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NRO 2/12
Vappu

Pekeman Työntekijät ry
TEAM os. 100  

Vappuna esillä eläkeikä

Näsin Krouvissa pidetyn kevätkokouksen osanottajia. 

Ei varmasti paljon erehdy hän, 
joka ennustaa vappupuheiden 
pitävän sisällään eläkeikäteeman 
koko laajuudessaan. On toinen 
asia, riittävätkö puheet, kun ay-
liikkeen askeleet käyvät enem-
mänkin Eteläranta kympin pyö-
rittämän vappuvalssin tahdissa. 
 Kaukokatseinen ammattiosas-
tomme Pekeman Työntekijät te-
ki aloitteen eläkeiän alentami-
sesta jo vuonna 2001. Eri vai-
heiden jälkeen aloite eteni liitos-
ta SAK:n käsittelyyn, jonne hau-
tautui. Huhtikuun alussa pidet-
ty yhdistyksen kevätkokous otti 
kantaa eläkekeskusteluun. Täl-
lä kertaa se tapahtui siksi, et-
tä keskusjärjestö on ottanut ta-
voitteekseen eläkeiän nostami-
sen välittämättä yllä mainitus-
ta ja muista kentältä saamistaan 
selvistä viesteistä. Nämä viestit 
kertovat, että taloudessa tapah-
tuneen kehityksen täytyy näkyä 
myös työntekijöiden elämän pa-
ranemisena, eikä yksinomaan 
yritysten. 

Kevätkokouksen 2012 julkilau-
suma sivulla kahdeksan. 

Muita VappuVirikkeen aiheita:
• Porvoon vapputilaisuuksien ohjelma
• Kesäpäivät
• Tuleva seisokkisyksy
• Porvoon johtaminen
• Lista työsuojeluasiamiehistä
• Yhtiön vuosipäivänä muistettuja työntekijötiä
• CCC kokoontui Porvoossa
• Julkaisemme sarjan Ville Matalan kirjoittamia runoja
• Vappupamfletti tuulettaa ummehtunutta talvi-ilmaa
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Seuraava Virike il-
mestyy viikolla 25. 
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on olta-
va toimitussihtee-
rillä 12. kesäkuuta 
mennessä.

KIRJOITTELE!

TYÖVÄEN VAPPU PORVOOSSA 1.5.2012

Klo 9.00 Kunniakäynti vakaumuksen puolesta kaatuneiden haudalla
 Haudalle kuljetaan lippukulkueena, jonka lähtöpaikka on 

hautausmaan Porvoonjoen puoleinen portti. Järjestäytymi-
nen kulkuetta varten klo 8.45. Ammatti- ja puoluejärjestö-
jen toivotaan ottavan omat lippunsa mukaan

 • Haudalla puhuu Hannu Tuominen, KTP:n pääsihteeri

Klo 10.15  Kokoontuminen vappumarssille parkkipaikalla Kaupungin-
talon takana 

Klo 10.40   Vappumarssi lähtee liikkeelle kohti kaupunginpuistoa.  
 Marssimusiikista vastaa Hermannin Seitsikko

Klo 11.00  Vappujuhla Porvoon Kaupunginpuistossa

 Tervehdyssanat: Ove Blomqvist, SAK:n Porvoon paikallis-
järjestö ry:n puheenjohtaja

 Juhlapuhe: 
 • Päivi Lipponen ( sd ), kansanedustaja
 • Matti Huutola (vas), SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja

  Musiikkia

  Kahvituksesta vastaa 
  Hamarin ja Gammelbackan Demarit HTY ry

	 	 Lapsille	ilmapalloja,	kasvomaalausta,	
	 	 pomppulinna

SAK:n Porvoon paikallisjärjestö ry
FFC:s Borgå lokalorganisation rf

TERVETULOA!

Vapputapahtumat järjestää: SAK:n Porvoon pai-
kallisjärjestö ry yhteistyössä Porvoon ja Sipoon 
sekä lähialueiden työväenjärjestöjen kanssa.
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Kesää kohti

Puheenjohtajan pääkirjoitus:

Jari Voutilainen

Tänä vuonna on kaksi peräkkäistä merkittävää tapah-
tumaa. Kesäolympialaiset 2012 käynnistyvät 27. hei-
näkuuta Lontoossa kestäen 12. elokuuta saakka. Pari 
viikkoa sen jälkeen alkavat Borealiksessa laitosten 
alasajot seisokkia varten. Molempiin kisoihin tässä 
joutuu itsekin satsaamaan, toiseen television töllöt-
tämisellä ja toiseen hikisellä työllä. Vielä ei ole tie-
dossa, kummassa me menestymme paremmin, mutta 
ei meillä juuri olympiatason urheilijoitakaan ole… 
Seisokkitohinat kiihtyvät pikku hiljaa ja toivottavasti 
kaikki on valmista kun ”paikoillenne”-komento kuu-
luu! 

Käväisin syntymäseuduilla Itä-Suomessa ja siellä ei 
oikein kaikilla tuntunut olevan kevättä rinnassa. Töi-
den niukkuuden rinnalla siellä kiroillaan mm. työt-
tömyyseläkkeelle pääsyn vaikeutumista, arvonlisäve-
ron nostopäätöstä, lapsiperheiden tukien ja sairaus-
vakuutuskorvausten alentamista. Tuskinpa noilta Itä-

Suomen nurkilta löytyy montaakaan maamme halli-
tuksen ymmärtäjää, ovat sen tekemät menoleikkauk-
set sen verran kovalla kädellä raavittuja. Eipä silti, 
en ymmärrä minäkään. Vielä muutama aika sitten ei 
ay-liikekään katsellut tällaista näin ihmeellisen hil-
jaisena…

Naapurissa oleva TEAMin osasto Porvoon Öljyn-
jalostamon Työntekijät ry – tunnetaan varmaankin 
paremmin lyhenteestä PÖT – juhlii 40-vuotista ay-
taivaltaan 28. huhtikuuta Hamarin työväentalolla. 
Onneksi olkoon koko porukalle! Ja menestystä jäse-
nistön edunvalvontaan sekä tuleviin sopimuskarkeloi-
hin!

Vappu tulee ajallaan, juhlikaamme työväenvappua!

Ammattiosaston hallitus kokoontuu

tiistaina 15. toukokuuta ja
torstaina 7. kesäkuuta
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Esa Vainonen

Pääluottamusmiehen palsta:

Mistä meitä johdetaan?
En ymmärrä miksi konsernista ha-
lutaan johtaa Porvoon Borealis-
ta niin kuin nyt tehdään. Toisaalta 
ymmärrän sen että jos päällikköta-
son ihmisiä vaihdetaan usein, täl-
lä yritetään hallita, mutta onko se 
oikea tapa? Juuri, kun olemme tot-
tuneet johonkin johtamistyyliin ja 
henkilöstöäkin kuunnellaan, tapah-
tuu henkilövaihdoksia. Nämä kaik-
ki vaihdokset eivät ainakaan työn-
tekijöitä miellytä. 
 Mielestäni olisi tasapainoisem-
paa, jos johto pysyisi edes muuta-
man vuoden ennallaan. Esimerkki-
nä voimme pitää Porvoon paikal-
lisjohdon muutosta. Henkilöstö tie-
si, että jo muutaman vuoden Por-
voota johdettiin niin, että henkilös-
töä kuunneltiin tai ainakin niin se 
koettiin. Nykyinen Porvoon Borea-
liksen johto ei paljoa henkilöstöä 
kuuntele, joka on huono asia. On 
selvää, että konserni haluaa puutua 
meidän tulevaan seisokkiin rankal-
la kädellä ja muuttaa esimerkik-

si seisokkipalkkion vaikuttavia te-
kijöitä. Ennen pystyttiin sopimaan 
seisokin matriisista osastoittain 
mutta nyt se sanellaan. 
 Borealis lupaa pitää henkilöstös-
tä huolen 24 tuntia vuorokaudes-
sa mutta tällainen käyttäytyminen 
ei ole sen arvojen mukaista. Pai-
kallisjohdon on helppo vetäytyä 
konsernin päätöksien taakse. Mie-
lestäni konsernin päätöksiä tulisi 
haastaa paikallisessa johtotiimis-
sä enemmän Porvoon puolesta. Tä-
tä kirjoitusta tehdessäni on asioita 
vielä kesken, jotka liittyvät seisok-
kiin. Ne yritetään sopia mahdolli-
simman pian, että osastokohtaisis-
sa sopimuksissa päästäisiin loppu-
tulokseen ajoissa.

Suurseisokki toteutetaan Porvoos-
sa syksyllä, kaikilla tuotantolai-
toksilla on eri aikataulut ja niiden 
yhteensovittaminen on haastavaa. 
Konserni seuraa tarkasti seisokin 
onnistumista ja kustannuksia, joi-

ta on leikattu rajulla kädellä. Toi-
vottavasti kaikki tarvittavat turval-
lisuuteen vaikuttavat työt saadaan 
tehtyä. Samanaikaisesti seisokin 
kanssa osastojen tuloskorteissa on 
tavoitteita joita olisi saavutettava.  
 Yhtenä tuloskortin mittarina on 
ilmapiirikyselyyn vastaamisprosent-
ti. Saa nähdä miten porukka kokee 
vastaamisen seisokkikiireiden alla. 
Itse olisin ajoittanut kyselyn johon-
kin muuhun ajanjaksoon kun seiso-
kin yhteyteen. 

Pasi Mäntysaari on valittu Teamlii-
ton valtuustoon ja toivottavasti saa-
daan sitä kautta vietyä meidän am-
mattiosaston ja kentän mielipidettä 
paremmin liittoon päin kun aikai-
semmin. Pasin olen oppinut tunte-
maan pääluottamusmieskauteni ai-
kana jämäkkänä ja luotettavana ka-
verina, joka puolustaa kentän mie-
lipidettä. Toivon Pasille onnea täs-
sä uudessa ja vaativassa tehtävässä!

Eläkkeelle
Kiitokset kaikille työtovereille!

Jari Ryttäri 

Pekeman Työntekijät ry. järjestää 
jäsenilleen mahdollisuuden osal-
listua TEAM-liiton 2012 kesäpäi-
ville. Kesäpäivät järjestetään laiva-
risteilynä 25.–26.8.2012 M/S Baltic 
Princess -aluksella Tallinnaan (ei 
maihin pääsyä Tallinnassa). 

Ammattiosasto on varannut ris-
teilylle 8 kpl 4-hengen hyttejä B-
luokasta. Omavastuuosuus kesä-

Kesäpäivät 2012
päiville on 50 €. Hinta pitää si-
sällään hytin, buffet-illallisen 
25.8. (kattaus 3. 22.30 alkaen), 
buffet-aamiaisen 26.8. sekä kul-
jetuksen.

Sitovat ilmoittautumiset sähkö-
postitse: 
esa.vainonen@borealisgroup.com 
27.4.2012 mennessä. Paikat vara-
taan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kuljetusjärjestelyistä ja muista ke-
säpäiviin liittyvistä asioista tiedo-
tetaan osallistujille myöhemmin.
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Työsuojeluvaltuutetun 
palsta

Pasi Mäntysaari

Kevättä ilmassa
Vappuilmat puhuttelevat itse kuta-
kin vuosivuodelta ja toivomukse-
na on tietenkin aurinkoinen ja läm-
min vappumarssikeli. Vappu on 
muutakin, kuin vain palkallinen 
vapaa tai töissä oleville prosentti-
päivä. Marssi-innostus on laantu-
nut vuosien myötä ja kansaa on ny-
kyään runsaammin katsomon puo-
lella kuin polkemassa jalkaa toisen 
eteen. Vapun taustalla on kuitenkin 
työntekijöiden edunvalvontaa luke-
mattomia vuosia ja mitkään työnte-
kijöiden etua parantavat asiat eivät 
ole tulleet itsestään. Edunvalvontaa 
se on turvallisuusasiakin kun yri-
tetään vaikuttaa työntekijöiden hy-
vinvointiin ja työpaikan turvalli-
suuteen.

Työsuojeluasiamiehet
Vuosi 2012 on valituille työsuo-
jeluasiamiehille taas kaskivuotis-
kauden ensimmäinen. Heitä on eri 
osastoilla/ päivässä /vuoroissa täl-
lä hetkellä 40 henkilöä. Koulutettu-
jen ja aktiivisten asiamiesten kaut-
ta on vuosien mittaan vaikutettu 
ja päästy paikkakunnallamme ny-
kyisin vallitsevalle turvallisuusta-
solle. Hyvä turvallisuusasenne on 
muokkautunut koko henkilöstölle, 
eikä tapaturmia tapahdu tänä päi-
vänä siinä suuressa mittakaavassa 
kuin aiemmin. Tehtävät työsuoje-
lun ja turvallisuuden eteen eivät ole 
kuitenkaan loppuneet, eivätkä lo-
pu. Turvallisuus on ansaittava jo-
ka päivä. 
 Yhtenä haasteena on jälleen ke-
sän kynnyksellä tulevien kesähar-

joittelijoiden turvallisuus. Tulee 
muistaa vuoden 2010 vakava tapa-
turma ”virittyen” pitämään huol-
ta vieraassa ympäristössä työsken-
televistä nuorista ja uusista työnte-
kijöistä. Heistä usealle kesätyö työ-
paikallamme on ensimmäinen ja 
kokemukset siitä voivat vaikuttaa 
koko heidän työelämäänsä. 

Kesä
Vaikka kesä onkin jo kynnyksellä, 
niin kyllä niitä liukastumisia sat-
tuu myös hiekalla. Oli sitten kulku-
välineenä jalat tai polkupyörä, niin 
kieli keskellä suuta saa liikkua. 
Nyt ei ole alla pehmyt lumi vaan 
kova maa, joka ainakin minun ko-
kemuksestani voi rikkoa luita ja ni-
veliä. Take 2 on syytä pitää mieles-
sä niin töissä kuin lomalla.

Seisokki 
Syksyn seisokki vaikuttaa voimak-
kaasti kesälomien pitoaikataului-
hin. Pienenä helpotuksena ainakin 
12–tuntisessa vuorosysteemissä on 
”työvuorojonojen” välissä muuta-
ma päivä rentoutumisaikaa jokai-
selle kuukaudelle. Miten nämä ajat 
saadaan sitten soveltumaan muun 
perheen lomien suhteen, voi olla 
haaste.

Hyvinvointi
Työyhteisöissä ristiriitatilanteita? 
Aina kun on enemmän kuin yksi 
ihminen tekemässä jotain, on kon-
fliktin mahdollisuus olemassa. Yk-
sin on paha riidellä. Uusi kokoon-
pano tai mitä pidempään porukka 
”duunia” yhdessä tekee, niin ”ris-

kit” riitoihin ovat olemassa. ”van-
hassa porukassa”, ristiriitojen syyt 
johtuvat paljolti ihmisten muut-
tumisesta ajan saatossa. Elämän-
tilanteet, varsinkin suuret ylitse-
pääsemättömät ongelmat, muutta-
vat ihmistä. Riippuen siitä, ovatko 
ristiriitatilanteisiin johtavien syi-
den taustalla työstä tai vapaa-ajal-
ta lähtöisin olevat syyt, niiden rat-
kominen voi olla hyvinkin hanka-
laa. Miten avata keskustelu henki-
löiden välillä ratkomaan itse kes-
kustelemalla ongelman ”ydintä”, 
on haastavaa. Avoin työyhteisö ja 
reilut kaverit voivat olla, oman fii-
liksen ollessa alamaissa, joko hel-
pottava, kannustava tuki tai kohde 
purkaa omaa pahoinvointia mui-
hin. Jos menee huonosti minulla, 
niin ei tarvitse muidenkaan voida 
hyvin. Jos asiat menevät huonos-
ti vapaa-aikana, niin täytyykö nii-
den mennä huonosti myös töissä? 
Omien murheiden esilletuominen 
on raskasta, jos ei voi odottaa myö-
tätuntoa. Tässä työyhteisön tuki on 
tärkeä. Mikäli työyhteisössä havai-
taan ongelmia, koskevat ne sitten 
ihmisiä tai esim. työolosuhteita, on 
luonnollista ”tarttua asiaan”. Vai 
katsotaanko asioita ”läpi sormien”. 
On syytä keskittyä niihin asioihin 
joille voidaan tehdä jotain.  Tulee 
muistaa, että jokaisen työpanos on 
tärkeä ja jokaisella on oikeus viih-
tyä töissä. Hyvä työyhteisö hyväk-
syy myös erilaisuuden.  

Hyvää Vappua ja rentoa kesää!
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Osastojen työntekijöiden työsuojelu-
asiamiehet kaudella 2012 – 2013

Listassa ovat työturvallisuuskeskukseen työsuojeluasiamiehinä rekisteröidyt henkilöt 13.4.2012

Olefiinituotanto Fenoli- ja aromaattituotanto
1-vuoro Antti Kymäläinen 1-vuoro Jouni Alkio
2-vuoro Ville Häyrynen 2-vuoro Mika Martikainen
3-vuoro Jukka Peltonen 3-vuoro Jaakko Ahlberg
4-vuoro Frida Heikkilä 4-vuoro Timo Virtanen
5-vuoro Lasse Ahonen 5-vuoro Jyri-Pekka Laine
päivä Matti Raijonkari päivä Pertti Mäkelä

LDPE -laitos  PP -laitos
1-vuoro Tuomo Tourunen 1-vuoro Petri Keskitalo
2-vuoro Reijo Hurskainen 2-vuoro Jari Jaakkola
3-vuoro Jorma Taipale 3-vuoro 
4-vuoro Jari Koskinen 4-vuoro Martti Koskela
5-vuoro Kalevi Nurminen 5-vuoro Jarmo Vesterbacka
päivä Mika Lumme päivä

PE 2 -laitos  Materiaalinkäsittely
1-vuoro Mauri Ranto Pakkaamot
2-vuoro Keijo Lampinen 2-vuoro Joakim Sandberg
2-vuoro Jari Pylvänäinen Lastaajat
4-vuoro Pekka Huovila 
5-vuoro Sampo Törmänen 

Boremix Asko Roiko BC* pilot Veijo Turpeinen

Borstar koetehdas Tekniset palvelut
1-vuoro Veijo Perämäki Instr./muovit  
2-vuoro Janne Saarinen Sähköos./muovit Sami-Kai Karlsson
3-vuoro Ismo Hannila Mek./muovit Tapio Mikkonen
4-vuoro Tero Silvennoinen Instr./petrokem. Esa Valkila
5-vuoro Markku Perttula Sähköos./petrokem. Markku Heino
  Mek./petrokem Juhani Keltamäki

              
             Työntekijöiden edustajat Borealis Polymers Oy:n työsuojelutoimikunnassa

Varsinainen  Varajäsen
1. Pasi Mäntysaari  Keijo Pulkkinen 
2. Pekka Lampinen  Tuomo Tourunen
3. Jyri Laine  Jari Pylvänäinen
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Vuosipäivä 1.3.2012
Borealiksen vuosipäivää vietettiin 
jälleen maaliskuun ensimmäisenä 
päivänä konttorin ruokalassa jär-
jestetyn brunssin merkeissä. Tilai-
suudessa huomioitiin ansioituneita 
ja pitkään palvelleita työntekijöitä. 
Ammattiosaston jäsenet, joita huo-
mioitiin.

Ritarikuntien 
kunniamerkit

Suomen Valkoisen Ruusun 1 luo-
kan mitali:
Ari Hattukangas, Aimo Kuivalai-
nen, Ari Maavirta, Veijo Montonen 
ja Juhani Pennanen.

Palvelusvuosi-
lahjat

40 vuotta:
Tapani Kallio, Henry Kuosma, 
Hans Sjöholm, Reijo Tolonen, Tuo-
mo Tourunen ja Kari Viljakainen.

30 vuotta:
Jukka Auvinen, Markku Auvinen, 
Reijo Hienonen, Tarmo Häkki-
nen, Matti Keinänen, Jouni Mete-
linen, Pekka Mielonen, Antti Nie-
mi, Markku Ohvanainen, Hannu 
Oravainen, Arto Pallamo, Heikki 
Parri, Olavi Paukku, Raimo Pitkä-
nen, Hannu Riiheläinen, Teijo Rä-
ty, Hannu Sahlberg, Terho Sula, Ti-
mo Supinen, Arvi Vilokkinen, Ka-
levi Väisänen ja Pentti Väätäinen.

20 vuotta:
Bjarne Byman, Kai Grek, Tapio 
Huovila, Aku Manninen, Esa Val-
kila, Markku Väisänen ja Marko 
Ylinen.

Turvallisuuden kunniamainin-
nan saaneiden joukossa olivat Esa 
Junttila ja Keijo Pulkkinen. (HLT)

Kuvissa Borealiksen vuosipäivänä huomioituja työntekijöitä
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Ay-liike ei saa luopua 
työajan lyhennystavoitteesta

Ay-liike on järjestäytymisestään 
lähtien vaatinut työajan lyhentä-
mistä. Siinä onkin edetty, vuotui-
nen työaika on lyhentynyt. Vuon-
na 2005 tapahtunut eläkeuudis-
tus, joka mahdollisti eläkkeelle 
lähdön valinnan mukaan 63-68 
vuoden iässä, antoi mahdollisuu-
den elinaikaisen työajan, eli ns. 
työuran lyhentämiseen sen lop-
pupäästä. Siitä huolimatta työ-
markkinajärjestöt sopivat maalis-
kuussa 2012 työurien pidentämi-
sestä. 

Seurauksena ovat mm. osa-ai-
kaeläkkeen ikärajan nosto yh-
dellä vuodella, työttömyyselä-
keputkeen pääsyn vaikeuttami-
nen ja työttömyysturvan muutok-

set. Näillä ja muilla heikennyksil-
lä työmarkkinajärjestöjen johtajat 
– mukaan lukien SAK:n – arvioi-
vat työuria pidennettävän 1,2 vuot-
ta.  Lisäksi he sopivat, että viimeis-
tään vuoden 2017 loppuun mennes-
sä palaavat eläkeasiaan ja siellä on 
jälleen edessä työnantajien ja halli-
tuksen vaatimukset yleisen eläke-
iän korottamisesta.

Borealiksen työntekijöitä edustava 
Pekeman Työntekijät ammattiosas-
to tuomitsee SAK:n päätöksente-
kijöiden asenteen tässä työnteki-
jäväestölle ratkaisevan tärkeässä 
asiassa. Paheksumme tapahtunut-
ta ja edellytämme yksiselitteises-
ti, että ay-liike ei saa luopua työ-
ajan lyhennystavoitteista. Meiltä ei 

ole kysytty, emmekä ole antaneet 
SAK:n johdolle valtuuksia sopia 
elinaikaisen työajan pidentämi-
sestä. Emme ole tässä yksin, suo-
malaisista vain viidennes kannat-
taa EK:n ja maan hallituksen aja-
maa eläkeiän nostamishanketta. 
   
Ammattiosastomme kevätkoko-
us 2012 vaatii, että SAK:n on pa-
lattava rooliinsa työntekijäväes-
tön etujen vaalijana. SAK:n tulee 
ottaa kaikessa päätöksenteossaan 
huomioon jäsenistön näkemys ja 
tarpeet. Eläkeikää on laskettava – 
ei nostettava!

Pekeman Työntekijät ry:n 
kevätkokous 3.4.2012

Huomioi 
Vappuna!

Porvoon vapputapahtuman 
jokavuotinen henkevä tilai-
suus Vakaumuksensa puo-
lesta kaatuneiden haudalla. 
Puhujana on Hannu Tuomi-
nen. Kuva vuodelta 2002.

Julkilausuma:
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CCC kokoontui Porvoossa

Neljännes eurooppalaisista työnte-
kijöistä  uskoo, että heidän turval-
lisuutensa tai terveytensä vaaran-
tuu työstä johtuvista syistä – luku, 
joka osoittaa, etteivät työolot Eu-
roopassa ole parantuneet. Vaikka 
teollisuuden työvoiman osuus Eu-
roopassa vähenee ja se on menet-
tämässä asemaansa palveluam-
mateille, altistuminen perinteisil-
le fyysisille vaaratekijöille – me-
lu, vaaralliset aineet, nostaminen ja 
muu raskas työ, jne. – ei ole pois-
tunut. 

Yhä useammat työntekijät valit-
tavat, että heidän työnsä vaikut-

Borealiskonsernin yhteistyöneu-
vosto CCC piti neljännesvuosiko-
kouksensa Porvoon tuotantopaik-
kakunnalla 21.–22. maaliskuuta. 
Yhtenä aiheena monien joukossa 
tarkasteltiin tulevan syksyn työil-
mapiirikyselyn tilannetta. Porvool-
takin toivotaan täysipainoista osan-
ottoa samaan aikaan osuvasta laa-
jasta seisokkivyörystä huolimatta. 
 
Henkilöstön edustajien kokoontu-
essa 21. maaliskuuta esillä oli mm. 
työsuojeluvaltuutettujen keskinäi-
sen yhteistyön hyödyntämättä jät-
täminen Borealiksessa. Pasi Män-
tysaari kävi antamassa tilannesel-
vitystä (kuva) Euroopan eri maiden 
henkilöstöedustajille, jotka näkevät 

välttämättömäksi sen, että valtuu-
tettujen hyviä kontakteja tehtail-

la työskenteleviin arvostettaisiin 
myös konsernin johdossa.  (HLT)

Terveys ja turvallisuus
taa psyykkiseen terveyteen. Työpa-
hoinvointi voi päättyä tragediaan, 
mistä on osoituksena viime vuosi-
en isoissa ranskalaisissa yrityksissä 
tapahtunut itsemurhien aalto. 

Uudet muodot työn organisoinnis-
sa ja kasvavat työaika- ja työpai-
neet yrityksissä voivat osittain ai-
heuttaa perinteisten riskien säily-
misen ja uusien syntymisen. Am-
mattiliitot katsovat, että työn tehos-
taminen on tärkein syy työhön liit-
tyvään stressiin ja liikuntaelinten 
sairauksiin, joiden nyt jo voidaan 
nähdä vaivaavan enemmän kuin 
viidesosaa työntekijöistä. 

Vaikka nämä saattavat olla ongel-
mia kaikissa maissa, toimialoil-
la ja ammateissa, on selvää, että 
alimmin koulutetut ja ruumiillisen 
työn tekijät kärsivät eniten. Ter-
veen elinajan odote esimerkiksi on 
35-vuotiaalla ruumiillisen työn te-
kijällä Ranskassa kymmenen vuot-
ta alempi kuin päälliköllä. Samal-
la, kun monissa EU-maissa työelä-
mässä pidempään pysymistä vaa-
ditaan, on pakosti otettava mukaan 
keskustelu työoloista ja niiden vai-
kutuksesta työntekijöiden tervey-
teen. Näiden keskustelujen kautta 
siirrymme aiheesta tehtäviin tutki-
muksiin. 

ETUI uutisoi:
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Ehdoton rakkaus

Kun viimein ystävien kanssa 
 oli mahdollisuus,
  oikein kunnolla tunnelmoitiin

Vanhoja asioita muisteltiin
 unelmista raskaat miehet

Nuoruuden voimaa ja älyä 
 maljojen lailla
 miehissä potenssiin kohotettiin
  tai ainakin uskoimme niin 

Sitten koira katosi
 ei sitä heti edes huomattu
 yleensä se ei näin tee
  eikö se saanut huomiota, vai kyllästyikö se 
   jo laimentuneen testosteronin tuoksuun

Yöllä se ei tule takaisin, huolestun
 mahdolliset syyt ovat
  tyttökoira, ilves tai auton kuolettava töytäisy

Epätietoisuus saa vallan
 kukaan ei tiedä koirasta
  ei naapurit eikä virkavalta
ja verijäljet tien penkan lumessa
 enteilevät pahinta mahdollista

Silloin rukoilin, kerran tunnissa
 mummokin kutoi parin sukkia yössä
  kun ei saanut unta surussa

Meni toinenkin yö
 epätietoisuudessa
ei ollut puhtia
 mitään muuta asiaa pohtia

Ja kun viimein tuli tieto
 että koira on ollut
tyttökoiran luona tositarkoituksessa 
 pari vuorokautta talvipakkasessa 
  kirsu kohti täyttymystä – ikuinen optimisti 
  
Se haettiin kotiin, se haisteli paikat
 muina miehinä, mitäs tässä
mutta haluan ruokaa
kun eivät kyläpaikassa tarjonneet
 – ja vielä unelmoida mahdottomasta

Tällaistakö on – ehdoton rakkaus?

Ville Matala
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Onko Suomi luokkayhteiskunta? 
Jos osaa lukea lehtiä tai edes kuun-
nella uutisia korkean tason bonus-
palkkioista, voi todeta että jo kysy-
myskin on tarpeeton. 
 Entuudestaan paljon pamfletoitu 
epäkohta ovat olleet johtajien ero-
rahat, ns. kultaiset kädenpuristuk-
set ja muut miljoonat, joita ei lue-
ta palkaksi. Niitä maksetaan, kun 
suostuu lähtemään talosta jäätyään 
kiinni töppöilystä. Ei pidä unohtaa 
Liliuksen malliakaan, jossa ku-
luttajahintoja nostamalla kerätään 
eläkkeen kynnyksellä, siis 55-60 
vuotiaana, vuosittain miljoonien 
bonukset. Finnairin stay-up -koo-
mikkomalli antaa bonuspalkkioi-
den lisäksi mahtipalkkion siitä, jos 
suostuu olemaan ottamatta loparei-
ta ja parhaillaan putoaa tilille 180 
000 € työsopimuksen allekirjoitta-
misesta. Nimenkirjoituspalkkiota 
suosittelisin käytettäväksi meidän-
kin sopimusalalla, jossa satanen-
kin per nimmari korjaisi ratkaise-
vasti vastuun ja palkkatason välistä 
huikeaa kuilua. Luokkayhteiskun-
nan piirre toteutuu niin, että joh-
don hautaaminen rahaan tapahtuu 
eniten juuri silloin, kun alamaisil-
ta vaaditaan säästöjä. 
 Suurten yritysten hallituspaikoil-
la tienaa hyvät rahat pelkällä ole-
massa olollaan. No ei sentään ai-
na! Kun olin oman yhtiömme hal-
lituksessa henkilöstön edustajana 
tulin kysyneeksi palkkiosta, kos-
ka yleensä oli saavuttava hallituk-
sen 4-5 tuntia kestävään kokouk-
seen vapaapäivänä. Minulle luvat-
tiin 15 markan tai euron könttä. Ei 
jäänyt niin tarkkaan mieleeni, kos-
ka en koskaan sitä nostanut. Nii-
nä aikoina väkeä saneerattiin ulos 

Vappupamfletti 2012

melkein joka kokouksessa. Summa 
ehkä olisi muuttunut, jos me kak-
si henkilöstön edustajaa olisimme 
suostuneet hyväksymään jonkun 
noista saneerauksista? 
 Työpaikkojen ulkoistaminen on 
ihmisten luokkiin jakamista. 

Keväällä puitiin jälleen sitäkin, 
mikä olisi kansanedustajien oikea 
palkkataso. Entinen edustaja Ar-
ja Karhuvaara (yllättäen Kans. 
Kok!) asetti sopivaksi lähtöpalkak-
si 12 900 €/kk. Sillä yllettäisiin 
melkein Silvio Berlusconin luo-
malle tasolle, jota ystäväni tam-
mikuussa kävi Italiassa vähän sel-
vittelemässä. Siellä se on tuollaiset 
14 000 €/kk. Perusteeksi 20 vuot-
ta edustajana istunut Berlusconin 
tukipilari oli todennut, että ”parla-
mentissa työpaikka ei ole pysyvä”!
 On oikeutettua kysyä, miksi kan-
sanedustajille yleensä pitää maksaa 
palkka luottamustyöstä? Tulijoi-
ta riittää. Ja kulut korvataan. Jotta 
kansaa edustavan realiteetit säilyi-
sivät mielessä, voisi oikea palkka 
olla kansallinen minimipalkka tai 
työttömyyden aikainen peruspäivä-
raha. Silloin kiinnittyisi huomio oi-
keisiin asioihin, eikä Kukkelperi-
museon kaltaiseen huu-haa-idiotis-
miin. 

Suomi ei ole mitenkään erillinen 
luokkayhteiskunta, vaan osa EU:n 
korruptiolla kyllästettyä finanssi-
rälssiä. Kun Kreikassa tapahtui fi-
nanssikapitalismin vallankaappa-
us, ovat siellä köyhään kansaan 
kohdistuvat vaatimukset talouden 
pelastamiseksi juuri sitä itseään, eli 
minimiansiotaso pudotettiin 400-
500 €:oon! Sillä ei elä edes vuo-

riston vuohipaimen, mutta näin ra-
kennetaan halpatuotantomaata. Tä-
tä luokkayhteiskuntaan kuuluvaa 
projektia vedetään Olli Rehnin 
suomalaisvoimin, joten ei se niin 
kaukana ole kuin kartalla näyttää. 
 
Järjestöelämästä todettakoon, et-
tä SAK:laisista liitoista AKT pul-
likoi raamisopimusta vastaan. Liit-
tojohtaja, joka edes yritti asettaa jä-
senistön tavoitteet poliittisten val-
tarakenteiden edelle, piti saada am-
mutuksi orreltaan ja saihan se hy-
vävelijärjestelmä lopulta Timo Rä-
dyn kaadetuksi. Sorrettua itkeske-
levää osapuoltahan siinä vain puo-
lustettiin, kun SAK:n johto, minis-
terit ja muu elinkeinoelämä, jotka 
Räty oli tehokkuudellaan saatta-
nut häpeään jo vuosien ajan, ehät-
tivät tuomitsemaan hänet. Mikä oli 
motiivi antaa tuomio ennen liiton 
omaa jäsenistöä ja oikeuden istun-
toa? Olisiko toimittu toisin, jos ky-
symyksessä olisi ollut joku toinen?  
Kaikki öykkäröinti työpaikoilla on 
tuomittavaa, mutta milloin; kysyn 
MILLOIN aiemmin SAK olisi 
näin kerkeästi puolustanut päähän 
tai perseeseen potkitun maksavan 
jäsenen asemaa vaatimalla yhden-
kään johtajan erottamista? 
 Alkuun palataksemme vielä tä-
mä pikku kevennys: Saimme tal-
vella huiman 2,4 prosentin palkan-
korotuksen. Lauri Lyly sai samoi-
hin aikoihin 1300 € lisää kuussa. 
Jos se perustui samaiseen 2,4 pro-
senttiin, täytyi SAK:n puheenjoh-
tajan palkka olla ennen korotusta 
melkein 55 000 €/kk!

Hannu Lindqvist
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Viikkovuokrauksen vaihtopäivä on perjantai (klo 14 -> pe klo 14). Viikkovuokraukset ovat etusijalla viikonlop-
pu- ja päivävuokrausta. 
 Osaston työssäkäyvät jäsenet ovat etusij. ennen eläkkeellä olevia ja muita järjestäytyneitä (lopullinen vahv. n. 
2 vko ennen varausta) Varaaja tulee saamaan tietopaketin/laskun ennen varausaikaa. Avainhuollon hoitaa Mat-
kailukeskus Harjunportti. Nouto/palautus lomakeskuksen vieressä sijaitsevasta huoltoasema/ravintolasta. 
 Siivous kuuluu vuokraajalle (itse tai palvelun osto infosta). Tupakointi on kielletty molempien loma -asuntojen 
sisätiloissa. Osake 5:een on eläinten vieminen ehdottomasti kielletty.

Tilanne 17.04.2012 x = vapaa

Kesäajan vapaat viikot vuokrataan varausjärjestyksessä. Vapaatilan-
ne voi muuttua hyvinkin nopeasti.

Ammattiosastomme jäsenille: Talvikaudella hinnat: 120€ viikko tai 
50 € viikonloppu tai 20€ vrk

Kesäkaudella hinnat: 170 € viikko tai 75€ viikonloppu tai 25€ vrk.
Muut järjestäytyneet: Kulukorvaus lisätään edellä mainittuihin hin-
toihin; 70€ viikko tai 30€ viikonloppu tai 10€ vrk.

PUNKAHARJUN LOMAOSAKKEIDEN
VAPAAT VIIKOT/PÄIVÄT

Tiedustelut, 
vapaa viikot ja 

vuokrausanomukset: 
Pasi Mäntysaari,  
Borealis konttori, 

puh. 3048, 050-379 4050

H-asema / BOREALIS / 
PEKEMA / 

lomaosakkeet Punkaharjulla / 

Ammattiosaston kotisivu: 
www.pekemantyontekijat.fi  /

Punkaharju

   
   Osake 5 Osake 58
Talvikausi
Vko  17 20.04.–27.04 x x
Vko  18 27.04.–04.05 x x
Vko  19 04.05.–11.05  x
Vko  19 04.05.–07.05 x  
 

Kesäkausi alkaa
Vko  20 11.05.–18.05  x  
Vko  20 13.05.–18.05 x
Vko  21 18.05.–25.05 x x
Vko  22 25.05.–01.06 x x
Vko  23 01.06.–08.06  x
Vko  24 08.06.–15.06 x x
Vko  25 15.06.–22.06 x x

Talviliikunta innosti
Kilpilahden yritysten yhteisesti järjestämä talviliikuntailta 
työntekijöille ja heidän perheenjäsenilleen veti jälleen satamää-
rin väkeä Kokonniemen laskettelurinteelle. Jo perinteeksi muo-
dostunut tapahtuma 9. maaliskuuta antoi mm. tilaisuuden las-
ketteluun tutustumiseen maksuttomine välineineen ja iltapalan 
nauttimiseen. (HLT) 


