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Työnantaja tyrkkii 
luottamusmiehiä syrjään

Nousevasti esiin noussut yhteis-
työtä kalvava ongelma Borealik-
sen työpaikalla on valittujen luot-
tamusmiesten aseman ylenkatso-
minen työnantajan puolelta. Tä-
mä koskee yleisesti osastojen 
luottamusmiehiä ja muita luotta-
musasemassa olevia. Ammatti-
osasto veti luottamusmieskoko-
uksessa ja marraskuun jäsenkoko-
uksessa johtopäätökset ja asiaan 
on tartuttava. Yhtiön yt-tilaisuu-
dessa 4. joulukuuta siitä jo alus-
tavasti keskusteltiinkin (sivu 2). 
Tässä lehdessä aiheesta kirjoit-

taa puheenjohtaja pääkirjoitukses-
saan ja pääluottamusmies palstal-
laan. Työpaikkaselvitysten tulok-
sia tutkittaessa aiheeseen palatta-
neen. Jos nekin osoittavat työnte-
kijöiden vaikutusmahdollisuudet 
heikoiksi, on asia katsottava va-
kavaksi työpaikan hyvinvoinnin 
kannalta.   
 Syyskokous hyväksyi toiminta-
suunnitelman ja teki valinnat, jois-
ta sivulla seitsemän. Uusi hallitus 
valitsee järjestäytymiskokoukses-
saan 10. joulukuuta muut toimi-
henkilöt. 

Pasi jatkaa valtuutettuna

Työsuojeluvaalissa ei valtuutetun 
paikalle ollut vastaehdokkaita ja 
Pasi Mäntysaari jatkaa seitsemän-
nelle kaksivuotiskaudelleen. 

Joulurauhaa

Kevään merkit
joituksessaan siitä, miten hyvin 
halparatkaisuilla on vaikutettu 
työllisyyteen. Viimeisen ”työlli-
syys- ja kasvusopimuksen” syn-
nyttyä yt-neuvottelujen alla on 
tänä vuonna reilusti enemmän 
työntekijöitä kuin vuotta aiem-
min. 

Taustalla ovat vaalitulokset, 
jotka ovat jo pitkään olleet pal-
kansaajavastaisuudessaan sur-
keita. Palkat, työllisyys ja tulo-
jen jättisiirrot omistajille ovat 

Kevättä on ilmassa. Ainakin 
luonnossa, vaikkei ehkä niin-
kään työmarkkinarintamalla. 
Ennen jo tähän aikaan vuo-
desta pyörivät neuvottelut ra-
hasta plus lakot, nyt pyörivät 
vain yt-neuvottelut. 

Työehdot mittatilauksena 
– mutta ei duunarin mitoilla

Puheenjohtaja kirjoittaa pääkir-

osa niiden seurauksista. Mutta 
Tilastokeskuksen tietojen mu-
kaan maassa on myös jo 60 000 
nuorta, jotka eivät näy työttö-
myys- ja koulutustilastoissa lain-
kaan. Ei etenkään nuori syrjäydy 
omasta syystään, vaan yhteis-
kunnan epäyhteiskuntamaisesta 
toiminnasta. Meikkaustoimen-
piteenä on nuorisotakuuta ja ak-
tivointia ym. muuta huu-haata. 
Yhtenä sellaisena oppivelvolli-
suusiän nostaminen poistaa nuo-
ria työttömyysluvuista. 

Muutamaa päivää ennen tä-
män kirjoittamista porvaripiirit 
jälleen alkoivat vaatia työeh-
tosopimusten yleissitovuuden 
poistamista. Tavoitteena on 
työehtojen nollaaminen ja työ-
ehtosopimisen vieminen  yksi-
lötasolle, jolloin ennuste olisi 
vieläkin huonompi. Työehdoista 
sopimisen siirtäminen työpai-
koille toisi luonnollisesti myös 
suuren määrän lakkoja.

Viime vuonna Porvoon vap-
puun osallistui tuhansia ihmisiä. 
(HLT)
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Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron

Seuraava Virike
ilmestyy viikolla 25.
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on olta-
va  toimitussihtee-
rillä 8. kesäkuuta 
mennessä.

KIRJOITTELE!

NRO 2/14
37. vuosikerta
17.4.2014

Julkaisija:

Pekeman 
Työntekijät ry
PL 330
06101 Porvoo
www.pekemantyontekijat.fi

Päätoimittaja:  
Jari Voutilainen
(09) 3949 4493
050 379 4235

Toimitussihteeri:  
Hannu Lindqvist 
(09) 3949 3415
050 379 4088
Olef.-tuotanto v. 1
e-mail:
hannu.lindqvist@
borealisgroup.com

Muu toimitus:  

Elof Juselius
(09) 3949 3023
050 379 4521

Pasi Mäntysaari
(09) 3949 3048
050 379 4050

Painopaikka:
tt-urex
Porvoo 

2

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 45.
Lehteen tarkoitetut
kirjoitukset on olta-
va  toimitussihtee-
rillä 29. lokakuuta
mennessä.

KIRJOITTELE!

NRO 4/08
31. vuosikerta
16.9.2008

Julkaisija:

Työntekijät ry
PL 330
06101 Porvoo
www.pekemantyontekijat.fi

Päätoimittaja:
Jari Voutilainen
(09) 3949 4493
050 379 4235

Toimitussihteeri:
Hannu Lindqvist
(09) 3949 3415
050 379 4088
Olef.-tuotanto v. 1
e-mail:
hannu.lindqvist@
borealisgroup.com

Toimitus:
Veikko Höök
(09) 3949 3452/3495
Esa Karppinen
050 379 4142

Painopaikka:
Oy Formato Print Ab,
Porvoo

Ammattiosaston syyskokous
Pidetään maanantaina 1. joulukuuta

2

Seuraava numero
ilmestyy viikolla 45.
Lehteen tarkoitetut
kirjoitukset on olta-
va  toimitussihtee-
rillä 29. lokakuuta
mennessä.

KIRJOITTELE!

NRO 4/08
31. vuosikerta
16.9.2008

Julkaisija:

Työntekijät ry
PL 330
06101 Porvoo
www.pekemantyontekijat.fi

Päätoimittaja:
Jari Voutilainen
(09) 3949 4493
050 379 4235

Toimitussihteeri:
Hannu Lindqvist
(09) 3949 3415
050 379 4088
Olef.-tuotanto v. 1
e-mail:
hannu.lindqvist@
borealisgroup.com

Toimitus:
Veikko Höök
(09) 3949 3452/3495
Esa Karppinen
050 379 4142

Painopaikka:
Oy Formato Print Ab,
Porvoo

Ammattiosaston syyskokous
Pidetään maanantaina 1. joulukuuta

Vuosipäivä
Borealiksen vuosipäivää vietettiin helmikuun 28. päivänä. Tasa-
vallan presidentin myöntämien neljäntoista kunniamerkin saajan 
joukossa oli neljä ammattiosaston jäsentä: Arto Pallamolle ojen-
nettiin Suomen Leijonan ansioristi, Mitsuo Takayamalle Suomen 
Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1 luokan mitali kultaristein ja 
Henry Kuosmalle sekä Raili Varikselle Suomen Valkoisen Ruusun 
1 luokan mitali. 

Palvelusvuosista muistettiin vuonna 2013 pyöreitä vuosia saavut-
taneet, joita tällä kertaa oli vähänlaisesti. 40 vuotta palveluksessa 
olleita oli yhteensä yhdeksän, joista osaston jäseniä Jorma Puhakka, 
Raimo Palomäki ja Markku Villanen. 30 vuoden rajapyykin saavut-
taneita oli kuusitoista, joiden joukossa Kari Ahtila, Hannu Halonen, 
Arto Heiskanen, Arto Kekäläinen, Juhani Pennanen, Veijo Turpei-
nen, Esa Vainonen, Pertti Vento ja Jari Voutilainen.  (HLT)

Päämenu
  Yleistä   Ajankohtaista   Ammattios.hallitus   Ammattios.toimihenkilöt   
Jaostojen toiminta   Luottamusmiehet   Pääluottamusmies   Työsuojeluhen-
kilöt   Työsuojeluasiaa   Punkaharjun lomaos.   Vapaa-aika   Virike lehti   
Koulutus   Jäsenedut   Historia   Juhlavuosi 2011   Palaute   Arkisto   
Valokuvia   Linkkejä 

Tältä ne näyttää, pääasiassa jäsenistöllemme suunnatut, kotisivut päämenultaan. 
Vain muutos on pysyvää, mutta mitä muutetaan, siinäpä kysymys. Onko sinulla 
ideoita kotisivumme sisällön tai ulkonäön osalta? Mitä tulisi tiedottaa tai mitä on 
liikaa!

Joka tapauksessa: Tärkeintä on, että olet tietoinen kotisivumme osoitteesta 

www.pekeman.tyontekijat.fi 

Laita sivu suosikiksi (add to Favorites bar)

Terveisin Pasi

Kotisivut:
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Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
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tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
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Jari Voutilainen

Ay-liike tuuliajolla  
– mistä apu?

Ammattiosaston hallitus kokoontuu

Tiistaisin
29. huhtikuuta
27. toukokuuta
17. kesäkuuta
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SAK:n Lauri Lyly totesi työllisyys- ja kasvusopimuk-
sen allekirjoitusuutisessa SAK:n sivuilla viime elo-
kuussa, että sopimus synnyttää Suomeen lisää työtä. 
Laajan ratkaisun puolesta syksyn kuluessa vedonnut 
Lyly kiitti ammattiliittoja ”kyvystä vahvistaa palkan-
saajien luottamusta tulevaisuuteen”. Ja ammattiliitto-
johtajat tietenkin hyväksyivät lokakuussa tuon ’luot-
tamusta herättävän’ sopimuksen. Kiitosta vaan, ihan 
parin kympin verran!

Ja ikään kuin vahvistuksena Lylyn kiitoksesta am-
mattiliitoille, tuo kolmivuotinen sopimus - johon mei-
dätkin on meiltä kysymättä alistettu – korotti kk-palk-
kojamme huhtikuun alussa sen 20 euroa. Vuonna 
2015 saisimme nauttia lisäksi 0,4 prosentin korotuk-
sesta. Kiitti hitosti näistäkin. Ja kun viime vuonna 
muutamat ay-johtajat kertoivat, että kasvusopimus li-
sää ostovoimaa, niin kai samalla logiikalla lehmätkin 
tosiaan lentävät.

Työllisyys- ja kasvusopimuksen piti antaa uskoa 
tulevaisuuteen ja synnyttää työtä. Ei siltä näytä: Kun 
Yt-neuvottelujen alaisten henkilöiden lukumäärä oli 
SAK:n tilastojen mukaan viime vuoden ensimmäisen 
neljänneksen aikana 24 805, oli se tämän vuoden vas-
taavana aikana jo 31 773 henkilöä. 

Kokonaan toinen ulottuvuus on se, että meidän pa-
rinkympin työläisten ostovoima tosiaan romahtaa ja 

reilusti. Ja se lisää työttömyyttä. Kun parikymppiä 
kuussa tekee alle euron korotuksen (miinus verot) 
jokaiseen taksvärkkipäivään, niin ei sillä juuri luot-
tamus tulevaisuuteen kasva. On kirjainten haaskausta 
luetella mitä kaikkea esimerkiksi hallitus kehysrii-
hessään linjasi leikkauksista ja verojen korotuksista. 
Niitä tuli ja paljon.

Suomalainen ay-liike on alistettu valtiollisen peli-
politiikan välikappaleeksi. Ay-johtajat vakuuttelevat 
korvat heiluen, että tämä kuristaminen koituu työläis-
ten hyväksi. Katin kontit. Sillä lailla puhuvat johtajat, 
jotka itse ovat päässeet noukkimaan pudonneita mu-
rusia ison rahan pöydästä. On eläkeyhtiöiden ja muun 
bisneksen hallituspaikkoja, komiteatuloja, muutenkin 
hyväpalkkainen toimi ja joillakin on jo hankittuna elä-
kepaikka Espanjan auringosta. Kelpaa siinä työläistä 
opastaa.

Ay-liike on joukkojärjestö, jonka tulee puolustaa 
työtätekevien oikeuksia. Nyt se ei enää toimi tavoit-
teidensa mukaisesti. Jatkuvasti porukalta kuulee, että 
meno on ylittänyt tavallisen rivijäsenen sietokyvyn ra-
jan. Meidän onkin vakavasti täällä kentällä mietittävä, 
mitä pitäisi tehdä. Helsingin ay-herrojen apuun ei nyt 
kannata luottaa.

Kaikesta huolimatta Hyvää Vappua   !!
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mennessä.

KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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Elof Juselius     

Onko jokin muuttunut?

Pääluottamusmiehen palsta:

”Työntekijöiden määrä on joillain 
osastoilla niin hälyttävän pieni, että 
koulutuksen ja sairauspoissaolojen 
tuuraaminen edes ylityönä alkaa 
olla mahdotonta. Työehtosopimuk-
sen mahdollisuus ottaa ylityön pe-
rusosa vapaana on joillain osastoilla 
asetettu työnantajan puolelta ky-
seenalaiseksi. Onpa jopa kikkailtu 
tilapäisillä ”työvuoron muutok-
silla”, jotta ei tarvitsisi teettää yli-
työtä. Helpomminkin voi varmis-
taa, että työilmapiiri menee ketuille. 
Muistetaan että ylityön teko on pää-
sääntöisesti vapaaehtoista.”

Näin kirjoitti Virikkeessä vuonna 
1997 pääluottamusmies Hannu Tuo-
minen. Sen jälkeen ovat sisäänteot 
lisääntyneet k-päivien ja esimer-
kiksi simulaattoripäivien muodossa. 
Nekin on saatava joskus pitää.

Työilmapiiri

Syksyllä on taas tulossa tuo tunteita 
lämmittävä työilmapiirikysely. Pari 
vuotta sitten pidetyn kyselyn jäl-
keen vastauksia analysoitiin isoissa 
ryhmissä, väännettiin ja käännettiin 

koko päivän kestäneissä palave-
reissa. Lippuja ja lappuja ripustet-
tiin seinille, otettiin pois ja laitettiin 
takaisin. No, sieltä löytyi lopulta 
työnantajan mieleinen ”kolme pa-
rasta”, jotka sitten valittiin: Arvot 
ja käyttäytyminen, uusi ote kehi-
tyskeskusteluihin ja yhteishenki 
Porvoossa. Koko päivän kestäneit-
ten kinkereitten jälkeen kotiin läh-
tiessä oli aika tyhjä olo. Meidät oli 
petetty, perkele! Hienoja asioita 
nämä kolme, mutta meille tärkeistä 
asioista kuten kilpailukykyiset pal-
kat, kohtelu ja luottamus - niistä 
ei saanut puhua. Keskustellaan 
muussa yhteydessä, oli työnantajan 
ilmoitus. 

Kovien vääntöjen jälkeen saatiin 
kuitenkin johtotiimissä sovittua että 
näitä ”seinältä tippuneita” käsitel-
täisiin erikseen paikallisesti. Hyvä 
näin, käytiin kyllä keskusteluja pal-
koista, kohtelusta ym. Ehkä saatiin 
jotain aikaiseksi, en tiedä?

Työilmapiirin vastausprosentti 
on taas kerran kytketty tuloskort-
teihin varsin korkealla prosentilla. 
Se on mielestäni hieman kyseen-
alaista. Annetaanko siten piiskaa 

vai porkkanaa? Saa nähdä minkälai-
nen sirkus pannaan pystyyn syksyn 
kyselyn jälkeen, kun taas aletaan 
tulkitsemaan vastauksia ja vapaita 
kommentteja jotta löydettäisiin ne 
oikeat…

Paikallinen johtaminen ja  
ilmapiiri

Jos ilmapiiriä ihan oikeasti halutaan 
parantaa, pitäisi ykköspuheenaihe 
seuraavissa työilmapiiriselvityk-
sissä olla paikallinen johtaminen. 
En tiedä miten paljon ilmapiiri on 
noin yleensä missään parantunut 
viime kyselyn jälkeen, mutta sen 
tiedän että on osastoja, joissa työil-
mapiiri on mennyt niin huonoksi 
kahden kolmen vuoden aikana, ettei 
voi puhua ilmapiiristä olleenkaan. 
Hyvä johtaminen ei ole käskyttä-
mistä ja kyykyttämistä.

Vappu on tulossa, pyyhitään vä-
häksi aikaa arkiset huolet ja mur-
heet ja vietetään työläisten juhlaa. 
Toivon kaikille hyvää kevään alkua!

Terveisin Juice

Kiitos!
Kiitän yhtiön johtoa, linjaorganisaatiota, ammattiosastoa ja mu-
kavia työtovereita lämmöllä mukavista yhteisistä  
hetkistä !!!!!!!!!!!
P.S: Tästä on hyvä jatkaa ja kiinnittäkää entistä enemmän huo-
miota turvallisuusasioihin, TAKE2 !

Pertti Mäkelä

Kiitos!
Sydämelliset kiitokset kai-
kille ja varsinkin PP:n ope-
raattoreille ja esimiehille 
muistamisesta jäädessäni 
eläkkeelle 1.1.2014 !

Henry Kuosma (HRY)
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Työsuojeluvaltuutetun palsta
Pasi Mäntysaari

Liikenne – yksi viidestä
Vuoden toinen tapaturma Borea-
liksella johtui työaikana työpaikan 
ulkopuolella liikenteessä tapahtu-
neesta onnettomuudesta. Tapahtu-
massa korostui, että vaikka oma 
auton käyttö olisi moitteetonta, 
niin muiden tielläliikkujien valin-
nat ovat kuitenkin mahdollistaneet 
onnettomuuden synnyn. Vuoden 
2014 helmikuussa sattui 288 hen-
kilövahinkoon johtanutta liiken-
neonnettomuutta, joissa kuoli 13 
ja loukkaantui 392 ihmistä. Lii-
kenteessä vammautuu vuosittain 
yli 7088 (2012) henkilöä. Vuoden 
2012 onnettomuuksista n. 27 % ta-
pahtui alle 40 km ajonopeuksissa. 

Voiko meidän tehdasalueellamme 
syntyä nopeusrajoituksella 30 km/h 
henkilövahinkoja? Kun turvavyö on 
auki, niin pää- ja niskavammat myös 
näillä nopeuksilla voivat olla usein 
kohtalokkaita. Vierailtuani Auto-
liiton sivuilla (tietopankki/testi- ja 
tutkimustuloksia/arkisto/turvavyö-
testi/) yllätyin itsekin, millaisia 
vammoja voi syntyä näissä tilan-
teissa. Tieto voitti jälleen olettamuk-
sen ja luulon. Sama se liikutaanko 
työpaikalla vai muussa liikenteessä, 
liikennevaarat ja onnettomuuksissa 
syntyvät vammat ovat samat.

Kesän odotusta
Liukkauden (jää ja lumi) tuomat 
vaarat ovat ilmeisimmin takana-
päin ja voimme asennoitua kesän 
odotukseen. Kun ensimmäiset 
kesäharjoittelijat saapuvat työpai-
koille, niin kesä on jo hyvinkin 

lähellä. Tulee myös eteen haaste 
oikeasta suhtautumisesta nuoreen 
polveen,joka jossain vaiheessa tu-
lee olemaan meidän työmme jat-
kaja. Kun on pitkään jotain raken-
nettu, niin toivotaan satsatun ajan 
kantavan myös hedelmää ja uusien 
työntekijöiden jaksaa taapertaa 
pitkiäkin työvuosia ”paremmilla, 
jo hyvin tampatuilla laduilla”.

Työilmapiiri
Hieman hämmentää se tapa, jolla 
viime virike -numerossa esille tuo-
mani suojainkokeilun palaute on 
otettu vastaan työnantajan taholla. 
Työsuojelutoimikunnan kanta 
(25.2.) suojainmuutokseen oli sel-
keä, muutoksenhallinnan kautta 
siirtymisestä ennen 1.6.2013 ole-
vaan tilanteeseen. Kun henkilöstö 
tuo esille työolosuhteissa ja työtoi-
minnoissa olleita epäkohtia, niin 
laiskaa on tuo asian käsittely. Työ-
turvallisuuslaissa määritellään sel-
keästi työntekijöiden velvollisuus 
viipymättä ilmoittaa muun muassa 
henkilönsuojaimissa havaitsemis-
taan puutteista, jotka voivat aiheut-
taa haittaa tai vaaraa työntekijöiden 
turvallisuudelle tai terveydelle. 
Näitä palautteita oli tullut pitkin 
viime kesää ja kyselyn palautteet 
varmistivat tilanteen lisääntyneiden 
riskien osalta olevan todellisuutta. 
Työnantaja ottaa nyt tietoisen riskin, 
kun aika kuluu. Nyt ei ole kysymys 
tietämättömyydestä, vaan myös mi-
nun käsitykseni mukaan tunteista. 
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Rentoa ja turvallista  
kesän odotusta!
t. Pasi
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KIRJOITTELE!

Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)

Yhtiön yt-tilaisuus

Elof Juselius piti henkilöstön puheenvuoron
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Työsuojeluasiamiehet  
kaudella 2014 – 2015

Listassa ovat työturvallisuuskeskukseen työsuojeluasiamiehinä rekisteröidyt henkilöt.

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 Kari Lintunen 4-vuoro Marja Perttula
5-vuoro Lasse Ahonen päivä Jyri-Pekka Laine
päivä Antti Linkinen

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

PE 2 –laitos Materiaalinkäsittely
1-vuoro Mauri Ranto Pakkaamot
4-vuoro Pekka Huovila 5-vuoro Jami Silvennoinen 
5-vuoro  Sampo Törmänen 

Boremix Asko Roiko BC* pilot Veijo Turpeinen

Borstar koetehdas Tekniset palvelut
1-vuoro Veijo Perämäki Instr./muovit Jari Voutilainen 
2-vuoro Janne Saarinen Sähköos./muovit Jonas Askolin 
3-vuoro Ismo Hannila Mek./muovit Tapio Mikkonen 
4-vuoro Tero Silvennoinen Instr./petrokem. Esa Valkila
5-vuoro Markku Perttula Sähköos./petrokem. Markku Heino 

Työntekijöiden edustajat Borealis Polymers Oy:n työsuojelutoimikunnassa

Varsinainen varajäsen
1. Pasi Mäntysaari Jyri Laine
2. Keijo Pulkkinen Antti Linkinen
3. Pekka Lampinen Tuomo Tourunen
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Tavoitteena nolla -ohjelmaa on 
käyty kevään 2014 yhteisillä 
k-päivillä, sekä osastoilla läpi. 
Tavoite sinänsä on hieno asia ja 
tärkeintä onkin, että me kaikki 
saamme tulla terveinä töihin ja 
päättää työpäivämme samassa 
kunnossa, kuin tullessakin. 
Mutta kiinnitetäänkö meillä riit-
tävästi ja tasapuolisesti huomiota 
kaikkiin turvallisuusepäkohtiin 
vai keskitymmekö liikaa jo-
honkin tiettyyn turvallisuuden 
alueeseen, ehkä? Mitä aina-
kin on katsominen tavoitteena 
nolla -ohjelmaan, en voinut olla 
kiinnittämättä huomiota siihen, 
kuinka merkittävän roolin yk-
sittäisen työntekijän työskentely 
oli esityksessä saanut. On totta, 
että meidän kaikkien työskente-
lyyn liittyy mahdollisia turval-
lisuusriskejä. Se johtuu jo pel-
kästään työympäristöstä ja sen 
vaaratekijöistä, mutta korkealla 
ammattitaidolla ja valistuneella 
turvallisuusajattelulla pystymme 

Tavoitteena nolla

työskentelemään turvallisesti. 
Toki on tärkeää kehittää ja yllä-
pitää osaamista, niin kuin on tä-
hänkin mennessä tehty ja tullaan 
tekemään tulevaisuudessakin 
erinäisillä koulutuksilla ja oh-
jeistusten parantamisella, mutta 
pitäisin yhtä tärkeänä myös hy-
vää työnsuunnittelua, joka tuntui 
jäävän vähemmälle huomiolle. 
Suurella mielenkiinnolla odo-
tankin sähköisen työluvan toimi-
vuutta, sillä onhan se oleellinen 
osa työnsuunnittelua. Toivotta-
vasti se parantaa nollatavoitteen 
saavuttamista!

Turvallisuusmuutos vai pelkkä 
muutos?

Ehkäpä olisi syytä keskittyä yhä 
enemmän meidän työympäristön 
turvallisuuden kehittämiseen ja 
parantamiseen. Laitosten auto-
maatio on kehittynyt vuosikym-
menten saatossa merkittävästi 
ja näin ollen parantanut turvalli-

suutta. Myös tapa tehdä työtä on 
muuttunut turvallisemmaksi ja 
monen monta asiaa on parantunut, 
mutta se ei poista sitä totuutta, että 
Porvoon laitokset ovat vuosien 
saatossa vanhentuneet vanhentu-
mistaan ja tuotantomäärät samalla 
kasvaneet. Pitäisi yhä enemmän 
satsata taloudellisia resursseja lai-
tosten turvallisuuteen ja parantaa 
työolosuhteita, eikä päinvastoin 
hankaloittaa meidän jokapäiväistä 
työskentelyä. Tällä viittaan olefii-
nituotannossa kesäkuussa 2013 
tehtyyn suojainmuutokseen. Ym-
märrän toki sen, että muutoksella 
pyritään parantamaan meidän 
turvallisuutta ja sitä vastaanhan 
meillä ei ole mitään, mutta se, että 
onko päässä naamiomalliset lasit 
vai normaalit suojalasit ei poista 
olemassa olevia vaaroja työym-
päristöstä. Pitäisi myös ymmär-
tää, että työn käytännöllisyys ja 
turvallisuus kulkee käsi kädessä. 
Tässäkin asiassa pitäisi olla järjen 
käyttö sallittua.

Einari Grönberg
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Borealis Polymers Oy:n puolivuosittainen yt-tilaisuus pidettiin 4. joulukuu-
ta Porvoon Taidetehtaalla. Normaalin työlistan ja ajankohtaisaiheiden jälkeen 
kuultiin vakiintuneen tavan mukaan henkilöstön puheenvuoro. Vuorossa oli 
työntekijöiden pääluottamusmies Elof Juselius. Puhe käsitti asioita, joita on luet-
tavissa tämän lehden pääluottamusmiehen palstalla sivulla neljä. 
 Toimipaikkapäällikkö Hannu Luoto ei vastauksessaan nähnyt suurempia on-
gelmia. Hän totesi johtoryhmän pyrkivän harmonisoimaan käytäntöjä ja peri-
aatteena on kohdella koko henkilöstöä tasapuolisesti. Hän myös viittasi tapahtu-
miin krakkerilla, eikä näe tarkoituksellista luottamusmiesten ohittamista tapah-
tuneen. 
Ilmeni, että kaikille osastopäälliköille ei ole selvää, milloin he yleensä ovat tie-
donantovelvollisia, kun puhuttiin luottamusmiesten asemasta. Miten käyttää 
osaston luottamusmiestä hyväksi yhteistyössä ja mitkä ovat tämän odotukset, 
kuului Jaakko Tuomaisen esittämä vastakysymys. 
 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
pieni, vain noin 4 %. Työnantajan näkemys on, että se kertoo viihtymisestä ja 
palkkatason riittävyydestä. 
 Kunnossapidon tulevaisuutta koskien paikkakuntapäällikkö kertoi tilanteesta 
tulevan selkeän, vaikka se tällä hetkellä vaikuttaa ilmapiiriin. Se vaatii työtä.
 Ruusujakin jaettiin molemmin puolin. Pääluottamusmies kertoi arvostavan-
sa kohdennettujen kuoppakorotusten osoittamista osalle operaattoreita. Hannu 
Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
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Iskeytymiä putkeen ja  
päänsärkyä

Liian monta kertaa olen pääni 
putkeen lyönyt, enkä varmasti ole 
ainut. Liian monta kertaa olen 
haahuillut höyrypilvessä etsien 
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kerrat olen seisonut paikallaan, kuin 
variksenpelätin odottaen naamio-
mallisista laseistani huurteen kaik-
koamista. Näkökentän parantuessa 
askel vasempaan ja huomaan taas 
iskeneeni kypärän putkeen, jonka 
seurauksena hapuilen kumihanskat 
kädessäni eteenpäin yrittäen tukeu-
tua kaiteeseen, kuitenkin huomaten 
epäonnistuvani siinä. Sateen kaste-
lemat hanskat ovat tehneet tartun-
tapinnasta niin liukkaan, ettei auta 
muuta kuin kimpoilla pitkin putkia 
ohjaamorakennukseen, mutta kun 
taas on hiki ja lasit huurussa. Lo-

pulta selviydyttyäni ohjaamoon 
on olo kuin Valentin Konosella 
maratonin jälkeen. Päätä särkee 
ja heikottaa. Suoraan sanottuna 
se v……a! Kaikesta huolimatta 
on hienoa nähdä, ettei järjen ääni 
ole täysin kaikonnut. Petrokemian 
laitoksilla suoritettujen suojainky-
selyiden palautteiden pohjalta on 
päädytty järkeistämään nykyistä 
suojainkäytäntöä, siitä iso kiitos 
kaikille vastanneille. Ehkäpä tu-
levaisuudessa säästymme vähem-
mällä päänsäryllä.

Money talks 

Borealis on turvallisuuden sa-
ralla varmasti monessa asiassa 
edelläkävijä, mutta tekemistä riit-
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asioissa tekee meidän työpaikas-
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Borealis Polymers Oy:n johtaminen on viime 
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Pekeman Työntekijät ry:n kevätkokouksen 2014 julkilausuma:

Johtaminen BPOY:ssä
osallistumishalukkuus on pudonnut aikaisem-
min kannustamiseen perustuneen johtamisen 
kadottua. 

Valmiiksi päätettyjen asioiden vatvomista 
sanotaan neuvottelemiseksi tai yhdessä päät-
tämiseksi. Tästä esimerkkinä ovat tulospalk-
kiomatriisit, joihin on alettu soveltaa lisäksi 
yksipuolista jälkikäteen tehtävää ”kalibroin-
timallia”. Milloin on todellista neuvoteltavaa, 
ei työnantajapuoli työntekijöiden näkemyksen 
mukaan asennoidu asiallisesti. 

Ammattiosaston kevätkokous katsoo johdon 
toimivan työmotivaatiota vastaan. Työntekijät 
odottavat Borealiksen asennoituvan arvojensa 
mukaisesti. 

Jatkoa sivulta 7
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Juice jatkaa Pekeman ajan  
muistelemista:
Seisokki kun alkoi, niin maanan-
tai-aamuna seitsemäksi saapui 
korjaamon pihaan kuorma-auto-
jen lavoilla 150 reppuäijää. Toinen 
mokoma autokolonna tuli tuomaan 
hitsauskoneita ja muita tarvikkeita. 
Kaikkosen Väiski tuli ulos lakin 
lippa silmillä, heitti kolme kuor-
malavaa päällekkäin ja kiipesi nii-
den päälle pitämään puhetta. 

– Huomenta vaan kaikille. Nyt 
alkaa seisokki, tämä aloitti krö-
hittyään kantavan äänensä auki. 
– Aluksi teidät paritetaan. Hitsarit 
tuolle puolelle ja asentajat tuolle 
puolelle. Jos teillä on toivomuksia, 
niin niitä ei oteta huomioon. 

Reppurit oli reppureita, me oltiin 
talon miehiä ja korjaamon hallissa 
työskentelivät tupaukot. Me talon 
miehet kuunneltiin miten Väinö 
selviytyisi, kun tyyli oli se, että 
”sinä ja sinä, te olette pari”. Osa 
miehistä katsoi siinä vaiheessa, 
että tämä on hourula ja lähti kohti 
porttia. Kaikkonen evästi vieraili-
joita kertomalla vielä ruoka-ajoista 
ja joistakin säännöistä. 

– Ja tällä työmaalla ei sitten juo-
potella! päätti Väiski avauksensa. 

Joustava tuntikirjanpito

Puheenlahjoiltaan Kaikkosen 
Väiski oli hyvä. Putkipuolen työn-
johtajana hän tuli hyvin toimeen 
urakoitsijoiden kanssa ja meidän 
kanssa. Väiski kuittasi reppufir-
mojen tunnit ja meillekin ihan 
reilusti, mutta työn piti tapahtua. 

Pöytäkirjan vierestä

Tällä työmaalla ei juopotella!

Jotkut meidän porukassa kirjoit-
tivat tuntilippuihin 25 tuntia vuo-
rokaudessa tehdessään urakoita 
selityksellä, etteivät olleet pitäneet 
ruokatuntia. Pomo saattoi vielä hy-
väksyä sellaisen, mutta palkkalas-
kennasta ne eivät menneet läpi. 

Vaikka työpäivät menivät kirjan-
pidossa sekaisin, se vara pidettiin, 
ettei ilmaiseksi oltu töissä. Sitten 
kun tunteja ei voinut enempää an-
taa, sai vapaata. Itsellenikin kertyi 
joskus seisokin jälkeen kolmatta 
kuukautta pitämättömiä vapaita. 
Väinön kirjanpito oli mustakanti-
sessa vihossa, joka ei oikein aina 
ollut reaaliajassa ja päivät saattoi-
vat vaihtua viikoiksi. Kerran, kun 
minulla oli kaksi päivää vapaata 
sisällä ja tarvitsin yhden vapaapäi-
vän, menin Väiskin luo. Väiski ky-
syi, että paljonkos sulla sitten niitä 
päiviä oikein on sisällä, johon lei-
kinpäin vastasin että pari viikkoa. 

– No niinpäs näkyy olevan, vas-
tasi vihon rintataskustaan kaivanut 
Väiski ja mietti hetken.

– Mitä, jos pitäisit kaikki pois nyt 
kun on rauhallista töiden kanssa? 

Silloin huomasin, ettei Väinön 
kirjanpito ollut täysin aukoton, 
mutta en kehdannut enää oikaista, 
tiesin nimittäin että Kaikkonen 
olisi suuttunut huomautuksesta. 
Otin sen kaksi viikkoa, vaikka hä-
vettikin. 

Reppufirmojen laskentapuoli 
ei toiminut sen paremmin. Siinä 
vaiheessa, kun käteismaksuista 
oltiin siirtymässä pankkisiirtoi-
hin, Lillforsin Pena ihmetteli 
kun hänelle oli jo pidemmän ai-
kaa maksettu päiväraha käteen ja 

toinen pankkiin. Pena oli sitten 
mennyt konttoriin oikaisemaan 
virhettä, mutta palkanlaskija oli 
ajanut tämän ulos ja käskenyt pi-
tää turpansa kiinni. 

Kuulin tapauksista, joissa äijä 
saattoi olla kolmessakin reppufir-
massa samanaikaisesti töissä. 
Sellainen onnistui kuukausienkin 
ajan, kunhan vain kävi joka työ-
paikalla aamuisin näyttäytymässä. 
Reppufirmat laskuttivat pääyhtiötä 
tuntien mukaan ja hyötyi samassa 
suhteessa, mutta rahallisesti vielä 
enemmän. Verottajakaan ei tain-
nut pysyä vilkkaiden reppumiesten 
kannoilla. 

Vain rohkeat saavat  
kauniin vaimon

Väinö jälleen kerran johti operaa-
tiota, kun oltiin nostamassa re-
aktorin ruotoa ylös ja moottori ei 
lähtenyt irti. Ruoto oli melkoinen 
härveli, joka painoi toista tonnia. 
Järki alkoi loppua, jolloin lisättiin 
rautaa. Vaijerit paksunivat ja tunkit 
suurenivat. Tuuman vahvuisetkin 
vaijerit katkesivat, raudanpalaset 
sinkoilivat ja välillä hivuttauduttiin 
jo turvallisempiin asemiin. Väinö 
itse seisoi kuitenkin kaiken aikaa 
eturintamassa kuin sodassa konsa-
naan. Kun kaikki muut olivat suo-
jautuneina palkkien taakse, ärjäisi 
Kaikkonen:

– Pojat, pojat, vain rohkeat 
saavat kauniin vaimon! Siitä tuli 
vuosiksi lentävä lause ja kyllähän 
Väinö siitäkin asiasta jotakin tiesi. 

Hannu Lindqvist
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Luoto esitti kiitoksensa koko Porvoon henkilöstölle heti tilaisuuden aluksi sen 
johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
3G-investoinnin. Suuri tekijä projektin voittamisessa tänne oli 2012 seisokin to-
teutus.
 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
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Samaan aikaan, jolloin en-
sin kuusi emiirikuntaa ja vuotta 
myöhemmin seitsemäs perusti-
vat liiton, Sköldvikissä jo alettiin 
lyödä ryyniä pussiin. Varhempi 
guttaperkkaperinne oli pohjannut 
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helppoon elämään tapautu-
neelle palatsieliitin äärimmäisen 
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Vappupakina:

Ex-Merirosvorannikko
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Ex-Ex-Ex
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Hauskaa Vappua!

Hannu Lindqvist
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 Kun palkka-asiaakin taas sivuttiin, vastasi Hannu Luoto vaihtuvuuden olevan 
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johdosta, että hyvän ja pitkäjänteisen toiminnan ansiosta Porvoo on saamassa 
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SAK:n Porvoon paikallisjärjestö ry
FFC:s Borgå lokalorganisation rf

PORVOOSSA 1.5.2014

Klo 9.00 Kunniakäynti: Vakaumuksen puolesta kaatuneiden haudalla
  Haudalle kuljetaan lippukulkueena, jonka lähtöpaikka on hautausmaan 
  Porvoonjoen puoleinen portti. Järjestäytyminen kulkuetta varten klo 8.45. 
  Ammatti- ja puoluejärjestöjen toivotaan ottavan omat lippunsa mukaan.

  • Haudalla puhuu Hannu Tuominen KTP, pääsihteeri. 
    Kukkaseppeleen ja kukat puhujapönttöön hoitaa KTP.

Klo 10.15 Kokoontuminen vappumarssille parkkipaikalla Kaupungintalon takana 

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

Klo 11.00  Vappujuhla Porvoon Kaupunginpuistossa

  Tervehdyssanat: Ove Blomqvist, 
  SAK Porvoon paikallisjärjestö ry, puheenjohtaja. 

  Juhlapuhe: 
     • Marko Piirainen, AKT,  puheenjohtaja 
     • Armi Lindell, Loviisan vasemmistoliitto, puheenjohtaja

  Musiikkista huolehtii Wernerin Seitsikko, tilaisuuden juontaa 
  SAK Porvoon paikallisjärjestö ry:n hallituksen jäsen Einari Grönberg

   Kahvituksesta vastaa Hamarin ja Gammelbackan Demarit HTY ry

Lapsille ilmapalloja, pomppulinna ja 
piirustuskilpailu!

TERVETULOA!

Vapputapahtuman järjestää: SAK:n Porvoon paikallisjärjestö ry 
yhteistyössä Porvoon ja Sipoon sekä lähialueiden työväenjärjestöjen kanssa.
Vappumarssista vastaa Hamarin ja Gammelbackan Demarit HTY ry.

Lapsille ilmapalloja, pomppulinna ja Lapsille ilmapalloja, pomppulinna ja 

yhteistyössä Porvoon ja Sipoon sekä lähialueiden työväenjärjestöjen kanssa.yhteistyössä Porvoon ja Sipoon sekä lähialueiden työväenjärjestöjen kanssa.

PORVOOSSA 1.5.2014PORVOOSSA 1.5.2014
TYÖVÄEN VAPPU 
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Ammattiosastomme jäsenille: 
Talvikaudella hinnat: 170 € viikko tai 80 € viikonloppu tai 30 € vrk
Kesäkaudella hinnat: 220 € viikko tai 100 € viikonloppu tai 40 € vrk

Muut järjestäytyneet:
Kulukorvaus lisätään edellä mainittuihin hintoihin; 
80 € viikko, 40 € viikonloppu, 20 € vrk.

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

Tiedustelut ja vuokrausanomukset:
Pasi Mäntysaari, Borealis konttori, puh. 3048, 050-379 4050
Ajankohtainen lista vapaista viikoista ja muuta tietoa: 
H-asema / project / borealis / pekema / loma / 
Kuvia ja linkkejä Punkaharjun lähiseutuihin ja tapahtumiin:
Ammattiosaston kotisivu: www.pekemantyontekijat.fi / Punkaharju

PUNKAHARJUN LOMAOSAKKEIDEN 
VAPAAT VIIKOT / PÄIVÄT

Osallistu vapun tapahtumiin! 
Porvoon vapun aikataulu sivulla 11. 


