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NRO 5/13
Joulukuu

Pekeman Työntekijät ry
TEAM os. 100  

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

Pekeman Työntekijät ry
Teollisuusliitto os. 420

NRO 2/19
Juhannus

Työväen ei voi sanoa voittaneen eduskuntavaa-
leissa, mutta haaksirikko sentään muuttui kivi-
kossa makaamiseksi. Vappuna vaalitulos oli tuore 
uutinen ja sitä hehkutettiin Porvoonkin Työväen 
vapputapahtumassa, jossa pääpuhujina olivat 
eduskuntaan valitut Jussi Saramo (Vas.) ja Ma-
ria Guzenina (SD). Nyt kesäkuussa on jo Rinteen 
hallituskin pystytetty. Epäilyttävää tulevaisuu-
denkuvaa heiputtaa ainakin lehdistössä ihmetystä 
aiheuttanut vaalien suurimman häviäjän Kepun 

Vaaka kallistui niukasti

mielistely kaiken sen jälkeen, mitä Sipilä halli-
tuksineen sai neljässä vuodessa aikaan. Sanotaan 
Kepun heilutelleen tahtipuikkoa hallitusohjelmaa 
laadittaessa. 

Vapputapahtuma keräsi uskollista joukkoa to-
rin ohi marssineen kulkueen ja kaupunginpuis-
ton puhetilaisuuden yleisöksi, mutta joukko näyt-
tää harvenneen. Vaisuksi käyneen aatteen hengen 
sai aistia takavuosien torvisoittokunnan sijaan 
kulkueen yksinäisen rummun kuiskeesta. 
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Seuraava Virike il-
mestyy viikolla 8. 
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on olta-
va toimitussihtee-
rillä 10. helmikuuta 
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

Seuraava Virike
ilmestyy viikolla 38.
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on oltava 
toimitussihteerillä  
15. syyskuuta  
mennessä.

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

KIRJOITTELE!
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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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Lehteen tarkoitetut 
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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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Jumalauta että on ollut kuuma ja 
kiireinen alkukesä. Töitä on riittä-
nyt ja perhe kyllä syö lopun vapaan 
ajan… Mutta, silti  tästä kaikesta 
huolimatta olen taas yksinvalti-
aan elkein  koonnut  nuorisojaos-
ton  kokoonpanolla Minä, Santeri 
Käyhkö, Olli Kautto ja Petri Taa-
nila. Ja peliä on avattu myös aidan 
toiselle puolelle. Alustavasti (to-
della alustavasti) on Pöt:in (Nesteen 
ammattiosasto) nuorisovaltuute-
tun  kanssa  suunniteltu yhteisestä 
nuorisobakkanaalia syksylle.  Siinä 
olisi oiva tilaisuus keskustella 
”kanssapuurtajien” kanssa ja sel-
vittää, että onko se jo myytinomai-
nen  ”ruoho on vihreämpää aidan 
tuolla puolen” -lausahdus paikkansa 
pitävä. Ja on jopa mahdollista, että 
tähän mahdolliseen ”Mega Grande 
spektaakkeliin” saadaan  muitakin 
ammattiosastoja mukaan, mutta 
se  jää vielä  nähtäväksi...  Itse 

Kesäistä kesää!

Nuorisotoimintaa tulossa
”agenda” tai se, mitä ylipäätään 
meinataan  yrittää toteuttaa, var-
masti kypsyy tässä kesän aikana. 
Lähtökohtaisesti ja luultavasti viime 
vuodelta hyväksi todettu risteily 
saattaa olla edessä jos ei muuta kek-
sitä. 

Mutta  ideoita/toiveita voi laittaa 
minulle vaikka sähköpostiin tai il-
moittakaa toiveenne muille nuoriso-
jaoston jäsenille. Toivottavasti tällä 
kertaa saadaan ilmoittautumisen 
ajankohta vähän löysemmäksi 
kuin viime vuonna. Pyydänkin 
että päivittäisitte tietonne (sähkö-
posti)  Teollisuusliiton tietoihin, 
niin eipähän jää sitten keneltäkään 
huomaamatta kun ilmoittautumi-
sen ajankohta on lähempänä...

Hyvää kesää itse kullekin!

Nuorisovaltuutettu
Juho Lintula

Virike
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Seuraava Virike il-
mestyy viikolla 8. 
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on olta-
va toimitussihtee-
rillä 10. helmikuuta 
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

Puheenjohtajan pääkirjoitus:
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hannu.lindqvist@
borealisgroup.com

Muu toimitus:
Sami Karlsson
(09) 3949 4449
Elof Juselius
(09) 3949 3023
050 379 4521
Pasi Mäntysaari
(09) 3949 3048 
050 379 4050

Painopaikka:
Porvoon Painopaikka
Porvoo

Seuraava Virike il-
mestyy viikolla 8. 
Lehteen tarkoitetut 
kirjoitukset on olta-
va toimitussihtee-
rillä 10. helmikuuta 
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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PStep Change 2020 on menossa yhtiössä ja tarkoitus on 
säästää nopeassa tahdissa 100 miljoonaa euroa kiinteitä 
ja muuttuvia kustannuksia. Tällä hetkellä on erilaisten 
työkalujen kuten SPI (Site Personel Index) tulosten ar-
viointi käynnissä tai jopa tehty ja niiden tulosten pe-
rusteella ryhdytään arvioimaan toimintoja tietenkin 
tarkoituksena säästää rahaa. Mitä se tuo tullessaan on 
vaikea ennakoida, mutta väistämättä toimintojen virta-
viivaistaminen myös vaikuttaa henkilöstöön ja väittäi-
sin että ei ainakaan lisäävästi. 

Porvoon toimipaikalla on menossa myös oma  
2020–30 ohjelma joka tähtää Porvoon kehitykseen 
pitemmällä aikajänteellä. Siinä on todella hyviä suun-
nitelmia Porvoon toimipaikan jatkuvuuden ja kilpai-
lukyvyn suhteen. Ainut ongelma ehkä onkin näiden 
kahden projektin samanaikaisuus: On mahdollista että 
Porvoon omat hankkeet jäävät jalkoihin tai niitä siir-
retään, koska ei varmaan näytä hyvältä, jos Porvoosta 
vain esiteltäisiin investointeja tarvitsevia hankkeita 
muiden toimipaikkojen etsiessä säästöjä. Näin sanoisin 
että ennuste on huono.

Toinen yhtiöön vaikuttava asia on kiertotalous, lähi-
tulevaisuudessa 50 % pakkausmuoveista pitäisi kier-
rättää. Sehän tarkoittaa myös, että neitseellistä muovia 
tarvitaan tietenkin saman verran vähemmän. Toivotta-
vasti tämä niin sanottu menetetty kapasiteetti voidaan 
suunnata ympäristöystävällisempiin sovellutuksiin. 
Muovien kysyntä ei ehkä kasva riittävän ripeästi rinnan 
kierrätyskapasiteetin lisäyksen myötä, jolloin ylimää-
räinen kapasiteetti voi olla jonkunasteinen ongelma 
ennen kuin kysyntä tasapainottuu.

CO2:sta tulee myös kauppatavaraa tai ainakin sen 
päästö-oikeuksista. Ymmärtämykseni mukaan kukin 

krakkeriin syötetty tonni aiheuttaa 500 kg:n CO2-pääs-
töt. Uudet uunit toimivat paremmin, jolloin yhtiöllä 
vapautuu CO2-päästöoikeuksia johonkin muuhun tar-
koitukseen.

Näihin kun lisätään lämmön talteenotto jäähdytys-
vesistä tai tuulivoimalla tuotettu sähkö tai ehkä myös 
aurinkopaneelit, niin huomaa, että yhtiöllä on jo useita 
vihreitä hankkeita joilla yrityskuvaa kiillotetaan tähän 
mainostettuun Sosiaalisen Vastuun suuntaan.

Henkilöstön osalta eläköityminen jatkuu ja uusia 
rekrytoidaan, se on hyvä. Mutta nämä säästöprojektit 
ja uusien tehtaiden rakentaminen ja kumppanuusyri-
tysten käynnistykseen tarvittavan henkilöstön rekry-
tointiin tähtäävä Road Show ei mielestäni lyö kättä. 
Jotenkin tulee kuva, ettei toinen käsi tiedä mitä toinen 
tekee vai onko yhtiö jo niin suuri etteivät eri instanssit 
ehdi tai kykene suunnittelemaan tulevaisuutta yhdessä. 
Vai onko tämä sitä hajoita-ja-hallitse strategiaa?

Vanhempi väki ajautui Sesamin syliin. En lähde arvioi-
maan sitä onko se huono vai hyvä asia, vaan tarkoitus 
on muistuttaa siitä, että samalla itse kullekin asianomai-
selle tuli henkilökohtainen vastuu seurata sijoitustensa 
tilaa. Kukaan muu ei siitä enää ole kiinnostunut joten 
suosittelen ainakin silloin tällöin kirjautumaan Man-
datumin sivuille seuraamaan miten asiat etenee ja sen 
mukaan tekemään myös korjausliikkeitä tarvittaessa.

Lopuksi CCC-konferenssissa kuultua: Erään toimipai-
kan edustaja kertoi Hyvinvointi-hankkeesta toimipai-
kallaan. Päätettiin järjestää työntekijöille työvaatteiden 
pesu, ettei tarvitse kotona pestä. Että silleen.

Hyvää kesälomaa!  
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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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 Myös LD:n eliniän jatkaminen on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta. (HLT)
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Elof Juselius

Tes-ja muut neuvottelut
Pääluottamusmiehen palsta:

Tes-neuvottelut käynnistyivät al-
kuvuodesta ja neuvottelukunnat 
alkoivat käsitellä muutamaa kym-
mentä ammattiosastoista tullutta 
aloitetta. Kaikilla ykkösaiheena 
luki että ”Kiky pois”! Ymmärtääk-
seni lähes kaikki Teollisuusliiton 
jäsenet ja ammattiosastot ovat yh-
teisrintamana vaatimassa Kikyn 
poistoa. Eikä taida Teollisuusliitto 
olla ainoa liitto jossa käydään sa-
moja keskusteluja. 

Tuo edellisen hallituksen tör-
keällä tavalla, pakkolaeilla uh-
kailemalla, läpi runnoma kirottu 
kilpailukykysopimus tarkoitti työ-
ajan pidentämistä 24 tunnilla ja 
työnantajan sosiaaliturvamaksujen 
siirtämistä työntekijöiden mak-
settavaksi neljän miljardin euron 
edestä; noin 2 % palkasta. Siinä on 
kyllä työntekijäliittojen neuvot-
telijoilla tekemistä. Mutta ei auta 
hannailla, kansa on puhunut ja nyt 
pitää hoitaa homma kotiin mikä 
viimeksi jäi kesken, ei muuta kun 
kovat piippuun ja tulta päin. Teillä 
on kentän tuki, tuli mitä tuli.

Uusi hallitus, uudet kujeet

Demarit otti nippa nappa voiton 
eduskuntavaaleissa. Sen verran 
tiukka oli vaalivoitto että joutuivat 
ottamaan kumppanikseen jonkun 
muista suurpuolueista ja valitsi-
vat rökäletappion kärsineen Ke-
pun. Loput hallituspaikat jaetaan 
pienempien puolueiden kesken. 
Tämmöisiä monipuoluehallituksia 
on nähty ennenkin, vaihtelevalla 
menestyksellä. Mitä uusi hallitus 
tuo tullessaan, aika näyttää. Täytyy 
kuitenkin muistaa vanha sanonta: 
Kepu pettää aina.

Paikallista jorinaa

On niin vähän kerrottavaa neuvot-
telurintamalla että oikein hävettää, 
myötähäpeää. 

Vastapuoli kun tulee HR-osas-
tolta, jossa ei tapahdu juuri mitään. 
No, saatiin PP:n ja PE2:n seisakki-
sopimukset tehtyä, vaikkakaan eivät 
sisällä juuri mitään uutta. Melkein 
voi sanoa että ei mikään sopimus 
ollenkaan, kun kaikki tulee joko 
konsernista käskytettynä tai HR:stä 
direktio-oikeudella. Sillä kuitenkin 
mennään mitä on sovittu, duunarit 
tekee kyllä sen mitä on luvattu, en 
tiedä sitten työnantajasta.

StepChange2020 säästöohjelma 
jatkuu

Edellisestä myrskystä onkin jo ku-
lunut aikaa. Silloin oli maailman 
rahahanat sekaisin ja meilläkin 
annettin myrskyvaroitus, jonka 
mukaan sitten tehtiin kuuluisa 
17-kohdan ohjelma.   Nyt ei ole 
myrskyvaroituksia annettu, mutta 
myrskyn merkit ovat ilmassa - 
maailma muuttuu. Nyt puhutaan 
kiinteistä kuluista ja kiinteät kulut 
ova yleensä suurimmalta osalta 
henkilöstökuluja - ja 100 miljoo-
nan säästötavoite 
on kova tavoite. 

Me ollaan 
Porvoossa toi-
saalta eletty 
vastuullisesti, 
ja meillä kiiin-
teät kulut eivät 
ole karanneet. 
Meillä on jo nyt 
selvät merkit 
siitä että henki-

löstön määrä on toiminnallisessa 
minimissä. Heti kun on isompi 
flunssa-aalto, niin on vaikeaa jopa 
saada ohjaamoja miehitettyä. Toi-
saalla taas on varoittavia merkkejä 
työuupumukseta - näissä mer-
keissä väen vähentäminen - vaikka 
se tapahtuisi luonnollisesti - voi 
johtaa vakaviin seurauksiin. Joko 
pajat kylmenee kun ei ole ”ajomie-
hiä” tais sitten AVI puuttuu kovalla 
kädellä työuupumukseen. Tätäkö 
me haluamme?

Porvoossa on osattu ennakoida 
asioita ja siitä on hyvänä ensi-
merkkinä meidän 2030 ohjelma, 
joka saa tukea myös henkilöstöltä. 
Mutta jos mennään 2020 suunni-
telmien mukaan niin on satavar-
maa että henkilöstö ei pysy sen oh-
jelman hankkeiden takana, joka on 
liikaa vain kustannusvähennys- eli 
henkilöstön vähennysprojekti. On 
todella väärin että jos olemme elä-
neet Porvoossa vastuullisesti, niin 
meitä koskee samat vähennykset 
kuin muita yli varojen eläneitä 
”kreikkalaisia”. 

Kiitos!

Kiitän työtovereita  
jäätyäni eläkkeelle!

Krister Salminen
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Työsuojeluvaltuutetun palsta

Pasi Mäntysaari

Haasteita on

Vuoden toinen vakavampi TRI-ta-
paturma tapahtui telineellä työsken-
neltäessä. Tapahtumassa henkilölle 
aiheutui kylkiluun murtuma. Teli-
neessä oli suurempi kuin 100 mm 
aukko, johon tapaturman uhri astui. 
Vaikka aukko oli tiedostettu, niin 
kuitenkaan tällaista loukkaantumis-
riskiä ei oltu huomioitu. Luottamus 
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ja teoin ja tämä prosessi tulee jatku-
maan myös minun siirtyessä sivuun 
työsuojeluvaltuutetun tehtävistä tä-
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Turvallista kesän aikaa ja varsinkin 
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yhteistyöterveisin 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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PUNKAHARJUN LOMAOSAKKEET (5 & 58)
Kesäkauden 2019 vuokraukset 17.05. – 16.08.2019:
Anomukset kirjallisina osoitteella pasi mäntysaari / borealis konttori  

-  Kesäkauden viikkohinnat ovat  
    240 € / viikko
-  Kesäkauden viikonloppuhinta  
   100 € ja vuorokausi 45 € 
-  Tällä hetkellä vapaaksi jääneet viikot  
    vuokrataan anomisjärjestyksessä
-  Myös muut järjestäytyneet borealislaiset  
    voivat vuokrata osakkeitamme:  
    320 € viikko, 140 € vkl tai 65 € vrk

Sopimusalan ammattiosastojen hallitusten yhteispalaverin  
27. 4. 2019 kannanotto, joka toimitettiin Teollisuusliittoon:
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Jatkuu sivulle 8

Joulukuussa ammattiosaston 
uuden hallituksen järjestäyty-
miskokouksessa Jukka Saari-
järvi heitti ilmoille esityksen, 
jota kannattaisi miettiä: Kun 
Borealiksen paikalliseen yh-
teistoimintakuvioon kuuluvissa 
kahdessa vuotuisessa yt-tilai-
suudessa pidetään henkilöstön 
puheenvuoro, johon tiivistetään 
tärkeimmät sinä hetkenä ajan-
kohtaiset pääluottamusmies/
johto –väliset asiat, pitäisi nii-
den viesti saada jäsenistön sil-
miin. Keinona olisi puheiden 
videointi. Se olisi mahdollisuus 
edustajille. Henkilöstön pu-
heenvuoro kiertää henkilöstö-
ryhmittäin. 

Luottamustoimien hoita-

Puheet näkyviin
jilta odotetaan aloitteellisuutta, 
luovuutta ja näkyvyyttä. Pu-
heenjohtajan aloite on repäisy, 
joka tukee hyvin näitä kaik-
kia kommunikoinnin keinoin. 
Mitä puheiden videoinnilla 
hyödyttäisiin? Se olisi suoraa 
viestintää kentälle ajankohtai-
sista paikallisista aiheista. Se 
toisi valoa siihen tiedottamisen 
pimeyteen, jota väki osastoilla 
– eritoten vuoroissa, tuntee. 
Se vapauttaisi ammattiosaston 
pääluottamusmiehen ja mui-
den henkilöstöryhmien pääyh-
dysmiesten voimia velvoitteesta 
kiertää osastoilla kertomassa 
näistä asioista. Ei se kokonaan 
sitä poista, mutta näitä samoja 
asioita ei tarvitsisi toistaa jokai-

selle osastolle ja jokaiselle vuo-
rolle erikseen, kun aika on rajal-
lista muutenkin. 

Tästä ehdotuksesta kannat-
taisi jatkaa keskustelua paikalli-
sen johdon kanssa, ja voitaisiin 
ajatella myös johdon vastauspu-
heenvuorojen nauhoittamista. 
Tällä tavoin paikkakunnan 
johto, samalla kun puhuisi suo-
raan kansalle, eikä vain parille 
kymmenelle henkilöstöedusta-
jalle, olisi paremmin näkyvissä 
yhteistyön tekemisessä. Sitä, 
miten levitys toteutuisi, pitäisi 
sitten miettiä, kun olisi sovittu 
periaatteesta. Voiko info-tv-jär-
jestelmää käyttää, vai tarvi-
taanko muu työkalu?

Hannu Lindqvist

Toukokuun alussa jäi eläkkeelle 
pala Pekema Oy:n laitosten käyn-
nistysajan historiaa. Koneistaja 
Hans Sjöholmin viimeinen työ-
päivä melkein 48 vuoden työu-
ran päätteeksi oli 26. huhtikuuta. 
Hänen tullessa taloon kesäkuun 
alussa vuonna 1971 sorvia vasta 
nostettiin paikalleen muovin kor-
jaamon hallissa. 

LD-laitos oli lähes valmis. Myös 
PVC ja VCM olivat rakenteilla 
valmistuen tuotantoon vähän sen 
jälkeen. Virallinen vihkiäistilai-
suus oli myöhemmin presidentti 
Kekkosen läsnä ollessa. Syksyllä 
Hasse lähti suorittamaan asepal-
velustaan palatakseen seuraavana 
vuonna jatkamaan pitkäksi kas-

Hasse Sjöholm jäi eläkkeelle
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 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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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)
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Ammattiosaston syyskokous
Pidetään maanantaina 1. joulukuuta

Jatkoa sivulta 7

vavaa työuraansa. Alun pi-
täen ruotsinkielisenä hän 
päätti käyttää armeija-aikaa 
hyväkseen hankkiutumalla 
Kaartin pataljoonaan, jossa 
oli opittava suomea. 

Näin pitkään työhisto-
riaan sisältyy paljon muis-
toja ja vaikka alkuvaiheessa 
mies oli aikeissa siirtyä Nor-
jaan porauslautalle, on työ-
paikka pysynyt kuitenkin 
samana. 

– Oltiin porukalla läh-
dössä öljyä poraamaan ko-
ville hankkeille. Se kaatui 
Hesassa, jossa testausfirma 
oli yllättäen lopettanut toimin-
tansa. 

Hasse on pysynyt sitten sor-
vin ääressä ja erikoistehtävänään 
kunnostanut mm. noin 500 kor-
keapainekompressorin mäntää. 
Lähin vastaavia tuhansien barien 
paineita nostavien koneiden män-
tiä koneistava verstas, jonka hän 
tietää, on Saksassa. 

– Aikanaan kysyessäni sellaisen 
hintaa, kuulin yhden männän vas-
taavan rahassa omakotitaloa. 

Yhtiön vaihduttua matkan var-
rella kahteen kertaan, on Hassella 
selvä näkemys siitä, mikä on ollut 
ero Pekeman, Nesteen ja Borea-
liksen kesken:

– Alkuaikoina olin mukana kym-
menen vuotta puolivakinaisessa 
palokunnassa, joka enimmäkseen 
koostui korjaamon väestä. Silloin 
siitä maksettiin ekstraa; mm. har-
joituspalkkiot, joita onnistuimme 
vielä nostamaankin. Pekeman aika 

70-luvulla oli kaikkinaisen kehi-
tyksen aikaa muutenkin, muistaa 
Hasse.

– Työntekijöiden edut paranivat 
monin tavoin aina siihen saakka, 
kunnes Neste Oy tuli omistajaksi. 
Silloin alkoi kehitys kääntyä, ja lo-
pullinen käänne tuli Borealiksen 
perustamisen myötä, kun Chemi-
cals myytiin ulkomaille ensin osit-
tain ja sitten loputkin. Porukan 
asemaa alettiin heikentää ja kyllä 
siitä työilmapiirikin alkoi kärsiä. 
Hasse kertoo Pekeman aikaisen 
työpaikan rehdin hengen kadon-
neen ajat sitten.  

– Vuosituhannen vaihteen paik-
keilla Borealis ilmoitti täysin yllät-
täen lopettavansa oman koneis-
tamon kokonaan. Kaikki sorvarit 
oltiin aikeissa ulkoistaa ja aiesopi-
mus oli jo tehty. Siinä oli oikein pi-
dettävä lakko, ammattiosasto otti 
jyrkän kannan ja tilanne saatiin 
pelastettua. 

Hasse jatkaa kyläseppänä

Hasse teki kevennettyä työaikaa 
osa-aikaeläkkeellä viimeiset va-
jaat 10 vuotta. 

– Ymmärrän kyllä, että pitää 
jo lopettaa, mutta tekemistä kyllä 
riittää. 

Hasse tunnetaan Söderkullan 
kyläseppänä. Kyläläisten ja jy-
väjemmareiden laitteiden laitta-
mista riittää, kotona hallissa on 
kaksi sorviakin. Traktoreita Has-
sella on viisi, koska sanoo ettei 
viitsi enää aina olla vaihtamassa 
niiden työlaitteita, vaan vaihtaa 
tarvitessa koko koneen. Lisäksi 
harrasteisiin kuuluu kaivinkone 
ja joskus pitää käydä kesäpaikalla 
Ristiinassakin. 

Hasse kiittää työkavereitaan ja 
lähettää Virikkeen mukana par-
haat terveiset!

Hannu Lindqvist
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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)
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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)
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Aatteelliset vastaan aateliset, osa 11

Valeuutisoinnin motiivit
Jälkiruokana Aral-järvelle mat-
katessa Uzbegistanissa mojna-
qilaisen perheen emäntä tarjoaa 
kirjaviin papereihin käärittyjä 
vastustamattoman maukkaita 
makeisia. Silloisen presidentin 
Petro Porošenkon tuotantolinjat 
valmistavat niitä Ukrainassa. Jos 
ympäröivä Karakalpakia vielä 
olisi osa Venäjää, niitä koskisi 
maahantuontikielto. 

Lännen tuella vallan kaapan-
neelle Porošenkolle erityinen 
ryssävihan syy on, että Venäjä 
kielsi vuonna 2013 hänen ma-
keistensa maahantuonnin. En-
nen presidenttiyttään tehtailijan 
omaisuudeksi oli Forbes-lehti 
arvioinut 1,3 miljardia dollaria. 
Sellainenhan se on oikea mies 
edustamaan kansaa. Sattumoisin 
sama äijä omistaa teollisuutta, 
jonka bisnes kauhoo kasvunsa 
uudelleenrakentamisesta. Hän 
omistaa myös pääosan Ukrainan 
mediasta, joka vaikuttaa uuti-
soinnin suuntaukseen Suomes-
sakin. 

Olen viimeisten vuosien ku-
luessa kirjoittanut Virikkeessä 
useita kertoja median rehelli-
syydestä. Ensisijainen motiivi 
löytyy siitä, että olen tämän vuo-
situhannen puolella vertaillut li-

Aatteelliset vastaan aateliset
Tarkoitushakuinen valheellinen uutisointi on rajusti kiihtynyt tässä ajassa. Ihmisen tarve valeh-
della jakautuu neljään päälohkoon: Tehdä vaikutus, hyötyä, suojella itseään ja vähäisimmäksi jäävä 
epäselvät tapaukset (National Geographic 6/2017).

sääntyvästi Suomessa levitettyä 
uutisointia vaihtoehtoisiin läh-
teisiin. La Prensa Latina, AVN, 
ABI, Hispantv, xinhuanet, VNA, 
Cominform, La Voz del Sandi-
nismo ja silloin tällöin myös The 
Guardian pienemmistä matkoilla 
käteen osuneista julkaisuista pu-
humattakaan uutisoivat usein 
asioista aivan päinvastaista kuin 
ns. läntiset lähteet. Useimmiten. 
Olisi epäloogista olettaa, että 
paikalliset uutislähteet järkiään 
puhuisivat enemmän potaskaa, 
kuin maailmanvalloittajien dol-
lareilla kyllästämät tietotoimis-
tot. 

Suomen kaupallisen lehdistön 
ja YLEn uutisointi on hyvin ta-
vallisesti ristiriidassa mainittujen 
tahojen kanssa, selvänä esimerk-
kinä Venäjä-uutisointi, kuume-
nevat tapahtumat Etelä-Kiinan 
merellä, imperialistipolitiikka 
Latinalaisessa Amerikassa ja 
Pohjois-Korean demonisointi. 

Britannia ilmoitti (tai media 
kertoi näin) syksyllä 2018, että 
kesällä tapahtunut Skripalien 
murhayritys on selvitetty, teki-
jät tiedetään ja he ovat venäläi-
siä agentteja. Satuin etsimään 
netistä asiaa koskevaa aineistoa 
ja ilmeni, että ”selvittämisen” 

takana olikin harrastajakerho 
nimeltä ”Bellyingcat” . Sitä ku-
vaillaan kansalaisjournalistien 
ryhmäksi, jonka on perustanut 
työtön koti-isä Elliot Higgins, 
esiintynyt aluksi nimimerkillä 
Brown Moses. Sama taho, johon 
on myös osallistunut suoma-
lainen Veli-Pekka Kivimäki, on 
”selvittänyt” Syyrian sodan ry-
pälepommi-iskuja, MH-17 Uk-
rainan lentokoneturman jne. Sen 
tietolähteitä ovat Internet, some 
ja korkean tason lähteet, jotka 
kuitenkin säännöllisesti ovat ni-
mettömiä. Eli tämä ’Scotland 
Yard’ on rusofobistikkojen mie-
lipideryhmittymä. 

On selvää, että median valeh-
telun päämotiivi on hyötyminen, 
jonka kaksi suurinta sektoria 
liittyvät läheisesti toisiinsa; ta-
loudellinen ja henkilökohtainen 
hyötyminen. Tämä perustuu yk-
silötason tutkimukseen, mutta 
makrokoossa tulos näyttäytyy 
myös imperialistisessa maail-
manvalloitusajattelussa, koska 
yksilöt ajavat maailman luon-
nonvarojen yksityistä omista-
mista. Ja samalla työtä tekevien 
ihmisten omistamista. 

Hannu Lindqvist
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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.
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Seuraavalle sivulle

Ruta del Che
Vappu-Virikkeessä julkaistun bo-
livialaista La Higueran kylää käsi-
telleen ensimmäisen osan jatkona 
kerron tässä muista Che Guevaran 
lopun historiaa kunnioittavista 
kohteista Ruta del Chen varrella. 

Kommuunit ihmisten ja  
luonnon puolesta
Boliviaakin vaivaa maaltapako. La 
Higueran asukasluku on laskenut 
85:een. Kylän tulevaisuutta turvaa 
Chen muistoa vaalimaan perus-
tettu kommuuni, joka hoitaa kiin-
teistöjä ja järjestää kolmen oppaan 
avulla palvelua turisteille. Kans-
samme ei samaan aikaan kylässä 
ole muita vieraita. Heitä kuitenkin 
käy, enimmäkseen bolivialaisia, 
suosituimman ajankohdan osuessa 
muistopäivään 9. lokakuuta.

La Higueran vaatimattomat 
matkailutulot jaetaan kommuu-
nin ja kulloinkin kuukauden pal-
veluvuorossa olevan perhekunnan 
kesken. Samantapaiseen kommuu-
nitoimintaan, jolla mahdolliste-
taan paikallisväestön perinteinen 
elämä luonnonmukaisesti, tör-
määmme Boliviassa myös Madidin 

kansallispuiston sademetsäalueella 
Chalalanissa sekä Pampasin soilla 
Santa Rosassa. 

Ruta del Che
Chen hahmolla ja Alberto Kordan 
ottamilla valokuvilla tehdään bis-
nestä lähes kaikkialla maailmassa 
– suorastaan iljettävyyksiin asti. La 
Higuerassa matkamuistokauppa 
olisi paikka-aitoa ja hyväksyttä-
vämpää, kuin missään muualla, 
mutta ostettavaa löytyy tuskallisen 
vähän. Illastaessamme Casa del 
Telegrafistan pienessä talossa, joka 
tunnetaan Chen historiassa kylä-
läisten jättämästä sähkösanoma-
varoituksesta, saamme hankituksi 
aiheeseen liittyvät t-paidat, ei juuri 
muuta. Toisaalta; matkailumme ei 
perustu ostelemiseen, vaan koke-
miseen. Huoneessamme pihapii-
rin kivisessä piharakennuksessa 
valaistuksen hoitaa kaksi kyntti-
lää; herätyksen kiekuu kukko. Yö-
pyessämme Ruta del Chen pääte-
pisteessä olemme jälleen kerran 
onnistuneet välttämään massatu-
rismin ja ylikansallisen matkateol-
lisuuden mukavuuksineen.  

Pieni päätyhuoneemme Casa del Telegrafistan 
pihassa 

Saapuessamme 
olimme kavun-
neet muuta-
man kilometrin 
päässä sijaitse-
van Del Chu-
ron puron var-
teen rotkossa, 
jossa Che kävi 
viimeisen tais-
telunsa, haa-
voittui ja jou-
tui vangituksi. 
Tämä tapah-
tui 8.10.1967. 
Olimme vain 
2000 metrissä, 
silti rinteet oli-

vat raskaita liikkua. Che sissei-
neen ei valinnut helppoa polkua 
pyrkiessään tasoittamaan prole-
tariaatin tietä. 

La Higueran ja Del Churon li-
säksi Ruta del Che käsittää kolme 
kohdetta Vallegranden kaupun-
gissa. Suunnatessamme paluu-
matkalla niihin liittyy Marian 
ryhmään bolivialainen perhe ja 
italialainen aatteen mies. Aluksi 
tutustutaan Señor De Maltan sai-
raalaan, joka on toiminnassa ja 
entisellään. Chen ruumiin pesu-
paikka ja huone, jossa hänen kä-
tensä leikattiin irti lähetettäviksi 
Kuubaan, toimivat museoituina 
sairaalan sisäpihalla. Kaupungin 
laidan hehkeällä hautapaikalla 
on 11 vallankumoustoverin jään-
nökset jälkihaudattuina ja lopuksi 
vierailemme Che Guevara-kult-
tuurikeskuksessa. Siellä hänen 
ensimmäiselle hautapaikalleen on 
rakennettu mausoleumi; ei toki 
yhtä massiivinen, kuin Kuuban 
Santa Clarassa, jonne hänen jään-
teensä siirrettiin v. 1997.
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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.
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Teloituksen vuosipäivänä Val-
legrandessa, joka on asfalttitietä 
ajaen viiden tunnin matkan päässä 
Santa Cruz de la Sierrasta, järjes-
tetään vuosittain suosittu Che-fes-
tivaali. Vuoden 2017 50-vuotis- 
muistoa kunnioittamassa La 
Higuerassakin oli käynyt tuhan-
sia ihmisiä. Voi vain arvailla, mitä 

Näiden kivien suojissa haavoittunut Che Guevara 
koki vapautensa viime hetket

Maria kertomassa Señor De Maltan sairaalan ruumiinpesupaikalla 
Chen teloituksen yksityiskohdista

Chen v. 1997 paljastuneen hautapaikan päälle on 
rakennettu mausoleumi, jonka kaivantoon kävi-
jöillä on tilaisuus laskeutua

haasteita turistimäärä on aiheut-
tanut majoituksen suhteen ja 50 
km:n kivisen tieosuuden kulke-
misen osalta Vallegrandesta ja ta-
kaisin. Maastoautolla keskinopeus 
Ruta del Chellä on noin 25 km/h, 
bussilla kenties puolet siitä. 

Che vetää kävijöitä Vallegran-
deen. Syvimmän vaikutuksen silti 
tekee Chen kohtaloksi koitunut ky-
läpahanen syvällä vuorten keskellä. 

Chen teloituksen aikaan 51 vuotta 
sitten käytössä ollut luokkahuo-
neen ovi, johon kiinnitettynä mu-
seossa kävijä voi lukea suomen-
kielisen kuvareportaasin Ruta del 
Chestä

Siellä käymällä tuemme hyvin vaa-
timattomasti elävien maalaisten 
asemaa omalla kotipaikallaan. Ai-
van kuten olisi itse Chekin halun-
nut tukea.  

Hannu Lindqvist
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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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Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 ke Y A 1 la Y A 1 su Y A 1 ke Y A 1 pe Y A 1 ma Y A
2 to Y A 2 su Y A 2 ma Y A 2 to Y A 2 la Y A 2 ti Y A
3 pe Y A 3 ma Y A 3 ti Y A 3 pe Y A 3 su Y A 3 ke Y A
4 la Y A 4 ti Y A 4 ke Y A 4 la Y A 4 ma Y A 4 to Y A
5 su Y A 5 ke Y A 5 to Y A 5 su Y A 5 ti Y A 5 pe Y A
6 ma Y A 6 to Y A 6 pe Y A 6 ma Y A 6 ke Y A 6 la Y A
7 ti Y A 7 pe Y A 7 la Y A 7 ti Y A 7 to Y A 7 su A Y
8 ke Y A 8 la A Y 8 su Y A 8 ke A Y 8 pe A Y 8 ma A Y
9 to A Y 9 su A Y 9 ma A Y 9 to A Y 9 la A Y 9 ti Y A

10 pe A Y 10 ma Y A 10 ti A Y 10 pe Y A 10 su Y A 10 ke Y A
11 la Y A 11 ti Y A 11 ke Y A 11 la Y A 11 ma Y A 11 to Y A
12 su Y A 12 ke Y A 12 to Y A 12 su Y A 12 ti Y A 12 pe Y A
13 ma Y A 13 to Y A 13 pe Y A 13 ma Y A 13 ke Y A 13 la Y A
14 ti Y A 14 pe Y A 14 la Y A 14 ti Y A 14 to Y A 14 su Y A
15 ke Y A 15 la Y A 15 su Y A 15 ke Y A 15 pe Y A 15 ma Y A
16 to Y A 16 su Y A 16 ma Y A 16 to Y A 16 la Y A 16 ti Y A
17 pe Y A 17 ma Y A 17 ti Y A 17 pe Y A 17 su Y A 17 ke A Y
18 la Y A 18 ti A Y 18 ke Y A 18 la A Y 18 ma A Y 18 to A Y
19 su A Y 19 ke A Y 19 to A Y 19 su A Y 19 ti A Y 19 pe Y A
20 ma A Y 20 to Y A 20 pe A Y 20 ma Y A 20 ke Y A 20 la Y A
21 ti Y A 21 pe Y A 21 la Y A 21 ti Y A 21 to Y A 21 su Y A
22 ke Y A 22 la Y A 22 su Y A 22 ke Y A 22 pe Y A 22 ma Y A
23 to Y A 23 su Y A 23 ma Y A 23 to Y A 23 la Y A 23 ti Y A
24 pe Y A 24 ma Y A 24 ti Y A 24 pe Y A 24 su Y A 24 ke Y A
25 la Y A 25 ti Y A 25 ke Y A 25 la Y A 25 ma Y A 25 to Y A
26 su Y A 26 ke Y A 26 to Y A 26 su Y A 26 ti Y A 26 pe Y A
27 ma Y A 27 to Y A 27 pe Y A 27 ma Y A 27 ke Y A 27 la A Y
28 ti Y A 28 pe A Y 28 la Y A 28 ti A Y 28 to A Y 28 su A Y
29 ke A Y 29 la A Y 29 su A Y 29 ke A Y 29 pe A Y 29 ma Y A
30 to A Y 30 ma A Y 30 to Y A 30 la Y A 30 ti Y A
31 pe Y A 31 ti Y A 31 su Y A

Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 ke Y A 1 la Y A 1 ti Y A 1 to Y A 1 su Y A 1 ti Y A
2 to Y A 2 su Y A 2 ke Y A 2 pe Y A 2 ma Y A 2 ke Y A
3 pe Y A 3 ma Y A 3 to Y A 3 la Y A 3 ti Y A 3 to Y A
4 la Y A 4 ti Y A 4 pe Y A 4 su Y A 4 ke A Y 4 pe A Y
5 su Y A 5 ke Y A 5 la A Y 5 ma A Y 5 to A Y 5 la A Y
6 ma Y A 6 to A Y 6 su A Y 6 ti A Y 6 pe Y A 6 su Y A
7 ti A Y 7 pe A Y 7 ma Y A 7 ke Y A 7 la Y A 7 ma Y A
8 ke A Y 8 la Y A 8 ti Y A 8 to Y A 8 su Y A 8 ti Y A
9 to Y A 9 su Y A 9 ke Y A 9 pe Y A 9 ma Y A 9 ke Y A

10 pe Y A 10 ma Y A 10 to Y A 10 la Y A 10 ti Y A 10 to Y A
11 la Y A 11 ti Y A 11 pe Y A 11 su Y A 11 ke Y A 11 pe Y A
12 su Y A 12 ke Y A 12 la Y A 12 ma Y A 12 to Y A 12 la Y A
13 ma Y A 13 to Y A 13 su Y A 13 ti Y A 13 pe Y A 13 su Y A
14 ti Y A 14 pe Y A 14 ma Y A 14 ke Y A 14 la A Y 14 ma A Y
15 ke Y A 15 la Y A 15 ti A Y 15 to A Y 15 su A Y 15 ti A Y
16 to Y A 16 su A Y 16 ke A Y 16 pe A Y 16 ma Y A 16 ke Y A
17 pe A Y 17 ma A Y 17 to Y A 17 la Y A 17 ti Y A 17 to Y A
18 la A Y 18 ti Y A 18 pe Y A 18 su Y A 18 ke Y A 18 pe Y A
19 su Y A 19 ke Y A 19 la Y A 19 ma Y A 19 to Y A 19 la Y A
20 ma Y A 20 to Y A 20 su Y A 20 ti Y A 20 pe Y A 20 su Y A
21 ti Y A 21 pe Y A 21 ma Y A 21 ke Y A 21 la Y A 21 ma Y A
22 ke Y A 22 la Y A 22 ti Y A 22 to Y A 22 su Y A 22 ti Y A
23 to Y A 23 su Y A 23 ke Y A 23 pe Y A 23 ma Y A 23 ke Y A
24 pe Y A 24 ma Y A 24 to Y A 24 la Y A 24 ti A Y 24 to A Y
25 la Y A 25 ti Y A 25 pe A Y 25 su A Y 25 ke A Y 25 pe A Y
26 su Y A 26 ke A Y 26 la A Y 26 ma A Y 26 to Y A 26 la Y A
27 ma A Y 27 to A Y 27 su Y A 27 ti Y A 27 pe Y A 27 su Y A
28 ti A Y 28 pe Y A 28 ma Y A 28 ke Y A 28 la Y A 28 ma Y A
29 ke Y A 29 la Y A 29 ti Y A 29 to Y A 29 su Y A 29 ti Y A
30 to Y A 30 su Y A 30 ke Y A 30 pe Y A 30 ma Y A 30 ke Y A
31 pe Y A 31 ma Y A 31 la Y A 31 to Y A
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