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Pekeman Työntekijät ry
TEAM os. 100  

Olemmeko ansainneet 
irtisanomisuhan?

Borealis Polymers Oy:n toimi-
paikkapäällikkö kutsui maalis-
kuussa henkilöstöryhmien edusta-
jat yhteistoimintalain mukaiseen 
yt-neuvotteluun. Asia koskee hen-
kilöstöön mahdollisesti kohdistu-
via vaikutuksia Borealis Polymers 
Oy:n tuotantotoimialalla katta-
en sekä polyolefiini- että hiilivety-
puolen, toisin sanoen polyolefiini-
laitokset, laboratoriopalvelut, ole-
fiiniyksikön ja fenoli- & aromaat-
tituotannon. Neuvottelut koskevat 
kaikkia henkilöstöryhmiä; työnte-
kijät, toimihenkilöt ja ylemmät toi-
mihenkilöt.

 On myös tehty selväksi että neu-
vottelut voivat johtaa työsuhteiden 
päättämisiin tai muihin henkilös-
tön asemaan ja työsuhteiden eh-
toihin vaikuttaviin sopeuttamistoi-
menpisteisin, kuten toimenkuvien 
muutoksiin.
 Työnantajan ilmoituksen mukaan 
henkilöstöön kohdistuvat vaiku-
tukset asetettujen tavoitteiden saa-
vuttamiseksi vastaisi maksimis-
saan 35 henkilön työpanosta.  
 Toteutus tapahtuu vuoden 2014 
loppuun mennessä. Kovaa tekstiä 
500 milj. € voittoa ja hurjia inves-
tointeja tekevältä yritykseltä. Am-

mattiosaston kevätkokous pidettiin, 
kun kaksi neuvottelua oli takana. 
Jäsenistön yksimieliset näkemyk-
set irtisanomisilla uhkaamisen tar-
peesta ilmenevät tiedotteesta sivul-
la seitsemän. 
 Yt-neuvotteluista erillisenä aihee-
na jäsenistö osoitti ärtymyksensä 
Borealiksen toimintatavoista vii-
meistä työilmapiiritutkimusta seu-
rannutta teatteria kohtaan. Tästä 
aiheesta laadittiin julkilausuma, jo-
ka löytyy niin ikään sivulta seitse-
män. Yt:stä lisää sivulla neljä pää-
luottamusmiehen palstalla. 

Osallistu 
työväen 
vappu- 

tapahtumiin! 
Porvoon 
työväen 

vappuilmoitus 
sivulla kaksi
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On palkansaajien 
vuoro

Puheenjohtajan pääkirjoitus:

Jari Voutilainen

Aivan yhtä varmasti kuin lumet sulavat ennen syk-
syn seuraavien lumien tuloa, alkaa Elinkeinoelä-
män keskusliitto EK:n, maan kuuden puolueen halli-
tuksen sekä muun poliittisen eliitin vyörytys. Tavoit-
teena heillä on ns. raamisopimuksen jatkaminen – 
heidän mielestään mieluummin palkkojen laskemi-
sella, siis sillä mihin kevään yrityksessä palikat jäi-
vät. Vaikka Häkämiehen ja EK:n vuorineuvoksien yri-
tys ei maaliskuussa onnistunut, he tuskin vielä luovut-
tavat vaikka tes-neuvottelujen kerrottiinkin siirtyvän 
liittotasolle. Tiedossa on siis tosi-TV:hen verrattavaa 
draamaa ja vakuuttelua suomalaisen työläisen elin-
tason laskun välttämättömyydestä. Ay-liikettä ei saa 
sitoa tähän loukkuun, nyt jäitä hattuun!

Reaaliansioita laskeneen ja niitä edelleen laskevaan 
raamisopimukseen perustuva Öljy-, maakaasu- ja 
petrokemian teollisuutta koskeva työehtosopimuk-
semme on voimassa 2014 helmikuun loppuun. Aikaa 
siis uusiin sopimusneuvotteluihin valmistautumi-
seen on, toivottavasti ay-johto lähtee niihin tosissaan 
ajamaan jäsenistön etua. Jos sopimusneuvotteluista 
meinataan selvitä edes kohtuullisesti, on mielestäni 
ammattiosastoissa syytä asettaa mittavat palkanko-
rotustavoitteet muiden sopimustavoitteiden lisäksi. 
Nämä huolimatta eliitin vastaväitteistä.  

On syytä pitää mielessä, että suuryritykset, keinot-
telijat ja rikkaat saivat hallitukselta jo toisen perät-
täisen veroalennuksen, nyt peräti 4,5 prosenttiyksik-
köä yhteisöverohelpotusta ja lisäksi osinkoverohelpo-
tuksia, jotka ’valuvikojen korjauksen’ jälkeenkin toi-
mivat rikkaiden hyväksi. Ökyporukan tuen maksajat 
löytyvät yllättävän läheltä, ne ovat meitä ’pieneläjiä’. 
Ja yksikään yritys ei ole ilmoittautunut tämän histo-
riallisen lahjoituksen perusteella palkkaavansa lisää 
työvoimaa - se siitä työllistämisestä. 

Palkansaajien tallaaminen kaikkine rahan syytämisi-
neen rikkaille, Eurooppaan keinottelu-euron ja EU:n 
pelastamisineen, eläkeiän nostamisineen ja muine 
vähävaraisten toimeentulon heikennyksineen on tör-
keätä.  Huhtikuun alussa MTV3:n uutisten kyselyssä 
kaksi kolmesta vastaajasta oli sitä mieltä, että hallitus 
on onnistunut päätöksenteossaan huonosti.  Ja tutki-
mus tehtiin verkkopaneelissa, jota kaikkien vaikeim-
massa asemassa olevat tuskin paljonkaan käyttävät, 
eli todellisuudessa luottamus hallitukseen on vieläkin 
olemattomampaa.  Täytyy tosissaan ihmetellä, mitä 
työväenpuolueet tekevät Kataisen hallituksessa.

Hyvää työväen Vappua kaikille !

Ammattiosaston hallitus kokoontuu

Tiistaina 21. toukokuuta,
keskiviikkona 19. kesäkuuta

ja muulloin tilanteen vaatiessa
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Elof Juselius

Pääluottamusmiehen palsta:

Työntekijöitä aliarvioidaan
Borealis sanoo: Euroopassa ei ole 
saavutettu riittävästi voittoa… 
 Kun aikaisemmin yhtiön selvän-
näkijät ovat ennustaneet myrskyjä 
ja kovaa merenkäyntiä eikä niitä 
tullutkaan, tehtiin uusi suunnitel-
ma: Keksittiin WtE (menestykseen 
erinomaisuudella) ja siihen kuulu-
va ohjelma SIE (strategian tehokas 
toteutus). Nyt sitten tiedetään että 
”tämä kerta on erilainen”, koska 
nyt ”haasteet ovat tulleet jäädäk-
seen”. Meidän kannattavuutemme 
ei ole riittävällä tasolla, on tehtävä 
tasoparannus, saavutettava erin-
omaisuus toiminnan parantamises-
sa… ja tässä vaiheessa kuka tahan-
sa osaisi ennustaa jatkosta. PITÄÄ 
SÄÄSTÄÄ, perkele ja tietysti kiin-
teistä kustannuksista. Ei sen vä-
hemmän kun 80 miljoonaa (?) että 
saavutettaisiin 2011 huippuvuoden 
tulos 514,6 miljoonaa. Sittenkö Bo-
realis on lopullisesti tyytyväinen 
työntekijöihinsä?

Yt:n tekaistut perustelut 
Työnantajan kehittämät irtisano-
misten perusteet ovat vielä paljon 
huterammat kuin oli edes oletettu. 
Ne ovat niin tekaisemalla tekaistut, 
että voisi olettaa Borealiksen ole-
van hakemassa jonkinlaista paalu-
paikkaa EK:n kentässä. Tuskin niin 
kevein eväin on vähennetty väkeä 
edes kriisiyrityksissä. Mikäli yt-la-
ki tarkoittaa näin heppoisten perus-
teiden oikeuttavan irtisanomisiin, 
ei se ole lakikaan. 
 Borealis on epäonnistunut mo-
nessa asiassa ja yksi niistä on kun-
nossapitostrategia. Se ei halua omaa 

kunnossapitoa, koska se on liian 
kallis, mutta ulkopuolista ostaes-
saan on joutunut myöntämään, et-
tä se on vielä kalliimpaa. Lisäksi 
aidan takaa ostetaan kovin helpos-
ti osaamattomuutta. Sitä saa, mitä 
tilaa, voisi sopia hyvin kuvaamaan 
vaikkapa viime vuoden seisokin 
jälkiselvittelyä krakkerin osalta. 
 Kun katsotaan kolmen vuoden 
taakse, ammattiosastollemme oli 
alusta alkaen selvää, että ainoa laa-
dultaan riittävä ja kustannuksil-
taankin järkevä kunnossapidon 
muoto on Borealiksen oma kou-
liintunut ja pysyvä työvoima. Se ei 
käynyt yhtiölle. Nyt kunnossapito-
toimintojen epäonnistunut ulkois-
taminen ollaan kaatamassa tuotan-
to-osastojen niskaan käyttämällä 
yt-neuvotteluja ja irtisanomisuh-
kaa. Tätä varten konserni on tehnyt 
ja ostanut valikoituja vertailuja löy-
tääkseen meille riittävän kovia 
kustannuskilpailijoita. Oikeudenta-
ju sanoo, että työnantajalla täytyy 
olla todistustaakka sellaisten todel-
lisesta olemassa olosta käyttäes-
sään niin järeitä keinoja kuin irti-
sanomisuhka. 

Hengenluotia
Luottamusmiespäivillä Näsin Krou-
vissa (kuva) käytiin vilkasta kes-
kustelua tämänhetkisestä tilantees-
ta. Paikalle olivat saapuneet lähes 
kaikki luottamusmiehet ja varamie-
hetkin, lisäksi TEM-liitosta oli 
edustaja paikalla. Vilkasta keskus-
telua käytiin palkoista ja niiden ke-
hityksestä, jotka näyttävät juuttu-
neen viime vuosituhannelle. 
 YT-neuvottelutilanne tietenkin 
kiinnosti ja kiihdytti. Vieläkin 
enemmän ehkä ihmetytti paikallis-
johdon ylimielinen asenne mm. 
menneillään olevassa ”Life Saving 
Rulesien” syöttämisessä : Koulutus 
on kaikille pakollinen, ukaasein et-
tä se kuuluu jokaisen työtehtäviin 
ja tekemättä jättäminen voi johtaa 
työsuhteen purkuun. Yhtä aikaa 
meneillään olevien YT-neuvottelu-
jen ja irtisanomisuhan kanssa tämä 
ei todellakaan ole mitään taitavaa 
johtamista, vaan ihan paikallista 
sellaista. 

Mutta kaikesta huolimatta hyvää 
vappua kaikille!
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Työsuojeluvaltuutetun 
palsta

Pasi Mäntysaari

Miten menee?
Vastaan omalta kohdaltani, että ei 
niin hyvin tällä hetkellä. Poissaolo-
ni työtehtävistä vanhan vapaa-ajan 
tapaturman jälkiseuraamusten joh-
dosta ei ole mieltäni kohottanut ja 
monia asioita on jäänyt vaiheeseen 
työpaikalla. Kun vuonna 2011 kä-
teni vammautui ja liian kiireel-
lä töihin hakeuduin, kostautui tuo 
myöhemmin käsieni toimintaky-
vyn heikkenemisenä. Kun kaikil-
le niin tärkeät elementit kädet pet-
tävät ja niiden toimintakykyä saa 
päivittäin kirota, vaikeuttavat ko-
kopäiväiset kivut niin päivittäisiä 
tekemisiä, kuin korvien välin toi-
mintaa. Nyt olen odottavalla kan-
nalla kirurgisten operointien pure-
vuudesta ongelmien poistamiseen.

Onni onnettomuudessa
Tein tapaturmaa edeltävänä het-
kenä tietoisen valinnan tikkaiden 
käytön osalta ja se oli väärä valin-
ta. 
 Mistä lie tuo sananlasku ”onni 
onnettomuudessa”? Aina voisi sat-
tua pahemminkin. Ei mennyt nis-
kat sijoiltaan eikä henki. Onko sit-
ten tapahtumien, sattuu ne sitten 
töissä tai vapaa-aikana, seurauksil-
la mitään tekemistä onnen kanssa? 
Kaikilla tapahtumilla on seuraa-
mukset. On ne sitten opetus henki-
lölle itselleen tai vaikutus / muutos 
ulkoisiin tekijöihin. Pahimmillaan 
henkilön elämänlaatu voi muuttua 
hyvin radikaalisti vamman takia ja 
vaikuttaa esim. ihmissuhteisiin ne-
gatiivisesti. Tiedän tapauksia, jois-
sa hyvä ihmissuhde on löytänyt 

tienpään, kun yhteiselämään ei rii-
tä enää voimavaroja vastaan tullei-
den ongelmien kohdatessa.

Kertaus on opintojen äiti
Turvallisuussääntöjen noudatta-
misen sanelee laki, jota nyt ko-
rostuneesti halutaan myös kon-
sernin kautta painotettavan. Itse-
opiskelu muutaman noudatettavan 
myös lakisäätöisen säännön sisäis-
tämiseksi on alkanut. Nämä sään-
nöt tuodaan julki jokaisella paik-
kakunnalla samanaikaisesti ja nii-
den opiskeleminen on määritelty 
yhtiön johdon kautta pakolliseksi. 
Alkuperäisten englanninkielisten 
sääntöjen sisältöön ei ikävä kyllä 
päässyt henkilöstö vaikuttamaan… 
Konsernin turvallisuusorganisaatio 
tietänee mitä kansa haluaa ja miten 
se markkinoidaan heille. Aito hen-
kilöstä välittäminen ”ettei sattui-
si” on toivottavasti tärkein syy nyt 
meneillään olevaan koulutukseen. 
Todettakoon, että jo ”lanseeratut” 
säännöt tukevat jokaisen niin työ- 
kuin siviilielämääkin. Mitä sieltä 
sitten tuleekaan lisää vuosien var-
rella… Toivotaan, että vaikutukset 
ovat tavoitteiden mukaiset ja tur-
vallisuuskoulutusta ei käytetä oppi-
jaa vastaan.

Muutos
Työyhteisössä on helppo puhua 
muutosvastarinnasta. Sanotaan, et-
tä sitä on aina ja se kuuluu muu-
toksessa asiaan. Mikä liekään sit-
ten totuus? Kun joitain muutoksia 
suunnitellaan ja toteutetaan, niin 
yksi tärkeä asia on yhteistyö. Kun 

yhdessä nähdään ja ymmärretään 
muutoksen järkevyys, niin ei ku-
kaan piruuttaan sitä vastusta. Usein 
tulee vastaan vain sellaisia ideoita, 
joita joku viisaudessaan tuo hätäi-
seen esille ja kiireellä yrittää ”ryn-
niä” niitä eteenpäin välittämättä tai 
ymmärtämättä seuraamuksia. Pa-
kan sekoittamisesta voi seurata ai-
na sekaannusta ja väkisinkin vasta-
rintaa.

Johtaminen
Vielä on henkilöitä, jotka omak-
suvat vanhakantaisia johtamista-
poja. Työyhteisön hyvinvointi ja 
sen kehittäminen kohtaavat ”jarru-
ja”, niin kauan kun työyhteisössä 
ei kunnioiteta tai huomioida kaik-
kia osapuolia tasapuolisesti. Tu-
lee myös ymmärtää, mitä tuo sa-
na hyvinvointi pitää sisällään. Tu-
levaisuuden työpaikassa on ihmi-
nen keskeisessä roolissa ja kaik-
ki muu oleellinen työyhteisössä tu-
kee ja palvelee tätä. Tämän on kat-
sottu mahdollistavan mm. työviih-
tyvyyden, yksittäisen henkilön pa-
remman jaksamisen ja hyvän työ-
suorituksen. Se myös lisää turvalli-
suutta ja tuottavuutta.

Otetaan kesä varovasti (myös Vap-
puna) ja muistetaan tukea kans-
saihmisiä!                                       Pasi
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Ammattiosaston hallitus 2013

• Pääluottamusmies  Elof Juselius           050 379 4521 3023 
 - varapääluottamusmies  Harri Kortelainen, vuoro 5   4655 
• Olefiinituotanto Einari Grönberg, vuoro 2  3423 
 - varaluottamusmies Sakari Nieminen  3412 
• Fenoli ja Aromaatit Heikki Karppinen, vuoro 2  3623
• Polypropeenituotanto  Jarmo Vesterbacka, vuoro 5   3758 
• PE perustuotanto +kh Mika Lumme  3708
• Boremix  Timo Akkanen, vuoro 3   3737 
• Borstar-koetehdas,  Peter Tallberg, vuoro 2   4655 
  - varaluottamusmies Pauli Löppönen, vuoro 3  4655 
• BC*-pilot  Jukka Saarijärvi, vuoro 4  4579 
 - varaluottamusmies Keijo Pulkkinen, vuoro 5  4579 
• PE2  Kari Koistinen, vuoro 5   3818 
• Logistiikka/mat.käsittely  Petri Karhu, vuoro 5   4058 
• TP:n m-korjaamon mek.kp  Jami Voutilainen   4322 
• TP:n petrok. korj. mek.kp.  valitsematta 
• TP:n m-korj. sä+instr.asentajat  Jari Voutilainen  4493 
• TP:n petrok. sä+instr.asentajat  Esa Vainonen  3458 

Luottamusmiehet 2013–2014

Varsinaiset jäsenet:
Sami Karlsson
Esa Karppinen

Harri Kortelainen
Jyri Laine 

Aarne Lehonmaa
Hannu Lindqvist
Keijo Pulkkinen
Matti Raijonkari
Jukka Saarijärvi

Esa Vainonen

Varajäsenet valitsemisjärjestyksessä:
Kari Koistinen

Pasi Mäntysaari
Antero Kääriäinen

Kim Nygren
Elof Juselius

Miika Heinola
Jörgen Backman
Pekka Lampinen 

Jari Koskinen
Jouni Alkio
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   Kevätkokouksen lehdistötiedote:

Pekeman Työntekijät 
tuomitsee irtisanomisuhan

Borealis Polymersin TEAM-
ammattiliiton jäsenistöä edus-
tava Pekeman Työntekijät ry. pi-
ti kevätkokouksensa 2. huhtikuu-
ta. Kokousväki otti kantaa työn-
antajan käynnistämiä yt-neu-
votteluja kohtaan, eikä hyväk-
sy tavoitteena olevaa maksimis-
saan 35 työpaikan vähentämistä. 
Pääosa vähennyksistä kohdistuu 
TEAM:ilaisiin ja pienempi osa 
toimihenkilövakansseihin. 
 Tuomitessaan vähennykset jä-
senistö piti vastuuttomana sitä, 
että 500 miljoonan euron luok-
kaa vuosittain tulosta tekevä yri-
tys toimii täten samalla, kun pu-
huu yhteiskuntavastuustaan. Pe-
rusteiden katsottiin olevan vä-

hintään epämääräiset, sillä lope-
tusuhan alaisena Porvoossa on ai-
noastaan yksi tuotannon osa, joka 
työllistää noin viisi ihmistä. Työ ei 
ole vähentynyt miltään osin ja ko-
kouksessa todettiin perustelujen 
yleisesti pohjautuvan olettamuk-
siin. Henkilöstön vähentämiseen 
tähtääville yt-neuvotteluille, mil-
loin niitä käydään, tulisi olla paina-
vat perusteet. 
 Jäsenistön keskuudessa epäil-
tiin työnantajan olevan soluttamas-
sa nuijan alla olevan oman kunnos-
sapidon töitä tuotannolle käyttä-
en irtisanomisuhkaa jättäen huo-
mioimatta, että tuotannon omaa 
työkuormaa on vuosien ajan lisät-
ty. Kokouksessa todettiin laitos-

ten kunnossapidon olevan eri asia 
kuin niiden operointi, vaikka ra-
jaa yritettäisiin hämärtää uusia 
termejä käyttämällä. Vallalla oli 
myös näkemys, että Borealiskon-
sernissa on jo asia päätetty, kos-
ka säästösummatkin ovat tiedos-
sa. ”Tuomio on jo annettu, perus-
teluja vielä etsitään”, kommentoi-
tiin jäsenistön joukosta. 
 Yhdistyksen kevätkokous laati 
julkilausuman Borealiksen pai-
kallisjohdon menettelystä nk. 
työilmapiirikartoituksen toimen-
piteistä. Jäsenistö näki pääasial-
lisena tavoitteena siinäkin olevan 
konsernin säästöohjelmien to-
teuttamisen. 

   Kevätkokouksen julkilausuma:

Borealis ja ilmapiirikyselyn käsittely
Vuoden 2012 työilmapiirikysely 
Borealiksessa antoi aiheellista 
palautetta yrityksen johdolle 
poikkeuksellisen yksiselitteisesti. 
Tuloksia alettiin käsitellä yhtei-
sesti työnantajan ja henkilöstön 
kesken hyvässä hengessä, jolloin 
kaikki merkittävimmät löydökset 
eriteltiin parannusohjelman poh-
jaksi. Lopuksi kuitenkin paikal-
lisjohdon toimesta työntekijöiden 
kaikkein selkein sanoma jätettiin 
pois Borealiskonserniin toimitet-
tavista aiheista. Myös ennätys-
mäinen vapaiden kommenttien 
määrä jäi vaille arvoistaan käsit-

telyä. Suuri osa niistä kohdistui 
johtamiseen ja yhteistyön näennäi-
syyteen. 
 Mainitut aiheet jätettiin johdon 
kertoman mukaan paikallisesti kä-
siteltäviksi. Ammattiosaston kevät-
kokous katsoo, että jos epäkohdat 
aiottaisiin korjata paikallisesti, se 
olisi jo tehty. Päätökset tulevat Bo-
realiskonsernista, joka on myös il-
mapiiritoimenpiteiden tilaaja. Sen 
tietoon on saatettava ilman seulon-
taa työntekijöitä pahiten hiertävät 
seikat. 
 Eri työosastoilla ilmapiirityöryh-
missä löydösten käsittelytapa on 

niin ikään aiheuttanut epäluotta-
musta, koska sekin on tapahtunut 
monelta osin johdon saneluna. 
Yhtiön käyttäessä ilmapiirikyse-
lyn tuloksia vain oman johtamis-
järjestelmänsä jatkeena, aiheutuu 
työntekijöiden keskuudessa laa-
jaa turhautumista. 
 Työilmapiirikyselyä on mai-
nostettu vaikutusmahdollisuute-
na. Todellisuudessa se on ansa, 
jolla henkilöstö saadaan yhtiön 
ohjelmien takaajaksi.  

Pekeman Työntekijät ry; 
2. huhtikuuta 2013
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Borealiksen vuosipäivä 1. maaliskuuta
Jokavuotiseen tapaan yhtiön 
vuosipäivää vietettiin maaliskuun 
ensimmäisenä päivänä muovin 
ruokalassa brunssitilaisuutena. 
 Useita kymmeniä borealislai-
sia muistettiin ansioista tai pit-

Vuoden aloitteentekijänä vuosipäi-
vätilaisuudessa palkittiin operaat-
tori Sakari Nieminen olefiinilta. 
Hän on tehnyt viime vuosien aika-
na kymmeniä aloitteita, jotka ovat 
olleet hyvin valmisteltuja ja kekse-
liäisyyttä vaatineita. 

– Yli 80 aloitetta olen tehnyt vii-
meisten muutaman vuoden aika-
na, sanoo Sämppä. Tavoitteena on 
helpottaa työvaiheita silloin kun 
tehdessä on huomannut epäkoh-
tia. Hän mainitsee esimerkiksi lait-
teiden huoltoon valmistelun, jossa 
voi usein helpottaa sekä valmiste-
lua että itse huoltoa. Usein kysees-
sä ovat turvallisuusnäkökohdat, 
kuten varojen purkuputkien uudel-
leen suuntaaminen, hän mainitsee. 

– Yhtiö niistä suurin hyötyjä on ja 
halpoja nämä minun aloitteet ovat 
– sekä toteuttaa, että palkkioiltaan, 
naurahtaa Sämppä. – Pyrin aloit-

altavastaajana sellaisessa tilaisuu-
dessa. Silti hän ottaa osaa niihin, 
koska silloin pääsee kuitenkin pa-
remmin selostamaan, mitä aloit-
teella on tarkoittanut ja miten se 
tulisi toteuttaa. (HLT)

Aloitteentekijä Sakari Nieminen

teissa käytännönläheisyyteen ja ne 
tulevat tulevien sukupolvien käyt-
töön. 
 Kommenttina aloitteiden kolmi-
kantamenettelystä hän toteaa, että 
aloitteen tekijä on usein ikään kuin 

kästä palvelusta. Merkillepan-
tavaa tässä vaiheessa on se, et-
tei koko henkilöstön joukossa ol-
lut enää lainkaan 20 vuoden pal-
veluksesta palkittuja. Se kertoo 
Neste Oy:n rekrytointien sam-

muneen vuotta ennen Borealik-
sen perustamista talvella 1994. 
Muuten ammattiosaston jäseniä 
kuitenkin oli palkittavien listoil-
la parikymmentä. 

Suomen Tasavallan Presidentin 6.12.2012 
myöntämät kunniamerkit  

Seuraaville työntekijöille ojennettiin kullekin Suomen Valkoisen Ruu-
sun 1 luokan mitali: Hannu Halonen, Pekka Kesälä, Jarmo Kosunen, Is-
mo Kukkola, Hannu Riiheläinen, Pertti Vento, Arvi Vilokkinen ja Jari 
Voutilainen.

Pitkästä palvelusta palkittiin

40 vuotta: Allan Laitinen, Rauno 
Paananen ja Pentti Pyhäjärvi.

30 vuotta: Kai Aalto, Jari Duwalt, 
Antero Kääriäinen, Veijo Lalli, 
Kari Lyytikäinen, Timo Niskanen, 
Erkki Peurasaari ja Kari Serell.



9

Ammattiliiton jäsenmaksu koostuu liiton ja työt-
tömyyskassan jäsenmaksusta. Sen suuruus on 
SAK:laisilla ammattiliitoilla yleensä 1–2 % työn-
antajan maksamasta veronalaisesta palkkatulosta 
(bruttopalkasta), etuuksista ja palkkioista. Jäsen-
maksun voi vähentää verotuksessa. Opiskelijajäse-
nyys on yleensä kokonaan maksuton.
 Alla SAK-laisten ammattiliittojen liittomaksu ja 
työttömyyskassamaksu yhteensä (prosenttia brut-
toansioista). Liittomaksu sisältää ammattiosasto- 
ja keskusjärjestöosuuden sekä mahdolliset työtais-
telu- ja sairauskassamaksut.

Aliupseeriliitto: 1,1 %
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT: 1,6 %
Ilmailualan Unioni IAU: 1,57 %
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: 1,33 %
Kaupanalan esimiesliitto KEY: 20 €/kk
Metallityöväen Liitto: 1,75 %
Palvelualojen ammattiliitto PAM: 1,5 %
Paperiliitto: 1,55 %
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU: 1,55 %
Puu- ja erityisalojen liitto: 1,9 %

Jäsenmaksut 2013
Rajaturvallisuusunioni: 1,0 %
Rakennusliitto: 1,7 %
Rautatievirkamiesliitto: 1,4 %
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL: 1,5 %
Suomen Huippu-urheilijoiden Unioni SHU: SAK:n jä-
sen 5.11.2012 lähtien.
Jäsenmaksu vaihtelee jäsenyhdistyksen mukaan
Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY: 2,2 % 
peruspalkasta (sis. myös kattavan vakuutusturvan), vä-
himmäisjäsenmaksu 20 €/kk
Suomen Merimies-Unioni SMU: 1,55 %
Suomen Muusikkojen Liitto: 1,0 % + 11,50 €/kk
Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto 
SSSL: 35 €/v
Sähköalojen ammattiliitto: 1,4 %
TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto: 1,5 %
Teatteri- ja Mediatyöntekijät Teme: 1,5-1,6 %
Tulliliitto: 1,0 %
Vankilavirkailijan Liitto: 1,0 %
Veturimiesten Liitto: 1,3 %
Yleinen Lehtimiesliitto YLL: 37 €/v

Lähde: SAK:n Palkkatyöläinen 1/2013

Kiitokset!
Kiitos työporukalle Eteenillä, ammattiosastolle ja 
Borealikselle muistamisesta jäädessäni eläkkeelle!

Pentti Luhta

Kiitokset!
Kiitokset muistamisesta 50-vuotispäivänäni työka-
vereille, ammattiosastolle ja yhtiölle!

Ari Raatikainen

Kiitos!
Lämpimät kiitokset työtovereille muistamisesta 
täytettyäni 60 vuotta ja siirtyessäni vapaalle!

Veli Pakkanen
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Musti,
 minulla on sinulle
 vakavaa asiaa

Olemme molemmat laumaeläimiä
 mutta minä olen sinun pomosi

Kissasta en tiedä onko se laumaeläin
 mutta minä olen senkin pomo ja
 sinä saat selvittää paikkasi sen kanssa 

Vähän lauman ulkopuolella on
 entisiä lauman jäseniä, ystäviä ja
 kaikenkarvaista väkeä

Musti ja Maija
Heiltä saat kyllä rapsutusta
 kunhan itse heidät hyväksyt
 reviirillesi kelpoisiksi

Mutta nyt tapahtuu laumassamme muutos
 ja se tehdään kuten tapana on
 kehityksen nimissä
  – siis kehitämme organisaatiota

Mutta silti ketään ei irtisanota

Laumaan on muuttamassa Maija
 tuo sama nainen jota sinä
 tökit kuonollasi kauemmaksi silloin
  kun me halasimme

Tilanne on tästä lähtien tämä:

Minä ja Maija olemme sinun pomojasi, mutta
 minä en voi olla Maijan pomo
 ja aivan samasta syystä
  Maija ei voi olla minun pomoni

Ymmärsitkö Musti
 heilauta häntääsi
  jos ymmärsit 

Selvä on Ystäväni, keskustelu auttaa aina
 näillä pelisäännöillä siis mennään nyt
  ainakin metsäkävelylle

Ville Matala
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Laosista Ojasen Martin kanssa pa-
lattuamme oli alkuperäinen tar-
koitus ollut kiertää myös Burmas-
sa, jota nykyisin Myanmariksikin 
kutsutaan. Kävi kuitenkin niin, et-
tä Burmassa järjestettiin vaalit juu-
ri sinä päivänä, jolloin palasim-
me Bangkokiin. Jo pitkään ennen 
vaaleja Burmassa liikkuminen oli 
tehty vaikeaksi. Sinne sai lentoja, 
mutta reittejä oli rajoitettu, eri kau-
punkeihin pääsi, mutta vain kiin-
teästi seuraavan ”oppaan” seuras-
sa ja koko ruletista olisi tullut sika-
maisen kallis. Olisimme joutuneet 
maksamaan mukana väijyvän var-
jon matkan, asumaan liian hienois-
sa hotelleissa, emmekä olisi voi-
neet noudattaa omaa kulkurin elä-
määmme.
 Martti perui lähtönsä Burmaan 
aiemmin ja minäkin käytyäni mat-
katoimistoissa ja viisumitoimis-
tossa kyselemässä. Burman mah-
tinaisen Aung San Suu Kyin brit-
tiläinen poika kävi samana päivä-
nä viimeksi mainitussa anomas-
sa viisumia päästäkseen äitiään ta-
paamaan, joten siitä tuli lehtileike 
muistoksi. Siinä vaiheessa Mart-
ti lähti kotiinsa Saraburiin ja itse 
päädyin halvoilla lentolipuilla vii-
kon Filippiinien koukkaukseen. 
Burma jäi odottamaan otollisem-
pia aikoja. 
 Sen jälkeen tapasimme taas 
Bangkokissa. Jatkoimme keskus-
telua Martin elämästä buddhalais-
ympäristössä. Eräänä iltana otim-
me osaa Loy Krathongiin, vuotui-
seen valon juhlaan. Ajoittain pu-
huttiin Kilpilahdestakin, jossa hän 
30 vuotta tunnollisesti työskente-
li. Aika ajoin konkarilta putkahtaa 
kommentti vuorotyöstä:

Osa 9:

Miehemme Aasiassa
 – Pääsin sopivasti pois, kun Bo-
realiksella siirryttiin 12-tuntiseen. 
Sitä ei ikääntyvä ja ahkera mies 
olisi jaksanut pidempään kuin sen 
kaksi päivää, jonka joutui sitä teke-
mään. 

Ihmiskeho ja buddhismi

Thaimaalla on omanlainen leiman-
sa, jota toiset pitävät siveettömä-
nä, ja siitähän Martillakin on omat 
havaintonsa. Palatkaamme aihee-
seen, josta jo tämän sarjan toises-
sa osassa kirjoitin, eli kristillisen 
jäykkäniskakulttuurin ja buddhis-
min eroavuuksiin suhtautumisessa 
seksuaalisuuteen.
 – Buddhalaiset eivät käsitä sek-
siä perisyntinä, mistä johtuen su-
kupuolisuus ei myöskään normi-
ta kaikkea mahdollista jokapäiväi-
sessä elämässä. Martille tulee tässä 
yhteydessä mieleen avarakatseisen 
venäläisen kirjailijan ja diplomaa-
tin Aleksandra Kollontain kuole-
maton luonnehdinta itse aktista, jo-

ka kuului näin: ”Se virkistää het-
ken, kuten lasi kylmää vettä”.  
 Buddhalaisuus on enemmän ta-
pa elää kuin uskonto, joten siinä 
on olennaisia eroja ns. kristillisiin 
arvoihin. Vaikka Martti myöntää-
kin, ettei voi täysin irtautua omista 
juuristaan, tuntuu aasialainen aja-
tusmaailma läheisemmältä. Thait 
osoittavat kunnioitusta edesmen-
neille sukupolville uhrilahjoin ja 
meditoivat tullakseen paremmiksi 
ihmisinä.
 – Muun muassa ihmiskeho on ar-
votettu siten, että pää on kaikkein 
”pyhin”, eikä sitä pidä toisen kos-
kettaa, mutta jalkapohjat alhaisim-
mat ja ne tulee piilottaa muiden 
katseilta. Tähän kokonaiskäsityk-
seen liittyy myös sukupuolielinten 
arvostus. Niille ominaisia luonnol-
lisia funktioita ei pidetä mitenkään 
erityisen hävettävinä tai syntisinä. 
 Aiheesta jäi pienet tarinat kerrot-
tavaksi vielä juhannus-Virikkeessä. 
   

 Hannu Lindqvist

Martti viikonloppuretkellä saraburilaisen ottoperheensä kanssa. 
Usein mukaan pääsee sukulaisten tai tuttujen lapsia, kuten kuvassa 
olevat kolme nuorinta  
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PUNKAHARJUN LOMAOSAKKEIDEN 
VAPAAT VIIKOT / PÄIVÄT

Punkaharjun lomaosakkeissa on vapaita vuokrausajankohtia kesä-
kaudelle 2013. Tiedustele niitä Pasi Mäntysaarelta.

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

Tiedustelut, vapaat viikot ja vuokrausanomukset:
Pasi Mäntysaari,  Borealis konttori, puh. 3048, 050-379 4050
H-asema / BOREALIS / PEKEMA / lomaosakkeet Punkaharjulla / 
Ammattiosaston kotisivu: www.pekemantyontekijat.fi  /Punkaharju

Hannu Tuominen 
kiittää

Kiitän Työtovereita, Pekeman Työntekijät -am-
mattiosastoa, Porvoon henkilöstöryhmiä ja yh-
tiötä kuluneista yhteistyön vuosista vuosikym-
menten aikana.
 Lähden nyt eläkkeelle, muistot borealislaisista 
eivät kuitenkaan unohdu. 
 Kiitos, oli hienoa työskennellä kanssanne!

Hannu Tuominen

Pasi tavoitettavissa sairausloman aikana
GSM : 050-379 4050, pasisakari.mantysaari@elisanet.fiHuom!

Iloista Vappua 

Virikkeen lukijoille!


