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Kemianliitto järjesti kesäpäivät täl-
lä kertaa Savonlinnassa. Historial-
lisessa ympäristössä Olavinlinnas-
sa ja Savonlinnan Kasinolla 11.-12.
elokuuta pidettyihin tilaisuuksiin
osallistui puolitoista tuhatta kemia-
laista. Tapahtumaa vietettiin samal-
la liiton 110-vuotista historiaa muis-
taen.

Kemianliiton 110 vuotta täyttyi
kun perustamispäiväksi lasketaan
16.8.1897, jolloin perustettiin Suo-
men Jalkinetyöväen Liitto. Perus-
tavan kokouksen puheenjohtajana

Kesäillan auringossa kylpevä Savonlinnan Kasinon vanha
puupuoli on säilyttänyt nostalgiansa läpi vuosikymmenten.

toimi tunnettu työväenliikkeen
uranuurtaja, suutari Eetu Salin.
Tuon ajan henkeä kuvattiin Olavin-
linnassa useamman lyhyen näytel-
män avulla.

Olavinlinnan pääjuhlassa puhui
puheenjohtaja Timo Vallittu. Yllä
mainittujen näytelmien lisäksi kon-
sertoivat Marika Krook ja Pentti
Hietanen. Iltajuhla ja illallinen oli
järjestetty Savonlinnan Kasinolle,
jonka sekä uusi että vanha nostal-
ginen puurakenteinen osa olivat
kemialaisten käytössä. Kesäpäivien

ohjelmaan ei kuulunut perinteisiä
kisailuita, mutta illan kohokohtana
osanottajat ja koko Savonlinna sai-
vat kokea railakkaan ilotulituksen.
Toisen päivän puheen piti liiton sih-
teeri ja musiikkipuolesta huolehti
Laura Voutilainen.

Uuden uhkan koko kesäpäivien
jatkumiselle tuo valmisteilla oleva
liittofuusio. Vaisu epäluulo kalvaa;
kuopataanko kesäpäivät Teamin
kasvattaessa järjestön hallitsematto-
man kokoiseksi?

Sivulle 2
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Kauniina kesäviikonloppuna Savonlinna on edustava kappale Suomea samoin kuin
koko seutu maisemineen. Liittoon on liittoutunut uutta väkeä, mutta alkavatko
vanhat jo väsyä? Pekemalaisten bussi teki matkan Savon maalle kovin vajaana.
Osanotto alkaa pudota alle kipurajan, mutta he, jotka osallistuivat, saavat taas kerran
muistella retkeä hilpein mielin. Käyttöön oli varattu koko upouusi Kerimaan
metsähotelli upeine huoneistoineen.  (HLT)

Liiton kesäjuhla
Savonlinnassa

Etusivulta

Marika Krook on kansainvälisen
luokan tähti

Pentti Hietasen vakuuttava tulkin-
ta Granadasta

Pekemalaisia

Olavinlinnan

sillalla
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❑  Tilastokeskuksen työllisyys- ja
työttömyysluvuista innostuneet po-
liitikot ja oikeiston komentamat tie-
dotusvälineet ovat julistaneet Suo-
men täystyöllisyyden maaksi. Samat
tahot valittavat myös huutavasta työ-
voimapulasta, joka haittaisi jo koko
talouden kehitystä. No, tällaista työ-
voimapulaa ei tietenkään ole, sillä
hallitsevan eliitin johtopäätökset pe-
rustuvat eräänlaiseen tempputilas-
toinnin vääriin lukuihin ja tietenkin
heidän useasti julkituomaansa ha-
luun muuttaa kokoaikaiset työsuh-
teet joustaviksi pätkätöiksi.

❑  Tilastokeskuksen työvoimatut-
kimuksen mukaan elokuun lopussa
oli työttömiä 162 000 henkeä ja
työttömyysprosentti sen mukaan
olisi 5,9. Tutkimuksen onttoutta
kuvastaa sekin, että samanaikaisesti
työttömyyskassojen päivärahojen
sekä työmarkkinatuen saajina oli
lähes 210 500 henkeä. Täystyölli-
syyttäkö?

❑  Työministeriön elokuun katsauk-
sessa ollaan lähempänä totuutta: työ-
voimatoimistoissa oli 425 000 työn-
hakijaa, joista yrityksissä työssä ole-
via 72 700. Erotus eli työttömänä

olevia oli siis reilu 352 000. Tämä
on ministeriön työllisyyskatsaukses-
sa työtä vailla olevien luku, ns. laa-
jan työttömyyden luku, joka perus-
tuu todellisiin rekisteripohjaisiin tie-
toihin, ei ihmeellisiin otantatutki-
muksiin. Ero tilastokeskuksen
162 000:teen on valtava.

❑  Vanhasen-Kataisen hallitus hai-
kailee Suomeen mittavaa määrää ul-
komaisia työntekijöitä. Aina niin
pyyteetön kapitalistien edunajaja ja
”kansakunnan pelastaja”, Elinkei-
noelämän keskusliitto EK, vaatii
hallitukselta pikaisia toimia ulko-
maisen työläisarmeijan saamiseksi.
Perusteena työperäisen maahan-
muuton kiihdyttämiseen käytetään
tilastokeskuksen tapaisia työttö-
myyslukuja; Suomeen on muka tul-
lut hirvittävä työvoimapula, joka
vaatii tuhansittain ulkomaalaisia
työntekijöitä. Aikaisemmin maa-
hanmuutto on perustunut hädän-
alaisten ihmisten humanitaariseen
avustamiseen, mutta nyt sitä halu-
taan kansallisista taloudellisista läh-
tökohdista. ”Kansalliset taloudelli-
set lähtökohdat” tarkoittavat käy-
tännössä sitä, että kapitalistit tarvit-
sevat ulkomailta väkeä hanttihom-

miin, joilla osaltaan murretaan suo-
malaista palkkatasoa.

❑  EK:n haluamaan työperäisen
maahanmuuton voimakkaaseen li-
säämiseen liittyy monia asioita. Ul-
komailta tulevilla pitää olla kaikki
samat perusedellytykset kuin meillä
suomalaisilla.  Maahanmuuttajat tar-
vitsevat perheilleen asuntoja, päivä-
hoito-, kielikoulutus-, tulkki- ja mui-
ta koulutuspalveluja. Se maksaa pal-
jon ja voi aiheuttaa monenlaisia on-
gelmia.

❑  Suomessa on 100 000 alle 25-
vuotiasta työtöntä tai vailla koulutus-
paikkaa olevaa nuorta. Miksi näitä
syrjäytymässä olevia nuoria ei kou-
luteta ammattityöhön? Onko syynä
se, että kapitalistit eivät sillä konstilla
saa halpaa työvoimaa; ei puoli-ilmai-
sia metron siivoojia, minimipalkalla
pitkää työpäivää painavia hitsareita
tai vaikkapa pätkätyötä tekeviä joka
lähtöön. Työperäisen maahanmuu-
ton laajentamisessa on yksinkertai-
sesti kyse ulkomaalaisten työnteki-
jöiden hyväksikäytön lisäämisestä.
Näistä lähtökohdista vähempikin ko-
heltaminen työperäisen muuton laa-
jamittaisesta lisäämisessä riittäisi.

Pääluottamusmiehen
kommentteja

Hannu Tuominen

Toimikunta kokoontuu
Torstaina 4. lokakuuta
Tiistaina 6. marraskuuta
Tiistaina 11. joulukuuta
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Työsuojeluvaltuutetun
palsta

Pasi Mäntysaari

Yllätys
Koskaan ei tiedä milloin, missä ja
miten tapaturma voikaan ”putkah-
taa” esille. Vuoden aikana neljän-
neksi tapaturmaksi luokiteltu, ei
poissaoloon johtanut tapaturma,
aiheutui viimeistelemättömästä kä-
sikaiteen hitsaussaumasta. Metal-
likaiteen tukipilarin alapuolelle lii-
tyntäsaumaan oli jäänyt hitsaus-
kuonasta terävä piikki, johon käsi
osuessaan johti henkilön käteen
syvän ompelun vaatiman toimen-
piteen. Kivulias ja paljon verta
vuotava haava olisi ollut vältettä-
vissä ennakoivilla toimenpiteillä.
Tapaturman jälkeen näitä hitsaus-
kohteita on syytä tarkastella uusin
silmin vastaavien tapaturmien eh-
käisemiseksi.

Poikkeamat
Niinkin pienestä asiasta kuin hen-
kilökortin mukana olosta ja esillä
pitämisestä rakennustyömaalla voi
saada kehotuksen viranomaiselta.
Laki on kuitenkin yksiselitteinen
ja poikkeamia eivät viranomaiset
voi antaa. Näin kävi meidän sei-
sokkityömaalla, jossa viranomai-
set olivat olleet tarkastuskäynneil-
lä. Lisäksi tuli yksiselitteisesti sel-
ville puutteet kulunvalvonnassam-
me ja tietoisuudessa alueella työs-
kentelevistä. Aika kuluu ja ympä-
ristö muuttuu ja vaateet henkilö-
turvallisuuden ja alueturvallisuu-
den suhteen muuttuvat…

Talvi
Kesä on auttamattomasti takana-
päin ja se oli joillekin säiden puo-
lesta suotuisa tai ei. Prosessiolo-

suhteet tulevat muuttumaan jäl-
leen. Pakkanen, tuuli, lumi ja jää
ovat taas vaikeuttamassa työsken-
telyä tuoden omat riskinsä liikku-
miselle ja työn tekemiselle. Toi-
mitusjohtajan housekeeping -kier-
rokset toivat taas positiivisesti
esille prosessialueiden siisteyden
ja järjestyksen. Eniten mainittavaa
löytyy yhä rakennusten ja varsin-
kin konttorien tilojen käytössä.
Turhaa tavaraa tuntuu kerääntyvän
nurkat ja kaappien päälliset täy-
teen.

Kierrätys
”Pisti” silmään ruokalan alaker-
rassa oleva suunnaton ”saa ottaa”
tyhjien mappien määrä, joka hu-
peni hyvinkin nopeasti. Kierrätys
onkin oivallinen tapa saada turhat
käyttökelpoiset tavarat pois nur-
kista. Konttoritilojen ikkunoiden
uusinta oli hyvä näyttö kierrätyk-
sestä, kun vanhat ikkunat löysivät
heti uuden omistajan. Nyt kun on
menossa muuttohulina konttoriti-
loissa, niin toivottavasti vanhat
kalustot pystytään hyödyntämään
kierrätykseen eikä niitä varastoi-
taisi jemmoihin tai kuormitettaisi
kaatopaikkoja. Yhtiöstä lähtevä
jätemäärä kuormittaa kaatopaik-
kojen lisäksi myös yhtiön rahapus-
sia ja on jokaisen vaikutusmahdol-
lisuuden piirissä. Osa siihen uh-
rattavasta rahasta voitaisiin koh-
distaa järkevämpäänkin kohtee-
seen. Jokaiselle jätteelle löytyy
oma paikkansa ja kun jokainen
omalta osaltaan hoitaa ohjeiden
mukaisen lajittelun, niin homma
on siinä.

Suojaimet
Uudet suojavaatteet ovat herättä-
neet paljon keskustelua. Kysy-
myksiä on tullut niiden suojauso-
minaisuuksista sekä muutosmah-
dollisuuksista. Asusteissa ei ole
palosuojausta, mutta standardin
mukaisesti materiaalin ei tule jat-
kaa palamista. Mikäli työmenetel-
mät tai työolosuhteet vaativat asus-
teilta suurempaa suojausta kemi-
kaalien, kuumuuden tai esim. tu-
len suhteen, niin näissä tapauksis-
sa tulee olla käytössä suojaavam-
mat asusteet. Suojavaatteet ovat
olleet käytössä jonkin aikaa, joten
niiden tiimoilta suoritetaan kyse-
ly lokakuun aikana. Palautteiden
pohjalta muutokset ovat mahdol-
lisia pois lukien Group:n vaati-
mukset standardien ja asusteiden
väristä.

Työsuojeluvaalit
Tänä syksynä valitaan taas yhteis-
työhenkilöitä edustamaan työnte-
kijöitä osastoilla kuin myös hubin
tasolla yhteistyöelimissä. Seuraa-
valle kaksivuotiskaudelle 2008 –
2009 valitaan vuoroittain/osastoit-
tain työsuojeluasiamiehet sekä
työntekijöiden edustajiksi valtuu-
tetut (varsinainen ja varat). Valin-
taprosessi käynnistettäneen loka-
kuun aikana.

Turvallista talven odotusta!
Yhteistyöterveisin Pasi
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Pasi ts-valtuutettujen
puheenjohtajaksi

Porvoon työntekijöiden työsuojelu-
valtuutettu Pasi Mäntysaari tuli syys-
kuussa Shwechatissa Itävallan tuo-
tantopaikkakunnalla valituksi Borea-
lis Groupin työsuojeluvaltuutettujen
eli Safety Delegates Networkin
(SDN) puheenjohtajaksi. Nelisen
vuotta tointa hoitanut norjalainen Roy
Engen jäi nyt Borealiksen ulkopuo-
lelle, kun Ineos osti koko Bamblen
tuotantokeskuksen.

SDN koostuu neljän eurooppalai-
sen hubin eri henkilöstöryhmiä edus-
tavista ts-valtuutetuista. Sillä voisi
olla Borealiksessa nykyistä merkittä-
vämpikin rooli, jos se toimisi pohjois-
maisesti. Pohjoismaissa ts-valtuute-
tun asema valittuna työntekijöiden
edustajana on lakiin nojautuen vah-
va ja meillä sitä tukee poikkeukselli-
sen laaja asiamiesverkosto työosas-
toilla.

Suomessa, Kilpilahdessa ja entisen
Pekeman alueella työntekijöiden it-
sensä masinoimalla työturvallisuus-
työllä on vahvat ja vanhat perinteet.
Vaikka yritys on ottanut vetovastuun,
ovat valtuutetut edelleen kentällä ta-
pahtuvan työn asiantuntijoita.

Valtuutettujen oma verkosto on tär-
keä ja hyödyllinen siinä missä yhti-
ön oman organisaation verkostotkin.
Työturvallisuutta Borealis Groupissa
yhtiön puolella johtaa Ismo Pentti,
joten porvoolaisilla on suoria kana-
via käytössään sekä yhtiön organisaa-
tion että työntekijäedustuksen kaut-
ta. Pasi toteaa verkoston vetämisen
sisältävän haasteita; mm. valtuutettu-
jen välisen keskinäisen yhteydenpi-
don edistämisen.

- Yritän hyödyntää omalta osaltani
tätä verkostoa paikallisen työturval-

lisuuden eteen-
päin viemisek-
si. Yhteistyö
poikii jatku-
vasti ratkaisuja
sen hyväksi ja
jokaisen ei tar-
vitse keksiä
pyörää uudes-
taan. Jokaisen
panosta tarvi-
taan ja yhteis-
työn täytyy toi-
mia.

Porvoossa näemme, että valtuutet-
tujen roolia ja painoarvoa yhtiössä,
joka pyrkii työturvallisuudessa hui-
pulle, voitaisiin korostaa. Hub Fin-
landin työsuojelupäällikkö Tarja
Olander pitää niin ikään SDN:ia ken-
tän äänen kuulemisen kannalta täh-
dellisenä.

- Se on oleellisen tärkeä foorumi
työturvallisuuden kehittämistyössä ja
vaikka se tulee viemään Pasilta jon-
kin verran aikaa paikallisen työn kus-
tannuksella, se pitkällä aikavälillä
palkitsee. Lisäksi Tarja kiittelee Pa-
sia yhteistyökykyisestä asenteesta
työssään.

Kiinteä yhteys CCC:hen
Safety Delegatesien työ linkittyy
CCC:hen. Networkin puheenjohtaja
kutsutaan CCC:n kokouksiin alusta-
maan tärkeimpiä turvallisuusaiheita
siltä pohjalta kuinka henkilöstö nä-
kee asioita. Kolme vuotta sitten sille
laadittiin mandaatti, joka käsiteltiin
CCC:ssä. Siinä todettiin nimen-
omaan puheenjohtajan rooli ja vas-
tuu. Edelleen siihen kirjattiin, että
CCC voi käyttää valtuutettujen ver-

kostoa asiantuntijaelimenä ja voi ni-
metä tarvittaessa valtuutettuja projek-
teihin ja perustamiinsa työryhmiin.
CCC:n puheenjohtaja ja valtuutettu-
jen puheenjohtaja informoivat toinen
toisiaan keskeisimmistä turvallisuu-
teen liittyvistä seikoista, siinä edel-
leen todettiin.

Vuoden 2004 syyskuussa kirjattu
toimintamalli ei ehkä täysin ole to-
teutunut, vaikka sekä CCC:n, että
valtuutettujen puheenjohtajat olivat
samalta paikkakunnalta. Ensi vuoden
alusta CCC:n henkilöstön puheen-
johtajana aloittaa belgialainen Jean
Marie Daniels (kuvassa oikealla Pa-
sin kanssa). Luulenpa, että jo ennen
sitä eli joulukuun CCC-kokoukses-
sa tarkastelemme mikä valtuutettu-
jen verkoston tilanne ja asema on. Jos
se tarvitsee kohennusta – ja ainakin
selkeytystä se tarvitsee – otamme sii-
hen kantaa, sillä CCC on koko hen-
kilöstön pääedustustona ajan hermol-
la myös HSE-sektorilla.

CCC / Hannu Lindqvist
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Naapuriksi lentokenttä?

Elokuun 16 päivänä uutisoitiin, että
Malmin lentoaseman siirtoa mietti-
nyt valtakunnan työryhmä on pää-
tynyt ehdottamaan uuden lentoken-
tän rakentamispaikaksi Porvoon
Backasta. On selvää, että seudulla
asuvat pitävät hanketta täysin järjet-
tömänä, mutta sitä mieltä ovat mo-
net Kilpilahdessa työskentelevät ja
Porvoon seudulla yleensäkin asuvat
ihmiset. Jo paikan nimi on huonosti
valittu, pitäisi puhua reilusti vaikka-
pa Kulloosta.

Haitat olisivat paitsi viihtyvyyteen
liittyviä, myös terveydellisiä ja ve-
ronmaksajien sekä asujien kannalta
arvatenkin myös taloudellisia. Se on
ongelma, joka kiinnostaa Pekeman
ammattiosastoa ja toimikunta jatkaa
aiheen käsittelyä lokakuun alussa.
Ammattiosastolle osoitettiin heti al-
kuunsa lentokenttää vastustavia
kommentteja, joista tässä esimerk-
kejä:

- Taitaisi suurempaa osuutta porvoo-
laisista hyödyttää se HELI-rata...

- Vaikka suljettaisiin silmät koko-
naan Helsingin itsekkäiltä pyrki-
myksiltä työntää kaikki vastenmie-
linen toiminta naapurikuntiinsa, niin
nyt ollaan tekemisissä peruuttamat-
toman ja valtaisat mittasuhteet omaa-
van asian kanssa.

Porvoon ympäristöä ja rauhaa ei
saa antaa tuhota millään lentokentäl-
lä! Kyseisen kentän hyöty Porvool-
le olisi mitätön, mutta jo pelkästään
meluhaitat vaikuttaisivat tuhansien
ihmisten jokapäiväiseen elämään.
Sellaista perintöä ei voida jälkipol-
ville jättää! Toivottavasti Porvooseen

saadaan syntymään todellinen kan-
sanliike kenttää vastustamaan!

- Porvoon ns. päättäjät, kaupungin-
johtaja etunenässä, olisi myös aika
saada järkiinsä..... metropolihöpinät
saa luvan loppua! Taitaa Mustasaa-
ren kyläjohtajalla mopo keulia, il-
man mitään kontrollia! Sinnekin
suuntaan voisi kohdistaa painostus-
ta.

- Tähän minulla on varsin selkeä nä-
kemys... ehdottomasti ei lentokent-
tää Backakseen.

Ainakaan meikäläiselle ei tuota
vaikeuksia sijoittaa itseäni alueen
asukkaiden saappaisiin ja mieltää
sitä metelin määrää mitä he joutui-
sivat tämän jälkeen kroonisesti sie-
tämään. Kun vielä ottaa huomioon
alueen nykyisen suhtkoht rauhallisen
sijainnin, niin kontrasti tulisi ole-
maan kohtuuton.

- He jotka muuttavat ja asuvat Hel-
singissä, ovat tietoisesti hakeutuneet
alueelle, jolla on meteliä keskimää-
räistä enemmän... turha sitä ”iloa” on
sieltä lähteä levittämään alueille,
joissa asuvilla ihmisillä on kokonaan
toisenlaiset asumiskriteerit.

- Rahastahan koko hankkeessa on
vain kyse... rakennusliikkeet kuolaa-
vat Malmin kentän maa-alueen pe-
rään miljoonat eurot silmissä kiilu-
en. Kenttä pysyköön nykyisellä pai-
kallaan... jos kentälle on todellista
tarvetta, niin hankkikoon tarvitsijat
sille rahoituksen ja kääntäköön mie-
leiseen ilmansuuntaan. Jos rahoitusta
eivät saa järjestettyä, niin silloin on

katsottava ettei ko. kenttää  Suomes-
sa tarvita.

- Jos valtiovalta tekee pakkopäätök-
sen kentän Backakseen rakentami-
sesta, niin olkoon se 44 miljoonaa
eruoa, joka olisi Malmin kentän mo-
difioinnin ja Backaksen rakentami-
sen kustannusten erotus, kipuraha
joka maksettaisiin alueen asukkail-
le... jyvitettynä jollakin tapaa haitta-
asteen mukaan.

Toinen lisä voitaisiin määritellä
Malmin kentän tulevista rakennus-
neliömetreistä, tai -kuutioista...eli
44 miljoonaa € + korvaus rakennus-
oikeusneliöistä.

Tällöin katsottaisiin onko kyse
puhtaasti rakennusliikkeiden aja-
masta asiasta, vai onko Helsinki kau-
punkina tosissaan ajamassa alueelle
asuntoja?  Lähtökohtana on oltava,
että kärsimään joutuvat saavat hank-
keen rahallisen hyödyn kipukorva-
uksena... ja Helsinki saa hyödyn vain
uusien asukkaiden muodossa.

Mielenosoitus

Vasta valittu Porvoon kaupunginjoh-
taja Marcus Henricson löi porvoo-
laisia vyön alle tässäkin asiassa heti
hankkeen julkistamisvaiheessa ylis-
tämällä sitä ja liittämällä meidät
”Helsingin metropolialueeseen”.
Pääosa muista päättäjistä on suhtau-
tunut kielteisesti tai edes vähän jär-
kevämmin.

Lentokentän uhka ja etenkin kau-
punginjohtajan lehmänkauppa Hel-
singin herrojen kanssa omia asukkai-
ta vastaan on saanut käyntiin monen-
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laisia aktiviteetteja. Yksi sellainen
nähtiin syyskuun 18. päivänä Por-
voon kaupungintalon edustalla sa-
maan aikaan, kun kaupungin päät-
täjät saivat informaatiota hankkeen
ehdottajataholta.

Kaupungintalon ja torin väliselle
alueelle tuhtiin vesisateeseen ko-

koontui noin 250 vaihtelevan vihais-
ta kaupunkilaista. Väkijoukko kan-
natteli banderolleja ja huusi kuoros-
sa kaupunginjohtaja Henricsonia
ulos. Tämä tapahtui kaksimielisesti
ja kaksikielisesti. On merkille pan-
tavaa, että enemmistö mielenosoitta-
jista oli ruotsinkielistä väestöä.

Olin 1.-2. syyskuuta Kemianliiton
pääluottamusmiespäivillä, jossa
SAK:n johtaja Lauri Lyly oli jälleen
esittelemässä teollisuusliittojen yh-
distymishanketta. Hanke tunnetaan
TEAM liittofuusiona. Tilanne oli
suurin piirtein sama kuin liiton val-
tuustossa, hieman enemmän tuli
kuitenkin kritiikkiä tätä ylätason
hanketta vastaan. Porukan yleinen
mielipide erityisesti salin ulkopuo-
lella oli, että fuusio on syvältä. Va-
litettavasti tuo syvyys olisi voinut
kuulua voimakkaamminkin varsi-
naisissa ison salin puheenvuorois-
sa.

Esitin ammattiosastomme toimi-
kunnan terveiset, että fuusiomallis-
ta on luovuttava – unionimallia (liit-
tojen oheistoimintojen kuten esim.
lakiasiat, tiedotus, koulutus, yms
yhdistäminen) sen sijaan voidaan
kehitellä. Korostin jäsenäänestystä

Paikalle ilmaantui nopeasti pari
sinipukuista poikaa pamppuineen,
mutta ilman sateenvarjoja. Sen si-
jaan, että he olisivat ohjanneet lii-
kennettä, joka vanhemmilta kons-
taapeleilta olisi onnistunut milloin
tahansa, nämä puuttuivatkin väki-
joukon liikkumiseen. He kielsivät
jopa suojatiellä kävelemisen lailli-
seen mielenosoitukseen osallistu-
neilta. Vähäisen ammattitaidon
osoittaminen pani miettimään, että
parivaljakko lippalakeissaan olivat-
kin ehkä vain poliiseiksi pukeutu-
neita nöösipoikia?

Kaupungintalosta ulos keskuste-
lemaan uskaltautui ainoastaan
muutama kansan valitsema: Jussi
Saramo, Hannu Ikonen ja Pirkko
Ruohonen-Lerner osoittivat suora-
selkäisyytensä.

Hannu Lindqvist

Voihan fuusio
näin merkittävässä muutoksessa;
pitäähän jäsenten tuntea olevansa
itse muuttamassa toimintaa – eikä
suinkaan olla vain muutettavana.
Jos ei tällaista asiaa päästetä jäsen-
äänestykseen, niin minkälaisista
asioista jäsenäänestyksiä yleensä-
kään voidaan pitää?

Ai, tukiko jäsenäänestysvaatimus-
ta kukaan? Ei. Liittosihteeri Seppo
Wikströmin pääluottamusmiespäi-
vien päätöspuheenvuoro rakentui
sen sijaan liittofuusion hyvyyden
korostamiseen: ”…asia jäsentyy
koko ajan myönteiseen suuntaan…”

Olen pettynyt joidenkin pääluot-
tamusmiesten puhumattomuuteen
salissa, kun kuitenkin fuusiota ol-
laan haukkuvinaan kovastikin salin
ulkopuolella. Esiintymisujoudesta
ei varmaankaan ollut kyse ainakaan
suurten työpaikkojen pääluottamus-
miesten kohdalla. Liekö sitten syy-

nä ollut pelko siitä, että mahdollis-
ten arvostelijoiden on vaikea pääs-
tä liiton hallituksessa edustettuna
olevien poliittisten ryhmien ehdok-
kaiksi ensi kevään valtuuston vaa-
lissa? Onhan liittofuusion aikatau-
lun mukaan uuden valittavan val-
tuuston ensimmäinen tehtävä päät-
tää liittofuusiosta.

Vaikka liittofuusio näyttää johdon
taholta tarkasti paalutetuksi ja ete-
nee heidän nuottiensa mukaan, niin
se ei saa tarkoittaa sitä, että vasta-
rintaa ei kannata tehdä. Lähtökoh-
tana on mielestäni oltava jäsenval-
tainen ja itsenäinen Kemianliitto.

Suunnitteilla olevassa suurliitos-
sa olisivat Kemianliitto, Metalliliit-
to, Puuliitto, Sähköliitto, Viestintä-
liitto ja yhtäkkiä sinne putkahtanut
Rautatieläisten liitto. Johdon aika-
taulun mukaan suurliitto aloittaisi
vuoden 2010 alusta.

Hannu Tuominen:



8

Teollisuuden palkkatilasto
Teollisuustyöntekijöiden säännöllisen työajan keskituntiansiot vuoden 2006 IV -neljänneksellä

MIEHET NAISET

Paperiteolisuus 16.03
Kumiteollisuus 15.13

14.50 Paperiteollisuus
Teknologiateollisuus 14.38
MIEHET KESKIMÄÄRIN 14.27
Lasikeraaminen teollisuus 14.24
Veneenrakennus 14.16
Energia-ala 14.08
Kemianteollisuus 14.03
Elintarviketeollisuus 13.92
Graafinen teollisuus 13.87

13.75 Kumiteollisuus
Saha- ja levyteollisuus 13.54
Energiayhteisöt 13.46
Rakennustuoteteollisuus 13.09

13.01 Saha- ja levyteollisuus
Jalometalliteollisuus 12.70
Pahvi- ja paperituoteteollisuus 12.62

12.58 Veneenrakennus
TeVaNaKe-teollisuus 12.55

12.44 Elintarviketeollisuus
12.26 Teknologiateollisuus

Erityisteollisuus 12.24
12.16 Lasikeraaminen teollisuus
12.13 NAISET KESKIMÄÄRIN
12.01 Rakennustuoteteollisuus
11.96 Pahvi- ja paperituoteteollisuus

Puusepänteollisuus 11.88
11.81 Graafinen teollisuus
11.80 Jalometalliteollisuus
11.79 Energia-ala
11.72 Energiayhteisöt
11.35 Kemianteollisuus
11.16 Puusepänteollisuus
10.34 Erityisteollisuus
10.13 TeVaNaKe-teollisuus

Lähde: EK, Työmarkkinatilastot, Palkkatilasto 8.5.2007    Marjut Vainio /PT
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Kemianliiton jäsenmaksu säilyy tänä vuonna en-
tisellään ja on SAK:n teollisuusliittojen toisek-
si matalin. Se on yhteensä 1.35 prosenttia brut-
topalkasta, koostuen yhden prosentin liittojäsen-
maksusta ja 0.35 prosentin työttömyyskassa-
maksusta. Perloksen kaltaiset ratkaisut aiheut-
tavat paineita tulevina vuosina meidänkin jäsen-
maksukehitykseemme.

Paperiliiton jäsenmaksu on sama yksi prosent-
ti, mutta alhaisesta työttömyydestä johtuen pa-
perilaisten kassamaksu on vain 0.22 prosenttia.
Korkeinta 1.9 prosentin kokonaismaksua mak-
savat rakennusliittolaiset.

Ay-jäsenmaksu kokonaisuudessaan on verovä-
hennyskelpoinen ja vähentää veroa marginaali-
päästä. Täten sen vaikutukseksi voi laskea lä-
hes puolet maksetusta maksusta. Nettomaksuk-
si jää sopimusalallamme noin yksi euro päivää
kohden. Tavallisesti muutokset – tapahtuivat ne
kumpaan suuntaan tahansa – ovat hyvin pieniä.

Ei ole syytä maalailla liiton jäsenmaksujen
kaatavan kenenkään taloutta, vaikka tapahtuisi
useampia Perloksia. Sen sijaan liberaalilla suh-
tautumisella yritysmaailman vapauksiin tehdä
mitä haluaa voi olla tuhoisiakin vaikutuksia.
Monissa tapauksissa yritykset, jotka deletoivat
maastamme työpaikkoja, ovat saaneet verova-
roista suurtakin subventiota. Myös poistuneiden
yritysten tilalle puuhattavien yrittäjien talous
tahtoo perustua veronmaksajien rahoilla leikki-
vien poliitikkojen suopeuteen.

Hannu Lindqvist

Kemian
jäsenmaksu
entisellään

Pekka kiittää

Kiitos kaikille muistamisesta siirtyessäni
eläkkeelle 1.9.2007

Pekka Saloranta

www.pekemantyontekijat.fi

Raimo 60 v.

Kiitän työtovereita, ammattiosastoa ja
työnantajaa saamistani huomionosoituk-

sista 60-vuotispäiväni johdosta.

Raimo Paananen

Pertti Kuha kiittää

Tulin tässä miehen ikään,
eloa ei voita mikään.

Kiitos teille kaikille, jotka mua muistitte.
Nuoruus on lahja,

mutta vanheneminen on taidetta.

Pertti Kuha
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Kuuden hengen junalippujen saa-
misen vaiheet Pekingissä olivat
vaatineet meiltä Tapsan kanssa sen
verran panosta, että pidätämme
noutajanoikeuksiin nojaten omaan
käyttöömme sen lipuista, joka oli
kahdelle hengelle. Osastossamme
kolmatta paikkaa pitää pohjoisko-
realainen pinssirintainen virka-
mies ja neljäs jää vapaaksi. Toinen
lippu on neljälle hengelle, joka tie-
tää muulle retkueellemme täyttä
makuuosastoa toistensa seurassa.
Nuhruisissa neljän laverin nukku-
malooseissa tapahtunut 30-tunti-
nen kokemus oli täyden 75 euroa
maksaneen junalipun väärti. Olim-
me ostaneet Pekingissä evästä, sil-
lä tietomme ravintolavaunun ole-
massaolosta ja käytettävyydestä
olivat ristiriitaisia. Ensi töiksem-
me tarjoamme korealaiselle hytti-
kaverille olutta ja heikkotasoista
kiinalaista brandya, mutta tämäpä
kieltäytyy. Toista kertaa emme tar-

Osa 3

Yö ”Idän pikajunassa”

joa, ja hyvä niin, sillä matkasta tu-
lee niin pitkä että eväät hädin tus-
kin riittävät itsellemme. Mutta
mukava mies hän on, lähti yöksi
kaverinsa luo ja luovutti minulle
alapetipaikkansa.

Petejä emme käytä kuin istumi-
seen. Olemme sillä tuulella että
”tää yö me valvotaan, ei mennä
nukkumaan…”. Saamme monen-
laisia uusia tuttuja. Jari tutustuu In-
donesiassa opiskelevaan pohjois-
korealaiseen nuorukaiseen, ja koh-
ta jo kaluaa täyttä päätä monistet-
ta korean kielen lukusanoista ja
viikonpäivistä. Itse tutustun ravin-
tolavaunun pitäjään, joka kertoo
omistavansa ravintolan myös pää-
kaupunki Pyongyangissa pyytäen
meitä sinne.  Mitä lienee tarkoitta-
nut ”omistamisella”? Ehkäpä oikea
omistaja on Pohjois-Korean 22-mil-
joonainen sosialistinen kansa ja hän
”omistaa” sen kuten Borealiksella
”omistetaan” prosesseja.

Olut ja aaltopelti

Keskellä yötä Pasi tuo osastoom-
me pohjoiskorealaisen passin.
Joku matkalainen oli sen luotta-
muksellisesti antanut suomalaisel-
le ystävälle ihan noin vain jotta
tämä voi näyttää sitä meillekin. Ai-
kamoinen luottamuksen osoitus;
miehen ei ehkä olisi helppoa selit-
tää viranomaisille, jos passi kato-
aisi.

Illan aikana totisen virallisesti
työtään hoitaneet, Pekingissä lip-
pumme takavarikoineet koduktöö-
rit, majailevat kahdestaan vaunun
toisessa päässä. He maleksivat
käytävällä tupakoimassa, käyden
välillä lisäämässä hiiliä kussakin
vaunussa olevaan kamiinaan. Ka-
miinat ovat keskuslämmitysyksi-
köitä, joista patterivesi kiertää ma-
kuuosastoihin.

Konnarit ovat ystävällisiä ja niin-
pä puolen yön jälkeen keksimme
riittävästi kiinalaista kolme euroa
pullolta maksanutta brandya ja
Jing Tao –olutta kitusiin kiskottu-
amme tehdä konnarien kanssa si-
nunkaupat. Tunkeudumme kol-
meen mieheen heidän kabinettiin-
sa. Pian passit kiertävät ringissä.
Vanhempi konnari tuntee Suomen
sijainnin, vaikkei ennen ole tavan-
nut meikäläisiä.

Jutustelun edetessä he näyttävät
maahantulokaavakkeet, jotka on
seuraavana aamuna täytettävä
Dangdongissa Pohjois-Korean ra-
jalle tultaessa. Pyydämme saada ne
heti, kun vielä pystymme kirjoit-
tamaan. Vanhempi konnari sanoo,

Junan ikkunasta nähtyä reaalielämää asema-alueella
Pohjois-Korean puolella. Jatkuu takasivulla
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Tilanne 28.9.2007 x = vapaa

PUNKAHARJUN LOMAOSAKKEIDEN
VAPAAT VIIKOT/PÄIVÄT

Tiedustelut ja vuokrausanomuk-
set: Pasi Mäntysaari,  Borealis

konttori, puh. 3048, 050-379 4050
( H-asema / project / borealis /

pekema / loma / ).

Samasta osoitteesta löytyy ajan-
kohtainen lista vapaista viikoista
sekä hieman tietoa vapaa-ajan

asunnoista.

Poikkea myös osaston kotisivulla  www.pekemantyontekijat.fi/Punkaharju, josta löytyy kuvia ja linkkejä
Punkaharjun lähiseutuihin ja tapahtumiin.

Kesäkaudella hinnat 90 € viikko.
Talvikaudella hinnat 60 € viikko tai 35 € viikonloppu.

Viikon vaihtopäivä on perjantai. Vuokra-aika alkaa ensimmäisenä päivänä klo
14:00 ja päättyy viimeisenä klo 14:00. Viikkovuokraukset ovat etusijalla vii-
konloppuvuokrausta. Vuokrataan myös sopimuksen mukaan. Esim. päivävuok-
raus.

Loma-asunto (osake5) on paremmin allergisille soveltuva, jonne eläinten vie-
minen on ehdottomasti kielletty. Tupakointi on kielletty molempien loma-asun-
tojen sisätiloissa. Siivous kuuluu vuokraajalle (itse tai palvelunosto infosta).

Osake 5 Osake 58

Talvikausi
Vko 45 02.11-09.11 x x
Vko 46 09.11-16.11 x x
Vko 47 16.11-23.11 x x
Vko 48 23.11-30.11 x x
Vko 49 30.11-07.12 x x
Vko 50 07.12-14.12 x x

jatkoa sivulta 10

Nälänhätä ei vaivaa ainakaan
pohjoiskorealaisessa ravinto-
lavaunussa. Tällaisia ”snack-
seja” saa eurolla parilla.

että he eivät saa antaa niitä. Kan-
sainvälisen yhteistyön edistämi-
seen löytyy muutamia oluttölkke-
jä ja tupakkaa. Hetken neuvotte-
lujen jälkeen meillä on paperit
työstettävinä

En ole vielä milloinkaan joutu-
nut matkakohteeseen, jossa ei saisi
olutta. Aaltopelti on toinen maail-
manmerkki, joka näyttää levin-
neen savanneille, suurkaupunkei-
hin, aavikoiden keitaille ja viimei-
seenkin viidakkoon.

Sitten otetaan valokuvia, joissa
ollaan rautatievirkamiesten kans-
sa kaulakkain. Niitä ei nyt julkais-
ta Virikkeen kaltaisessa korkean
journalistisen moraalin julkaisus-
sa - sen verran klänässä niissä ol-
tiin. Aikaero sitä tekee. Se on Kii-
nan ja Korean välillä yksi tunti.

On mukavaa huomata, miten

suomalaiseen luotetaan kauka-
na Aasiassa. Eikä se luottamus
lopu konnarisuhteiden lämpiä-
miseen, vaan sama pätee rajatar-
kastuksessa. Siitä seuraavalla
kerralla.

Murkinalle ravintolavaunuun
puikkelehdimme lähes 20 täyteen
ahdetun vaunun läpi, joka on vart-
titunnin urakka. Junan ravintolas-
sa saa mm. lihapullia, Budweiseria
ja kiinalaista pontikkaa desin pul-
loissa. Kiinalaiset hirvittelevät ko-
koamme, kolme meistä on yli 190-
senttisiä, loput joko lihavia tai
suustansa suuria. Tällaiset ihmet-
telyt ovat entuudestaan tuttuja.

Vietnamissa, jossa Jarin kanssa
teimme kiertomatkan 8 vuotta sit-
ten, kokoontuivat ihmiset joskus
ympärillemme osoittelemaan ”eu-
rooppalaisia giganteskoja”. Oltiin
kuin sirkuksessa; vain rottinkihäk-
ki puuttui! Mutta se on toinen ta-
rina.

Jatkuu…
Hannu Lindqvist


