tärkeää. Työpaikan
olosuhteet sekä suojaustarve tulee
olla ehdottoman selvä työlupia
myönnettäessä.

Läheltäpiti – tilanteiden raport-
tien sekä havannointikierrosten
määrä oli kiitettävä, vaikuttaen rat-
kaisevasti hyvään turvallisuusta-
soon. Merkittäviä raportoitavia vuo-

totapauksista ei viime vuonna ol-
lut ollenkaan. Syttymiä, joista suu-
rin osa oli hyvin pienilaatuisia (tul-
ta väärässä paikassa), oli yli salli-
tun tavoitteen. 11 syttymää, taustal-
la merkittävät seisokit ja kuivan ke-
sän maastopalot, ei kuitenkaan ole
kovin huolestuttava. Prosessitur-
vallisuustapauksetkaan (6kpl) ei-
vät olleet kohtuuttoman vakavat,
joten meillä on todella syytä olla
menneeseen vuoteen 2007 tyyty-
väisiä.

Korostan kuitenkin tässä yhtey-
dessä, että pienikin vamma voi ai-
heuttaa henkilölle suuret tuskat ja
kohtuutonta haittaa hänen elämäl-
leen ja kyllä se tekee kipeää, sattuu
se tapahtuma kotona tai työssä.

Myrskyää
Ihmetyttää, kun saa jatkuvasti eri ai-
heyhteyksissä kuulla maininnan
myrsky. Sana sinällään ei häiritse,
mutta se tapa millä se tuodaan esil-
le. Mikäli maailman tapahtumat
vaikuttavat negatiivisesti markki-
noihin ja tuovat sitä kautta mahdol-
lisia ongelmia normaaliin toimin-
taan olisi syytä pelottelun sijasta
pönkittää ihmisten ajatusta uskoon
myrskystä selviämiseen. Jos val-

miiksi viedään pohja tulevaisuudes-
sa onnistumisesta, niin se vain tuot-
taa epätietoisuutta ja vaikuttaa ne-
gatiivisesti ihmisten panoksen mer-
kittävyyteen. Me voimme selvitä
myrskystä, sillä onhan meillä näyt-
töä onnistumisesta: Siinä on posi-
tiivista asennetta tukien jokaisen
tuomaa työpanosta ja yhteistä tavoi-
tetta jatkuvaan menestykseen vas-
taisuudessakin.

Työsuojeluasiamiehet
Kiitän kaikkia edelliskaudella 2006
- 2007 työsuojeluasiamiehinä ollei-
ta työntekijöitä siitä panoksesta,
jonka olette antaneet kaudellanne.
24.1.2008 turvataulussamme olevat
lukemat 200 päivää ilman tapatur-
mia antavat hyvän kuvan, millä ta-
solla olemme. Kiitän myös kaudel-
le 2008 - 2009 työsuojeluasiamie-
hiksi ilmoittautuneita, kun olette
mukana vaikuttamassa ja rakenta-
massa yhä turvallisempaa työpaik-
kaa. Lista vuoden 2008-2009 työn-
tekijöiden työsuojeluasiamiehistä
osastoittain/vuorottain sivulla 10.

Rauhallista ja turvallista talvea!
Yhteistyöterveisin Pasi

Huom!
Kolottaako? Vaivaavatko lihassäryt?

Varaa aika hierontaan!

Riitta Suomi, koulutettu hieroja

Puhelin 0400 634233
Suolaketie 4, 06400 Porvoo (Ilmoitus)
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Pekeman Työntekijät ry, toimihenkilöt 2008
Puhelin

Puheenjohtaja Jari Voutilainen 4493 / 050 379 4235
    Varapuheenjohtaja Esa Vainonen 3458
Sihteeri Esa Karppinen 4447 / 050 379 4142
    Varasihteeri Matti Hakkarainen 3423
Taloudenhoitaja Matti Hakkarainen 4445 / 050 379 4005
Työvaliokunta Jari Voutilainen, Matti Hakkarainen, Elof Juselius,

Esa Karppinen, Pasi Mäntysaari, Hannu Tuominen,
Esa Vainonen

Lomapaikat, lomavastaava
ja Tuunaantuvan yhtiökokoused. Pasi Mäntysaari 3048 / 050 379 4050
Nuorisovastaava Esa Vainonen 3458
Opinto- ja eläkeläisvastaava Hannu Tuominen 3023 / 050 379 4051
Virike-lehden toimitus
päätoimittaja Jari Voutilainen 4493 / 050 379 4235
toimitussihteeri Hannu Lindqvist 3415 / 050 379 4088
jakelu Veikko Höök 3495
muut jäsenet Esa Karppinen, Hannu Tuominen
Kunto- ja vapaa-aikavastaava Veikko Höök 3495
Kotisivujen hoitaja Pasi Mäntysaari 3048 / 050 379 4050

Edustukset
Edustajat Borealiksen Pasi Mäntysaari 3048 / 050 379 4050
YT-neuvottelukunnassa Hannu Tuominen 3023 / 050 379 4051
    varaedustaja Jari Voutilainen 4493 / 050 379 4235

Työntekijöiden edustajat Pasi Mäntysaari, Hannu Tuominen, Esa Vainonen
henkilöstöryhmien kokouksissa Jari Voutilainen
Työntekijöiden edustaja kulttuuritoimikunnassa

Esa Karppinen 4447 / 050 379 4142
Edustajat SAK:n paikallisjärjestön edustajistossa

Ari Hattukangas, Antero Kääriäinen, Aarne Lehonmaa,
Uolevi Wallius

Edustajat ruokalatoimikunnassa Elof Juselius, Aarne Lehonmaa, Pasi Mäntysaari,
Jaakko Skaffari

Kansainväliset asiat ja CCC Hannu Lindqvist 3415 / 050 379 4088
    CCC 1. varaedustaja Harri Kortelainen 4655
    CCC 2. varaedustaja Esa Vainonen 3458
Borealis Polymers Oy:n hallitus Harri Kortelainen 4655
    varaedustaja Esa Karppinen 4447 / 050 379 4142
Työntekijä aloitetoimikunnassa Esa Vainonen 3458
Borealiksen vapaa-aikatyöryhmä Hannu Tuominen 3023 / 050 379 4051
Borealiksen tasa-arvotoimikunta Hannu Tuominen 3023 / 050 379 4051
Kilpilahden sairauskassan hallitus
Varsinainen jäsen Jari Voutilainen 4457 / 050 379 4235
    henkilökohtainen varajäsen Matti Hakkarainen 4445 / 050 379 4005
Varsinainen jäsen Elof Juselius 3647
    henkilökohtainen varajäsen Uolevi Wallius 3649
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Luottamusmiehet kaudella 2007-2008

• Pääluottamusmies Hannu Tuominen 3023 / 050 379 4051
    varapääluottamusmies Esa Vainonen 3458
• Olefiinituotanto Jaakko Skaffari, vuoro 2 3423
    varaluottamusmies Ari Maavirta, vuoro 5 3423
• Fenoli ja Aromaatit Heikki Karppinen, vuoro 3 3623

varaluottamusmies Aulis Pellikka, vuoro 4 3623
• Polypropeenituotanto Erkki Peurasaari, vuoro 5 3758

• Polyeteenin perustuotanto + kh. AVOINNA
• Boremix AVOINNA
• Borstar-koetehdas Harri Kortelainen, vuoro 2 4655
• BC*-pilot Antero Kääriäinen, vuoro 4 4579
• PE2 Kari Koistinen, vuoro 5 3818
• Logistiikka/mat.käsittely Petri Karhu 4058
    varaluottamusmies Vilho Turpeinen 4077
• TP:n m-korjaamon
   mekaaninen kunnossapito Arvo Puuronen 4322
    varaluottamusmies Jami Voutilainen 4315
• TP:n olefiinien ja fenolin
   korjaamojen mekaaninen kp. Elof Juselius 3647
• TP:n m-korjaamon sähkö-
   ja instr.asentajat Jari Voutilainen 4493
• TP:n petrokemian instr.asentajat Esa Vainonen 3458
     varaluottamusmies Janne Kumpulainen 3654
• TP:n petrokemian sähköasent. Veikko Höök 3495

• YIT-Kiinteistötekniikka Seppo Koivunen 4367

Toimikunta 2008
Jari Voutilainen, puheenjohtaja
Matti Hakkarainen
Ari Hattukangas
Elof Juselius
Esa Karppinen
Kari Koistinen
Harri Kortelainen
Antero Kääriäinen
Aarne Lehonmaa
Esa Vainonen
Uolevi Wallius

Varajäsenet

Veikko Höök
Pasi Mäntysaari
Hannu Lindqvist
Olavi Pelkonen
Aulis Lehonmaa
Esko Marjala
Heikki Karppinen
Erkki Peurasaari
Hannu Tuominen
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Sairauskassa tiedottaa
Kilpilahden sairauskassan hallitus on vahvistanut enimmäiskorvausmäärät vuodelle 2008

SILMÄLASIT
kehykset 100 € Kehyksistä maksetaan korvausta,
1 – teholinssit 150 € kun on kulunut kolme vuotta
moniteholinssit 300 € edellisten kehysten tai laser-
piilolinssit 100 € leikkauksen korvaamisesta.

Linssit korvataan kerran kalenteri-
SILMIEN LASER-LEIKKAUS 400 € vuodessa.

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

APUVÄLINEET
lääkärin määräämien sidosten, tukisukkien, tukiliivien, jalkatukien, apuvälineiden ja tekojä-
senten hinnasta 75 %, 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 € ka-
lenterivuodessa.

Rajoitetusti peruskorvattavat lääkkeet (laihdutus- ja erektiohäiriölääkkeet) maksetaan apteek-
kiin kokonaan. Korvaukset 350 euroon asti voi hakea sairauskassalta alkuperäisellä kuitilla ja
lääkärinmääräyksellä.

KELAN lääkekatto vuonna 2008
Kelan lääkekaton, 643,14 €, täytyttyä asiakkaalle lähetetään automaattisesti ilmoitus katon
täyttymisestä. Kun esität ko. ilmoituksen ja Kela-kortin apteekissa maksat vain omavastuu-
osuuden 1,50 € / lääke.

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

PSYKOLOGIN ANTAMA LYHYTTERAPIA
työterveyslääkärin määräämästä psykologin antamasta lyhytterapiasta korvataan enintään 12
käyntikerralta peritty maksu tai palkkio enintään 780 € saakka / vuosi.

Kilpilahden sairauskassa, Pl 310, 06101 PORVOO
Saga Immonen 010 45 82250 Katarina Mikkelsson 010 45 82251



9

Liittofuusioko?
Olen lukenut Lauri Lylyn selvitys-
raportin, jonka pohjalta Kemian-
liittokin on valmistautumassa
mahdolliseen viiden teollisuuden
ammattiliiton fuusioon. Näin aina-
kin valtakunnan johtavat tiedo-
tusvälineet

ovat uutisoi-
neet. He jotka seuraavat esim. liit-
tomme internetsivujen keskustelu-
palstaa, saavat realistisemman ku-
van siitä, miten asia todella on.
Keskustelupalstoilta ei nimittäin
löydy montaakaan liittofuusiota
puoltavaa kannanottoa, päinvas-
toin kentän mielipide tuntuu ole-
van vahvasti vastaan. Asian julki-
nen uutisointi ei mielestäni ole ta-
sapuolista, vaan sillä yritetään vai-
kuttaa ihmisten mielipiteisiin.

Lylyn raportin ainoa vaihtoehto
on liittofuusio, vaikka raportin pi-
täisi käsitellä tasapuolisesti kol-
mea muutakin vaihtoehtoa. Demo-

kratiaa ei ole se, että liiton johdolta
kentälle päin suunnattu valmis pa-
ketti myydään jäsenille ainoana
vaihtoehtona. Demokratiaa on jä-
senten esittämien asioiden toteut-

taminen mm. liittokohtaisissa
neuvotteluissa, mikä on nyt jää-
nyt toteutumatta. Onko unoh-
tunut, kuka todellisuudessa
maksaa liiton johtohenkilös-
tönkin palkan? Vastausta tä-
hän kysymykseen tuskin kan-
nattaa kaukaa hakea. Jokai-
nen voi sen itse päätellä.

Kenttäväen ja liiton
johdon välillä on jo nyt suu-
ri kuilu, jota liittofuusio kas-
vattaisi. Byrokratian kasva-
essa pienten työpaikkojen
ja ammattiosastojen ääni-
valta ei kasva vaan päin-
vastoin pienenee. Sitähän
kenttäväki ei halua. Ke-
mianliitto on kasvattanut
jäsenmääräänsä viime
vuosien yhdistymisien
(mm. TEVA yms.)
kautta. Voisi luulla, että

nämä sisäiset haasteet riittäisivät.
Neuvottelupöytään ei kannata haa-
lia lisää erilaista porukkaa, työnte-
kijät eivät siitä ainakaan hyötyisi.

Jyrkkä ei metallikahleille!
Lyly hehkuttaa raportissaan paikal-
lista sopimista ja sen lisäämistä. Pai-
kallinen sopiminen on joissain ta-
pauksissa hyvä asia, mutta en usko
sen toimivan pienillä työpaikoilla.
Metallin uusi työehtosopimus antaa
mahdollisuuden sopia paikallisesti
esim. ylitöistä seuraavasti: ”ylityö
maksetaan 55 prosentin suuruisena
kaikilta ylityölisään oikeuttavilta
tunneilta”. Kuulostaa kauhealta ja
vielä kauheammalta se näyttää kir-

joitettuna. Tällaisia sopimuksia te-
kee liitto, joka todennäköisesti käyt-
täisi määräysvaltaansa sumeilemat-
ta liittofuusion toteutuessa. Tätäkö
me haluamme?

Kannattaa seurata liiton nettisi-
vuja ja kirjautua jäsensivulle! Siel-
tä voit seurata reaaliaikaista liitto-
fuusiosta käytävää keskustelua.

Kemialiitto järjestää liittofuusi-
osta jäsenäänestyksen. Kehotankin
kaikkia jäseniä äänestämään. Mik-
si muut liittofuusiohankkeessa
mukana olevat liitot eivät muuten
tee samoin, vaan yrittävät runnoa
hankkeen läpi ilman kentän mie-
lipidettä? Kaatuisiko hanke?

Mielestäni unionimalli toimisi
paremmin, yhteistyötä voitaisiin
tehdä liittojen kesken ja kokemuk-
sien karttuessa sitä jopa lisätä.
Unioni on kevyempi yhteistyömal-
li ja Kemianliitto säilyttäisi itse-
näisyytensä.

Fuusiossa mm. liiton omaisuus
jaettaisiin uudelleen. Mitä tästä
hyötyisivät jäsenet? Jäsenmaksu-
palautukset ovat yksi kysymys-
merkki monien muiden selvittä-
mättömien asioiden joukossa.
Kuinkahan pitkä lista on?

Pekeman Työntekijät ry. vastus-
taa fuusiota ja on vaikuttanut ak-
tiivisesti Kemianliiton liittoval-
tuuston tekemään jäsenäänestys-
päätökseen, mikä on hyvä asia. Tu-
levaisuudessa nähdään, pysyykö
Kemianliitto itsenäisenä vai ei. Itse
haluan vaikuttaa ja toimia itsenäi-
sen Kemianliiton puolesta.

Esa Vainonen
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Olefiinituotanto Fenoli- ja aromaattituotanto
1-vuoro Antti Kymäläinen 1-vuoro Tatu Kinnunen
2-vuoro Ville Häyrynen 2-vuoro Antti Niemi
3-vuoro Esko Marjala 3-vuoro Jaakko Ahlberg
4-vuoro Jaakko Kurkinen 4-vuoro Juha Pajusuo
5-vuoro Aake Drockila 5-vuoro Jyri-Pekka Laine
päivä Sakari Nieminen päivä Pertti Mäkelä

LDPE –laitos PP –laitos
1-vuoro Mikael Grön 1-vuoro Henry Kuosma
2-vuoro Reijo Hurskainen 2-vuoro Jarmo Westerbacka
3-vuoro Jukka Lehikoinen 3-vuoro Markku Kehä
4-vuoro Olavi Pelkonen 4-vuoro Keijo Pulkkinen
5-vuoro Kalevi Nurminen 5-vuoro Kaj Granvik
päivä Keijo Kettunen päivä Pentti Killinen

PE 2 –laitos Materiaalinkäsittely
1-vuoro Markkula/ Ranto M Pakkaamot
2-vuoro Keijo Lampinen 1-vuoro Jami Silvennoinen
3-vuoro Pentti Juntunen 2-vuoro Kalervo Viitala
4-vuoro Pekka Huovila 3-vuoro Jani Lauronen
5-vuoro Sampo Törmänen
päivä Jari Pylvänäinen Lastaajat Rami Hirvonen

Boremix Asko Roiko BC* pilot Harri Niemistö

Borstar koetehdas Tekniset palvelut
1-vuoro Veijo Perämäki Instr./muovit Jari Voutilainen
2-vuoro Peter Tallberg Sähköos./muovit Sami-Kai Karlsson
3-vuoro Ismo Hannila Mek./muovit Juho Palomäki
4-vuoro Tero Silvennoinen Instr./petrokem. Pekka Lampinen
5-vuoro Marko Hattukangas Sähköos./petrokem. Markku Heino

Mek./petrokem Juhani Keltamäki
Mek./petrokem. Reijo Tolonen

Borealis Polymers Oy:n työsuojelutoimikunta
Työntekijäjäsenet 2008-2009

Varsinaiset vara
Pasi Mäntysaari tsv Rami Hirvonen MK
Pekka Lampinen TP Pertti Mäkelä ARO
Jari Pylvänäinen PE2 Keijo Pulkkinen PP

Työntekijöiden ts-asiamiehet kaudella 08 – 09
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Pyongyangissa on 7 astetta pakkas-
ta, kun bussi lähtee aamu-usvassa
kolmen tunnin taipaleelle kohti
Kaesongia ja Koreoiden välistä ra-
jaa. Bussissa ei ole pakkasta, mut-
ta eipä juuri muutakaan. Kuski
käyttää lämmityspuhallinta vain
hetkittäin. Tie on jäinen ja ilmassa
on kevyttä luminöyhtää.

Heti Pyongyangin kaupungin
portista ulos tultuamme alkaa so-
lapaikoissa olla pystyyn valettuja
massiivisia betonipilareita seiso-
massa molemmin puolin tietä. Ne
ovat nopeasti räjäyttämällä kaadet-
tavia kolonnaesteitä.

Vähintään parin kilometrin vä-
lein tienvarressa seisoskelevien
aseistamattomien sotilaiden lisäk-
si tiellä kulkee jalankulkijoita ja
pyöräilijöitä. Verrattuna Pekingin
kaoottiseen liikenteeseen ja jalan-
kulkijoiden halveksimiseen Kore-
an puolella autoilijat edes vähän
kunnioittavat kevyttä liikennettä.
Bussin edellä yksinäinen sotilaspu-
kuinen mies tekee polkupyörällään
pahan näköisen Himmelmannin
käännöksen, bussi väistää, mies jää
makaamaan tielle. Lähimpänä
muutaman sadan metrin päässä sei-

Kaesongin valtatiellä

sova kaksikko lähtee lontimaan
häntä kohti.

Auringonpaisteisen raikkaat mai-
semat järvineen ovat ristiriidassa
koruttoman elämän kanssa. Jossa-
kin kuokitaan peltoa, monin paikoin
näemme seuraavan yön lämmitys-
tarpeiksi oksia kerääviä ihmisiä. He
ovat kaukana asumuksistaan, joil-
lakin on juhtanaan aasi. Valtatie ete-
lään on suoraa, kumpuilevaa, mut-
ta pian vuoristo alkaa jylhetä.

Läpäisemme tunnelin, toisen,
kolmannen…Yhä tihenevät tunne-
lit ovat pisimmillään toista kilomet-
riä pitkiä. Olletikin jokainen tunneli
on valmiiksi panostettu amerikka-
laisten mahdollista invaasiota hidas-
tamaan. Geopoliittisista tosiseikois-
ta johtuen tämä valtatie voisi olla
ainoa maitse tapahtuvan hyökkäyk-
sen nopea etenemislinja kohti pää-
kaupunkia.

Tutkin maan karttaa, joka kiinnos-
taa kovasti toista opastamme. Kar-
tan tekstit kertovat Korean sodasta
kovin amerikkalaisesti. Hän tutkii
tekstiä kiihtyneenä, kertoo tuimana
sen virheistä ja lopulta rohkaistuu
pyytämään sen itselleen. En lupaa,
mutta kerron mistä voisi kysyä vas-

taavaa. Hän ei innostu ehdotukses-
tani.

Lunta tiellä on sentin verran. Sitä
on poistamassa toinen toisensa jäl-
keen sivuutettu rinta rinnan etene-
vä luutapartio. Miehet lykkäävät
pieniä omatekoisia puisia kolia ja
naiset luutivat selkä köykyssä. La-
kaistavaa riittää silmänkantamatto-
miin ja moottoritie on lähes meikä-
läistä leveyttä.

Pysähdymme kauppa-ravintola-
taidenäyttely-biljardisaliyhdistel-
mään, joka on rakennettu yli tien
kuten meikäläiset liikenneasemat.
Sisälämpötila on yksi aste lämmin-
tä, myyjä naureskelee kun hyppe-
lemme talvitakeissamme ja pipois-
samme kylmissämme. Kylmyys
jääkin usein syötettävien vanhalta
maistuvien minikampeloiden lisäk-
si melkeinpä seikkailumme ainoak-
si miinukseksi.

Pitkää taukoa emme ehdi viettää.
Oppaamme ovat sopineet saapumi-
sestamme Koreoiden väliselle de-
militarisoidulle vyöhykkeelle alu-
een komentajan kanssa, eikä soti-
laallinen täsmällisyys tunne jousto-
ja aikatauluissa.

Lähestymme Kaesongia. Meidät
pysäytetään neljästi check-poinetil-
la ja oppaiden nuhjaantuneet luvat
katsotaan tarkasti. Täällä vartiot
ovat täydessä taisteluvalmiudessa.

Jatkuu…

Hannu Lindqvist

Pohjois-Korean
värikäs vaakuna

Osa 6
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Tilanne 25.01.2008 x = vapaa

PUNKAHARJUN LOMAOSAKKEIDEN
VAPAAT VIIKOT/PÄIVÄT

Viikon vaihtopäivä on perjantai. Vuokra-aika alkaa ensimmäisenä päivänä
klo 14:00 ja päättyy viimeisenä klo 14:00. Viikkovuokraukset ovat etusijalla
viikonloppuvuokrausta. Vuokrataan myös sopimuksen mukaan. Esim. päi-
vävuokraus.

Siivous kuuluu vuokraajalle (itse tai palvelunosto infosta). Tupakointi on
kielletty molempien loma-asuntojen sisätiloissa. Osake 5:een on eläinten
vieminen ehdottomasti kielletty.

Osake 5 Osake 58

Talvikausi
Vko 07 08.02-15.02 x
Vko 08 15.02-22.02 x
Vko 09 22.02-29.02 x x
Vko 10 29.02-07.03 x x
Vko 11 07.03-14.03 x
Vko 13 21.03-28.03 x x
Vko 14 28.03-04.04 x x
Vko 15 04.04-11.04 x x
Vko 16 11.04-18.04 x

Vko 16-22    11.04-30.05     Osake 5 remontti, ei vuokrausta

Talvikaudella hinnat: 100 € viikko tai 45 € viikonloppu tai 20 € vrk.
Kesäkaudella hinnat 150 € viikko tai 70 € viikonloppu tai 25 € vrk.

Pekeman Työntekijät ry. osasto 100
Sääntömääräinen

Kevätkokous
Pidetään maanantaina 7. huhtikuuta 2008

Porvoossa ravintola Iriksessä

alkaen klo 18.00

Tervetuloa!
                        Toimikunta

Tiedustelut ja
vuokrausanomukset:

Pasi Mäntysaari,
Borealis konttori,

puh. 3048, 050-379 4050

Ajankohtainen lista vapaista
viikoista ja muuta tietoa:

H-asema / project / borealis /
pekema / loma /

Kuvia ja linkkejä Punkaharjun
lähiseutuihin ja tapahtumiin:

Ammattiosaston kotisivu:
www.pekemantyontekijat.fi/

Punkaharju


