
  

   KUVA KARI MIETTINEN

Yhteistyötä yli konsernirajojen

YT neuvottelut käytiin!

Paperimiehiä valkokankaalla 

PAPERILIITON LAURITSALAN OS 44 RY                                                                                             KESÄ  2010

Liiton motoristit vierailulla



Osaston nettisivut uudistuivat keväällä. WebEditionin uusi
työkalu tarjoaa myös joitakin uusia elementtejä  käyttöön.
Sivuston ilme siistiytyy ja ne sisältävät vähemmän sälää.

Merkittävä ero aiempaan sivustoon on liikkumisen helpottu-
minen Paperiliiton ja ammattiosaston(jen) sivujen välillä.
Sivunäkymän ylälaidassa ovat liiton sivujen ja vasemmalla
laidalla osaston omat sivuvalinnat.
Sähköpostiosoitteiden linkittämisestä aiotaan luopua.Tällä
Voitaneen estää niiden ajautumista vääriin käsiin.

Tutustu sivustoon ja löydä osaston tiedotteet ja tapahtumat.

Anna palautetta!
Jäsenistöltä halutaan palautetta viestinnästä sekä ideoita,
valokuvia, juttuvinkkejä  jne.

Palaute: tuplanelonen@netti.fi

Helmikuussa käynnistyneet yt-
neuvottelut tekivät rajun leik-
kauksen henkilöstömäärään 
Kaukaan ja Kymin tehtailla.
UPM:n  suunnitelmien  mukaan  porukka 
vähenisi   vuoden   loppuun   mennessä 
molemmilla tehtailla noin 100  henkilöllä.

Työntekijöitä koskien  yt-kierros  leikkasi 
Kaukaalta n. 70 työpaikkaa. Tehtaan 
kirjoilla oleva väki putosi näin ollen alle 
600:n.

Yhtiön ilmoituksen  mukaan  suurimmat 
syyt yt-neuvotteluihin olivat toiminnan te- 
hostaminen ja pärjääminen epävakailla 
markkinoilla.

Huoli jaksamisesta 
Tehtaiden yhteistyötä on tarkoitus lisätä 
niin käytön kuin kunnossapidonkin puo-
lella.
Moniosaamiseen aiotaan lisäksi panos- 
taa entistä enemmän. 

-Jonkin verran osasin odottaa tätä,koska 
työnantajalle ei tunnu mikään riittävän. 
Henkilökohtaisesti  olen huolissani hen- 
kilöstön jaksamisesta,sanoo PLM Jarmo 
Kinnunen.

Riskit kasvamassa kohtuuttomiksi
Paperin  luottamusmies   Jarkko Gerdtin 
huolena   on riskien   kasvaminen   eten- 
kin   häiriötilanteissa    sekä  esimerkiksi 
lomien aikana.

-Yksi jos toinen  on huolissaan siitä, että 
jos  tavoitevahvuus  tulee   jossakin  vai- 
vaiheessa     olemaan 700, että pyöriikö 
tehdas sillä.

Vastatoimiin ei ryhdytty
Ammattiosaston   toimikunta  kokoontui 
pohtimaan asiaa, mutta ei halunnut kui- 
tenkaan tehdä päätöstä vastatoimista.

Ammattiosasto edellytti aitojen neuvot- 
telujen käymistä, joissa  haetaan todel- 
lisia vaihtoehtoja.   Niistä kaikkia muita 
pidetään kovia irtisanomisia parempina.

TYÖSUOJELUVAALI

Jarkko Gerdt toimi vaalitoimikunnan vetäjänä.

Tero Markoff ja Petri Näivä varavaltuutetuiksi

                   ”Manta” jätti syksyllä työelämälle jäähyväiset 

Nettisivuilla uusi ehompi ilme!
       Raju YT -isku!



Paperiliiton  Kymen  ja  Saimaan  piirien 
aluepalaveri 12.-13.2.2010 Imatra

Alueyhteistyötä 
kannattaa tehdä
Juhani Haapala   avasi Imatran   kylpy-
lässä pidetyn kokouksen. Haapala sanoi 
avauspuheenvuorossaan piirien palave-
rikäytännön läh-
teneen   uudel-
leen käynnistä-
misen  jälkeen 
hyvin liikkeelle.

Kokoontumisiin
on selvästi tar-
vetta ja ne ovat 
synnyttäneet uutta 
ammattiosastojen yhteistä 
toimintaa.
                           
Edellisen  vuoden 2009 toiminnasta 
esiin nousi Petros-koihin tehty tutus-
tumis- ja avustus-matka.
Raimo Tarvaskari
toimi ansiokkaasti matkan järjestelyteh-
tävissä.

Alkavan  vuoden  tapahtumat  tulevat 
noudattelemaan totuttua  kaavaa,  mutta 
uuttakin on mukana.
Veteraanit  kokoontuvat  Kuusankoskella 
ja  Työsuojelupäivät  pidetään  Lappeen-
rannassa.
Perheretki  järjestetään  vuonna  2010 
Linnanmäelle ja golfkisan tilalla käydään 
vetouistelukilpailu,  jonka  isännäksi  on 
lupautunut Simpeleen osasto.

Toimintaympäristön 
muutoksia 
metsäteollisuudessa

Esa  Kaitila  Paperiliitosta  kävi  läpi 
otsikon  mukaisen  tutkimuksen,  jossa 
todetaan mm. seuraavat asiat:
Suomessa  on vuoden  2006 jälkeen lak-
kautettu     kolme   isoa   paperitehdasta 
(+Voikkaa),
viisi selluteh-
dasta,  kah-
deksan ja-
lostustehdasta
ja 8 konelinjaa. Leikkaukset ovat vieneet 
paperityöntekijöiltä 3600 työpaikkaa.
Tuotteiden  kysynnän  kasvulla  on 
huomattavasti  pienempi  vaikutus 

elpymiseen  kuin  esimerkiksi  jo  yhden 
prosentin vientihintojen nousulla.

Yritysten  tilinpäätöstietojen  mukaan 
niiden  taloudellinen  tilanne  on  kohen-
tunut  ja  ne  maksavat  M-Realia  lukuun 
ottamatta merkittävän suuren osingon.
Metsäteollisuuden  tulevaisuudesta  on 
olemassa  erilaisia  ennusteita  riippuen 
siitä,  kuka  tutkimuksen  on  tilannut. 
Ennusteita  tarkisteltaessa on muistetta-
va niiden  olevan vain ennusteita.
Niiden  perusteella  ei  kannata  lietsoa 
paniikkia.
Metsäteollisuuden  arvellaan  olevan 
edelleenkin  elinvoimaisen  alan,  kun 
raaka-aineen saatavuus varmistetaan ja 
tuotekehittelyyn  ja  uusiin  tuotteisiin 
panostetaan.

Paperin kyselytunti

Kyselytunnilla  Jouko  Ahonen,  Petri 
Vanhala  Juhana  Siira  sekä  neljä  liiton 
hallinnon edustajaa vastasi ja keskusteli 
kokouksen  osanottajien  esittämien 
kysymysten pohjalta.
Keskustelussa  käsiteltiin  edellä  maini-
tussa  tutkimuksessa  esillä  olleita 
työehtosopimusasioita, liittoyhteistyötä ja
Paperiliiton tulevaisuutta.

Työehtosopimuksen  rungon  uskottiin 
tulevan  muuttumaan  siten,  että 
yksityiskohdat vähenevät.
Uusien  luottamusmiesten  koulutuksen 
pitäisi päästä  alkuun,    otta aika hallitun
sukupolvenvaihdoksen  tekemiseen  ei 
loppuisi kesken

Järjestötoiminta

Jukka  Vesterinen  kävi  läpi  järjestö-
toiminnan historiaa. Liitossa toimintaa on 
pidetty  yllä  kokeneiden  henkilöiden 
toimesta.
”Hömppätoiminta”  on jäänyt  pois 1990-
luvulla.  Viime  vuosina  on  tapahtumiin 
saatu  osallistujia  sellaisista  ryhmistä, 
jotka  eivät  muuten  ole  aktiivisesti 
Paperiliiton toiminnassa mukana. 

Esimerkkinä edellisestä on mm. mootto-
ripyörätapahtuma.
Päivi  Turtiainen  totesi  esityksessään, 
että  katse  on  syytä  siirtää  pois 
peruutuspeilistä. 
Uusia  toimijoita  tarvitaan  ja  heitä  on 
innostettava. Järjestötoiminnan taidot voi 
oppia.

Ajankohtaiskatsaus

Puheenjohtaja  Ahonen  selvitti  yhteis-
kunnan  mahdollisuuksia  vaikuttaa 
metsäteollisuuden tilaan.

Ratkaisut energiaverotuksen suhteen on 
saatava  syntymään  nopeasti  ja  puun 
saanti olisi turvattava.
Osaaminen  paperiteollisuudessa  on 
koko  ajan  monipuolistumassa,  mutta 
epävarmuus työsuhteen
jatkumisesta  heikentää  henkilöstön 
sitoutumista työhönsä ja yritykseen.
Uutta  työehtosopimusta  valmistellaan 
koko  ajan.  Edellytykset  varsinaisille 
neuvotteluille syntyvät
kuitenkin  vasta,  kun  nykyisen  sopi-
mukseen  työnantajan  tekemät  väärät 
tulkinnat  on oikaistu ja yhdessä sovitut 
asiat on kirjattu ylös.
Juhani  Siira  esitteli  kokoukselle 
paperiliiton  tulevia  tes-tavoitteita  ja 
totesi,  että  esitystä  palkkojen  korotta-
misesta ei ole vielä lyöty lukkoon.

TEKSTI: PAAVO PESONEN



Stan ja Ollie 
valko-
kankaalla
Timo  Vainikan  tuore  "Ohukainen  ja 
muutama  paksukainen"  sai  ensi-iltansa 
lokakuussa Nuijamiehessä.
Vainikan  kymmenes   pitkä  elokuva  on 
komedia  tutun  valkokankaiden  pari-
valjakon,  Ollin  ja  Stanin  seikkailuista 
kaakkoissuomalaisessa,  hieman  epäta-
vallisessa arjessa.
Linnoituskaupungin  kaduilla  vetelehtivä 
kaksikko  sai  konstaapeli  Higinsiltä 
vihjeen rikollisisten läsnäolosta ja niinpä 
päätyivät  vihjepalkkion  toivossa 
tarkkaillemaan hieman ympärilleen.

Komedian  kuvaukset  seilaavat  kahden 
kaupungin, kesäisen  Lappeenrannan ja 
tuppukyläksi  tituleeratun  Imatran  (?) 
maisemissa.  Lappeenrannan  vanha 
linnoitusalue   näyttää  hyvältä 
valkokankaalla. Ilmasta käsin  eteläisen 
Saimaan  saaristo  avautuu   kerrassaan 
upeana. 

Porukan vahvistus - Teatteri Imatrasta 
lainattu  Sari  Anria  on  vakuuttava. 
Hänestä riittää mainiosti pariinkin rooliin, 
lennonopettajaksi ja salapoliisiksi.  Anria 
on  muuten  ensimmäinen  teatterialan 
ammattilainen  tässä  Vainikan  luotsaa-
massa tuotantotiimissä.
Vakiokaartiin  eivät  myöskään  lukeudu 
tarjoilijana  vilahtava  Kati  Kaapro,  sekä 
Salpasafaria  leipätyönään  vetävä  Petri 
Parkko.
Muissa  osissa  näyttäytyvä  Vainikan 
aiemmistakin elokuvista  tuttu näyttelijä-
kaarti edustaa  paperiammattilaisia.

Roolihahmoina tavataan Stanin ja Ollien 
lisäksi  mm.  pankinjohtaja,  joka   joutuu 
avioliittonsa  ulkoistamaksi  ja  kunnos-
tautuu  ryöstämällä  johtamansa  pankin 
rahat.  Stan ja Ollie  onnistuvat  tietenkin 
selvittämään tuon sotkun.

Taistelut  käydään  pääosin  ilmassa, 
missä lennelläänkin   mitä   erilaisimmilla 
vempaimilla,  kuten  helikopterilla,  pien-
koneella ja jopa matollla.

Vainikka  on  liittänyt  mukaan  animaa-
tiota, osittain aivan onnistuneesti, mutta 
kenties kustannussyistä johtuen paikoin 
vähemmänkin onnistuneesti.
Kaikesta huolimatta lopputulos on humo-
ristinen, kuten komedian pitääkin.

Vainikan omien työkavereiden mukana 
olo  kuuluu  tärkeänä  osana  palettiin. 
Useamman  kerran  kokemus  alkaa 
näkyä suorituksissa.
Liikkuminen kameran edessä sujuu ihan 
mallikkaasti  ja  roolihahmot  viedään 
alusta loppuun kunnialla. 
Amatöörimäisyys  kuuluu  kuitenkin 
äänenkäytössä.  Kuuntelemiseen  joutuu 
keskittymään.  Se  verottaa  osan 
nautinnosta. 

Jos  jotain  haluaa  oppia,  kannattaa 
kuunnella Anrian äänenkäyttöä. Puhe on 
sujuvaa  ja  selkeätä,  eikä  kuuntele-
miseen tarvitse sen enempää keskittyä.

Huumoripuolen floppina on pakko pitää 
lentokentällä luutivan Jees -miehen ”vai 
mikä se oli, vai missä se oli” -hokemia, 
sitaatteja suoraan Jopetshowsta.

Pienellä  budjetilla  pelaaminen  antaa 
varmasti haasteita. Niistä on selviydytty 
hyvin. Niukan rahan käyttöä ei katselija 
juurikaan huomaa.  

Vuoden  päästä   luvassa  on  taas  uusi 
raina. Jäämme  odottelemaan.

Stan - Juha Matikainen
Ollie - Teemu Naumoff
Alina - Sari Anria
konstaapeli - Juhani Korhonen
pankinjohtaja - Pertti Haiko

Niina Maine - Petri Parkko - Ilkka Multaharju 
Kati Kaapro - Esa Mehto - Matti Ilves

käsikirjoitus ja ohjaus Timo Vainikka

musiikki Timo Vainikka
Entertaiment Presents/Timo Vainikka

kesto 60 min     

Mäkituvalla
tavataan 
Ammattiosasto   on saanut  käyttöönsä
uuden  kerho-  ja  kokoustilan  ulos  lipu-
tetun  Vapaa-aikatalon  tilalle.  Entistä 
”laulutalona” tunnettua keltaista puutaloa 
kutsutaan nyt nimellä Mäkitupa.
Tiloiltaan  Mäkitupa  on  hieman 
edeltäjäänsä  pienempi,  mutta  tunnel-
maltaan lämminhenkinen  ja sopineekin
siten hyvin erilaisiin tarkoituksiin.

Salin eli tuvan lisäksi talossa on keittiö,
sauna- ja pesutilat sekä yläkerran kaksi
huonetta lähinnä kerho ym  pienimuotoi-
seen  käyttöön.   Tiloihin  mahtuu  kolmi-
senkymmentä henkilöä.

Vapaa-aikatalon   aikaisia   ohjeistuksia
noudatetaan   uudessakin  paikassa  ja
varauskäytäntökin säilyy entisellään.

Keskeinen  käyttötarkoitus  ovat  osaston 
kokoukset  ja  jäsenten  järjestämät 
tilaisuudet,  mutta  myös  perhejuhlia 
voidaan tiloissa pitää.
Mäkituvan osoite on Isännöitsijäntie 4.

Kokoustiloja tarvitaan.   Kuva on  Kymen 
ja  Saimaan  piirien  parin  vuoden 
takaisesta  alueyhteistyökokouksesta, 
joka pidettiin Kaukaan vapaa-aikatalolla.



Kesäinen sää helli
motoristeja
Paperiliiton V motoristitapaaminen sujui
odotusten  mukaisesti.  Viikonlopun  ta-
pahtumiin  osallistui  runsaat  200  moto-
ristia  eri  puolilta  maata,  kaukai-simmat 
pohjois-Suomesta Veitsiluodosta asti.

Pääosa  pyöräkunnista  saapui  Saimaan 
rantamille  jo  perjantaina,  vaikka  tapah-
tuman  ohjelmallinen  osuus  keskittykin 
vasta seuraavaan päivään.

Lauantaina  puo-
lilta  päivin  käyn-
nistynyt  kierto-
ajelu oli tapahtu-
man avaus.
Pyöräparkkina 
toimineen  Hotelli 
Lappeen  sijaan 
varsinaisena 
lähtöpaikkana oli 
rauhallisempi 
pohjoinen  satama-alue.  Reitiksi  valittu 
vajaan  50  kilometrin  mittainen  kierros 
Taipalsaaren  -  Vehka-taipaleen  maise-
missa  taitettiin  lopulta  120  pyörän 
voimin.
Ajelun päätteeksi nautittiin kenttälounas 
Kaukaan tehdasalueella.

Saimaalla

Motoristien  harrastemaailmaan  kuuluu 
paljon  muutakin  kuin  pyörä  ja 
nahkapuvut.  Niinpä  tähänkin  viikon-

loppuun  saatiin  mahdutettua  oheis-
ohjelmaa,  joissa  kelpasi  olla  kevyem-
missäkin vetimissä.

Kolmituntinen  saaristoristeily  liki 
kolmenkympin  helteessä  jätti  tuskin 
ketään  kylmäksi.  Ilmojen  haltija  loi 
tapahtumalle  puitteet,  jotka  sopivat 
mainiosti  näihin  maisemiin.  Eteläinen 
Saimaa  saarineen  ei  ollut  kaikille 
entuudestaan tuttu.

Juhla teltassa

Iltaa  jatkettiin  aina  puoleen  yöhön 
Kasinonpuistoon  pystytetyssä  tapahtu-
mateltassa.
Tarjolla  oli  tervetuliaispuheita,  kuohu-
viiniä,  poronlihakiusausta ja virvokkeita. 
Ei  siis  aivan  tavallinen  viikonlopun 
menu.
Teltassa  motoristeja  toivottelivat 
tervetulleiksi  valtuuston  puheenjohta-
jistoon  kuuluva  Teuvo  Kinnunen  sekä 
Kaukaan tehtaanjohtaja Raimo Särkelä, 
joka  osallistui  itsekin  pyörineen 
tapahtumaan.
Järjestäjien  ohella  liiton  puheenjohtaja 
Jouko  Ahonen  esitti  kiitokset  saadusta 
huomiosta.

Musiikkipuolesta 
huolehti  paikal-
linen  Voxband, 
jonka  tahdissa 
monen motoristin 
jalka näytti vääntelehtivän tanssiaskeliin.

Lisäpontta motoristitapaamiselle antoivat 
samalle  viikonlopulle  ajoittuneet 
Linnoituksen Yön värikkäät  tapahtumat, 
joiden vietäväksi  moni ajelehtikin  teltan 
suljettua ovensa. 

Vuoden  kuluttua  motskarin  keulat 
suunnataan  kohti  kalakukkokaupunkia, 
Kuopiota.

TEKSTI: PAULI VENTO
KUVAT: PAULI VENTO, KEIJO MARTIKAINEN

Kuvat kertovat

Kotaliessaari

 

Virkistyspaikan rakentajana toimii
taipalsaarelainen Ce-Building Oy
Talopaketti: Kuusamon Hirsitalot Oy
Aikataulu: elokuu 2010-Kesäkuu 2011

 

                 tuplanelonen@netti.fi            



KUVA: JAAKKO PURSIAINEN


