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Porvoon Mieslaulajat lauloivat kolme laulua
Ammattiosaston puheenjohtajan Jari Voutilaisen tervehdyspuhe

Jari Voutilainen
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Ammattiosaston huomionosoitukset
- SAK:n kultainen ansiomerkki, Hannu Lindqvist
- SAK:n kultainen ansiomerkki, Matti Hakkarainen
- TEAM- liiton p�yt�standardi, Esa Karppinen
- TEAM- liiton p�yt�standardi, Veikko H��k
- TEAM- liiton p�yt�standardi, Elof Juselius
- Ammattiosaston p�yt�standardi, Pasi M�ntysaari
Porvoon mieslaulajat lauloivat kolme laulua
Juhla-ateria

Tanssittajana loppuillasta toimi Kuunsilta-yhtye

 

Puheenjohtaja Jari Voutilaisen tervehdyspuhe

Arvoisat kutsuvieraat - muut vieraat - hyv�t pekemalaiset

Ja heti alkuun kiitos teille kaikille, ett�  olette uhranneet aikaanne 
saapumalla juhlimaan Pekeman ty�ntekij�t ammattiosaston 40-vuotista taivalta. 
Olkaa syd�mellisesti tervetulleita.

L�het�mme kiitoksen my�s niille j�senillemme, jotka t�ll�kin hetkell�  ovat ty�ss�
ja juhlistavat vuosip�iv�� nauttimalla ammattiosaston tarjoaman �juhlaruuan� ty�paikallaan:
 Toivomme sen maistuvan ty�n lomassa. 

40 vuotta on ihmisi�ss� aika, jonka suurin piirtein olemme ty�el�m�ss�.
J�rjest�lle - meid�n tapauksessamme ammattiosastollemme - nelj�  vuosikymment�
ei ole viel�  el�kkeelle huilimaan l�htemisen ik�.
Pekeman ty�ntekij�iden l�hes 500-j�seninen ammattiosasto toimii, on edelleen aloitteellinen,
ja kaikista nykyp�ivin� palkansaajiin kohdistuvista kuristustoimista huolimatta el�� ja voi hyvin.
T�st� me ammattiosastomme j�senet voimme olla ylpeit�:
 ammattiosaston perustamisesta l�htien yhdess�  tekemisen periaatteiden mukaisen asioiden k�sittely
ja j�rjest�ytyneen, kurinalaisen toiminnan tulos on nyt n�ht�viss�. 
Arkailematta voimme sanoa, ett�  t�ss� maassa ei ole montakaan ammattiosastoa, 
jotka nykyisess�  ay-liikkeen jyrkkenev�ss� yl�m�ess� ja vastatuulessa olisivat n�in hyv�ss� ly�ntikunnossa. 

T�st� kiitokset vuosikymmenten varrella pyyteet�nt� ammattiyhdistysty�t� tehneille tovereillemme; 
he ovat luoneet toiminnalle vahvan perustan.

Ammattiosaston taival ei ole ollut helppo. 
Olemme joutuneet v�lill� kovillakin otteilla puolustamaan j�senist�n t�rkein� pit�mi� asioita. 
Irtisanomisten torjuminen ja ty�paikkojen turvaaminen ovat t�rkeimm�st� p��st�, mutta my�s muu edunvalvonta
ja ty�ehtosopimukselliset asiat vaativat silloin t�ll�in niin sanotusti huomauttamista ty�nantajalle, 
ett�  mekin olemme olemassa.

Meille tulee silloin t�ll�in viestej�, ett�  olemme vanhoillisia, 
kun ammattiosasto puolustaa j�senist�ns� etuja tai ottaa �  joskus kriittist�kin - kantaa 
esimerkiksi ay-liikett�  koskeviin asioihin. Pyyhkeit�  on tullut monelta suunnalta, jopa ay-puolelta;
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meille sanotaan, ett�  maailma on muuttunut. 

Pit�isik� meid�n reivata kurssia toiseen suuntaan? Selke�sti ei. 
Ammattiosasto ei ole vanhoillinen ajaessaan j�senist�n etuja ja koko ay-liikkeen arvovallan
ja toimintakyvyn kohottamista, vaan se on pikemminkin moderni 
uskaltaessaan olla joskus selke�sti ja avoimesti toista mielt�. 
Ei ole n�kyviss� mit��n merkkej�  siit�, ett�  j�senist� olisi muuttamassa t�t� nykyist�, 
vuosikymmenten aikana k�yt�nn�n kokemuksiin perustuvaa toimintalinjaa. 

Nelj�nkympin juhlavuotta vietet��n ty�paikalla kovien paineiden alla. 
Ty�nantajan mielest�  parempaa kunnossapitoa on saatavilla kunnossapidon ulkoistamisella, 
me olemme siit�  eri mielt�. Samoin meit�  kuuluu olevan liikaa tuotannossa. Sekin on outo s��st�kohde, 
kun muistetaan, ett�  tuotannon vuoroissa pusketaan yhti�lle sit�  kuuluisaa katetta ymp�ri vuorokauden.
Ihmetytt��, ett�  t�m�n tyyppisill�  tuotannon ja kunnossapidon - lainausmerkeiss�  s��st�ill� �  
uskalletaan vaarantaa tuotannon toimivuutta.   

Eik�  olisi aika etsi�  s��st�kohteita muualta kuin tuotannosta ja kunnossapidosta, 
jotka ovat perusasioita, joihin koko toiminta viime k�dess� perustuu. 
Onko esimerkiksi Borealis-konsernin nykyinen, siilomallinen EMO-organisaatio �  
jota sanotaan �raporttien kirjoitteluksi Wieniin�  -  onko se nykyajan business sanoilla ilmaistuna kustannustehokas?
Ty�ntekij�iden mielest�  raporttien kirjoitteluun k�ytetty aika voitaisiin k�ytt�� mielekk��mmin 
ja hy�dyllisemmin Porvoon toimintojen kehitt�miseen, ja organisaatio pit�isi olla sellainen,
joka antaa mahdollisuuden p��tt�� enemm�n asioita t��ll�, jossa on niihin paikallinen asiantuntemus. 
T�m� vinkkin�  Wieniin p�in.     

Kuten todettu, nelikymppinen Pekeman ty�ntekij�t voi olosuhteet huomioiden hyvin. 
Se olotila ei ole tullut itsest��n eik�  se s�ily ilman toimijoita. 
Haasteita tulevaisuudessa siis on. 
Nykyinen keskeytym�t�n 12-tunnin vuoroj�rjestelm� ei ole tietyist�  syist�  paras ajatellen luottamusmiehi�  
ja muissa ammattiosaston teht�viss� toimivia vuoroty�ntekij�it�. 
T�llainen v�ist�m�tt� v�hent�� vuorossa olevien j�sentemme kiinnostusta ammattiosaston toimintaan. 
Onneksi meill�  on viel�  kuitenkin aktiivisia ty�  tovereita my�s vuoroissa, 
joten emmek�h�n selvi�  t�st� eteenp�inkin. Uusia toimijoita, ja varsinkin nuoria, tarvittaisiin enemm�n mukaan toimintaan. 

Edunvalvonnan kannalta haasteena ovat ty�ehtosopimuksissa jatkuvasti lis��ntyv�t paikallisesti sovittavat asiat   �   
valtaosan ty�paikkojen vastustuksesta huolimatta. 
Ne kuuluisat paikallisen sopimisen per�laudatkin tuntuvat v�lill� tippuneen jo sopimusten teon l�ht�nyk�yksess�, 
joten edunvalvontamme kannalta on ammattiosasto pidett�v� t�st�kin syyst�  hyv�ss� iskukunnossa. 

Arvoisa juhlav�ki

Ammattiosaston hallituksen puolesta kiit�n kaikkia yhteisty�kumppaneitamme, 
jotka ovat huomioineet juhlap�iv�mme monin eri tavoin.  
Sellainen huomaavaisuus l�mmitt�� mukavasti mielt�. 
Tulemme toimittamaan Teille ammattiosastomme historian kunhan saamme sen painosta. 

Kiitos my�s kohta huomioitaville, ansioituneille ammattiosastomme j�senille.  
Se ei tarkoita, ett�  he olisivat ainoita kiitoksen ansaitsevia; osa aktiiveista on huomioitu aikaisemmin, 
osa huomioidaan my�hemmin, mutta t�n��n on vuoro huomioida n�m� toverit. 

Toivotan kaikille miellytt�v�� iltaa Pekeman Ty�ntekij�t ammattiosaston 40-vuotisjuhlassa. 
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 Nautitaan hyv�st� seurasta ja ruuasta sek�  muistellaan menneit�.  

Kohottakaamme malja 40-vuotiaalle ammattiosastolle. 

Kiitos.

________ ________

Kutsuvieraita mm. Toivo Ruti ***trubaduuri Stefan Paavola ** Kutsuvieraita mm. Tuominen, Ojala ja Tourunen

________ ________

Kutsuvieraita

Lisää kuvia juhlista

Juhlissa otetut kuvat on tallennettu Borealiksen h-asemalle osoitteeseen
H-asema / Borealis / Pekema /
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Juhlaruokailuun sis�ltyi (seisovasta pöydästä)

Cherrysilli�
Katajanmarjasilakoita
Graavilohta, sinappi-tillikastike
L�mminsavustettua lohta, tartarkastike
Paahtopaistia, piparjuurikerma
Savuporo-pinaattirulla
Caesarsalaatti naturel
Cheddar-juustosalaattia
Kinkku-pastasalaattia
patonki, levite
xxxx
Kokonaisena paistettua porsaan sis�fileet�
-konjakki-kermakastike
-maalaislohkoperunat
Vuohenjuustolla gratinoituja kasviksia
xxxx
Suklaakakkua, mansikkamelba
Kahvi/tee
Ruokajuomat: 
Alkumalja (kuohuviini)
2x ruokajuoma (talon puna- tai valkoviini/
olut/kivenn�isvesi)
1 x avec (Monnet konjakki/lik��ri)

 

Vuororuokailijat

Ammattiosastoon kuuluville jäsenille tarjotttiin 15.1 yövuorossa (klo.19-07)

työskenneilleille työntekijöille, juhla-ateria koostuen:

L�mminsavustettua lohta, tartarkastike
Savuporo-pinaattirulla
Cheddar-juustosalaattia
Kinkku-pastasalaattia
patonki, levite

Kokonaisena paistettua porsaan sis�fileet� 
-konjakki-kermakastike
-maalaislohkoperunat
Suklaakakkua
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Juomana: vichy

Ammattiosaston perustaminen ja toiminnan aloittaminen
15.1.1971 kokoontui Porvoon Seurahuoneen ns. Punaisessa kabinetissa 11
Pekema Oy:n ty�ntekij�� tarkoituksenaan perustaa ty�paikalleen ammattiosasto.
Kemian Ty�ntekij�in Liitosta oli paikalle saapunut Ari Kekkinen opastamaan
toimenpiteiss�  osastoa perustettaessa sek�  kertomaan liiton toiminnasta ja tavoitteista.
T�m�n alustuksen pohjalta k�ydyn vilkkaan keskustelun j�lkeen p��tettiin
yksimielisesti perustaa Pekema Oy:n ty�ntekij�in ammattiosasto, jonka nimeksi
hyv�ksyttiin Pekeman Ty�ntekij�t ry.

Perustavan kokouksen puheenjohtajana toimi Toivo Ruti ja sihteerin�  Martti Siltala.
Ensimm�iseen toimikuntaan valittiin Leif Weckstr�m, Paavo Kuisma, Martti Siltala ja
Johannes Lehinsalo varsinaisiksi j�seniksi ja Osmo Ikonen, Reino Matilainen,
Matti Korhonen ja Matti Tienhaara varaj�seniksi.

Ensimm�inen varsinainen vuosikokous pidettiin 16.2.1971.
T�ss� kokouksessa valittiin osaston puheenjohtajaksi toimikaudelle -71 Toivo Ruti ja
toimikunnan j�seniksi Pasi Tarhia, Vesa Virtanen, Osmo Ikonen, Hannu Soikkanen ja
Martti Siltala varsinaisiksi, sek�  Kaino Kukkonen, Tapio Saarikko, Pentti Helminen ja
Jarmo Jeskanen varaj�seniksi. Lis�ksi p��tettiin valita kaksi prosessipuolen edustajaa
my�hemmin. Valituiksi tulivat sittemmin Tuure Hovila ja Markku Pirinen.
Sihteeriksi valittiin Martti Siltala, taloudenhoitajaksi Pasi Tarhia ja j�senkirjuriksi
Kaino Kukkonen.

Ensimm�isen� p��luottamusmiehen� toimi Olavi Saari varamiehen��n Toivo Ruti,
joka oli my�s korjaamon luottamusmies. Instrumenttiosaston luottamusmiehen�  toimi
Pasi Tarhia, s�hk�osaston Olavi Saari. Lakis��teisen� luottamusmiehen�  on toiminut
Tapio Saarikko ja tuotantopuolen luottamusmiehen�  Markku Pirinen.
Ensimm�isin� ty�turvallisuusmiehin� toimivat Tapio Saarikko ja Toivo Ruti korjaamolta,
Leif Weckstr�m hitsareista, Reino Matilainen varastosta, Jarmo Jeskanen s�hk�miehist�,
Pasi Tarhia instrumenttimiehist�.

Ensimm�isen vuoden toimintavilkkaudesta antaa kuvan se, ett�  toimikunnan kokouksia oli 21
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ja yleisi�  eli j�senkokouksia 10. Kokouksiin osallistuminen on ollut vilkkaampaa
kuin koskaan my�hemmin, osallistuihan perustavaan kokoukseen mm. kahta lukuun ottamatta
kaikki osallistumiseen oikeutetut.
Ensimm�isen vuoden t�rkeimp�n� tavoitteena oli ty�ehtosopimukseen liittyvien erillisten
palkka- ja erityisehtojen laatiminen. Ty�nantaja oli antanut oman sopimusesityksens�  ja
Nesteen sopimusta neuvonantajana k�ytt�en toimikunta laati sopimusluonnosta, joista vasta
viidennen j�senkokous hyv�ksyi. Tuotantopuolen teht�v�kokonaisuuksien osalta luonnos j�i
viel�kin auki, koska kokonaisuuksiin vaikuttavista seikoista ei ollut mit��n tietoa.
N�ist� keskusteluista l�htien on tuotantopuolen ja korjaamon v�lill� ollut joskus kiivastakin
sananvaihtoa, jossa ei aina olla oikein tahdottu muistaa olevamme yhteisell�  asialla.
Varsinaisia neuvotteluja sopimuksen aikaansaamiseksi jouduttiin nopeuttamaan mm. parin
tunnin seisokilla. Marraskuussa vihdoin, monen tinkimisen j�lkeen puolin ja toisin,
sopimus oli valmis allekirjoitettavaksi.
Toiminnan aloitusvuotena osasto liittyi Kemian Ty�ntekij�in Liittoon ja osaston numeroksi
tuli 100. Lis�ksi osasto kuului Porvoon Kemianty�ntekij�in Kiltaan.
Huvitoimikunta toimi osastomme ensimm�isen� jaostona, sen toiminta keskittyi l�hinn�
rahanker�ykseen, johon l�ytyikin kiitett�v�sti keinoja.
Mm. veikkaukset eri urheilutapahtumista, Pekemannien kanssa j�rjestetty ruskarieha,
Tallinnan matkan j�rjestelyt ja Runebergin risteily olivat toiminnan p��kohdat.

�Ammattiosaston perustaja Kopteri-Topi�
Perustamisvuoden puheenjohtajana toiminut Toivo Ruti on t�ytt�nyt 70 vuotta.
 Topi oli painattanut syntt�rien lautasliinoihin tuon Kopteri-Topi nimen. 

Yhdistyksen merkkip�iv�n l�hestyess�, julkaistaan s�hk�isen�
Kaksi Topi-juttua 10 vuoden takaa.

Ammattiosaston perustajaj�sen!

Ammattiosaston perustajaj�sen!

Toivo Rutin haastattelu ammattiosaston lehdess�  nro 4/2010:
Virike 0410 Lehti ilmestyi viikolla 24
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