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Tukea Tehylle! Luonnosta lasten
johdolla tehtyä

taidetta

Borealiksen Spurtti-kuntokampan-
jaan kuuluva perhevirkistyspäivä lo-
kakuun lopussa antoi perheiden pie-
nillekin virikkeitä. Lisää sivulla 8.

Pekeman Työntekijät ry:n ammattiosasto antaa tukensa Tehyn kamp-
pailulle raskaan ja naisvaltaisen terveydenhoitoalan palkkatason ko-
hottamiseksi ja alan työehtojen parantamiseksi.

Ammattiosaston toimikunta totesi 4. lokakuuta 2007 seuraavasti:
Kamppailunne edesauttaa suomalaisen terveydenhoidon ja vanhushuol-
tojärjestelmän turvaamista ja ammattitaitoisen henkilökunnan saantia
alalle. Toimivat ja ammattitaidolla hoidetut terveys- ja sosiaalipalvelut
ovat yksi meidän kaikkien perusoikeuksista.  Pitäkää pintanne!
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Kenttäväen odotukset olivat korkealla ennen liittokohtaisia neuvotteluita. Lopputu-
loksesta odotettiin hyvää, mutta toisin kävi. Öljyn, maakaasun ja petrokemian kent-
täväki oli asettanut monia tavoitteita, mm. palkkausjärjestelmään liittyviä, täksi neu-
vottelukierrokseksi. Neuvottelutulos syntyi kuitenkin yllättävän nopeasti. Oliko siitä
sovittu jo aikaisemmin joissakin piireissä? Tuntuu siltä, ettei kentän mielipidettä
arvostettu tälläkään kertaa. Kemianliittokin peräänkuuluttaa demokratiaa, vaan onko
tämä sitä? Öljy, maakaasu ja petrokemia oli takavuosina korkeimmin arvostettu ja
palkattu sopimusala, mutta tällä hetkellä suunta on kohti peruskemiaa. Olisiko oi-
kea ratkaisu irrottautua nykytilanteesta ja perustaa jotakin omaa…? Tämä asia tuli
mieleeni, kun sopimusalamme neuvottelija kävi esittelemässä ammattiosastollem-
me uutta työehtosopimusta, jonka muutamat kohdat ovat vaikeita tulkita ja toteut-
taa. Odotin, että neuvottelijalla olisi ollut enemmän aikaa ammattiosastollemme.
Yksi tunti oli todellakin liian vähän, moni asia jäi vielä epäselväksi.

Uusi sopimus mahdollistaa paikallisen sopimisen ja aika näyttää, monellako työ-
paikalla saadaan hyviä työntekijöitä tyydyttäviä paikallisia sopimuksia. Pienten työ-
paikkojen työntekijät eivät pärjää paikallisesti sovittaessa.

Liittokierroksen lopputulos oli huono. Odotimme selkeää raharatkaisua ja selkeitä
parannuksia moniin asioihin, mutta saimme sopimuksen, jonka eräät kohdat ovat
tulkinnanvaraisia.

Kemianliiton kannattasi ottaa esimerkkiä Tehystä, jolla on selkeät ja realistiset ta-
voitteet korjata alan palkkavääristymät. Toivonkin Tehyn onnistuvan. Lupasihan
eräs valtaapitävä eduskuntapuolue, tosin ennen vaaleja, Tehyn jäsenille roiman pal-
kankorotuksen.

Kentän äänen pitää kuulua aina, kun jotakin muutetaan. Nyt ollaan muodostamassa
Teamia, suurliittoa, josta jäsenet eivät tiedä käytännössä mitään. Ajetaanko Team
läpi samalla tavalla kun nykyinen Kemianliiton työehtosopimuskin eli kysymättä
jäseniltä mitään? Jos näin käy, on turha puhua demokratiasta.

Esa Vainonen
varapuheenjohta

Demokratiaako…?

Toimikunta kokoontuu
Tiistaina 6. marraskuuta
Tiistaina 11. joulukuuta



3

❑  Mihinkähän olemme ammatti-
yhdistysliikkeenä menossa? On ol-
lut monenlaista tasa-arvotupoa ja
matalapalkkaratkaisua, joiden vai-
kutus palkkaerojen pienentymiseen
on käytännössä olematon. Prosent-
tipohjaisten tes-korotusten yleisty-
minen on lisännyt palkkaeroja ja so-
lidaarinen palkkapolitiikka koetaan
vain nollatupojen selittelijöiden sa-
nahelinäksi. Samanaikaisesti suur-
yritykset, keinottelijat ja johtajat
ovat keränneet valtavia voittoja mil-
jardiosingoilla ja optioilla.

❑  Vuosikausia ylätasolla tehtyjen
tupo-ratkaisujen vaikutus lyö nyt
läpi. Sairaanhoitajat ovat aloittaneet
kamppailun. Heidän uskonsa nais-
ja matalapalkka-aloille luvatun
palkkojen jälkeenjääneisyyden kor-
jaamisesta on romahtanut ja he ovat
nyt tosissaan itse sitä korjaamassa.
Näyttää siis kerrankin käynnisty-
neen kamppailu, joka ei ole vain
kauniisti muotoiltuja pöytäpuheita,
vaan todellista yritystä. Kamppai-
lun saavutukset heijastuvat väistä-

mättä myös muille nais- ja matala-
palkka-aloille - myös SAK-laisille.

❑  Sairaanhoitajat ovat tiukassa ti-
lanteessa. Röyhkeä ja tarkoitusha-
kuinen sairaanhoitajien tavoitteiden
vastainen mediakampanja pyörii
päivittäin tiedotusvälineissä. Suuri
yleisö antaa kuitenkin kamppailul-
le tukensa. Ay-liikkeenkin periaat-
teiden mukaisesti sairaanhoitajia
pitäisi nyt tukea, onhan kyse todel-
liseen palkkatasa-arvoon pyrkimi-
sestä. Valitettavasti siltä suunnalta
merkittävää tukea ei ole kuitenkaan
nähtävissä. Miksi?

❑  Missä luuraa esimerkiksi ay-liik-
keen keskusjärjestöjen johto ja ”ko-
vien” ammattiliittojen johtomiehet?
Eikö nyt tulisi toimia aktiivisesti ja
ohjata sairaanhoitajille tukea - edes
sanoissa? Mutta ei. Ay-pomojen
valikoivalla solidaarisuudella heil-
lä on kyky olla tekemättä mitään
sairaanhoitajien kamppailua tuke-
vaa siitäkin huolimatta, että se olisi
ay-liikkeen yhtenäisyyden ja uskot-

tavuuden kannalta välttämätöntä.
Nämä korrektisti käyttäytyvät ja
selittelyn hallitsevat ay-liikkeen
herrasmiehet ja rouvatkin ovat kyl-
läkin muulloin moninaisin sana-
kääntein pohjustamassa tupoja ja
vetoamassa niiden solidaarisuuteen
ja tasa-arvoasioiden huomioimi-
seen. Onko nyt tavoiteltava palkka-
tasa-arvo jotenkin ay-liikkeelle eri-
lainen? Mielestäni ei, jos ollaan
tasa-arvon puolesta, niin nyt siihen
on näytön paikka.

❑  Nykyinen sopimusalamme ei ole
yleisen mittapuun mukaan matala-
palkka-ala - ainakaan vielä. Sen si-
jaan kokemukseni perusteella tie-
dän, että huomattavassa osassa am-
mattiosaston jäsenten perheistä on
toinen perheen huoltaja työssä ma-
talapalkka-alalla.  Sairaanhoitajien
rohkea kamppailu on siis meille
hyvin käytännön läheinen asia, joka
tarvitsee tukea. Menestystä heille.

Hyvää syksyä!

Pääluottamusmiehen
kommentteja

Hannu Tuominen

Kiitos!

Kiitos kaikille muistamisesta
täyttäessäni 60 vuotta!

”Ikääntyminen näyttää olevan
ainoa tapa elää vanhaksi.”

Jaakko Skaffari

Kiitos!

Haluan kiittää työtovereita,
ammattiosastoa ja yhtiötä

saamastani huomiosta
50 v. tullessa mittariin.

Kari Koistinen
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Työsuojeluvaltuutetun
palsta

Pasi Mäntysaari

Terveys
Autojen katsastukset pistävät usein
”tsekkaamaan” auton kunnon enne-
kuin niistä virkailija huomauttaa.
Katsastus on yksi oleellinen osa lii-
kenneturvallisuutta. Se antaa jonkin-
moiset takuut katsastuksen jälkeen
auton toimintakyvystä ja turvallisuu-
desta.

Mitenkä sitten lienee henkilöt? Jää-
kö liian usein viime tippaan ”tseka-
ta” oma kunto tai terveys? Näkö, kuu-
lo, verenpaine, kolesterolit ovat hii-
pien muuttuneet tai sitten ei. Kivut
lonkissa tai selässä kertovat jotain. Ne
tuskinpa ovat enää kasvukipuja niin
kuin nuorempana. Työterveyshuolto
osaltaan auttaa määräaikaistarkastuk-
sin ”tsekkaamaan” itse kunkin omaa
terveyttä. Määräaikaiset tarkastukset
eivät kuitenkaan aina riitä, joten pi-
dähän huolta itsestäsi! Katsasta ko-
neesi - Pidä terveydestäsi huolta!

Liikkuminen
Sisäinen liikenne puhuttaa, on sitten
kysymys ajonopeuksista tai liukkau-
desta. Tehdasalueella tulee huomioi-
da nopeus sekä ajolinjat, liikutaanhan
alueella, jossa kuulosuojaimien tai
näköesteiden johdosta riskit ovat ole-
massa.

Läheltä piti - tilanteita sattuu aika-
ajoin. Polkupyörät ja jääkelit eivät
aina ole sopiva yhdistelmä. Suurim-
mat henkilövahingot ovat toistaisek-
si sattuneet työmatkaliikenteessä.
Lumi ja jää tulee jälleen ”yllätykse-
nä” joten ajonopeudet sen mukaan!

Suojaimet
Turvakenkien kunto on syytä tarkas-
taa ennen liukkaita. Talvikenkien

pohjat ja pohjalliset voivat olla sur-
keassakin kunnossa kesän seisonnan
jälkeen. Pohjalliset on syytä vaihtaa
silloin tällöin niin hygienian (jalka-
silsa on kiusallinen sairaus), kuin jä-
mäkkyytensä johdosta. Samat suo-
javaatteet niin kesälle kuin talvelle
eivät anna suojaa kylmyydeltä, joten
vaatetuksessa on kerrospukeutumi-
sen aika. Olisi ehkä syytä myös en-
nen kylmiä pakkastuulia muistaa
hankkia tai pestä henkilökohtaiset
kasvojen suojahuput. Tarkista samal-
la kypärän kunto mm. taivuttelemal-
la varovaisesti sen lippaa. Mikäli
kuuluu ritinää tai muodostuu halkea-
mia, niin kypärä ei takaa turvaa ol-
len käyttökelvoton. Sama koskee
hengityssuojainta, joissa pienikin
murtuma kumiosissa tuhoaa suoja-
uskyvyn.

Kemikaaliturvallisuus
Paljon kuuluu puhuttavan REACH -
nimestä. EU:n jäsenmaana meidän
tulee noudattaa asetusta emikaalien
rekisteröinnistä, arvioinnista, lupa-
menettelystä ja rajoittamisesta. Ase-
tuksen tavoitteena on terveyden ja
ympäristönsuojelun parantaminen
sekä sisämarkkinoiden toimivuuden
takaaminen. Voimaan tämä asetus on
jo tullut, mutta siirtymäaikaa on 11
vuotta. Asetus vaikuttaa kemikaali-
en lisääntyvään tietoisuuteen niiden
ominaisuuksista, riskeistä ja kuinka
niitä voidaan hallita (kemikaalien
turvallinen käyttö). Vaarallisimpien
aineiden korvaamisen hankinta tulee
aikaisempaa korostuneemmaksi lu-
pamenettelyn ja kieltojen/rajoitusten
johdosta. REACH pakottaa yritysten
markkinointi – ja kemikaaliasiantun-

tijat yhteistyöhön.
Lisätietoa REACH:sta
 www.reachinfo.fi.

Euroopan Helsingissä sijaitsevalla
kemikaalivirastolla (ECHA) on tär-
keä rooli REAC:n toteutuksessa.
Kemikaalien varoitusmerkinnät tule-
vat myös muuttumaan (GHS). Mer-
kintöjen ulkonäkö ja standardilausei-
den sisältö sekä joissain aineissa vaa-
rallisuusluokitukset muuttuvat. Uu-
det merkinnät tulee asettaa kemikaa-
leille ainemäärien mukaan siirtymä-
ajalla. Kuljetus- ja käyttöpäällysten
merkintöjen välillä ei tule enää ole-
maan ristiriitaa. Tämä osaltaan paran-
taa suojelun tasoa erityisesti niissä
maissa, joissa ei tällä hetkellä ole
mitään vaaraviestintäjärjestelmää.
Borealiksella merkinnät on syytä
muuttaa niiden varmistuttua, kerral-
la, jotta erilaisuutta niiden suhteen
pystytään välttämään.

Yhteistyötä
Borealis Porvoo:ssa on työsuojelu-
asiamiehiä ollut vuonna 2007 yhteen-
sä 48 henkilöä. Tämä määrä on niin
mittava, ettei vastaavaa informaatio-
kulun mahdollistavaa verkostoa ole
kovin monella työpaikalla. Marras-
kuun aikana on jälleen aika miettiä
osastoittain/vuorottain henkilövalin-
toja ts -asiamiehiksi. Turvallisuus
kuuluu kaikille, mutta yhteistoimin-
nan takaaminen myös turvallisuuden
saralla tarvitsee työntekijöiden edus-
tajia. Ammattiosasto ja liitto antaa
mahdollisuuden kouluttautua kysei-
seen tehtävään

Turvallista ja leutoa talvea!
Yhteistyöterveisin Pasi
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Ovatko nämä jätteet lajiteltu oikein?

Liittofuusiosta jäsenäänestys
Kemianliiton itsenäistä toimintaa ollaan ajamassa alas suunnitteilla olevan
liittofuusion kautta. Mahdollinen kuuden eri toimialoilla toimivan ammatti-
liiton yhdistyminen ei ole saanut ammattiosastomme jäseniltä myönteistä
palautetta. Fuusiota ei nähdä tarpeellisena ja se etäännyttää jäsenistöä edel-
leen ammattiyhdistystoiminnasta.

Kemianliiton hyväksymispäätös fuusiosta on ilmoitettu tehtäväksi heti ke-
väällä valittavan uuden valtuuston kokouksessa. Johto ei ole ilmoittanut jär-
jestävänsä sitä ennen edes neuvoa-antavaa jäsenäänestystö vaikka kyse on
asiallisesti ottaen Kemianliiton itsenäisen toiminnan alasajosta.

Ammattiosastomme vaatii, että mahdollisesta liittofuusioon menosta on jär-
jestettävä jäsenäänetys. Ennen jäsenäänestystä on järjestökeskustelussa esi-
teltävä lopulliset kirjaukset fuusiosta liittyvistä asioista: organisaatio, tehdyt
säännöt, liittojen omaisuuden jako yms. asiat. Jäsenistölle on annettava mah-
dollisuus sanoa mielipiteensä suunnitellun liittofuusion toimivuudesta ja
edunvalvonnan järjestämisestä sekä mm. jäsenistön vuosien varrella kokoa-
man liiton omaisuuden luovuttamisesta.

Porvoon Kilpilahdessa 4. lokakuuta 2007.
Jäsenvaltaisen kemianliiton puolesta
Pekeman Työntekijät ry

Ammattiosaston esitys Kemianliiton
valtuuston syyskokoukselle
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Pekeman Työntekijät ei hyväksy
Backaksen lentokenttähanketta

Ammattiosaston 4. lokakuuta tehdyn päätöksen lehdistötiedote:

Borealiksen kemianliittolaisia
työntekijöitä edustava Pekeman
Työntekijät ry. edellyttää, että sen
jäsenistön luonnollista asuinaluet-
ta kehitetään vastuullisesti. Lento-
kentän rakentaminen ei ole sitä,
sillä sen meluhaitta olisi laaja ja
huomattava. Toteutuessaan sen vai-
kutukset olisivat paitsi viihtyvyy-
teen, myös suoranaisen kielteises-
ti terveyteen vaikuttavia.

Borealis Group on ilmoittanut nou-
dattavansa henkilöstönsä huolenpi-
dosta 24 tuntia vuorokaudessa,

joka tarkoittaa kokonaisvaltaista
terveellisempään ja tapaturmia en-
nakkoon ehkäisevään ohjelmaan
sitoutumista. Työntekijöiden nor-
maalitasoisen asumis- ja nukku-
mis- sekä työskentelyrauhan tur-
vaaminen kuuluu ennen kaikkea
tähän toimintaan. Borealiksen tu-
lee jo tähän nojautuen vastustaa
aktiivisesti lentokentän rakenta-
mista Porvoon talousalueelle.

Niin ikään Pekeman Työntekijät ry.
edellyttää, että Porvoon ja Sipoon
kunnanvaltuutetut huomioivat alu-

Asioita voi käsittää eri tavoin:

eillaan entuudestaan asuvien tar-
peet vastustamalla lentokentän ra-
kentamista ja toimivat luottamus-
tehtävissään sen mukaisesti.

Edelleen SAK:n Porvoon paikallis-
järjestön tulee vastustaa lentoken-
tän rakentamista jäsenistönsä
asuinalueille tai niiden läheisyy-
teen.
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Lokakuun alussa ammattiosasto otti
kantaa Porvoon länsialueelle ehdo-
tettuun lentokenttään ja profiloitui
yksiselitteisesti vastustamaan sitä.
Aluetta on kehitettävä asumiselle
sopivaksi. Ammattiosaston kannan-
otto on toimitettu Borealis Polymers
Oy:lle ja muille siinä mainituille
tahoille sekä paikalliselle medialle,
joka sitä on kommentoinutkin.

Lokakuussa Porvoon ympäristös-
sä koottu 6000 kenttää vastustavan
nimilista toimitettiin Porvoon val-
tuustoryhmille. Myös lentokenttä-
selvityksen tekijöiden oli aika tulla
kansan pariin ja heidät nähtiin
17.10. pidetyssä asukastilaisuudes-
sa.

Asukastilaisuus veti Tyysterin
seurantalon täyteen eikä sanan sa-
pelia siellä säästelty. Suunnittelijoi-
den ja yleisön käsitykset mm. me-
lualueesta ja selvityksen motiiveis-
ta olivat vastakkaisia, ja esim. hin-
tavertailua Malmin kenttään nähden
pidettiin yleisön joukossa suoraan
tarkoitushakuisena. Kyseessä on
valtauksen paalutus, joka tarkoittaa
Malmin lyömistä lihoiksi sekä Hel-
singille ja samalla Finnairille epä-
mieluisten toimintojen putsaamis-
ta maalaistollojen maksettavaksi.

Malmin kehittäminen jatkossa
edellyttäisi kiitoratasuunnan kään-
tämistä ja Tattarisuon hökkelikylän
hävittämistä. Selvittäjät kertoivat,
että sen maapohja on saastunut.
Puhdistuksen hintaa ei tiedetä, joka
tekee siitä vaihtoehdosta epävar-
man. Kuitenkin ilmeni, että kun
Malmi vapautetaan lentokentästä,
samainen alue voidaan ihan hyvin
ottaa asuinrakentamiskäyttöön eikä

Painajainen lentää lännestä

hinnalla ole väliä! Vastapainoksi
Porvoon puolella maanhankintahin-
ta oli arvioitu murto-osaksi käyväs-
tä hinnasta. Hankkeen perustelut
haisevat siis entistäkin pahemmin.
Suunnitelmaa on tehty salassa pari
kolme vuotta Viestintä- ja liikenne-
ministeriön tilauksesta, jonka puo-
leen Helsinki oli asiassa kääntynyt.
Salailua arvosteli ankarasti mm.
Porvoon kaupungin ympäristöpääl-
likkö Jukka Palmgren.

Suunnitelman laatijoiden mukaan
heidän tehtävänään oli tarkastella,
onko kentän muutto pois Malmilta
valtion intressi. Näin sanottiin ole-
van ja eniten rajavartiolaitoksen. Se
on edellyttänyt uuden kentän sijait-
sevan Helsingistä itään ja kymme-

Kirpeässä asukastilaisuudessa suorasanaiset porvoolaiset tutkivat
Helsingin herrojen karttoja – ja tukkivat heidän suunsa.

nen tai korkeintaan 20 kilometrin
vyöhykkeellä Suomenlahdesta.

Asiaa kiirehditään epäilyttävään
tapaan. Kansalaisten palautteenan-
to-osoite Finavialle (ent. ilmailu-
hallitus) suljettiin jo lokakuun lo-
pussa.

Hannu Lindqvist
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Kuntokampanja jatkuu

Borealiksen koko henkilöstölle
suuntaama Spurtti-kuntokampanja
jatkuu. Viimeisin tapahtuma järjes-
tettiin Humlan ulkoilumajalla loka-
kuun lopussa. Paikalla oli boreaa-
noja ja heidän perheenjäseniään
seitsemän kuukauden iästä alkaen.

Perhetapahtumalla oli muukin
ulottuvuus, kuin kuntoilu. Syksyä

tapettiin muutamalla leikillä sen li-
säksi, että suuri osa osallistujista tuli
paikalle lenkkeilymielessä.

Mölkyn heitto oli lasten mieleen,
mutta eipä tullut ikävä aikuisille-
kaan. Luontoradan kymmenellä ras-
tilla aprikoitiin Suomen luontoon
liittyviä tehtäviä ja taidettakin teh-
tiin metsästä kerätystä materiaalis-

ta. Palkinnot, evästelyt, kahvittelut
ja makkaranpaistot savuntuoksui-
sessa metsässä ovat Spurttia siinä
missä kuntotestauksetkin.

Seuraa jatkossakin ilmoittelua
Spurtti-kuntokampanjan tarjon-
nasta! (HLT)

Yleisönosasto
Kahdentoista tunnin vuorojärjestel-
mä on haluttu ja saatu ja se on hyvä.
Neljä työpäivää ei tunnu missään
kun aina heti perään vuorolistassa
on kuusi vapaata. Tosi on sanoi mies
Kopissa.

Pienillä porukoilla mennään eikä
aina minimimiehitystäkään ole läs-
nä. Siinä sitten jaetaan kiirettä ja
vastuuta. Kaikki on kuin yhtä lak-
kaamatonta viestinjuoksua ja ne
vastuut jaetaan vielä joku päivä kä-

räjillä. Ja ne vuorolistaan merkityt
kuuden päivän vapaat, missä ne on?
Ne jää sinne listaan, käytännössä
ollaan jokaisella vuorovapaalla töis-
sä. Tosi on, sanoo mies kentällä.

Vieläkin todempi.
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Publikaanien kynsissä

Osa 4

Aamuinen rajankäynti Kiinan ja Poh-
jois-Korean rajakaupunki Dangdon-
gissa alkaa kiinalaisvaunujen erkaan-
nuttamisella ja niiden tilalle liitetään
Pohjois-Korean valtion rautatieyhti-
ön vaunut. Kuudentoista ”rahvaan”
vaunun perään jäävät Pekingistä läh-
teneet kaksi ”luksus”-vaunua, joista
toisessa majailee kuusihenkinen suo-
malaisryhmämme. Ratapihalla ta-
pahtuneen parituntisen sahaamisen
yhteydessä myös veturi vaihdetaan.

Rajajoki Yalu on kunnioitusta he-
rättävä virta. Sen ylityksen aikana
silmiini iskostuu merkki siitä, että
ollaan sotilastaktisesti herkällä alu-
eella. Sillan jykevissä teräspalkeissa
on rosoisia reikiä, joita ristiin rastiin
ammutut panssarintorjunta-ammuk-
set ovat raastaneet paksuun teräk-
seen.

Länsipropagandan pääkohde

Pohjois-Koreaan saa matkustuslu-
van, jollei ole amerikkalainen (ja
sellaisia maita pitäisi olla enem-
män!). Tai toimittaja. Eikä varsinai-
sesti ole ihme, että toimittajia kat-
sellaan pitkin nenänvartta, sillä niin
pahasti tuo sopulien ammattikunta
vääristeli asioita esimerkiksi viime

vuonna Seura- lehdessä julkaistus-
sa artikkelissa.

Kaksi lehden toimittajaa kävi
maassa jutuntekotarkoituksissa
käyttäen falskeja ammatteja. Juttu
oli täyttä potaskaa. Siinä puhuttiin
toistuvasti valokuvausrajoitteista,
kiellosta keskustella paikallisten
ihmisten kanssa ja luotiin kauhuku-
via viranomaisten häijyydestä mm.
maahantulotarkastuksessa. Artikke-
li oli maalailevasti tehty ja propa-
gandistinen. Jutussa väitettiin, että
myös sotilaat ovat ammattikunta,
joilla ei ole pääsyä maahan. Paikal-
liset oppaat vastasivat kysyttäessä,
ettei heillä ole mitään rauhanomai-
sissa tarkoituksissa käyviä sotilaita
vastaan.

Pohjois-Korean varustautuminen
tuomitaan kaikkialla. Maan 23 mil-
joonasta asukkaasta yli miljoona on
aseissa ja ydinasekiista kiehuu kuu-
mana vierailumme aikana. Mutta
onko varustautuminen ihme? Ydin-
asevaltoja on joka rajalla ja Etelä-
Koreassa on sen liittolaisen, kom-
munismin kieltävän USA:n, meri-
jalkaväki läsnä kymmenillä tuhan-
silla miehillä aseet suunnattuina
pohjoiseen.

Kaikilla pohjoiskorealaisilla nä-
emme rintapielessä puolueen pins-
sin. Se on statusmerkki, jota seurue-
emme jäsenet eivät saa keneltäkään
vaihdetuksi, ja ei edes rahalla osta-
en. Syyksi he kertovat, että eivät voi
saada tilalle uutta. Maassa, johon
olemme matkalla, on muuten kol-
me puoluetta, kertovat oppaamme
perillä Pyongyangissa.

Rajavirkailijoita sentään emme
tohtineet kuvata muuten kuin salaa.
Pohjois-Korean erikoisuus – kän-

nykkäkielto – tulee esiin rajalla.
Joilla sellainen on, joutuu luovut-
tamaan sen sinetöitäväksi ruskeaan
paperikuoreen.

Kalasnikovien katseiden alla

Joen ylitettyään juna saapuu koh-
demaan raja-asemalle ja pysähtyy.
Savuttavat kuorma-autot ovat saat-
taneet laiturille joukkueen verran
sarkapukuisia sotilaita Kalasniko-
veineen. Ovet kolisevat auki ja ra-
javiranomaiset miehittävät vaunun
nopeasti. Vaunun ulkopuolella sei-
soo tullijohtajan musta auto kuljet-
tajineen.

Osastoomme astuu varsin viehät-

Salakuvia rajatarkastuksesta
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tävä univormuun pukeutunut nai-
nen. Hän toivottaa hyvää huomen-
ta ja jatkaa matkaansa. Sitten tulee
toinen, kolmas ja vielä neljäskin.
Kaikki sotilaallisen ryhdikkäitä
kaunottaria, joista viimeinen pyy-
tää saada passimme. Hän katsoo
mustilla silmillään puhuttelevasti
silmiin, nyökkää ja selaa viisumi-
sivun auki. Kotimaamme herättää
hänen mielenkiintonsa ja lisää nyö-
kyttelevää hymyä kahdella hymy-
kuopalla on jaossa. Sitten hän liit-
tää avonaisen passin kädessään ole-
vaan nippuun. Nippu viedään jon-
nekin.

Sitten tulevat tullivirkailijat. He
ovat miehiä erilaisilla kauluslaatoil-
la, 10-20 kappaletta. Tarkastaja ky-
syy kansallisuuttamme. Hän toistaa
”Finnish”, hymyilee leveästi ja pyy-
tää avaamaan repun. Hän pyytää
lappamaan tavarat ulos ja käyttää
metallinpaljastinta puolihuolimatto-
masti. Tarkastus jää pintapuolisek-
si eikä hän huomaa edes nauhuria-
ni. Sillä hetkellä tuntuu hyvältä olla
suomalainen. Mieleen hiipii, että
kyllä kuitenkin, vaikka Suomella ei
ole Pohjois-Koreassa edes suurlä-
hetystöä, maamme ulkopolitiikka
taitaa olla paremmassa hallinnassa
kuin kotona aina tulee ajatelleeksi.

Kun vähäiset kantamuksemme on
pikaisesti tarkastettu, upseeri pyy-
tää meitä poistumaan. Hän sulkee
osaston oven ja alkaa paikallisen
matkakaverimme tutkinta. Se kes-
tääkin vartin verran, vaikka tämä oli
ehtinyt etukäteen jututtaa upseeria
kenties vähän ”siinä mielessä”.

Minulle ja porvarillisille ystävil-
leni myös tämä tarkastus on puh-
taasti positiivinen kokemus. Kim-
mo, jonka passeihin on lyöty 130
maan leimat, on myös yllättynyt
hyvästä hengestä ja siitä ystävälli-
syydestä, jolla meihin suhtaudu-
taan.

Melkein jokaisella meistä on län-
simaiden rajoilta viheliäisiä koke-
muksia. Eräällä etelämaan lentoase-

malla passintarkastaja aloitti aamu-
vittuilun tivaamalla, olenko juonut
yölennolla. Kun en ollut juonut, niin
seuraavaksi tuo hyväkäs väitti että
olen matkustanut ilman lentolippua.
Hän kieltäytyi päästämästä minua
läpi, kunnes sain hänen esimiehen-
sä paikalle ja ongelmaa ei enää ol-
lut. Silloin olin nukkunut lennolla,
mutta nyt olin nukkumisen sijaan
juonut. Tukeva aamuinen perushu-
malani ei häirinnyt Pohjois-Korean
virkavaltaa millään tavalla. Tällaista
avaramielisyyttä suomalainen ope-
raattori sydämestään arvostaa.

Passit palautetaan. Seuraavaksi
oviaukosta työntyy pistoolimallis-
ta lämpötutkaa kannatteleva naisvir-
kailija ja työntää sen kiinni otsaani.
Sillä mitataan jokaisen matkustajan
otsan pintalämpö, aivan kuten
eteeniuunien pintalämpöjä mita-
taan. Pohjois-Korea haluaa varmis-

Peten kännykkä matkusti Pohjois-Koreassa suljetussa kuoressa

tua, ettei maahan matkusta SARS-
kuumetta sairastavia.

Musta virka-auto saa matkustajan
takapenkilleen. Järeää sotilaspistoo-
lia kupeellaan kantava horrostavan
näköinen solttupoika sipaisee äkis-
ti asennon. Hänen suurikokoiset
rukkasensa on yhdistetty toisiinsa
niskan takaa kiertävällä nauhalla –
ja muuten ne kaiketi olisivat jo pu-
donneetkin.

Junan ovet sulkeutuvat ja vartioi-
vat sotilaat vetäytyvät odottavaan
kuorma-autoon. Pikajuna kohden
Pyongyangia on valmis lähtöön ja
viheltää. Sitten se tekee ensimmäi-
set nytkähdyksensä kohti kaakkoa
kääntyäkseen sataa kilometriä myö-
hemmin Anjun kohdalla etelään.

Jatkuu…

Hannu Lindqvist

www.pekemantyontekijat.fi
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Tilanne 24.10.2007 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.

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

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 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

Näy
tiellä,

älä
tilastoissa!

Turvallista syksyä!

Lomaosake nro 58:n märkätilat on kunnostettu ja
vastaava remontti suoritetaan vuoden 2008 keväällä osake nro 5:een.


