
NRO 2/02 Pekeman Työntekijät ry

Borealis
kahdeksan vuotta

Vuosipäivänä palkittuja työntekijöitä.Erkki Tirkkonen (vas.) ja Frej Silfver vastaanotti-
vat presidentin myöntämät mitalit. Erkki Tirkko-
sesta lisää seuraavassa Virikkeessä.

Borealiksen vuosipäivää vietettiin perin-
teiseksi muodostuneella tavalla maalis-
kuun ensimmäisenä päivänä muovitehtaan
ruokalassa. Suomen tasavallan presiden-
tin myöntämien kuuden kunniamerkin
saajan joukossa oli tällä kertaa kaksi työn-
tekijää; Erkki Tirkkonen sai Suomen Val-
koisen Ruusun 1 luokan mitalin ja Frej
Silfver Suomen Valkoisen ruusun mitalin.

Keskuskauppakamarin 30 vuoden palve-
luksesta myöntämiä kultaisia sekä 20 vuo-
den palveluksesta myöntämiä hopeisia an-
siomerkkejä jaettiin yhteensä peräti 80
kappaletta. Kultaisten ansiomerkkien saa-
jien joukossa oli 16 ja hopeisten 25 ammat-
tiosastomme jäsentä.

Onnea yhtiölle ja koko sen henkilöstölle!
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Seuraava numero
ilmestyy viikolla 17.
Lehteen tarkoitetut
kirjoitukset on olta-
va  toimitussihtee-
rillä 16. huhtikuuta
mennessä.

KIRJOITTELE!

Vuororuokailuun
tiedossa parannusta

Toimikunta kokoontuu seuraavan kerran
tiistaina 9.4.

Toimikuntien yhteispalaveri
(Öljyn-Kaasun- ja Petrokemian sopimusalan)

pidetään Turussa 19.4.2002

Tervetuloa! Toimikunta

Vuororuokailun kehittämisessä on ilmeisesti edistytty
niin pitkälle, että uusi ruoantoimittaja astuu kuvaan ensi kuussa. Näyttäisi
olevan huomattavaa parannusta aikaisempaan verrattuna, varsinkin viikon-
loppuisin. Asiasta tarkemmin toisaalla tässä lehdessä.

Ilmapiirin parantamiseksi  pidettiin 26.2. keskustelutilaisuus, johon osallis-
tuivat henkilöstöryhmien edustajat sekä johtotiimi. Keskustelua käytiin asias-
ta ja välillä asian vierestä niin, että ei aina tahtonut pysyä kärryllä siitä, missä
mentiin ja mihin pyrittiin. Ajan vähyydestä johtuen ei mihinkään syvälliseen
keskusteluun tässä tärkeässä asiassa päästy.

Joillakin osastoilla ilmapiirin parantaminen on aloitettu katkaisemalla netti-
yhteydet, tämä tietysti turvallisuuden nimissä. Tästä tuli mieleen, että voiko
syksyksi suunniteltua ilmapiirikyselyä suorittaa päätteellä turvallisuutta vaa-
rantamatta. Sillä kuten tiedämme, kysymykset vaativat syvällistä ja antau-
muksellista tutkintaa, jossa ei saa olla ulkopuolisia häiriötekijöitä.

Olefiinilinjan seisokki lähestyy ja urakoitsijoiden työntekijämäärä lisääntyy
alueella.

Oikeudenkäynnit ovat osoittaneet, että harmaan työvoiman käyttö tuntuu
olleen Suomessa yleistä. Pidetäänpä silmät ja korvat auki siitä millaista
porukkaa alueella liikkuu, koska tällaista harmaata toimintaa emme tule
hyväksymään.

Hyvää kevättä ja Pääsiäistä!
Olavi Ojala

puheenjohtaja



3

Pääluottamusmiehen
kommentteja

❑ Palkkoihin tuli tes-korotuksia
maaliskuun alusta. Selvitin työnte-
kijöille sähköpostijakeluna helmi-
kuussa sitä, miksi meidän sopimus-
alallamme ei ollut 2,2 prosentin
TUPO-korotusta, vaan ainoastaan
se 36 euron korotus + aikaharjaan-
tumislisien realisointi. Pyysin vie-
lä mahdollisia kommentteja tes-asi-
oista.

Ja tulihan niitä kommentteja. Pal-
jon. Kiitokset niistä. Syystäkin
kommentit olivat väkeviä; oli pal-
jon sellaisia, ettei niitä voi lehteen
painaa. Yleisenä linjana kommen-
teissa oli, että sellainen tes-politiik-
ka on sieltä ja joutaa …

Sopimusalamme joutui siis jälleen
TUPO-kierroksen johdosta maksu-
mieheksi. Saa nähdä vieläkö mei-
dät sidotaan samanlaisiin työehto-
sopimuksiin myös ensi kerroksella!
Ammattiosasto teki edellisellä ker-
ralla paljon töitä ettei tuollaisia so-
pimuksia hyväksyttäisi, jossain kui-
tenkin olivat isommat päättäjät eri
mieltä. Jatkossa joudumme ehkä ve-
tämään asian tiukille ellei sopimus-
alaamme huomioida…viesti kentäl-
tä on ainakin sen suhteen selvä.

Ohessa vielä muistin virkistämisek-
si 18. helmikuuta työntekijöille tes-
korotuksista lähettämäni sähköpos-
tiviesti tilanteen taustaksi:

Joku voi ihmetellä, että miksi meil-
lä ei ole yleiskorotuksen kohdalla
mainintaa 36 euroa tai kuitenkin
vähintään joku prosenttimäärä, kun
lehdissä näkyy TUPO-korotuksista
prosentteina kirjoitettavan. Valitet-
tavasti prosenttikorotusta ei ole, sitä
minäkin olen ihmetellyt monessa
paikassa heti TUPOn runnaamisen
jälkeen. Kemianliiton muista kes-
keisistä sopimusaloista poiketen
yleiskorotus on meillä tosiaan vain
europohjainen, muilla yleiskorotus
on 36 euroa tai kuitenkin vähintään
2,2 prosenttia. Yli 1636 euron pal-
kassa antaisi 2,2 prosentin korotus
enemmän kuin 36 euroa. Jokainen
voi omalta kohdaltaan laskea “me-
netyksensä”. Yhtä onneton oli tilan-
ne edellisessäkin (1.2.2001) tes-ko-
rotuksessa. Silloin meillä yleisko-
rotus oli 287 mk/kk ja muilla sama
markkamäärä, mutta kuitenkin vä-
hintään 2,7 prosenttia.

❑ Kilpilahden alueen yritysten
henkilöstöryhmien edustajat ko-
koontuivat 25. helmikuuta keskus-
telemaan Kilpilahden yritysten hen-
kilöstöjen yhteisistä asioista. Sellai-
siakin vielä on, vaikka Kilpilahden
alue on pahasti yritystasolla pirstou-
tunut - mönkäröitynyt, kuten edel-
linen Virike-lehti oivallisesti asian
ilmaisi.

Palaverissa todettiin, että joissain
asioissa voi eri yritysten henkilös-
töllä olla erilaisia näkökantoja ja
toisaalta alueella liikkuu joskus hu-
huja, joiden perusteella on jopa vaa-
rallista toimia.  Palaverissa ei kui-
tenkaan perustettu mitään kiinteä-
tä, järjestäytynyttä  Kilpilahden
henkilöstöryhmää, siihen ei nähty
tarvetta. Sovittiin, että  kokoonnu-
taan tarvittaessa keskustelemaan
asioista, jotka ovat  yhteisiä koko
alueelle. Borealiksen ja Fortumin
henkilöstöryhmien puheenjohtajat
sopivat yhdessä mahdollisen yhteis-
palaverin kokoonkutsumisesta.

❑ Kilpilahden alueen kiinteän työ-
matkaliikenteen toimivuuteen odo-
tetaan parannusta,  jotta omiin au-
toihin siirtyneet voisivat palata bus-
sikuljetuksiin ja olla siten pienen-
tämässä erityisesti aamuruuhkia.
Ongelmiahan bussikuljetuksissa on
ollut riittämiin.

18. maaliskuuta voimaan tulevak-
si ilmoitetut liikennemuutokset toi-
vottavasti auttavat asiaa. Ellei, niin
asiaan tullaan tietenkin palaamaan.

Hyvää alkukevättä!

Hannu Tuominen

Kirjoittajapaja alkaa
Kirjoittajapajassa voit harjoitel-
la ilmaisemaan mielipiteesi sel-
keästi ja napakasti, saat palau-
tetta teksteillesi ja annat palau-
tetta myös muille.

Kouluttajana toimii aluesihtee-
ri, YTM Päivi Vartiainen-Ora .

Tiedustelut pajan sisällöstä:
paivi.vartiainen-ora@tsl.fi ,
puh. 03-5709025 ja 040-7639657.

Kirjottajapaja kokoontuu:
20.3. klo 18-21, 23.3. klo 10-17 ja
13.4. klo 10-17.
Ilmoittautumiset kirjoittajapajaan 18.3.

mennessä.
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Työsuojeluvaltuutetun palsta

Vuororuokailu
Vuororuokailutyöryhmä on päättänyt kokeilusta, joka alkaa 08.04.2002 (4kk).

Ilmenneiden vuororuokailuongelmien tiimoilta on päätetty eriyttää vuo-
roruokailu päiväruokailusta, jotta pystytään nopeammin vaikuttamaan ilmen-
neisiin puutteisiin.

Tulevassa kokeilussa ruuan uusi ulkoinen valmistaja toimittaa ruoka-annok-
set joka päivä osastoille. Aamu- ja iltavuoroon ruoka tulee lämpimänä ja yö-
vuoroon tuodaan ruoka jäähdytettynä (17-18). Aattopäivinä ruoka toimite-
taan vain päivällä. Ruokalistalla on 6-8 viikon ”kierto” ja erityisruokavalion
omaavat ruokailijat on huomioitu. Lisämaksusta voi tilata A‘la Carte- tai
pizzavaihtoehdon. Tilaus tapahtuu samoilla periaatteilla kuin ennenkin (ruo-
kalippu & fax) ja eri vaihtoehdot ovat kirjattuna faxattavaan tilauslistaan.
Uudesta kokeilusta tulee tarkemmat tiedot hyvissä ajoin ennen kokeilun al-
kua. Toivotaan aktiivisuutta kokeilun ”risut ja ruusut” palautteissa.       PM

Työsuojeluvaltuutettukauteni on
alkanut positiivisessa mielessä,
kun tammikuu oli historiallisesti
ensimmäinen tammikuu, jolloin ei
ole sattunut yhtään TRI - tapahtu-
maa. Olosuhteet olivat kuitenkin
todella vaihtelevat ja vaikeuttivat
työskentelyä eri osastoilla, joten
upea alku tälle vuodelle. Talvikelit
eivät kuitenkaan ole ohi.

Ensimmäisenä tehtävänäni on ol-
lut luoda kaikkien osastojen kattava
HSE-asiamiesverkosto. Kaikille
muille osastoille onkin löytynyt asia-
miehiä, mutta LDPE -tuotanto ei ole
innostanut operaattoreita tarttumaan
toimeen koulutusongelmien vuoksi.

On erittäin tärkeää, että yhtiö luo
myös asiantuntevan HSE-verkoston,
joten myönteinen suhtautuminen
HSE-asiamiesten koulutukseen on
suotavaa. Useita koulutustapahtumia
onkin vuoden kuluessa esim. Vieru-
mäellä tarjolla aina peruskurssista
erikoiskursseihin. HSE-asiamiehet
kuuluvat koulutussopimuksen pii-
riin, joten kurssista ei aiheudu kus-
tannuksia ja kurssin alle jäävä työ-
aika on palkallinen.

HSE-asiamiespaikkoja on Por-
voon Borealiksessa tällä hetkellä
55. Niistä on täytetty 42, joten mei-
tä on todella suuri porukka luomas-
sa turvallisempaa työympäristöä
eri puolella Porvoon ”siteä”.

HSE-as iamieskokouksessa
27.02.2002 valitsimme HSE-toimi-
kuntaan työntekijöiden edustajiksi
seuraavat henkilöt (suluissa vara-
edust.): Jarkko Mäntylä (Pekka
Lampinen) Jaakko Skaffari (Jari Pyl-
vänäinen), Ismo Rissanen (Harri Iko-
nen) ja Katri Yliaska (Jari Voutilai-
nen).

Työmatkakuljetukset ovat  herät-
täneet paljon keskustelua ja toivot-
tavasti nyt on päästy käytännön
puolella jonkinnäköiseen ”hyvään”
ratkaisuun. 18.03 jälkeen voimme
taas punnita, miten homma on
hanskassa.

Vuororuokailuun tulee myös ko-
keiltavaksi uusi käytäntö. 08.04.
Alkavassa kokeilussa ruoka toimi-
tetaan seitsemänä päivänä viikos-
sa. Ruokalista on vähintään kuu-
den viikon syklinä ja erikoisruoka-
valiotkin on huomioitu. Yövuorot
ovat ainoita, joihin ruoka toimite-
taan jäähdytettynä. Ensimmäises-
sä neljän kuukauden kokeilussa
ruuan toimittaa Kotitupa ja ruoka-
lippu- ym. käytännöstä tiedotetaan
hyvissä ajoin ennen sen alkua.
   Kenkätyöryhmä on saanut työn-
sä päätökseen ja varastossa on nyt
kenkämallit, joihin on  asennettu
naulaanastumissuojat pohjiin.
   Hanskat ovatkin sitten seuraava-
na mietinnän alla ja niissä onkin
sitten työmaata.

   Kokeilussa on tällä hetkellä uusi
kypärämalli, silmäsuojaimeksi luo-
kiteltava kypärän ”visiiri” sekä
korvaan valamalla ”räätälöitävä”
kuulonsuojain.
   Kesäpaidat ovat olleet kokeilus-
sa eri osastoilla ja niiden palaut-
teiden perusteella, joita tuli (kiitos
aktiivisille), muutamin muutoksin
kokeiltava paita esitetään johtoryh-
män hyväksyttäväksi. Toivottavasti
tulevana kesänä on jo mahdollisuus
käyttää.

DuPont ”laatii” meille olemassa
olevan käytännön perustalta turval-
lisuuskoulutusta ja työntekijöille se
tullaan toteuttamaan ensi talven ai-
kana.

Seisokit tulevat, oletko valmis:
Suurimpana Olefiinituotannossa
08.04-03.05. Elikkä liikenne on
ruuhkainen ja alueella on tosi pal-
jon ulkopuolista työvoimaa.
Tsemppiä niin Olefiinin kuin mui-
denkin osastojen seisokkien turval-
lisuuteen!

Pasi Mäntysaari
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Pekeman sopuli

Atmosfääripohdintaa

Ilmapiiriä on tarkasteltu taas kukin
tykönänsä ja myös erilaissa koko-
onpanoissa. Epäkohtia on löydet-
ty kuin marjoja metsästä. Yhtenä
askelena parempaan yhtiön johto
yhdessä luottamushenkilöiden
kanssa piti ilmapiiripajaa helmi-
kuun lopulla. Osastoilta koottuja
listoja sortteerattiin ja yritettiin
löytää muutamia selviä ”tutkinta-
linjoja” rikosetsivien termiä käyt-
täen. Siinä sitten väkisinkin yksit-
täisiä asioita putosi pois.

Niin, niitä puutteita löytää jokai-
nen, mutta entäs ratkaisut? Kääntä-
mällä jotakin toimintaa uuteen suun-
taan törmää helposti uudenlaisiin
karikoihin. Kokonaisuuden kannal-
ta ei tapahdukaan parannusta, vaan
totaalisumma voi jopa heiketä, kun
ongelma siirtyy pienemmältä vä-
hemmistöltä isommalle vähemmis-
tölle. Tai kärsijöiden lukumäärä las-
kee, mutta yksilöiden tasolla huono
olo työpaikalla kärjistyy.

Eniten ilmapiiriin negatiivisesti
vaikuttavia tekijöitä tulisi tietysti
voida poistaa ja syrjäytyneiksi ar-
vioitua ryhmää voimakkaasti pie-
nentää. Osa työttömistä on syrjäy-
tyneitä, mutta onhan se nyt helvet-
tiä, jos mirjardien (mk.) vaihtoa lä-
hes tuhannen ihmisen voimin pyö-
rittävä työyhteisö tuottaa syrjäyty-
misen tunteen osalle jäsenistään.
Syrjäytymisen syihin todennäköi-
sesti lukeutuu väkivaltainen man-
kelointi akselilla OPI/VFM/SDP ja
niiden antama ”hälläväliä” -luokan
motivoituneisuus.

Itsekkyys ei kasvata
On ilman muuta selvää, että vies-
tinnällä ja viestittämisellä on mer-

kittävä rooli. Mutta yhtä merkittä-
vä osuus on myös sillä, miten saa-
daan parannetuksi viestien vas-
taanottoa. Jo 80-luvun alussa mie-
timme ammattiosaston tiedotusja-
ostossa sitä, että jos ihminen um-
mistaa silmät ilmoitustaululle, niin
vaikeaa on väkisin tiedottaa.

Yksi meidänlaisessa monen mo-
nia tehtäviä ja vaatimuksia omaa-
vassa yrityksessä vaikea seikka on
se, että ihmisten on usein lähes
mahdotonta samaistua muihin. Siis
muihin, kuin omaan ammatilliseen
kolleegaansa. Kohtalaisen pitkällä
kokemuksella pidän meidän ilma-
piirimme kannalta ratkaisevana
sitä, että poikki organisaation
emme osaa hypätä toisten housui-
hin. Liiveihin kyllä käydään - noin
kuvaannollisesti.

Pitäisi pitkällä aikavälillä olla ti-
laisuuksia tutustua muidenkin ta-
hojen ja tasojen työhön - siihen
miksi he tekevät juuri niin kuin te-
kevät. Jos olisi aikaa. Se vähentäi-

si keskinäistä arvostelua ja paran-
taisi toisten työn arvostusta. Toi-
sen tekemä työ aniharvoin on niin
helppoa, yksinkertaista tai turhaa,
miltä se päälle päin näyttää.

Hannu Lindqvist

No mitäs peliä se tämä sitten on?
Toisenlaisen yhteiskunnan kiiree-
töntä ilmapiiriä. (Kuva alhaalla)

Iso raha ei pyöri kuubalaisten työn-
tekijöiden tilillä, mutta työilmapiiri
- niin kuin muukin meno - on ren-
toa. Ilmapiiriä ei tarvitse edes tut-
kia. Kuvassa don~a Rezagadora la-
jittelee sikarinlehtiä reisilleen.



6

Juoma-automaatit

JUOMA-AUTOMAATTIEN SIJOITUS JA NIIDEN HOITAJAT 2002

Nro 1 Muovitehtaan korj. Toivola Raimo 4327
Sjöholm Hans 4326

Nro 2 LDPE-ohjaamo Kettunen Keijo 3728, kanava 4
Hurskainen Reijo

Nro 3 PVC-ohjaamo lauri.tuominen@dynea.com 0105852740,kanava 5
jari.koistinen@dynea.com

Nro 4 Kuljetustston myyntipiste Lepänluoma Mikael 4366

Nro 5 Tuotevarasto 2 Puranen Raimo 4079, kanava 2
Nyrönen Reijo

Nro 6 2P-ohjaamo pisoaho@ashland.com 0104527179, kanava 6
(Pertti ja Ari) anurisalo@ashland.com vaihde 0104515

Nro 7 Polypropeenin ohj Huhta Antti 3766, kanava 8
Killinen Pentti
Kuha Jussi

Nro 8 PE2-ohjaamo Kauppinen Markku 3812, kanava 10
Pylvänäinen Jari 3811

Nro 9 Borealis konttori Mäntysaari Pasi 3048

Nro 10 Fenolin ohjaamo Auvinen Jukka 3618
Mäkelä Pertti 3637
Riiheläinen Hannu 3618

Nro 11 Eteenin ohjaamo Winqvist Kari 3432
Suoniemi Seppo
Skaffari Jaakko

Jaoston puheen-
johtaja Mikael Le-
pänluoma

Ammattiosaston juoma-automaatti-
en hoitokunta koostuu automaatti-
en hoitajista. Hoitokunta solmi yh-
teistyösopimuksen vuodelle 2002
Oy Sinebrychoff Ab:n kanssa.  Bo-
realiksen, Ashlandin ja Dynean alu-
eella on tällä hetkellä kymmenen
automaattia ja niiden lisäksi juomia
myydään kuljetustoimistossa jää-
kaapista.

Borealiksen muovitehtaiden rah-
tiportin ja kuljetustoimiston  juoma-
automaatit poistettiin vähäisen käy-
tön ja pullohävikin vuoksi. Muovi-
ja petrokemian tehtaiden alueelle
tulleet vesiautomaatit vähensivät
virvoitusjuomien kulutusta erityi-
sesti Aqua-kivennäisveden osalta.

Hinnat
Koff on poistanut aikaisempia, tek-
niikaltaan vanhentuneita koneita
käytöstä. “Uusien” juoma-auto-
maattien korkeampi vuokra on ai-
heuttanut painetta hintojen nosta-
miseen.

Kolmeen automaattiin (LDPE-
ohjaamo, PVC-ohjaamo ja PE2-
ohjaamo) ei voitu tehdä europäivi-
tystä vanhentuneen tekniikan
vuoksi, mutta nämä koneet on jo
vaihdettu ja kaikki  koneet toimi-
vat nyt euroilla.  Hinta on nyt 0,90
euroa/0,35L pullo. Hinta nousee 1
euroon, kun siirrymme käyttämään
automaateissamme 1/2-litran pul-
loja. Ammattiosaston toimikunta

on vahvista-
nut muutok-
sen. Juomien
hinnaksi lit-
raa kohti tu-
lee siis kaksi euroa, joka pikkupul-
loina laskien tekisi 4 markaa pul-
lolta.

Hinta- ja pullomuutos tehdään
heti, kun saamme nykyiset varas-
tomme riittävän pieniksi. Siirtymä-
aikana joillakin automaateilla saat-
taa juomavalikoima olla puutteel-
linen.  Hintamuutoksen tekee Koff
yhdellä kertaa kaikkiin automaat-
teihin.

Mikael Lepänluoma/HLT
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Ammattiosaston sääntömääräinen
kevätkokous pidettiin ravintola
Iriksen tiloissa 28 helmikuuta. Ko-
kouksen asialistalla olivat ainoas-
taan edellisen vuoden toiminnan
asiat. Kokouksen mielestä vuoden
2001 toiminnassa ei ollut moitti-
mista ja se myönsikin viime vuo-
den toimikunnalle  tili- ja vastuu-
vapauden.

Kokouksen hyväksymässä, vuoden
2001 toiminnasta tehdyssä 6-sivui-
sessa tiiviissä toimintakertomukses-
sa on järjestöllisenä keskeisempä-
nä asiana ammattiosaston 30-vuo-

Toimikunta sai lokakuussa vuonna
2001 tietoa kotisivuista ja niiden
perustamisesta, kun Ari Myllyviita
Kemianliitosta kävi esittelemässä
toimikunnalle asiaa. Toimikunnan
keskuudessa heräsi kiinnostus mah-
dollisten kotisivujen perustamises-
ta Pekeman Työntekijät Ry:lle. Ari
Myllyviita keräsi toimikunnan jäse-
niltä tietoa asioista, joita kotisivuil-
la heidän mielestään tulisi olla. Asi-
oista eniten kiinnostusta saivat toi-
mikunnan kokoonpano, pääluotta-
musmiehen asiat, työsuojeluasiat ja
Virike-lehden sähköinen muoto.

Vuoden 2002 toimikunta päätti
kokouksessaan 5.2.2002, että koti-
sivut perustetaan. Kotisivujen yllä-
pitäjäksi nimettiin Esa Karppinen.

Ammattiosastolle omat kotisivut

Esa vetää niin ikään perustettavien
kotisivujen koordinointiryhmää,
jonka muina jäseninä ovat pääluot-
tamusmies Hannu Tuominen, Viri-
ke-lehden toimitussihteeri Hannu
Lindqvist ja työsuojeluvaltuutettu
Pasi Mäntysaari. Kotisivujen sisäl-
löstä juridisesti vastaava ammatti-
osaston puheenjohtaja Olavi Ojala
osallistuu myös työryhmään.

Koordinointiryhmän kokoontumi-
sessa perustettavien kotisivujen ul-
komuoto ja alkusisältö saa muodon.
Kotisivujen käynnistäminen tapah-
tuu pienimuotoisesti. Sisältöä ja ul-
komuotoa pyritään kehittämään
kotisivujen käynnistymisen jälkeen.
Kaikilla jäsenillä on mahdollisuus
vaikuttaa sivujen sisältöön. Otan

mielelläni vastaan sisältöehdotuksia

esa.karppinen@borelialisgroup.com
EK

Kevätkokous hyväksyi vuoden
2001 toiminnan

tisjuhla tammikuussa 2001. Juhla ja
siihen liittyvät muut, järjestelyt ovat
olleet näyttäviä ja saaneet myönteis-
tä palautetta jäsenistöltä sekä laa-
jemminkin.

Toimintakertomuksesta ilmenee
myös toimikunnan alaisuudessa toi-
mivien jaostojen toiminta, joista
myöskään kevätkokous ei löytänyt
huomauttamista.  Kertomusvuonna
ammattiosaston toimikunta on pitä-
nyt virallisia kokouksia 13 kertaa.
Ammattiosaston jäsenmäärä vuo-
den lopussa on 535,  joista naisia
on 15.

Ammattiosaston talous on kun-
nossa

Vuoden 2001 tilinpäätös päätyi yli
70 000 markan alijäämään, joka on
seurausta mittavista osaston 30-
vuotisjärjestelyistä. Alijäämä oli tie-
dossa jo viime vuoden  talousarvi-
osta päätettäessä.

Ammattiosaston talous- ja varal-
lisuusasiat ovat tilintarkastajienkin
mukaan kunnossa. Ammattiosasto
omistaa edelleen mm. kaksi loma-
osaketta Punkaharjulla, jotka ovat
jäsenistön käytössä lähes nimellis-
tä viikkokorvausta vastaan.  (HAT)

Tulevien www-Pekema- si-
vujen ankkuri Esa Karppi-
nen.
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Punkaharjun lomaosakkeet

KESÄKAUDEN 2002  VUOKRAUKSET  ( 17.5 - 30.8. 2002)

ANOMUKSET KIRJALLISINA TOUKOKUUN 15. PÄIVÄÄN MENNESSÄ OSOITTEELLA
PASI MÄNTYSAARI / BOREALIS KONTTORI.

- KESÄKAUDEN HINNAT OVAT 68 € MK /  VIIKKO  (OMAT)

- VAPAAKSI JÄÄNEITÄ VIIKKOJA VOIVAT KYSELLÄ MYÖS OSASTOON  KUULU-
MATTOMAT

Varaa viikko kesälomastasi ja vietä se osastomme lomaosakkeessa Punkaharjulla! Harjualueen upe-
assa luonnossa koet elämyksiä ja teet uintiretkiä puhdasvetisille hiekkarannoille. Voit tehdä soutu-
ja kalareissuja, viettää aikaa lasten kanssa Kesämaassa ja jos kulttuurin nälkä yllättää Taidekeskus
Retretti on käytössäsi.

PM

Sairauskassan tiedote

Sairauskassan hallitus on kokouksessaan 20.12.2001 vahvistanut enimmäiskorvausmäärät vuodelle 2002

Silmälasit, kehys 145 euroa
linssit, 1-teho 195 euroa
linssit, 2-teho 390 euroa
piilolinssit 100 euroa

Hammashoito, hammashoidon kustannukset  700 euroon saakka kokonaan ja ylimene-
vältä osalta 75 % kuitenkin niin, että lisäetuutena suoritettavan korva-
uksen määrä on enintään 1 450 euroa kunakin kalenterivuonna annetus-
ta hoidosta aiheutuneista kustannuksista.

Apuvälineet, lääkärin määräämien sidosten, tukisukkien, tukiliivien, jalkatukien,
apuvälineiden ja tekojäsenten hinnasta 75 %, mutta kuitenkin enintään
336 euroa kalenterivuodessa.

Lääkkeet, lääkärin määräämät muut kuin sairausvakuutuslain mukaan korvattavat
lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet ja niitä vastaavat tuotteet ja perus-
voiteet niin, että korvauksen enimmäismäärä on enintään 336 euroa ka-
lenterivuodessa.

Porvoon apteekit laskuttavat lääkärin määräämät lääkkeet sairauskassaan, kun henkilö näyttää
sairausvakuutuskortin, jossa on merkintä  ”työpaikkakassa 47402 ” .

Henkilö,  joka on kadottanut sairausvakuutuskorttinsa, voi tilata uuden kortin sairauskassan
kautta.
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Miksi me oikeastaan maksamme veroa?

Meidän pitää ehdottomasti uskaltaa
tehdä muutamia peruskysymyksiä!
Yksi tällainen on: Miksi me mak-
samme veroa?

Emme maksa veroa sen tähden että
tuskalla ja hiellä hankitut euromme
pumpataan konkurssiyrityksiin ja
pankkeihin.

Emme myöskään maksa veroa,
jotta eduskunnan maatalousvalio-
kunta pääsee Brasiliaan opiskele-
maan banaaninviljelystä tai ba-
naanikärpästen tuhoja maapallon
eteläpuoliskolla.

Emme maksa veroa sitä varten
että korkeat poliitikot voisivat mäs-
säillä, ryypätä ja niin kuin naapuri-
maassa, käydä huoratalossa meidän
laskuumme.

Emme maksa veroa sen tähden
että muutamilla päättäjillä olisi tak-
sikortti.

joku ruokkii meidät silloin ja tar-
peen vaatiessa vaihtaa vaipat.

Me maksamme veroa, jotta lap-
semme koulunkäynti olisi mahdol-
linen ja myöhemmin opiskelu kun-
non ammattiin.

Me maksamme veroa sen tähden
että lapsemme aikuisina saisivat
koulutustaan vastaavan työpaikan ja
taas vuorostaan maksaisivat veroa,
jotta heidän lapsensa saisivat opis-
kella jne.

Sen tähden maksamme veroa, muun
muassa.

HANNIBAL

Emme maksa veroa siksi että yh-
teiskunnan pamput haluavat liikkua
limusinen kyydissä mustapukuisen
yksityiskuljettajan kanssa.

Emme maksa veroa sen tähden
että yhteiskunnan kermalla olisi
mahdollisuus nauttia parhaita herk-
kuja, tanssia, viihtyä ja kaataa kur-
kusta alas kaikkein kalleimmat juo-
mat itsenäisyyspäivänä.

Me maksamme veroa sen tähden
että yhteiskunnan suojaverkko oli-
si mahdollisimman laajalle levinnyt
ja hienosilmäinen.

Me maksamme veroa sen tähden
että jos meistä tulee työttömiä, hul-
luja tai syyntakeettomia, niin meis-
tä pidetään huolta.

Me maksamme veroa koska me
toivomme, että yhteiskunta hoitaa
meidät, kun olemme vanhoja ja
heikkokuntoisia. Toivomme että

Tunnistatko, mistä Borealiksella on
jo parin vuoden ajan löytynyt tämä
High Tech -patteriventtiili?

House Keeping ja Kaikki Kun-
toon kerralla!

Virityksen makua

Parhaimmat
kiitokset!

Merkkipäiväni muistamisesta
työtovereille, ammattiosastolle
ja yhtiölle.

Ilmo Pokki
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Evp. operaattori W. Lepakon seikkailut, osa 30:

Kulmakarvat sen kertovat

Vierailin kerran Wäinö Lepakolla yllättääkseni tämän Hesarin kimpusta. Veijari tutki lähietäisyydeltä kuvia
sivulla A7. Tilanteessa ei ollut mitään tavatonta; kyseessä olivat värilliset bikinimainokset.

Siitä keskustelumme sukeutui hänen tutkielmaansa. Tiesin sen liikkuvan anatomisissa aiheissa, etupäässä
naiseen liittyvissä. Tarkemmin sanoen Wäinö on jo pitkään perehtynyt kehokarvoituksen ennustettavuuteen
pohjoisten kansojen lisääntymisalueella.

Filosofisesti Wäinö välttelee karkeita ilmaisuja puhuen mieluummin nuuskamuikkusesta, eturessusta, mur-
resta, piirakasta tai pinsvinkurasta. Näillä termeillä hän kuvailee sitä ihmisen intiimiä aluetta, jonka karvoituk-
sen laatu on erehtymättömästi pääteltävissä henkilön kulmakarvoista heti ensi silmäyksellä.

Salaisuuksia ei enää ole

Muutama detalji Wäinön tutkimustuloksista:
- Ensinnä toteaisin, että hiusten värillä ei ole mitään tekemistä tutkimustyöni kanssa. Sen sijaan pinsvinkura
noudattaa karvoitukseltaan lähes poikkeuksetta kulmakarvojen väriä ja laatua. Ongelmiakin on, sillä kosmetiik-
kateollisuus pyrkii häiritsemään väriaineillaan tieteellistä työtäni. Kulmiin penslatun keinovärin poistamiseksi
tutkittava on usein saunotettava, jolloin henkilö pestään perusteellisesti nuuskamuikkusta myöten...

Wäinö kertoi tekevänsä sataprosenttisesti oikean analyysin kenestä tahansa tipusesta, joka tulee vaikka kadul-
la vastaan. Miksikö? No, jottei turhaan alkaisi riisua tuntemattomia vastaantulijoita, kun murvan ulkoasu on
nähtävissä helpomminkin.

Wäinö on luonut oman standardinsa karvalaaduille: Esimerkiksi piirakka viittaa hapsuiseen maatiaistyyppiin,
murre puolestaan mustaan kolmioon. Untuvaista jouhihanuria on hupaisa soitella, joskin tutkija itse on mielty-
nyt karkeakarvaisiin löydöksiin.

Keskustelumme tapahtui ammoin, silloin kun Linda Bravankin alana oli etupäässä viulunsoitto. Jo ennen
Lindan debyyttiä Playboyssa Wäinö tiesi tämän olevan täydellä varmuudella aito blondi. Totuuden tiedämme
nyt, kun viulisti on nähty lindallaan joka perspektiivistä. Playboystahan ilmeni, että viulisti oli niin blondi, että
näyttää suorastaan kaljulta. Ei se mitään, eihän moottoritielläkään kasva ruohoa.

Karvoituksen lainalaisuudet pätevät uroisiinkin. Siinä mielessä tämä ei ole lainkaan sukupuolisuuntautunut
aihe. Wäinö kylläkin jättää miestutkimukset muiden tehtäviksi.

©2002HL
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PUNKAHARJUN LOMAOSAKKEIDEN
VAPAAT VIIKOT

Hinta 43 € viikko ja 26 € viikonloppu (Pekema ja PÖT).
Lomakaudella kuitenkin hinta on 68 € viikko.
Vuokrataan myös muille henkilöstöryhmille, hinnat hieman
korkeammat kuin edellä. Vaihtopäivä on perjantai.
Osake 5 on allergiaosake, joten tupakointi ja eläinten vieminen
osakkeeseen on kielletty.

Tilanne 1.3. 2002    x = vapaa
Osake 5 Osake 58

vko 14 x
vko 15
vko 16 x x
vko 17 x
vko 18 x x
vko 19 x x
vko 20 x

Tiedusteluihin vastaa
Pasi Mäntysaari,
Borealis konttori,
puh. 3048

Vuokrausanomuksia saa
allekirjoittaneelta tai
klikkaamalla auki Word-
tiedoston ”Anomus” S-
asemalla ja printtaamalla
sen itsellesi.
(S-asema / project /
borealis / pekema / loma )

Opintojaosto tiedottaa:
Kemianliiton järjestämät kurssit::
11. - 13.3 Työsuojelun täydennyskurssi
16.3 Teollisuuden Palkansaajien EWC-seminaari
18. - 22.3 Puhuen ja lasketellen Syötteellä
23. - 24.3 Edunvalvonnan ABC
  8. - 12.4 Työsuojelun peruskurssi
20. - 21.4 Työelämän nerokkaita neuvoja - nuorisokurssi
13. - 17.5 Luottamusmiesten peruskurssi

Kiljavan järjestämät kurssit::
8. - 12.4 Tietokoneen käyttökurssi

13. - 17.5 Tietokoneen käyttökurssi
16. - 17.3 Jäsenmikron käyttökurssi
20. - 21.4 Jäsenmikron käyttökurssi

6. - 7.5 Excel- taulukkolaskennan jatkokurssi
Katso myös: http://WWW.kemianliitto.fi , koulutusta ja linkit.

 Lisätietoja Esa Vainonen puh. 3458

LÄHDE  TIEDON  LÄHTEELLE !


