
NRO 6/02 Pekeman Työntekijät ry

Edessä lähtö
Fenolin

korjaamolta?

Lokakuun 14. yhtiön ilmoittamia yhteistoimintalain (YT) mukaisia neu-
votteluja on käyty tiukalla aikataululla. Neuvottelujen peruste on ”feno-
lin korjaamo- ja varastoimintojen suunniteltu siirtäminen toisiin työtiloi-
hin”. Virallinen YT-neuvotteluprosessi päättyi 31. lokakuuta olleeseen
neuvotteluun. Neuvottelujen päätteeksi työnantajan puolelta ilmoitettiin,
että yhtiö pysyy neuvotteluissa esittämässään suunnitelmassa. Edessä
lähtö fenolin korjaamolta?

Kts. sivu 6.

Ensimmäinen
sähköinen

Virike
Pekeman Työntekijät ry. on kulu-
vana vuonna valmistellut omien In-
ternet-kotisivujen avaamista, mut-
ta työ on vielä kesken. Sivuille tu-
lee materiaalia niin laajalti, kuin
saadaan mahtumaan, joten niiden
suunnittelu ja kokoaminen, mutta
myös ylläpito ottavat oman aikan-
sa.

Yhtenä Internet-sivujen osana
tullaan julkaisemaan ammattiosas-
ton Virike-lehti, kuitenkin siten,
että nykyinen paperinen lehti säi-
lytetään. Ensi vuoden aikana tut-
kitaan, johtaako sähköisen muodon
julkaiseminen muutoksiin paperi-
version jakelussa.

Vaikka Internet-sivujen avaami-
seen kuluu vielä ainakin kuukau-
si, aletaan sähköisen Virikkeen jul-
kaisu tästä numerosta alkaen.
Näin ollen lähes 25-vuotias lehti on
eräässä käännekohdassaan juuri tä-
nään.

Pääluottamusmies tiedottaa asi-
asta viikolla 46.                      (HLT)
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KIRJOITTELE!

Du Pont
turvallisuutta

Herra Du Pont, ruudinkeksijä Ranskasta, päätti turvallisuussyistä muuttaa Ame-
rikkaan, sillä Ranskassa riehui sisällissota ja moni päätti päivänsä päätä lyhyem-
pänä. Amerikkaan päästyään hän huomasi, että jo silloin ruuti näytteli keskeistä
osaa ihmisten välisissä kanssakäymisissä. Koska ruudista oli pulaa, hän päätti
perustaa ruutitehtaan.

Tehtaan alkuajat olivat vaikeita jatkuvien räjähdysten ja ihmishenkien menetysten
takia. Herra Du Pont oivalsi, että työturvallisuuden keskeisiä elementtejä on
sitoutuminen ja niinpä hän päätti asuttaa tehtaan johdon tehtaan välittömään
läheisyyteen. Ja kas kummaa, onnettomuudet vähenivät ja tehdas tuotti tulosta.
Tästä sai Du Pontin turvallisuusajattelu alkunsa ja josta on vuosikymmenien
saatossa muodostunut käsite. Tätä ajattelutapaa ollaan nyt räätälöimässä  Borea-
likseen.

 Allekirjoittaneella oli tilaisuus osallistua kolmen päivän Du Pont-seminaariin ja
kieltämättä asiasisältö oli mielenkiintoinen;  etenkin havaintokierros eri osastoil-
la. Havainnointi on keskeinen tekijä turvallisuudessa kuin myös epäkohtiin
oikealla tavalla puuttuminen. Eräs seminaarin vetäjistä ihmetteli alueella väen
vähyyttä: ”Isot laitokset käy ja ketään ei näy missään”. Tämä havainto on
valitettavasti tosiaasia meillä Borealiksessa. Niin kunnossapidon kuin käytönkin
puolella tieto katoaa eläköitymisen myötä portin ulkopuolelle. Myös Borealis
antoi tähän oman panoksensa vuoden 1999 YT-vähennyksillä. Laitosten turvalli-
suuden kannalta täytyisi rekrytoida uusia työntekijöitä nopeasti. Tietysti väen
lisäys maksaa, mutta maksaa ne taitamattomuudesta johtuvat onnettomuudetkin.

Henkilökunnan yhden päivän koulutus alkaa ensi vuoden alussa. Toivottavasti
nämä koulutuspäivät edistävät uutta turvallisempaa ajattelutapaa ja suhtautumis-
ta turvallisuuteen - myös yhtiöltä.

Odotan siis yhtiön johdolta vakavaa sitoutumista alkavaan turvakoulutukseen,
ettei tässä käy niin kuin monissa aikaisemmissa tapauksissa: vain paperille
laitettuna ne hautautuvat pikku hiljaa pölyttyviin mappeihin. Johdon ensimmäise-

nä sitoutumisen kohteena voisi olla tietotaidon säilyminen
ottamalla riittävän ajoissa uusia työntekijöitä.

Pikkujouluja ja turvallisempaa tulevaisuutta odotellen toi-
votan hyvää loppusyksyä!

Olavi Ojala
puheenjohtaja
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Pääluottamusmiehen
kommentteja

Pekeman Työntekijät ry. osasto 100

SYYSKOKOUS

Maanantaina 11. marraskuuta 2002 alkaen kello 18.00.

- Esillä valinnat ja muut sääntömääräiset asiat.
- Asetetaan luottamusmiesehdokkaat vuosille 2003 - 2004

Kokouspaikkana on Ravintola Iriksen Pomo-kabinetti Porvoossa.

Iltapalatarjoilu

Tervetuloa!
Toimikunta

Ei ole mukavaa aina valittaa, mutta
joskus on vain yksinkertaisesti pak-
ko. Valitettavasti. Nimittäin henki-
löstöasioiden hoito ei ole Borealik-
sessa edelleenkään sillä tasolla, jolla
voisi olettaa ns. työilmapiirin oleel-
lista parantumista.

Yhtiöllähän on moniin papereihin
kirjattuja, monenlaisia kauniita ja
yleviä aikomuksia henkilöstön huo-
mioimisesta. On vuosittaisia ilma-
piiritutkimuksia, joilla pyritään mit-
taamaan henkilöstön tuntoja. On
massiivinen näiden tutkimusten tu-
losten käsittely, johon osallistuvat
lähes kaikki työntekijöistä päälli-
köihin asti. Kirjataan ylös ja seura-
taan monia asioita, joilla arvioidaan
olevan vaikutusta henkilöstön luot-
tamuksen lisääntymiseen ja henki-
löstön mielialan kohottamiseen.
Puhutaan avoimuudesta ja jopa työ-
motivaation parantamisesta. Kaik-
kiin näihin mielialan kohotustalkoi-
siin yhtiö haluaa myös henkilöstön
edustajien osallistuvan.

❑ Okei, ei siinä mitään. Mutta soi-
si osallistumisen olevan enemmän
vastavuoroista silloinkin, kun hen-
kilöstön edustaja haluaa jotain tie-
toa tai pyrkii selvittämään jotain
asiaa. Yleensä se kohdeosasto on
silloin henkilöstöhallinto. Valitetta-
vasti sen suhtautuminen asioihin on
kaukana noista kirjatuista ylevistä
aikomuksista. Asian selvitys, jos
siihen joku siellä ryhtyy, viipyy to-
della kauan. En puhu edes muuta-
masta päivästä, henkilöstöhallinnon
asioihin tarttuminen vie valitetta-
vasti viikkoja. Erityisesti aikaa näyt-
tää kuluvan sellaisissa asioissa, jois-
sa yhtiölle ei ole odotettavissa sitä
kuuluisaa lisäarvoa. Sen sijaan yh-
tiölle lisäarvoa antavissa asioissa
edellytetään henkilöstön edustajien
lähes välittömästi ilmoittavan kan-
tansa.
On myös havaittu, että luvattoman
usein henkilöstön edustajalle ei tule
tietoa edes yleisistä infotilaisuuksis-
ta, saati että edustajat pidettäisiin

paremmin ajan tasalla muulla tie-
dottamisella. Olettaisi kaikille ole-
van selvää, että henkilöstön edus-
tajien tiedonsaannin pimittäminen
on koko henkilöstön aliarvioimis-
ta.

❑ Vuosituhat on vaihtunut. Ylei-
sesti puhutaan avoimuudesta, yh-
teistyöstä jne. Borealiksessa on syy-
tä istahtaa pöydän ääreen ja katsoa
missä henkilöstöön liittyvissä asi-
oissa ollaan menossa ja erityisesti
miten niitä parannetaan. Edistystä
olisi jo sekin, että saataisiin tiedon-
saannin ja sen nopeuden osalta en-
tinen taso takaisin.

Siitäkin huolimatta: Raikasta syk-
syä!

Hannu Tuominen
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Työsuojeluvaltuutetun palsta

Hyvin menee mutta menköön….
Tapaturmia ei ole pahemmin sattu-
nut ja toivottavasti kukaan ei itseän-
sä teloisi vastaisuudessakaan. Kipe-
ää se tekee kun sattuu ja vaikka liuk-
kaat kelit tuleekin niin eipä se tar-
koita, että tapaturmia tarttis sattua
sen kummemmin talvella kuin kesäl-
läkään. Niin kuin liikenteessäkin,
niin myös töissä tulee huomioida nuo
liukkaat paikat. Ja ilmoitetaan niistä
pikaisesti, jos vaikka korjaavat toi-
menpiteet suoritettaisiin ennen tapa-
turmia. Viime talvena liukasteltiin
tosi paljon, mutta vakavammilta ta-
paturmilta vältyttiin. Luut jos saa-
daankin kuntoon, niin kipu vihloo
vanhempana.

Step Change in Safety -meneillään
Nyt on sitten ensimmäinen vaihe ohi
ja seuraavaksi alkaa kaikille muille
borealislaisille vähintään yhden päi-
vän koulutus. Tarkoitushan on saa-
da turvallisuus kaikkien sydänasiaksi
ja yhtiöllä on kovat tavoitteet ensi
vuodelle kuin myös tulevaisuuteen
eri tunnusluvuille.

LäPi -raportointi vaisua
Monella osastolla on lähellä piti -ra-
portointi huolestuttavasti vähenty-
nyt. Syytkin on selvillä ja muutok-
sia on tulossa raporttien käsittelyyn.
Onhan se selvää, että raportointi hii-
puu, mikäli raporttien kulku ”tökkii”
ja korjaaviin toimenpiteisiin ei ryh-
dytä. Kuitenkin on erittäin tärkeätä
näitä raportteja laatia, sillä ainakin
löytyy dokumentti puutteista ja ra-
portin tekijällä on hyvä omatunto,
mikäli jotain hänen määrittelemän
puutteen vuoksi tapahtuu (onpahan
ilmoitettu).

Kenkäasiaa
Kesäkengät kommentoitiin liian
kuumiksi. Kenkämalli oli hieman
muuttunut mallin, nahan ja naulaa-
nastumissuojan vuoksi, joten näillä
seikoilla oli vaikutusta kenkien läm-
pöön. Ja tietenkin tuo kuuma kesä
omalta osaltaan. On erittäin tärkeää
kiinnittää huomiota myös sukkiin.
Tavalliset urheilusukat eivät ole par-
haimmat mahdolliset työkenkiin, sil-
lä ne sitovat kyllä kosteutta mutta
eivät luovuta sitä eteenpäin kenkään.
Tällä hetkellä meillä ei löydy varas-
tosta kuin villasukat, jotka toimivat
aika hyvin. On vain syytä vaihtaa
niitä useammin. Uudet talvikengät
on hyvä muistaa taas ”karhentaa”
esim. asfalttia vasten ennen käyt-
töönottoa, sillä pohjassa on muotti-
rasvaa ja talvikelit tulevat.

Tulenarka lämpövuori
On syytä muistaa, ettei ”apinannah-
kaksi” kutsuttu lämpövuori ole pa-
lamatonta materiaalia. Syttymistilan-
teessa, mikäli vuori on päällimmäi-
senä suojana - se ei suojaa - ja mate-
riaalin vuoksi sähköstaattisuus on il-
meinen. Korvaavaa mallia ollaan et-
simässä.

Muutosprosessi - muotisana
Muutoksia siellä muutoksia täällä.
Tuntuu olevan kova kiire ”sitellä”
ennen loppuvuotta aikaansaada tai
käynnistää eri tahoilla muutoksia.
Toivottavaa on, että muutokset eivät
unohtaisi ihmisten fyysisiä ja psyyk-
kisiä rajoja, sekä huomioisivat mei-
dän erikoislaatuisuutemme kemian-
tehtaana Suomen mittakaavassa. Lii-
ka tehokkuus voi uuvuttaa ennem-
min tai myöhemmin.

Työ vaatii aina tekijänsä
Ammattitaito takaa turvallisen työs-
kentelyn ja positiivinen asennoitumi-
nen   turvallisuuteen, työolosuhtei-
den paranemisen. Kysymyshän on,
ei pelkästään meistä itsestämme,
vaan työtovereistamme ja henkilöis-
tä, jotka mahdollisesti odottavat mei-
tä kotona luottaen siihen, että tulem-
me terveenä kotiin. Lause: ”If we
can‘t do it safely, we don‘t do it at
all” on kuvaava siihen tapaa, jolla
yhtiö haluaa asioita hoitaa (virallis-
ta suomennosta ei ole vielä käytös-
sä). Omalta kohdaltani lisäisin vie-
lä: Pidä myös huolta ja välitä itses-
täsi sekä lähimmäisestäsi.

”Saitin” keski-ikä on n. 45-vuotta
Ikä kuvastaa myös kokemuksen
määrää. Ikääntyminen tuo myös uu-
sia haasteita työsuojeluun. Työnan-
tajan tulee huomioida työkyvyn säi-
lyminen ikääntymisestä huolimatta
ja tarjota myös vajaakykyisille mah-
dollisuus jatkaa Borealiksen palve-
luksessa. Ammatillisen tieto/taidon
säilyminen vaatii jo hyvissä ajoin
suunnitelmia, jotta uusia henkilöitä
saadaan eläkkeelle lähtevien seuraa-
jiksi. On myöhäistä ja turvatonta
”herätä” vasta kun ihmiset on portin
ulkopuolella. Opastus, perehdytys ja
koulutus tulevat olemaan tulevaisuu-
dessa tärkeässä roolissa.

Turvallista päivää niin tänään kuin
huomennakin ja niin töissä kuin ko-
tonakin !

Työsuojeluvaltuutettu
Pasi Mäntysaari
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Apropoo

Pekeman sopuli

Julkisella sektorilla toimii se, joka
teollisuuden työntekijöiden keskuu-
dessa herättää silkkaa kateutta. Esi-
merkki löytyy läheltä. Kun Porvoon
kaupungin sosiaalijohtajan palkkaa
määriteltiin, virkatoverit suhtautui-
vat hyvin suopeasti uuden toimiala-
johtajan 7000 €:n pohjapalkkaan.
Se ohitti reippaasti vanhojen osaa-
jien liksan, mutta eivät he olleet ka-
teellisia. Uuden johtaja astuttua vir-
kaansa he vain puolihuolimattomas-
ti esittivät perusteet, joilla heidän
omaa palkkaansa on korotettava:
Eihän taloontulopalkka voi olla kor-
keampi kuin heidän omansa.

Kun yrität sitten hoitaa jotakin
vähän syvällisempää asiaa virka-
miesportaissa, on virkailija sairaus-
tai äitiyslomalla, virkavapaalla,
koulutuksessa tai kiinni projekteis-
sa. Nelinkertaisesta virkamiesko-
neistosta (yhdistyneen Porvoon
kahdenkieliset palvelijat) ei taval-
lisesti löydy ketään toista juuri tä-
män sektorin ongelmiin perehtynyt-
tä henkilöä.

Joitakin vuosia sitten pisti räike-
ällä tavalla myös silmään sivuansi-
oiden tekeminen virka-ajalla, vaik-
ka se tapahtuikin ehkä laillisesti.
Muutamaan otteeseen, kun jouduin
hakemaan uhkasakkopäätöksiä lap-
sentapaamisasiassa, nimitettiin ns.
sovittelijoiksi virkakoneiston hen-
kilöitä, kuten johtava sosiaalihoita-
ja tai ulkomaalaissihteeri. Sovitte-
lijat tekivät muutaman tunnin jobin
virkahuoneessaan täydellä palkalla.
Lisäksi he saivat verovaroista palk-
kion, joka oli pari tuhatta silloista.
Työn laatuun nähden se oli paljon
rahaa!

Eräässäkin sovittelussa, joihin
vastapuoli kieltäytyi johdonmukai-
sesti saapumasta, minulle mm. to-
dettiin, ettei sovittelun tarkoitukse-
na ole tehdä sopimusta. Jokin siinä
mätti niin, että tuli vielä monen vuo-
denkin jälkeen mieleen ja pisti ky-
nän kirjoittamaan.

Sosiaalipolitiikan mopo on ajat
sitten karannut hallinnasta ja me
(SAK) vaan huudetaan lisää.

Porvoo pörssiin ja johdolle opti-
ot, sanoo sopuli!

”Apropoo”; eli vapaasti tulkittu-
na: ”Tulipa mieleen”.

Sairasta
Yllä tuli mainituksi julkisen sekto-
rin sairauslomista. Siellä olisi ehkä
aiheellista paneutua ongelmaan,
asiakkaille se ainakin on sitä. Suo-
men teollisuuden sairauslomataa-
juus on alempi, 5-6 %:n luokkaa
työajasta.

Borealiksessa se ei ole ongelma
laisinkaan ja Porvoossa vielä vä-
hemmän kuin muilla tuotantopaik-
kakunnilla. Silti tilastoja näytetään
ahkerasti (kenties osoittamaan joh-
don onnistumista?). Porvoo meni
viime kesänä ainoana tuotantopaik-
kakuntana sairauslomissa alle ase-
tetun tavoitteen. Miksi? Siksikö,
että suomalainen ei erityisen hel-
posti kitise, vaan lähtee pian eläke-
ikänsä saavutettuaan suosiolla harp-
pua näppäilemään. Tai sitten meitä
tosiaan johdetaan hyvin ja töissä on
hyvä olla. Tai sitten poissaoloon liit-
tyy jokin uhka.

Portugalin Sinesin luvut ovat
yleensä olleet poikkeavan pienet
muihin verraten, mutta ainakin hei-
näkuussa alitimme jopa ne. Porvoon

jatkuu sivulla 10

”Henkilökuntaaaa!!!”
Porvoon kaupungin viroissa sairastetaan moninkertaisesti enem-
män, kuin Porvoon Borealiksella. Keskushallinto veti vuoden 2002
alkupuoliskolla pohjat: 9,3 sairauspäivää. Yllä mainittu sosiaali- ja
terveystoimi oli työkyvyttömänä 8,8 päivän vauhdilla (lähde: Uu-
simaa), jotka vuotuisina keskiarvoina tekevät noin 10 prosenttia.
Kun lisäksi ynnätään muut poissaolot, niin ehditäänkö siellä kesä-
lomia pitää ollenkaan?

Kuin irvaillen Uusimaa otsikoi, että ”Opettajat eivät jää herkäs-
ti sairaslomalle”. Tämä siksi, että sivistystoimessa sairastettiin
”vain” 4,8 päivää 6 kuukaudessa. Oli sairauspäiviä vuodessa 9 tai
19, niin me maksamme tämän kaiken!

Tälle työvälineelle olisi käyttöä
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Yhtiön suunnitelmaan sisältyy fe-
nolin korjaamon toimintojen hajaut-
taminen siten, että mekaaninen ja
sähköinen kunnossapito siirtyisivät
eteenin korjaamolle ja varastotoi-
minnat muovin M- ja R-varastoihin.
Suunnitelma edellyttää eteenin kor-
jaamon laajentamista. Fenolin lait-
teiden purku- ja pesutila ja fenolil-
la tarvittavien varoasujen huolto- ja
pukeutumistilat tulisivat fenolin
ohjaamorakennuksen kylkeen ra-
kennettavaan tilaan. Suunnitelman
perusteena on fenolin korjaamon
heikko kunto ja korjaamon sijaitse-
minen liian lähellä fenoliyksikön
turvallisuuden kannalta kriittistä
prosessia. Suunnitelmaan sisältyy
myös fenolin ohjaamon ruokailuti-
lan ja instrumenttikorjaamon mah-
dollinen pienentäminen.

Työryhmät eivät työnantajan lin-
joilla
YT-neuvottelijoiden apuna olleet
työntekijöiden aloitteesta perustetut
petrokemian ammattialakohtaiset
työryhmät ovat esittäneet näkemyk-
sensä ja vaihtoehtonsa työnantajan
suunnitelmaan. Työryhmissä on ol-
lut edustus sekä fenolin että etee-
nin korjaamon henkilöstöstä. Kaik-
ki työryhmät päätyivät siihen, että
yhtiön suunnitelmassa esitetyt tila-
ratkaisut ovat riittämättömiä, ne
vaikeuttavat toimintoja ja heikentä-
vät eteenin korjaamon työolosuhtei-
ta.

Työryhmät esittivätkin paljon
muutoksia ja tilalisäyksiä ja pitivät
pääsääntöisesti parempana ratkaisu-
na fenolin kunnossapitotoimintojen

Yt-neuvottelut
päättyivät

Edessä lähtö fenolin korjaamolta?

pitämistä erillään esimerkiksi uuden
ajanmukaisen korjaamon rakenta-
misella fenolilaitoksen  välittömään
läheisyyteen.

Työnantaja pysyi esityksessään
Työnantajapuolen kanta neuvottelu-
jen päätteeksi oli, että niissä ei ol-
lut tullut esille seikkoja, jotka es-
täisivät esitetyn mukaisten korjaa-
motoimintojen siirtämisen tarkem-
man suunnittelun jatkamista.  Kan-
nanmäärittelyssä todetaan, että hen-
kilöstön tekemät esitykset pyritään
ottamaan mahdollisimman hyvin
huomioon.

Työntekijöiltä ei tukea työnanta-
jan esitykselle
Työntekijöiden kanta tuotiin esille
kirjallisena. Kannan mukaan paras
vaihtoehto petrokemian kunnossa-
pitovaihtoehtojen järjestämiseksi on
uuden, olefiini- ja fenolikunnossa-
pidolle yhteisen korjaamon raken-
taminen. Siinä voidaan ottaa jo
suunnitteluvaiheessa huomioon ter-
veys- ja turvallisuusasiat, työtilojen
toimivuuteen ja viihtyvyyteen vai-
kuttavat asiat. Samoin sen sijainti-
paikka voidaan valita sellaiseksi,
että se täyttää turvallisuusvaatimuk-
set myös tulevaisuuden mahdollisis-
sa prosessilaajennuksissa.  Se on
taloudellisestikin edullinen ratkai-
su, kun huomioidaan ylläpitokus-
tannukset pidemmällä aikavälillä.
Nythän eteenin korjaamon saatta-
minen edes työnantajan esityksen
mukaiseen kuntoon maksaa reilus-
ti rahaa ja sen toimivuudesta näyt-
tää vallitsevan laaja epätietoisuus.

Työntekijät esittivät työantajan
suunnitelmaan myös monia muu-
toksia, jotka koskivat työtilojen laa-
jentamista ja turvallisuusasioiden
parantamista ja korostivat tilojen
toimivuuden merkitystä. Ahtaita ja
toimimattomia tiloja ei haluta. Fe-
nolin ohjaamon ruokailutiloja ja
instrumenttitiloja ei saa supistaa.
Teknisten toimihenkilöiden edusta-
ja yhtyi työntekijöiden kannanmää-
rittelyihin.

Petrokemian kunnossapidossa
odotetaan nyt työnantajan päätök-
siä odotusarvolla, että vielä kerran
miettisivät, mikä on järkevin ratkai-
su.

Henkilöstön yhteistyö oli toimi-
vaa
Tapahtunut osoitti selvästi sen, että
YT-menettely on työnantajalle
useimmiten vain välttämätön paha
muutoksien toteuttamisessa. Hyvin
harvoin niissä pääsevät henkilöstön
lähtökohdat ratkaisevaan asemaan.

Ammattialakohtaiset  työryhmät
tekivät ansiokasta työtä henkilöstön
työolosuhteiden parantamiseksi.
Siitä kuuluu kiitos kaikille työryh-
män jäsenille ja myös kaikille hen-
kilöstöryhmille. Asia koettiin yhtei-
seksi.

Työntekijöiden puolelta YT-neu-
votteluun osallistuivat petrokemian
kunnossapidon luottamusmiehet
Elof Juselius, Kari Rytkönen, Veik-
ko Höök sekä työsuojeluvaltuutet-
tu Pasi Mäntysaari ja pääluottamus-
mies.

Hannu Tuominen
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Säterin porukka
ammattiosaston vieraana

Kemianliiton ammattiosaston,
Kemia 67:n, jäseniä oli ammatti-
osastomme vieraana 11. syyskuu-
ta.  Valkeakosken Säterillä työs-
kenteleviä työntekijöitä oli lähte-
nyt matkalle yksi pikkubussilli-
nen,  alun toistakymmentä kave-
ria. Ryhmää johti Säterin pää-
luottamusmies Rauli Mäntynen.
Vieraiden isäntinä Borealiksen
osuudessa toimivat ammattiosas-
ton työvaliokunnan jäsenet.

Vierailu kesti lähes koko päivän.
Heti heidän saavuttuaan Borealik-
seen tarjosi yhtiö  heille linjalou-
naan ruokalassa. Sen jälkeen vietet-
tiin vajaa parituntinen isossa neu-
votteluhuoneessa, jossa henkilöstö-
päällikkö Anne Qvintus esitteli vie-
raille Borealiksen toimintoja. Vie-
raat olivat aktiivisia ja kyselivät
mitä moninaisimpia asioita Borea-
liksta ja yleensäkin Kilpilahden alu-
eesta. Tilaisuus oli lämminhenkinen
vaikka sen lopuksi henkilöstöpääl-
likkö jakoikin vieraille kaulaliinat
suojaamaan kylmyyttä vastaan.

Seuraava tutustumiskohde oli ole-
fiinilinja, jossa paikallisena opasta-
jana ja esittelijänä toimi Kari Kan-
gasniemi. Sielläkin keskustelut oli-
vat monipuolisia ja kysymyksiä riit-
ti. Tämä osuus päättyi olefiinilinjan
tarjoamiin kakkukahveihin petroke-
mian ruokalassa.

Vuorossa olikin sitten bussiin
nousu ja vieraat kävivät lyhyen Por-
voon tutustumisajelun päätteeksi
hakemassa  Brunbergilta makeat
tuliaiset kotijoukoille. Parin tunnin
hotelliin majoittumisen jälkeen siir-
ryttiin Sampo-pankin edustustiloi-
hin, jonne meidän puoleltamme tuli

toimikunnan jäseniä lisävahvistuk-
seksi. Saunomisen ja yhdessäolon
lisäksi käytiin ammattiosastojemme
toimikuntien välisiä keskusteluja.
Keskusteluaiheet olivat mm. työeh-
tosopimuksiin,  työskentelyolosuh-
teisiin ja ammattiosastojen toimin-
taan liittyviä.

Sekä vieraat että me isäntinä olim-
me hyvin tyytyväisiä vierailupäivän

Vierailijoita Valkeakoskelta

antiin. Yhdessä todettiin, että tällai-
sen ammattiosastojen välisen kans-
sakäymisen soisi lisääntyvän Kemi-
anliiton ammattiosastojen välillä
laajemminkin. Säteriläisten vierai-
lu oli vastavierailu meidän Valkea-
koskelle vuosi sitten tekemällem-
me vierailulle.

Hannu Tuominen

Toimikunta kokoontuu
Tiistaina 3. joulukuuta
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Työvoiman ”vapaan liikkumisen” seurauksia:

EU:n seurauksena tullut työvoiman
vapaa liikkuminen näyttää päivä
päivältä huonot puolensa. Porvoon
Kilpilahden, myös Sköldvikinä tun-
netun teollisuusalueen 15 suurim-
man yrityksen työntekijöitä edusta-
vat pääluottamusmiehet ovat saa-
neet tilanteesta tarpeekseen. He ovat
perustaneet yhteistyöryhmän, joka
aloittaa toiminnan työehtosopimus-
ten romuttamista vastaan. Pääluot-
tamusmiehet vaativat ulkomaisen
työvoiman työ- ja palkkaehtojen
valvonnan tehostamista.

Yhteistyöryhmään kuuluvat paikal-
listen Kemianliiton ammattiosasto-
jen pääluottamusmiesten lisäksi
Kilpilahden alueella työskentelevi-
en urakoitsijayritysten pääluotta-
musmiehiä, jotka edustavat Metal-
lityöväen Liittoa, Sähköalan am-
mattiliittoa ja Rakennusliittoa.

Ongelmana Kilpilahden alueella
kuin muuallakin Suomessa on se,
että ulkomaisten työntekijöiden työ-
ja palkkaehtojen valvonta on nykyi-
sen sopimusten ja lainsäädännön

puitteissa käytännössä vaikeaa. Eri-
tyisesti tämä korostuu Kilpilahdes-
sa suurten seisokkitöiden aikana,
jolloin siellä saattaa olla ulkopuo-
lista työvoimaa jopa 2000 työnte-
kijää.

Pääluottamusmiesten toteavat
kannanotossaan, että Kilpilahden
alueella toimivien yritysten on nou-
datettava alan työehtosopimuksia ja
hoidettava suomalaisen työ-, sosi-
aali- ja verolainsäädännön velvoit-
teet. He tulevat tehostamaan tämän
valvontaa myös niiden urakoisija-
yritysten osalta, joissa ei ole valittu
luottamusmiehiä. Pääluottamus-
miehet vaativat myös Kilpilahden
kemianteollisuuden yritysten vas-
tuuta siitä, että niiden käyttämät
urakoitsijat ja aliurakoitsijat noudat-
tavat suomalaisten työehtojen vel-
voitteita ja lainsäädäntöä.

SAK:lta odotetaan toimenpiteitä

Yhteistyöryhmä on lähettänyt
SAK:n hallitukselle ja alan ammat-
tiliitoille kirjelmän, jossa vaaditaan

tilanteeseen parannusta. SAK:lta
edellytetään toimenpiteitä mm ul-
komaisen työvoiman työlupien
myöntämisen tiukentamista. Lupaa
ei saa antaa ilman alan ammattilii-
ton hyväksyntää. Kaikissa työsuh-
teissa, olipa kyse ulkomaisesta tai
kotimaisesta yrityksestä tai työnan-
tajasta, on noudatettava minimieh-
tona suomalaisen ao. sopimusalan
työehtosopimusta ja vähintäänkin
alueella olevaa käytännön palkka-
tasoa. Suomeen lähetettyjen ulko-
maisen työvoiman osalta on nou-
datettava suomalaisen työehtosopi-
muksen komennusehtoja mm. päi-
värahojen osalta. Lisäksi pääluot-
tamusmiehet vaativat tarkennuksia
keskusjärjestöjen välisiin sopimuk-
siin:  mm. työn tilaavan yrityksen
pääluottamusmiehen oikeudesta
saada selvitys, että urakoitsijan (tai
aliurakoitsijan) työntekijöiden työ-
ja palkkaehdot täyttävät suomalai-
sen työehtosopimuksen määräyk-
set.

Hannu Tuominen

Kilpilahden pääluottamusmiehet vaativat ulkomaisen
työvoiman palkkaehtojen valvonnan tehostamista

Ruokalanpitäjä vaihtuu

Borealiksen pitkäaikainen ruokalapalvelujen toi-
mittaja Amica joutuu väistymään vuoden vaih-
teessa. Muovin ja petrokemian ruokaloita astuu
hoitamaan Eurest Finland Oy. Työpaikkaravin-
tolan palvelut ovat suurelle osalle työntekijöitä
tärkeä tekijä, kuten myös vuororuokailun mah-
dollisuus. Kts sivu 10.

Kuvassa oleva petrokemian ruokala on kerän-
nyt asiakkaita paljon myös Fortumin puolel-
ta.
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Tintti seikkailee jälleen

Tintin seikkailuista tuttu DuPont
on tullut Borealikselle ja ahdiste-
lee meitä pikku-Tinttejä loputto-
milla vaatimuksillaan. Vai onko
sillä oikeasti hyvät tarkoitusperät?

Johdolle ja työnjohdolle suunna-
tut kolmepäiväiset DuPont-koulu-
tukset on nyt pidetty ja muutamil-
la työntekijöillä oli tilaisuus osal-
listua niihin. ”Kaiteesta on aina
pidettävä kiinni portaissa eikä kan-
tamuksia saa ottaa enempää, kuin
yhdellä kädellä turvallisesti voi
kantaa!” Tämän tyyppiset uskon-
nollisuuteen viittaavat ja työssä
epärealistiset opit veivät huomiota
pois monista hyödyllisistä aiheis-
ta, joita koulutus käsitteli. Osa an-
nista tuntui ihmisten henkisten lah-
jojen aliarvioimiselta ja mieleen
hiipi äideille ja vauvoille joskus
annettu vuorovaikutuskoulutus:
”Katsooko äiti vauvaa silmiin, kat-
sooko vauva takaisin, hymyileekö
äiti, hymyileekö vauva?…” Jonnin
joutavuuksilla tuppaa olemaan tur-
hauttava vaikutus.

Asenteena kaiteesta pitäminen-
kin on ihan hyvä ja vapaa-ajan va-
rominenkin on paikallaan, eritoten
liikenteessä. Mutta jätettäköön kui-
tenkin vapaa-aika meille itsellem-
me, vaikka koulutuksesta muun-
laistakin viestiä tuli.

Työsopimuslaki käyttöön?
Tasapuolinen kohtelu ja sääntöjen
kirkkaus olivat koulutuksen sano-
mia. Esillä oli myös kurinpidon ot-
taminen välineeksi. Step Change-
koulutuksessa ei tarvinnut montaa
tuntia vanheta, kun kävi jo selväk-
si, että näinkin ison yrityksen hen-
kilökunnalla ei ole kovin selkeää

kuvaa työlainsäädännön raameista.
Kun joskus on kurinpalautusta an-
nettu pienimmästäkin risahdukses-
ta, niin toisinaan taas oikaisu-, oh-
jaus- ja varoitustoimia ei ole var-
muuden vuoksi uskallettu käyttää
selvissäkään tapauksissa.

Tulin hankkineeksi ensimmäisen
kerran kokemusta luottamusmiehe-
nä 80-luvulla. Silloin osastollani
vaihdettiin johto ja käynnistyi var-
sinainen varoitusruletti. Eikä siinä
kaikki, lopputilejäkin tuli vallan
kevein perustein; perusteena usein
työturvallisuus. Siinä käytiin sitten
Työtuomioistuimessa, milloin ei
Neste Chemicalsin johto järkiinty-
nyt ajoissa. Kovat oli ajat, mutta
kovat oli pojatkin. Välillä menetet-
tiin mies, välillä pelastettiin. Ker-
rankin yhtiö joutui soittamaan ta-
kaisin Lappeenrannasta töihin ka-
verin, jonka työsuhteen oli purka-
nut koeajalla. Purun perusteena
olivat seikat, joita nykyisin sanot-
taisiin turvallisuusrikkomuksiksi,
mutta joita työnjohto ei ollut pyr-
kinytkään korjaamaan. Kaveri
työskentelee edelleen Kilpilahdes-
sa.

Toisaalta muistan tapauksen, jol-
loin mies sai työsuhdevaroituksen
pelkästä kiikkiventtiilin auki unoh-
tamisesta, eikä sitä saatu perutuk-
si mitenkään. Eihän koko varoitus-
järjestelmä alun pitäen ole edes
luotu sellaiseen tarkoitukseen,
vaan keinona tulee olla koulutus.
Linja oli selkeä, mutta väärä.

Välinpitämättömyyteen ja toisten
terveyden vaarantamiseen kuiten-
kin pitää voida jossakin vaiheessa
puuttua. Joissakin tapauksissa sitä
on kauan kaivattukin ja työnteki-

jät ovat usein olleet sitä mieltä, että
vaarantajia esiintyy muissakin kuin
heissä itsessään. Todettiin myös,
että johtajan on erotuttava sel-
keämmin. Tällaiset tuulet puhalte-
levat siis tänään.

Tinat kouraan
Meillä Porvoossa on muutaman
työtapaturmajutun oikeuskäsittely
kesken. Niissä on ollut uhreina
työntekijöitä, meidän ammatti-
osastomme jäseniä. Järestään on
käynyt niin, että hierarkiassa ylem-
pien taholta jutuissa on alettu syy-
tellä työntekijöitä itseään, joko
uhria tai hänen kollegojaan. Du-
Pont-politiikan mukaisesti syytte-
ly ei ruoki turvallisuusajattelua.

Nyt onkin näytön paikka, jos Du-
Pontin malli aiotaan ajaa uskotta-
vasti sisään ja näyttää sen mainos-
tama tasapuolisuus. Jos oikeudes-
sa tuomitaan näiden syytösten esit-
täjät, on yhtiön aika tehdä johto-
päätökset, katkaista syyttely ja lu-
kea heille tinat kouraan. Sieltä sen
ryhtiliikkeen on lähdettävä.

Vanhaa tapaturmatilastoa löydät
sivulta 10.

Hannu Lindqvist

Edellä aikaansa
– �Se on tuo Virike sellainen edel-
läkävijä lehtirintamalla.
– Kuins nynnoin?
– Se ei ole julkaissut seksi-ilmoi-
tuksia 25 vuoteen, kun iltapäivä-
lehdet lopettelevat asian harrastus-
ta vasta nyt.
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Tilastoa 20 vuoden takaa
Vuonna 1982 sattui Neste Chemicalsin muovitehtailla 75 työtapaturmaa (poissaolopäiviä 504) ja petro-
kemiassa 35 (138 päivää).

Kolmen vuoden aikana 81-83 näillä laitoksilla sattui yhteensä 330 tapaturmaa (2064 pv.). Luvuissa
on mukana PVC, joka ei enää kuulu Borealikseen, mutta niistä puuttuu mm. Teollisuuskemikaalit
(nyk. Ashlandin 2P-tuotanto). Tämä 60 hengen erikoisyksikkö tuotti yksistään näinä kolmena vuotena
57 tapaturmaa (367 pv.) ja melkein samankokoinen Polystyreeni ylsi 38:aan (216 pv.).

Kaiken kaikkiaan Neste Chemicalsilla Porvoossa sattui mainittuina kolmena vuotena 425 vakuu-
tusyhtiölle ilmoitettua työtapaturmaa (2647 pv.). Tiedot perustuvat TSV Hannu Juvanin vuonna 83
laatimaan tilastoon.

sairauspoissaolot putosivat 1,5
%:iin!

Mutta miksi Portugalissa sitten ei
sairasteta? Yksinkertaisesti siksi,
että kolmen päivän jälkeen ei mak-
seta palkkaa. Ja ovatko meidänkään
lukumme todelliset? Eivät kaikilta
osin. Esim. ylemmät voivat sairas-
taa kolmeen päivään asti ilman lää-
kärintodistusta ja on heidän omas-
sa harkinnassaan, kirjautuuko sai-
raus sairaudeksi ollenkaan.

Tuotantopaikkakuntien sisääntu-
loporteille on asennettu turvataulut,
joista on luettavissa muiden luku-
jen ohella sairastavuusprosentti.
Pidän tätä toimintamallia outona,

ainakaan se ei paranna yksilöiden
terveyttä. Synnintuntoja synnyte-
tään sairauslomalta palaavalle, joka
ehkä muutoinkin kärsii alentunees-
ta sieluntilasta.

Yksi ilmeinen tavoite on asettaa
paineita sairastaneille. Esittäisin, jos
se olisi sallittua, että eriteltäisiin
vielä äitiyslomat ja lasten sairauk-
sista aiheutuneet poissaolot julki-
sesti nähtäviksi. Mutta Suomen
tasa-arvomaassa ei tällaista esitys-
tä saa tehdä, joten en sitten tee.
Apropoo.

Katso myös alla olevaa vanhaa ta-
paturmatilastoa Neste Chemiclasin
ajoilta. Huomaa, että ne ovat siis

työtapaturmat. Voidaan vain arvail-
la, miltä koko sairauspoissaolopro-
sentit olisivat silloin näyttäneet.

Hannu Lindqvist

Jatkoa sivulta 5

Kumppanuus Amican kanssa päättyy

Amican palvelua ja laatua pidettiin yleisesti viime vuosina hyvinä. Joil-
lakin osa-alueilla on kuultu arvostelua ja sellainen on erityisesti välipa-
la-automaattien hoito.

- Myös uudenlaisten ruokakonseptien tarpeesta on tullut pyyntöjä ja
tähän haetaan nyt parannusta, sanoo Jussi Sairanen.

- Ruokalanpitäjän vaihdos ei perustu missään tapauksessa pelkästään
tarjouskilpaan. Tutustuimme ruokalatoimikunnan toimesta tarjouksiin,
heidän pitämiin kohteisiin ja yleensäkin tenttasimme heidän henkilö-
kuntaansa ja tarjouksen tehneitä yhtiön edustajia.

- Vuororuokailun jatkosta neuvotellaan tulevan vuoden osalta, jonka
jälkeen myös Eurest voi tulla kysymykseen. Ruokalippuja saa nyt vain
konttorilta, mutta petrokemiankin osalta voidaan harkita järjestelyä, jat-
kaa Jussi Sairanen.                                                                                                                                 (HLT)

Jatkoa sivulta 8

Välipala-automaatit säilyvät
ja niiden toimintaa yritetään
parantaa.
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Luontovärinöitä / Hannu Lindqvist 1998©

Alkujaan Arska oli rakennustyömiehenä rakennustyömailla. Nyt hän jää bussista betonielementtitehtaan py-
säkille. Tänä aamuna hän työntää magneettiavaimensa koodilukijaan kallella kypärin, sillä tiedossa on taas pari
tuntia laatupalaveria. Lihamyllyksi kutsuttu henkilöportti päästää hänet kirahtaen laatusertifikaattien valtakun-
taan.

 -Mitähän tekoa ontelolaattaosaston vanhemmalla valurilla on laatupalaverissa, semminkin kun siellä puhutaan
ulkomaalaisen auditoijan kanssa vierasta kieltä? kysyy ahavoitunut  betonimylläri itseltään ja vilkaisee kontto-
rin seinälle raamitettua todistusta elementtitehtaan laatusertifikaatista.
  - Tiedän kyllä ilman ISO-standardejakin, miten lujaa kuran on oltava.

Aina on viljalti ylistetty suomalaista arkkitehtuuria, suomalaista rakentamista ja sen laatua. Työpäivän jälkeen-
kään Arska ei pääse irtautumaan näennäisellä laadulla kilpailemisen surkuhupaisista seurannaisvaikutuksista,
kun hän kiirehtää asuinkaupunkinsa virastotaloon. Tarkoituksenaan on hankkia rakennuslupa pienen piharaken-
nuksen pystyttämiseen hirsitorppansa kainaloon haja-asutusalueella. Itselleen kun ei saa rakentaa mitään ilman
yhteiskunnan valvontaa, jottei tulisi rakennusvirheitä.

Rakennusvalvonnan toimisto onkin yllättäen suljettu. Oviaukot on muovitettu. Neljä vuotta sitten pystytetyn
kaupungin arkkitehtoonisen ylpeydenaiheen pohjakerroksen on vallannut home. Musta, nokimainen home.
Henkilökunta on siirretty remontin ajaksi koulutukseen. Laatukoulutukseenpa tietenkin, kuinkas muuten, sillä
virastonkin on saatava oma ISO-standardin mukainen laatusertifikaattinsa.

Arska mittailee katseellaan tuota käsittämättömän muotoista  julkista rakennelmaa. Arkkitehti on määrännyt
sen kuparisen kattorakenteen räystäättömäksi. Pihaa kattaa betonilaatoitus, joka on ylimmillään pohjakerrok-
sen ikkunapellityksen tasolla. Suunnittelijan laatukriteerien mukainen tietokoneohjelma on laskenut, että veden
pääseminen rakennukseen on mahdotonta. Arskan työpaikalta toimitetut elementitkin täyttivät kansainväliset
laatunormit jo silloin neljä vuotta sitten. Missään tapauksessa kukaan ei ainakaan ole vastuussa, koska normeja
on noudatettu.

Illalla Arska katselee hirsimökkinsä ikkunasta solkenaan vuotavaa taivasta. Pirtin seinää ei korista laatusertifi-
kaatti, mutta kosteus pysyy puisten rakenteiden ulkopuolella. Jo kaksisataa vuotta mökki on seissyt paikallaan,
siitä suurimman ajan päreisen katon alla. Esi-isä, joka torpan rakensi, ei ollut istunut kokouksissa. Hänellä ei
ollut käytössään myöskään sementtiä, mutta hän tiesi pyöritellä riittävän suuret kivet nurkkien alle. Niinikään
hän tiesi rakentaa metriset räystäät ja jyrkän katon, jolta vesi valuu kuin hanhen selästä. Hirsisen töllin pystyttä-
jä ei kilpaillut laadullaan. Silloin laatua ei myyty, sitä tehtiin.

Nykyisin maailmanlaajuiset laatuagentit kauppaavat miljoonien hintaisia a-nelosia aseiksi kilpailijoita vastaan.
Samat a-neloset antavat suojelua laatutietoisia asiakkaita vastaan. Tuotanto saa lisäarvoa, hintoja voidaan korot-
taa ja silloinhan kaikki on kunnossa.

Laatusertifikaattien luvattu maa
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PUNKAHARJUN LOMAOSAKKEIDEN
VAPAAT VIIKOT/PÄIVÄT

Tilanne 29.10.2002. 2002    x = vapaa
Osake 5 Osake 58

Vko   45 01.11-08.11 x x

Vko   46 08.11-15.11 x x

Vko   47 15.11-22.11 x x

Vko   48 22.11-29.11 x x

Varaa viikko vapaastasi / lomasta-
si ammattiosastomme lomaosak-
keessa Punkaharjun lomakeskuk-
sessa!

Talven vapaat voit viettää viihtyi-
sässä ja rauhallisessa ympäristös-
sä. Sähkölämmitteisen saunan voi
lämmittää päivittäin ja nauttia ta-
kan lämmöstä, paistaen samalla sen
liekkien loimussa makkaraa.

Harjualueen upea luonto tarjoaa
mahdollisuudet hiihtoon, pilkki-
reissuihin ja vaikka vain samoiluun
Luston kauniissa metsikössä. Met-
sätietokeskus Lusto tarjoaa metsä-
tietoa ja kulttuurin nälkää voi tyy-
dyttää tutustumalla Savonlinnaan.

Lomaosake on sähkölämmitteinen.
Autolle on sähköpistokepaikka.
Joko parimökki 5 tai rivitalon (6
osaketta) päätyhuoneisto 58. Käy-
tössäsi on 4+2 petipaikkaa (vuode-
vaatteineen), sähkökiuas ja puutak-

Punkaharjun lomaosakkeet  5  &  58
ka. Keittiössä on uuniliesi, mikro-
aaltouuni sekä veden- ja kahvinkei-
tin. Käytössäsi on silitysrauta+lauta,
pölynimuri, siivous-tarvikkeita.
Keittiö on varustettu ruuanteko- ja
ruokailuvälineillä. Osakkeessa on
televisio, video, kelloradio sekä pu-
helin. Kummallakin osakkeella on
oma vene sekä katiska. Veneiden
airot ovat verannalla, jossa myös
täydennettävä polttopuulaatikko.

Osakkeet sijaitsevat Punkaharjun
Lomakeskuksen loma-asunto-alu-
eella (n. 88 osaketta). Vieressä Nes-
teen huoltoasema/kahvio.

Lomakeskuksen läheisyydessä on:
Metsätietokeskus ja metsämuseo

Lusto, avoin ympäri vuoden:
• perus- ja erikoisnäyttelyitä met-
sää koskevista asioista, Lasten
Lusto, työnäytöksiä, tapahtumia,
elokuvaesityksiä
• Toimii opastuskeskuksena Pun-

kaharjun harjualueelle
• Miellytttäviä kuntoilulenkkejä,
www.lusto.fi

Punkaharjun Valtionhotelli
www.lomaliitto.f i/punkaharju
• Huoneita, mökkejä ja lomapa-
ketteja
• Toimii talviaikana avainten ”ha-
kupaikkana”

Porvoosta on Punkaharjulle
www.lomasuomi.fi/punkaharju
matkaa  n. 330km (Porvoo-Kouvo-
la-Mikkeli-Savonlinna-Punkaharju)
Savonlinnaan on lomakeskuksesta
matkaa n. 26km www.savonlinna.fi
Historiallinen Olavinlinna on avoin-
na päivittäin ainakin 10-15.

Pekeman Työntekijät ry
Pasi Mäntysaari

Vuokra-aika alkaa ensimmäisenä päivänä klo 14.00 ja päättyy viimeisenä klo 12.00.
Viikon vaihtopäivä on perjantai.

Talvikaudella hinnat ovat seuraavat (Pekema ja PÖT):
Hinta  43 € viikko tai 26 € viikonloppu. Päivävuokraus mahdollista.

Vuokrataan myös muille henkilöstöryhmille, hinnat hieman korkeammat kuin edellä.

Osake 5 on allergiaosake, joten tupakointi ja eläinten vieminen osakkeeseen on ehdot-
tomasti kielletty.

Tiedusteluihin vastaa Pasi Män-
tysaari,  Borealis konttori, puh.
3048, 050-379 4050

Vuokrausanomuksia saa alle-
kirjoittaneelta tai klikkaamalla
auki Word-tiedoston ”Anomus”
S/H-asemalla ja printtaamalla
sen itsellesi. (H-asema / project
/ borealis / pekema / loma /). Sa-
masta osoitteesta löytyy ajan-
kohtainen lista vapaista viikois-
ta sekä hieman tietoa ”mökeis-
tä”.


