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Ammattiosasto piti kevätkokouk-
sensa 20. huhtikuuta ravintola Irik-
sen tiloissa. Suurimman huomion
saivat Borealis Polymersin Por-
voossa kaavailemat toimenpiteet,
jotka tähtäävät tehdaspalvelun ul-
koistamiseen nimenomaan työnte-
kijöiden osalta, sekä PPn ja LDPEn
tuotannon vuoromiehitysten vä-
hentämiseen entisestään.

TP:n tilanne oli kokoushetkellä
auki sekä asiallisesti että aikatau-
lullisesti. Kokous päätyi tukemaan
toimikunnan maaliskuussa teke-
mää kannanottoa (sivulla 6), mut-
ta päätti jättää tässä vaiheessa pai-
kalliselle johdolle työrauhan. Pro-
jektin johtaminen alkuvaiheessaan
on ollut tökeröä hyvinkin mones-
sa mielessä, todettiin. Toimikunta

seuraa tilannetta erittäin tarkasti.
Muovitehtaita koskeva ”yövuo-

rojen keventämisen” nimikettä
kantava hanke sai kovan tuomion.
Useammassa puheenvuorossa näh-
tiin jo yksin termikin kikkailuna,
koska laitoksillamme ei ole yövuo-
ron tekijöitä erikseen. Yhtiön ta-
voitteena on yksiselkoisesti työvoi-
man vähentäminen.

Hyvin kannattavilla laitoksilla jo
nyt tehdään töitä niin, että Carman-
ohjeistusta laiminlyödään mies-
vahvuuden osalta. Näin tapahtuu
esimerkiksi runsaasi työllistävien
lisäaineiden käsittelyssä, tiesivät
käyttäjät kertoa. Myös alas- ja
ylösajot tapahtuvat pääosin yövuo-
ron aikaan. Ammattiosastoa huo-
lettaa turvallisuuden lisäksi työn-
tekijöiden terveys.

Lisää kevätkokokouksesta sivulla 2

* Osallistu vapun viettoon  s. 2

* Ilmoittaudu kesäpäiville! s. 6
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Etusivulta

Kevätkokous 20. huhtikuuta
Sääntömääräisesti käsiteltiin ja hyväk-
syttiin 9-sivuinen toimintakertomus
vuodelta 2008, vahvistettiin tilinpäätös
ja myönnettiin toimikunnan jäsenille
vastuuvapaus. Punkaharjun lomaosak-
keen märkätilojen korjaus tuli maksa-
maan viime vuonna yli 16 000 €. Käyt-
töaste oli noin 44 %.

Toimintakertomuksesta ilmeni, että
viime vuosi oli meillä Porvoossa järjes-
töllisesti rauhallinen. Kemianliiton val-
tuustovaalien äänestysprosentti oli am-

mattiosastossa ilahduttavat 70%, kun se
koko liiton toimialueella jäi 50,5%:iin.
Työehtosopimus, joka tuli voimaan 8. ke-
säkuuta 2007, on voimassa vuoden 2010
tammikuun loppuun. Ammattiosastom-
me oli aktiivisesti vaikuttamassa siihen,
että sopimusalamme ei suostunut liiton
monilla muilla sopimusaloilla toteutet-
tuun työaikauudistukseen, jolla Pekkas-
vapaat hävitettiin. Uudistuksen uhreiksi
joutuneet työpaikat ovat jälkikäteen tur-
haan protestoineet liiton suuntaan. (HLT)
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Elämme epävarmuudessa, jossa tulevaisuus tuntuu ole-
van hämärän peitossa. TEAM-hanke sai kemianliitos-
sa taakseen äänestäjien enemmistön ja hanke etenee
liittotasolla eteenpäin. Tuntuu olevan tärkein hanke
liiton herroille. Olisiko siinä kuitenkin syytä ottaa
aikalisä ja keskittyä ay-liikkeen perustehtävään, joka
on edunvalvonta?

Mikäli TEAM-suurliitto toteutuu, heijastuu se varmaan-
kin jotenkin ammattiosastomme toimintaan. Miten, sii-
hen en osaa vastata. Rakentuupa ylätasolle minkälai-
nen byrokratiaviidakko tahansa, on meidän tehtäväm-
me toimia täällä perustasolla kuten tähänkin asti ja
pitää ammattiosaston keskeisenä tehtävänä edunval-
vontaa. Kaikki muu suurliittohankkeen tuoma sälä on
toisarvoista.

Talouskriisi on yskittänyt muovin myyntiä pitkin talvea
ja tulevaisuuden kysyntää ja hintoja ei kukaan tiedä.
Borealiksessa ei ole ollut lomautuksia ja irtisanomisia,
tosin SL-300 pantiin kysynnän loputtua pakettiin. Käy-
dyistä yt-neuvotteluista selvittiin ilman irtisanomisia.

Kunnossapidossa ja tuotannossa on sen sijaan henki-
löstöllä ongelmia. Borealis on ilmoittanut suunnitel-
masta oman kunnossapidon vahvuuden pudottamises-
ta noin sataan henkilöön. Tämä toteutettaisiin siirtä-
mällä osa kp-töistä mahdolliselle kumppanuusyhtiölle.

Puheenjohtajan pääkirjoitus:

Jari Voutilainen

Isoja asioita
monella rintamalla

Parilta tuotantolinjalta on tullut työnantajan esityksiä
”yövuoron keventämisestä” siirtämällä operaattoreita
ja töitä päivävuoroon. Kyse ei ole työhyvinvoinnin
edistämisestä vähentämällä yövuoroa tekevien mää-
rää, vaan päänavaus vuoromiehitysten pienentämises-
sä. Ja tuskinpa töiden siirtäminen päivävuoroon onnis-
tuu noin vain. Ainakin muovitehtaitten puolella poikke-
avat toiminnot ajoittuvat ilta- ja yövuoroille. Silloin
laitokset yleensä ajetaan korjausta varten alas aamu-
vuoroon, ja illalla kun korjaukset on tehty, ajetaan
laitokset takaisin tuotantoon. Vaikka henkilöstövähen-
nykset toteutuisivat ilman irtisanomisia, menetetään
työpaikkoja ja työt jaetaan jäljelle jääneelle porukalle.

Ammattiosasto on ottanut kielteisen kannan sekä tuo-
tannon että kunnossapidon miehitysten vähennyssuun-
nitelmiin. Herää myös kysymys voimmeko toimia tur-
vallisesti ja tuottavasti liian pienillä henkilömäärillä?

Paljon tuntuu siis olevan epävarmuutta ilmassa. Ak-
tiivisuutta, yhteistä toimintaa ja voimia tarvitaan.
Osallistutaan ja vaikutetaan, sillä ammattiosaston
työlistalla ovat nyt tulevaisuuden kannalta keskeiset
asiat.

Johonkin voimme kuitenkin luottaa, vappu tulee ajal-
laan. Iloista vappua kaikille!

jari.voutilainen@borealiscgroup.com
/ jari.voutilainen@pp1.inet.fi  puh:050-3794235

Toimikunta kokoontuu
Tiistaisin 5. toukokuuta ja 9. kesäkuuta
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Ulkoistaminen on tuttu sana, joka
luo negatiivisia tunteita. Olemme
kaikki nähneet miten nykyinen kun-
nossapidon kumppani YIT kohtelee
ammattiosastomme jäseniä eli irti-
sanoo osapäiväiset ja pitkällä sai-
raslomalla olijat.

Konsernitasolla on vuosia ollut vi-
siona Porvoon Borealiksen kunnos-
sapidon mahdollinen ulkoistami-
nen. Valmistelut on nyt aloitettu.
Joku voi ihmetellä, miksi kirjoitan,
että mahdollinen. No siksi, kun on
mahdollista, ettei ulkoistus toteudu-
kaan.

Mistä löytyy yksi osaava kump-
pani, joka hallitsee kaikki ammat-
tialat yhtä hyvin kuin tämänhetki-
nen oma kunnossapito. Yhtiö on
myös etsimässä monia eri kumppa-
neita, jotka hoitaisivat kukin oman
alansa tai tekisivät yhdessä töitä
nykyisen Borealiksen oman kun-
nossapidon kanssa. Kaikki mahdol-
lisuudet ovat vielä avoinna.

Olen ollut monessa palaverissa,
joissa on informoitu kunnossapidon
tilanteesta. Valmista ei ole tullut juu-
ri mistään. Puhutaan projektista,
josta pitäisi olla valmis suunnitel-
ma, mutta loppujen lopuksi ei ole-
kaan. Tämä kertoo siitä, ettei hom-

ma taida olla hanskassa. Ammatti-
osaston toimikunta otti ulkoistuk-
seen kielteisen kannan. Olisiko täl-
lä syytä suunnan muutokseen? Kyl-
lä on.

Viime viikkoina on alkanut tapah-
tua. Porvoon paikallinen johtotiimi
on saanut konsernilta luvan hoitaa
asian paikallisesti. Johtotiimi rapor-
toi tietysti ylemmälle johdolle. On
hyvä, että saadaan paikallista näkö-
kulmaa asioihin, joskin projektin
lopputulosta on vielä vaikea arvioi-
da. Ammattiosaston toimikunta seu-
raa tilanteen kehittymistä. Kaikki-
en kannalta katsottuna on harmil-
lista, että jo nyt ammattitaitoinen
työvoima hakeutuu naapurifirmaan
töihin. Tämähän ei liene ollut pro-
jektin tarkoitus.

Johtotiimi piti ylimääräisen koko-
uksen 16.4., jossa käsiteltiin pelkäs-
tään kunnossapidon tilannetta. Ko-
koukseen osallistuivat kaikkien
henkilöstöryhmien edustajat. Koko-
uksen sisältöön en voi tässä vielä
ottaa kantaa, mutta kunnossapidon
henkilöstölle pidetään infotilaisuu-
det, jonka jälkeen asiaa voi vasta
kommentoida. Henkilöstön kannal-
ta asia on kiusallinen ja monen työ-
motivaatio kärsii, joka on aika ym-
märrettävää.

…ja tuotannosta
Tuotanto on älttynyt työntekijöiden
vähennyksiltä, mutta ei enää. Tuo-
tanto on samassa veneessä kunnos-
sapidon kanssa. 17.3. minulle ilmoi-
tettiin, että PP:n ja LDPE:n tuotan-
non yövuoroa aiotaan keventää siir-
tämällä kriittisiä töitä päivään.
Tämä ei sinänsä ole huolestuttavaa,
mutta samalla vähennettäisiin yö-
vuoron miehitystä. Tätä ei ammat-
tiosaston toimikunta hyväksy. Vaik-
ka vähennykset hoidettaisiin nor-
maalin poistuman ja eläköitymisen
kautta, jäljelle jäävä miehitys jou-
tuu entistä kovemmalle. Luotetta-
valta taholta olen kuullut, että näin
on menetelty aikaisemminkin, mut-
ta päinvastoin eli päivävuorolaisia
on siirretty vuoroon. Näin kun jat-
ketaan tarpeeksi kauan, niin jäljel-
le jää Ojalan laskuopin mukaan 0.
Ei tarvitse siirtää enää ketään.

Tehokkuusajattelu vastaan turval-
lisuus. Joku tässä mättää. Yövuoros-
sa ei kukaan voi olla terävimmillään
ja näin ollen tarvitaan tarpeeksi mie-
hitystä turvaamaan tasainen ja en-
nen kaikkea turvallinen tuotanto.

Hyvää vappua kuitenkin kaikille,
kaikesta huolimatta!

Väkeä vähennetään
kunnossapidosta…

Esa Vainonen

www.pekemantyontekijat.fi
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Työsuojeluvaltuutetun
palsta

Pasi Mäntysaari

Alku aina hankalaa
”Aina”- sana ei sovi alkuvuotemme
tapaturmakehitykseen. Päävamma
henkilölle olosuhteessa, jossa näky-
vyys, työtapa ja suojainkäytäntö ovat
osasyynä, on ikävä seuraus. Proses-
sin tai laitteen häiriökäyttäytyminen
tai näiden vanhuus voivat aiheuttaa
yllätyksiä, mikäli niitä ei ole ajoissa
huomioitu ja asialle saatu korjausta.
Jälkijättöinen asioihin tarttuminen on
toteutunut jos yhtiön sisällä on sat-
tunut vastaavia tapauksia aiemmin.
Silloin voi vain ihmetellä tapaa toi-
mia reagoinnin ja vahingoista oppi-
misen suhteen.

Ammattimies on ammattimies
Voisin pitää itseäni suurena seikkai-
lijana, extreme – taiteilijana tai ko-
helina monen kokemukseni kautta.
Puun kaato on taiteenlaji ja ammat-
tilaisen taidonnäyte, jonka minäkin
oletin hallitsevani. Suuri jäätynyt leh-
mus oli odottanut useita vuosia kar-
simista ja talven aikana tuo operaa-
tio oli suoritettava. Hyvinkin simp-
peli ”typistys” tuli kuitenkin hoitaa
aika korkealta. Itse toimenpide ei niin
riskialtis ollut, ja riittävät suojaimet
olivat käytössä. Tuli jopa huomioitua
parikeinun suojaus vaaravyöhyk-
keellä. Vauriot olivat kuitenkin työn
suorituksen jälkeen kohtuuttomat ja
pääsin huokaisemaan helpotuksesta,
ettei lisävaurioita syntynyt. Puun
kaadon osaava kaverini kertoi myö-
hemmin puhelimessa, kuinka paina-
va voi jäätynyt lehmuksen runko olla
ja arvio puun korkeudesta voi hyvin-
kin pettää. Niinhän siinä kävi, että
runko pudotessaan oli raskas ja sen
oksa aiheutti parikeinun osittaisen

murskautumisen ja sattuipa yksi
oksa yltämään jopa terassin sisälle
asti. Manaukset olivat turhat kun va-
hinko oli jo sattunut. Nyt minua
odottaa ylimääräiset työt keinun kor-
jaamisessa ja kustannuksia syntyy.

Ydinosaaminen ja ammattitaito
Pitkäaikainen kokemus olosuhteis-
ta, työpaikasta, prosesseista ja taus-
talla ammattitaito on osa turvalli-
suutta. Kun tiedetään varautua ko-
kemuksen pohjalta tilanteisiin, joita
ei ole kirjoihin kirjoitettu ja jotka
ovat poikkeavia normaalista toimin-
nasta. Kun osataan jo tuntemuksel-
la (näkö, kuulo, tunto) arvioimaan
mikä on pielessä tai mitä työltä vaa-
ditaan ja pystytään nopeasti reagoi-
maan ”merkkeihin”, antamaan en-
siapu ja ryhtymään korjaaviin toi-
menpiteisiin. Näin tuotetaan turval-
lisuutta ja työnantajan kantilta myös
säästetään rahaa. Kun suunnitelmis-
sa on ulkoistaa kunnossapitotoimin-
toja ja eräänä taka-ajatuksena on
säästää rahaa niin miten käy tuon tur-
vallisuuden? Kokemuksen ja tutki-
muksien perusteella yhteisen työpai-
kan turvallisuuden varmistamisessa
voi tulla ongelmia. Epäselvyydet
työturvallisuus- ja työterveysjärjes-
telmissä ja työpaikan tuntematto-
muus ovat selkeitä riskitekijöitä.
Vakiintunut ja turvallinen lähtötilan-
ne voi hyvinkin näin ollen kokea
kolauksen ja suunnitellut säästöt ei-
vät toteudu tai aiheuttavat turvalli-
suuden saralla ongelmia.

Tiedottaminen
Olenko uhkarohkea vai ajattelema-
ton, kun tuon esille omia huonoja ko-

kemuksia. Tieto tuo usein tuskaa sa-
notaan, mutta toivon tuskaisten ko-
kemusten tuovan oppia. Tiedottami-
sessa voi epäonnistua. Epätarkka ja
suunnittelematon Teknisten Palve-
luiden osaston ulkoiluttamishank-
keen tiedottaminen toi kohderyhmäl-
leen epävarmuutta, turvattomuutta ja
pahaa oloa. Kun työsuhteen jatkumi-
nen tai työnantajan vaihdos on vaa-
kalaudalla, niin ilmapiirin heikkene-
minen on odotettavissa. Mitkä ovat
toimenpiteet tilanteen parantamisek-
si?

Sattuu
Lähitulevaisuuden suunnitelmat me-
nevät myttyyn ja ihmettelen, miksi
näin kävi. Ajatuksia, liukastuttuani
täysin tietoisena riskeistä, joita jään-
kirkas tienpinta minulle aiheutti.
Kirosanat eivät helpota oloa, kun on
rajoitteita, joita kivut tuottavat työn-
tekoon ja mieltä ahdistaa. Näitä aja-
tuksia liikkuu myös monen vajaa-
kuntoisen mielessä. Rajoituksien
tuoma muutos elämään ja ehkä sen
tuoma ahdistus, voivat olla monelle
henkilölle ylivoimaisia. Työkaverei-
den tuki ja ymmärrys tilanteeseen
ovat työyhteisössä hyvin tärkeitä
antaen mahdollisuuden henkilöille
jaksaa ja kestää.

Moni tuntee kunnon olon
Noin 140 henkilöä otti osaa Kunnon
Olo kampanjaan, joka toivottavasti
tuottaa menestyksen henkilökohtai-
sessa tavoitteessa mahdollisimman
monelle siihen osallistujalle.

Turvallista kesää!
yhteistyöterveisin Pasi
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Ammattiosasto seuraa tarkasti Borealiksen suunnitteleman
kunnossapidon ulkoistamisen etenemistä

Pekeman Työntekijät ry:n kannanotto:

Borealis on ilmoittanut aloitta-
vansa valmistelut Porvoon kun-
nossapitotoimintojen siirtämi-
seksi ulkopuolisen yrityksen teh-
täväksi. Yhtiön ilmoituksen mu-
kaan parhaillaan on menossa sel-
vitysvaihe, jossa kartoitetaan
kunnossapidon ydintoiminnat,
jotka mahdollisesti jäisivät Bo-
realiksen omiksi toiminnoiksi.
Selvitystyö ja mahdollisen ulko-
puolisen kumppanuusyrityksen
valitseminen toteutetaan vuoden
2009 aikana.

Ammattiosasto ei hyväksy kunnos-
sapidon toimintojen ulkoistamista.
Huomioiden jo nytkin ongelmalli-
sen taloustilanteen ja sen aiheutta-
mat moninaiset kustannussäästöt,
ulkoistaminen lisäisi edelleen Por-
voon kunnossapitokustannuksia lä-
hivuosien aikana. Tämä olisi koko
Porvoon tuotantopaikkakunnan,
sen kunnossapitotoimintojen toi-
mintavarmuuden ja henkilöstön
kannalta kohtuuton rasite.

Mikäli Borealis jatkaa ulkoistami-
sen selvitystä, tulee ammattiosas-
to tarkasti valvomaan työntekijöi-
den etuja. Emme tule hyväksy-
mään irtisanomisia.

Ammattiosaston toimikunnalla on
valmius kokoontua tarvittaessa
nopeasti, mikäli ulkoistamisasias-
sa tulee esille työnantajan konk-
reettisia toimenpiteitä tai esityk-
siä.

Kesäpäivät järjestetään tänä vuon-
na Hämeenlinnassa Verkatehtaan
ympäristössä 22.-23.8.2009.Lauan-
taina Tapahtumatorilla tapahtuu: Eri
teemoilla toteutettuja hauskoja, viih-
teellisiä ja hyödyllisiä standeja, joil-
la kävijät voivat osallistua aktiivises-
ti tai halutessaan seurata sivusta ja
kannustaa toisia. Ohjelmassa on eri-
laisia taito- ja tarkkuuslajeja, nau-
rujoogaa, niska-hartiajumppaa, chi-
ballia, tanssia, sauvakävelyvinkke-
jä, taidegalleriaa, viidakkorummut,
yhteislaulua, livemusaa, hauskoja
visailuja sekä erilaisia mittauksia ja
tietoa oman hyvinvoinnin hoitami-
seen. Lauantaina pelataan myös pe-
rinteinen salibandy-turnaus.

Lauantain iltajuhlassa Vanaja-sa-
lissa tarjotaan hyvän ruuan ja juo-
man lisäksi liveorkesterin kanssa to-
teutettu tanssikilpailu Suomen etu-
rivin artistien tuomaroimana ja ve-
tämänä. Kilpailun tauolla nähdään
ihmiskeholla toteutettu konsertti. Il-
tajuhla huipentuu livemusiikkiin ja
tansseihin.

Kemianliiton kesäpäivät 2009
Sunnuntaina yhteinen ohjelma al-

kaa Vanaja-salissa improvisaatio-
teatteriesityksellä. Sen jälkeen lau-
letaan yhteislauluja livebändin säes-
tyksellä Vallu Lukan johdolla. Oh-

Vuoden 2008 kesä-
päiväristeily Silja
Europalla kokosi
2700 kemianliitto-
laista

jelma huipentuu Pepe Willbergin
esiintymiseen. Verkatehtaan yhtey-
dessä toimivalla Suisto Klubilla on
tilaisuus laulaa karaokea lähes koko
lauantain ja sunnuntaiaamupäivän.

Ilmoittautuminen
Sitova ilmoittautuminen tapahtuu 29.5.2009 mennessä maksamalla

omavastuuosuus 50 € Pekeman Työntekijät ry:n
tilille 535806-20085230

Ilmoittautumisjärjestyksessä 30 ensimmäistä mahtuu mukaan.
Seuraa ilmoitustauluja!
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Pitkät työpäivät voivat vaikuttaa
älylliseen suoriutumiskykyyn, ilme-
nee Työterveyslaitoksen ja Lontoon
yliopiston tekemästä tutkimuksesta.
Suomessa ylitöitä tehdään eniten
kuljetusalalla ja tietotyössä. Tieto-
työhön luettiin hallinto- ja toimis-
totyön lisäksi myös tekninen, tieteel-
linen ja taiteellinen työ.

Kyseessä on laaja seurantatutki-

Vuosipäivä

Tom Lönnqvist, 20 vuotta

Reijo Tolonen, Suomen valkoisen

ruusun ritarikunnan 1 luokan mitali

Seppo Kakko, 30 vuotta

Jukka Saarijärvi, 20 vuotta

Heikki Tammisaari, Suomen valkoisen

ruusun ritarikunnan mitali

Mitsuo Takayama, 20 vuotta

Tämän vuoden Borealiksen vuosipäivänä palkittuja työntekijöitä alkaen vasemmalta:

Ylityöt heikentävät
älyllistä suorituskykyä

Palkkatyöläinen 1/2009:

mus, jossa verrataan, miten työ-
päivän pituus vaikuttaa älylliseen
suorituskykyyn. Tulokset antavat
selviä viitteitä siitä, että pitkät työ-
päivät haittaavat yksilön terveyttä
ja toimintakykyä. Havaitut yhtey-
det olivat kasautuvia; mitä enem-
män ylityötä, sitä heikompaa oli
suoriutuminen testeissä. Syytä sii-
hen, miksi pitkät työpäivät heiken-

Veijo Perämäki, 20 vuotta

Asko Roiko, 20 vuotta

Christina Malmborg, 20 vuotta

Jouni Metelinen, fenoli- ja aromaattien

saama Murkkupalkinto

Aku Manninen, HSE-kunniamaininta

Jari Ryttäri, 20 vuotta

tävät älyllistä suoriutumiskykyä, ei
vielä tiedetä. Taustalla saattaa olla
esimerkiksi lisääntyneet unihäiriöt,
masennus, epäedulliset elämäntavat
ja verisuonisairaudet.

Tutkimusprofessori Mika Kivi-
mäen mukaan tutkimuksia on jat-
kettava, jotta saadaan selville, lisää-
vätkö ylipitkät työpäivät dementi-
an vaaraa.
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Parempi myöhään…
Olefiinilla operaattorina työskente-
levä Jaakko Skaffari teki elämänta-
pamuutoksen puolitoista vuotta sit-
ten. Fysiikan rapautuminen oli pit-
källä, sillä liikunta oli jäänyt kym-
meniksi vuosiksi. Nyt mies kertoo
jaksavansa taas paremmin ja saa-
vansa enemmän irti sekä työstä että
omastakin elämästä.

Olen sitä mieltä, että onnistuin
jatkamaan työuraani tällä ratkai-
sulla – ja halvalla! Jatkan hyvissä
voimissa 63-vuotiaaksi, joka oli
vaakalaudalla niihin aikoihin kun
täytin 60.

Jaska tuli taloon vuonna 1976. Vuo-
ro-operaattorin tehtävien ohella hän
toimi aktiivisesti työsuojelupuolel-
la vv. 1987-2002 ja vuoron- sekä
osaston luottamusmiehenä vuodesta
88 viime vuoden loppuun asti. Mu-
kaan on kuulunut ammattiosaston
toimikunnan jäsenyys ja monenlai-
sia kehitysryhmätöitä. Nyt hän on
jättänyt nämä tehtävät nuoremmil-
le, tavoitteenaan päästä parin vuo-
den kuluttua terveenä eläkkeelle.

Mitä tapahtui?
- Lääkäri totesi verenpaineen

nousseen ja sokerien olevan kohol-
laan. Jaska oli nuorempana harras-
tanut salipelejä, mutta polvivam-
masta hyvän syyn saatuaan jättänyt
itsensä rääkkäämisen viideksitois-
ta vuodeksi. Niinpä myös lihaskun-
to oli rapistunut, kun työn fyysinen
kuormituskin on tavallisesti alhai-
nen.

Tartuitko Borealiksen kuntokam-
panjointiin?

- En henkilökohtaisesti tarttunut
Sportti-Spurttiin, mutta sain hyvän
motivaation siviilistä.

Tuli elämänmuutoksia ja löytyi
sellainen kumppani, joka harrastaa

Jaakko Skaffari:

liikuntaa ja vei mukanaan. Jaska nä-
kee työpaikan satsaamisen liikun-
nan tukemiseen silti tärkeänä. Aina
on kyse pohjimmiltaan omasta ha-
lusta, mutta sysäystäkin tarvitaan.

Nykyinen vuorojärjestelmä mah-
dollistaa paremmin säännöllisen lii-
kuntaharrastuksen. Ei vanhakaan
sitä estänyt, itselläni kyse oli omas-
ta saamattomuudesta. Polkupyörän
hankinta ja muita hetken inspiraa-
tioita tuli aikaisemminkin, mutta
pitkäjänteisyys puuttui.

Miten tulokset näkyvät?
- Veriarvot ovat kunnossa. Muis-

sa testeissä en ole käynyt, mutta
ikään nähden kunto on nyt hyvin-
kin keskitasoinen. Nyt jaksaminen
on aivan eri luokkaa, milloin töis-
sä sattuu fyysistä rasitusta kohdal-
le. Henkisen vireyden parantumis-
ta pidän erittäin tärkeänä. Mitään
erikoista ruokavaliota en ole alka-
nut pitämään, mutta tulokset näky-
vät vaa’alla, vaikkei koskaan var-
sinaisesti ylipainoa ole ollutkaan.

Kuusikymppisenä voi ihan hyvin
muuttaa elämäntapojaan ja siitä on
hyötyä, vakuuttaa Jaakko Skaffari.
Hänellä on edelleen varaa likistää
lisää, sillä tupakkakopissa hän vä-
lillä istuskelee. Tähän Jaska kuiten-
kin naurahtaa, että paheiden sum-
ma on ihmisellä vakio.

Jaska ei ollut hiihtänyt 40 vuo-
teen. Talvella 2008 hän kuitenkin
osti sukset ja kuluneena talvena
hiihti jo 300 kilometriä. Lumetto-
mana aikana lenkkeillään jalkaisin
ja nyt hän on aikeissa aloittaa sau-
vakävelyn.

Suosittelen kunnon ylläpitämisen
aloittamista kaikille iästä riippu-
matta, joka ei ole sitä jo tehnyt!
Omaa kehoa kuunnellen ja hyvän
kaverin kanssa. Siitä on aina hyö-
tyä ja keho kyllä viestittää, jos rääk-
ki menee liiallisuuksiin.

Hannu Lindqvist

Jaakko Skaffari ei pidä muuta kunnon tai kuntoilun seurantaa, mutta
hiihtokilometrit hän kirjaa ylös.
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Varaluoton kynästä

Alkutalven ja kevään aikana on ol-
lut sutinaa monella rintamalla. Liit-
totasolla toiminnallista sähköä ke-
hitti TEAM-liittohanke jäsenäänes-
tyksineen. Valtiovalta puolestaan
järjesti farssinpoikasen eläkesuh-
murointien muodossa.

Työpaikkatasolla tunteita on kuu-
mentanut kunnossapidon ulkoista-
mishankkeet ja yhtiön tavoitteet
vuoromiehitysten tiputtamiseksi.
Ilmapiiriä on hämmennetty muuta-
milla muillakin asioilla aina vuoro-
ruokailun heikennystä myöden.

Team etenee
Jäsenäänestyksen tuloksen perus-
teella hanketta viedään eteenpäin.
Nähtäväksi jää miten eri asiakoko-
naisuudet loksahtelevat paikoilleen.
Niitä kun on jonkin verran. Tärkein
asia meidän sopimusalamme osal-
ta on että se säilyy nykyisessä laa-
juudessa niin että olemme siinä am-
mattiosastona mukana.

Tulevan suurliiton ensimmäinen
suuri haaste lienee lähestyvä työeh-
tosopimuskierros. On vähintäänkin
mielenkiintoista nähdä miten
TEAM-selviää kun sopimusaloja
on paljon. On erilaisia sopimusala-
kohtaisia ongelmia. Miten sovittaa
yhteen tavoitteita. Mahdolliset työ-
taistelutilanteet ja niistä päättämi-
nen jne. Ongelmaton tulevaisuus
tuskin on. Mutta toivotaan nyt että
tuleva suurliitto selviää näistä isoh-
koista näköpiirissä olevista haas-
teista.

Vanhasen eläkeideointia
Niin se valtakuntamme pääideoit-
sija keksi hiihtoretkellään nostaa
yleistä eläkeikää ja vielä ihan ilmo-

tusluonteisena asiana. No siitähän
äläkkä nousi. Ei yksin ideasta vaan
myös menettelytavasta. Eläkeasioi-
ta kun on vuosikymmenet valmis-
teltu kolmikannassa. Nyt sitten
Matti ajatteli ettei tarvitse edes neu-
votella. Onhan se hänen ajatusmaa-
ilmansa vähän outo kun nykyisin
nuorillekaan ei tahdo töitä löytyä.
Meidän vanhojen pitäisi sinnitellä
aina kuopan reunalle asti niin, ettei
eläkepäivistä ehdi nauttimaan aina-
kaan terveenä. On tietysti sellaisia
vähemmän kuluttavia ammatteja
joissa on jopa mielekästä jatkaa pi-
tempäänkin. Harvassa ne kuitenkin
ovat. Vuorotyö ja yleensä tehdastyö
on sen verran rassaavaa että eläke-
iän nostoille ei todellakaan ole min-
käänlaisia järkiperusteita. Päinvas-
toin vuorotöissä ja muissa raskais-
sa ammateissa eläkeikää pitäisi
alentaa nykyisestä.

Miehitykset suurennuslasin alla
Miehitykset ja niiden pienentämi-
nen tuntuu olevan jonkinlainen pak-
komielle kun yhtiö hakee säästöjä
kaikilla rintamilla. Työturvallisuus
tuntuu joskus unohtuvan kun visi-
oiden käytännön toteutusta haetaan.
Myöskään tuloksen teon ja tehok-
kuuden nimissä perusteita vähen-
nyksille ei ole olemassa. Onhan
Porvoon laitokset kuuluneet jo vuo-
sia yhtiön parhaiden laitosten jouk-
koon.

Tuntuu vähän siltä että visioita on
vietävä toteutusta kohti kun konser-
nin suuntaan on niin luvattu. Sillä-
kin uhalla että sillä vaarannetaan
työturvallisuutta ja käytännön toi-
mintaa työpaikoilla. Työ ja ympä-
ristöturvallisuuden kannalta paras

vaihtoehto on se että meillä on ta-
saiset miehitykset vuorokauden jo-
kaisena tuntina. Teemme töitä hii-
livetyjen keskellä ja mahdolliset
ongelmat eivät valitse vuorokauden
aikoja. Käytännössä saamme tämän
todeta lähes päivittäin. Mielestäni
olisi syytä lähteä miettimään vaih-
toehtoisia toimintamalleja säilyttä-
en pohjana nykyiset vuoromiehityk-
set. Kevennyssuunnitelmat, jotka
väistämättä ovat turvallisuusriski,
on syytä unohtaa.

Kumppanuus tavoitteena
Se on jonkinlainen muoti-ilmiö tämä
ulkoistaminen. Esimerkkejä maail-
malta löytynee jonkin verran. Sääs-
töjä tässäkin ollaan hakemassa. Käy-
täntö lienee kuitenkin toinen. Käsi-
tykseni on että ulkoistamalla osan
toiminnasta kunnossapidossa ei pit-
källä tähtäimellä säästetä. Päinvas-
toin kustannukset pitkässä juoksus-
sa tulevat kalliimmaksi kuin jos jat-
kettais nykyisessä toimintamallissa.
Puhutaan ydinosaamisesta ja sitten
siitä mikä voitaisiin siirtää kumppa-
nille. Outoa ajattelua. Olemme töis-
sä suuressa hiilivetykeskittymässä.
Täällä ei yksinkertaisesti ole muuta
kun ydinosaamista vaativaa työtä.
Jos muuta puhutaan se on jo poru-
kan ammattitaidon halveeraamista.
No selvitykset tuntuvat jatkuvan ja
kaikki on vielä hämärän peitossa.
Henkilöstön kannalta on ikävää tämä
epätietoisuus. Kesää ja lomia kohti
ollaan menossa. Ei siinä ilmapiiristä
tunnuta välittävän jos uutispommi
odottaa lomilta palattaessa.

jatkuu sivulla 10

Kari Koistinen
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Sumussa seilataan
Maailmanlaajuisen laman vaikutuk-
sista uutisoidaan päivittäin. Ei kai
liene paikkakuntaa missä YT-neu-
votteluja ei olisi jossain firmassa
käyty. Kilometritehdas on monen
kohtaloksi koitunut. Pakkolomat
ovat myös arkipäivää monessa yri-
tyksessä. Borealiksen osalta olem-
me välttyneet ja toivon mukaan tu-
lemme välttymään näiltä ikäviltä
uutisoinneilta.

Kemianteollisuus on suhdanne-
herkkä ala. Ylä ja alamäkiä on ollut
historiassa aiemminkin. Alamäistä
on selvitty ja selvitään varmasti täs-
täkin. Nyt olis kuitenkin tärkeää et-
tei tehtäisi mitään lyhytnäköisiä
päätöksiä. Yhtiön tulee muistaa että
henkilökunta on se tärkein voima-
vara myös huonoina aikoina. Taka-
vuosien kömmähdyksistä tulisi ot-
taa opiksi. Olen vuosia jankuttanut
yhteistyön puolesta. Se kun on mie-
lestäni se ainoa oikea tapa puolus-
taa Porvoon laitosten työpaikkoja ja
kehittää niitä myös jatkossa. Yhteis-
työ toimiakseen edellyttää kuiten-
kin henkilöstön aitoa kuulemista ja
mielipiteiden huomioon ottamista
kaikessa päätöksenteossa. Tässä ois
vielä paljon parantamisen varaa.

Vappu ja siihen liittyvät juhlinnat
ovat pian käsillä. Tällä kertaa mei-
käläisen vuorolista kertoo että se on
vapaa. Hyvä näin.

Hyvää vappua !!

jatkoa sivulta 9
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Turwa
Sähkönteko on tehdastoimi, joten turwallisuus pitää huomata. Latauksen
kestäessä on kaikki syy käyttää kypärätä eli kowaa hattua (8). Parhaim-
mat kowahatut on warustettu woimajuomin (9).

Aurinkoisena kewäisenä päiwänä
Jos talouteesi kuuluu tahi muuten on käytettäwissä aurinkoken-
nosta itsensä lataawa walolyhty (1), annat sen latautua ilman
edestä pitkin päiwää.

Illan tullen otat lyhdyn AA-akkupatterit (2) käyttöön, yhden
kerrallansa. Käytät joululaatikossa seurannutta Mobile Char-
geria (3) siirtääksesi aurinkowirran telefooniisi (4) ja rupeat te-
lefoneeraamaan.

Ilmaista Wappuwirtaa telefooniin
Borealis Ltd jakoi taas jouluksi oiwat lahjat. Elintarpeiden ohella laatikosta löytyi sähkönteko-
kaluja, joita woidaan sopeuttaa ilmaisen sähköwoiman tuottamiseen. Näin ei Lilius pääse enää
kukkarolle kun haluat soitella kullalle eli waikkapa useammillekin kullille kunakin iltana. Näin
se tapahtuu:

Virike toivottaapi

Wirikkeellistä Wappua itse kullekin!

Pilwisen wihurin päiwänä
Milloin aurinkokenno ei lataa lyhdyn akkuja
kyllin, on otettawa käytettäwäksi wippaskei-
no. Borealiksen joululaatikossa seurannut
weiwattawa generaattoriwalo (5) hywin kor-
waa auringon, jos wain ranne toimii. Asetat
weiwilampun lyysäämään (6) aurinkoken-
noon ja weiwaat siihen lisää rannewirtaa wii-
den minuutin wälein. Jo kohta alkawat lyh-
dyn akkupatterit taas täydentyä niin että war-
sin pullistuwatten sähköwirran paljoudesta.
Ja sitten wain akku kerrallansa Mobile Char-
geriin, eikä Liliusta (7) tarwita pilwisenäkään
päiwänä.
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Tilanne 9.4.2009 x = vapaa

PUNKAHARJUN LOMAOSAKKEIDEN
VAPAAT VIIKOT/PÄIVÄT

Viikon vaihtopäivä on perjantai. Vuokra-aika alkaa ensimmäisenä päivä-
nä klo 14:00 ja päättyy viimeisenä klo 14:00. Viikkovuokraukset ovat etu-
sijalla viikonloppuvuokrausta. Vuokrataan myös sopimuksen mukaan.
Esim. päivävuokraus.

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 19 01.05 - 08.05 x x
Vko 20 08.05 - 15.05 x x
Vko 21 15.05 - 22.05 x x

Kesäaika 22.5. - 21.08.2009 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

Ammattiosastomme jäsenille: Talvikaudella hinnat: 100 € viikko tai
45 € viikonloppu tai 20€ vrk.
Kesäkaudella hinnat 150 € viikko tai 70€ viikonloppu tai 25€ vrk.
Muut järjestäytyneet: Viikkohintaan kulukorvauksena 60€ lisäys.

Osallistu sinäkin työväen juhlapäivän

tapahtumiin koko perheen voimin!

ILOISTA VAPPUA!


