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Toukokuinen keskiviikon yövuoro oli Temen viimeinen työvuoro...!

mm. PUHEENJOHTAJAN MIETTEITÄ ♦ TYÖTURVALLISUUSASIAA ♦
KESÄDUUNARIT ♦ JÄSENPALVELUINFO ...

Kuolemaan
johtanut tapaturma
Kaukaalla
Toukokuisen keskiviikkoillan päätteeksi Kaukaan paperitehtaan ylle
laskeutui tumma varjo, kun tieto
tapaturmasta tuli julki.
Superkalanterilla päällevedon katkaisi yllättäen inhimillinen erehdys,
kun työntekijä painoi hissin poljinta
vahingossa ja väärään aikaan.
Seurauksena pahin, mitä saattaa
tapahtua.
Työntekijä jäi puristuksiin telan ja
hissitason väliin.
Tämän tapaturman seurauksena
työntekijä menetti henkensä.
Turmassa menehtynyt mies oli
tehtaalla pitkään työskennellyt
henkilö, jota oltiin juuri kouluttamassa koulutusohjelman mukaisesti uuteen tehtävään.
Menehtynyt oli v. 1965 syntynyt
Teemu Kokko.

Vaikkakin

kuolemaan johtaneita
tapaturmia alalla
on sattunut
harvakseltaan, jokainen niistä on
liikaa.
Meillä
turvallisuusasioihin
on
vuosien mittaan kiinnitetty aivan
erityistä huomiota.
Suojavälineet ja ohjeistus tehtaalla
ovat ajan tasalla. Tästä huolimatta
myös vakavien tapaturmien mahdollisuus on edelleen olemassa.
Nollatapaturmaa on edelleenkin
tavoitteena.
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UPM:n suunta vihdoinkin
ylöspäin
Teemu Juhani Kokon muistolle
(31.7.1965 - 21.5.2014)
Elämän päättyminen traagisella tavalla on hyvin
surullista. Se on asia, joka koskettaa meitä
kaikkia. Surun pukeminen sanoiksi on vaikeaa.
Tutun kaverin poismeno panee ajattelemaan ja se
jättää avoimeksi monta asiaa. Mitä jäi
sanomatta, mitä kaikkea olisi voinut vielä tehdä.
Teemulle tapahtunutta on tuskallista ymmärtää.
Vanha sanonta, että kaikella on tarkoituksensa,
ei tähän lohtua tuo. Poismeno näin ikävällä
tavalla tuntuu kohtuuttomalta.
Jäämme muistamaan Temeä hyväntuulisena,
rauhallisena ja erittäin sosiaalisena työkaverina,
jossa yhdistyivät ne yhteisölle tärkeät asiat:
avoimuus, hyväntahtoisuus ja positiivinen luonne.
"Teme" oli aina valmiina yhteisiin rientoihin.
Häneltä löytyi oikeanlaista halua arvostaa
yhteisesti tehtyjä asioita.
Oma keskinäinen kanssakäymisemme liittyikin
pitkälti ammattiosaston järjestämiin tapahtumiin.
Matkat Tallinnaan, Saipan vieraspeleihin jne.
olivat Temelle mieluisia.
Näille matkoille hän sai houkuteltua monia, monia
muitakin mukaan. Hurtti huumori oli kaveria
parhaimmillaan ja lukuisista tilanteista tuttu
lausepari: "Teme tietää!" tulee allekirjoittaneelta
tuskin koskaan unohtumaan.
Elämän mitta ei ole itsemme päätettävissä.
Ajankohtaa sen katkea- miselle emme voi
aikatauluttaa. Keneltäkään kysymättä luoja ottaa
kenet kulloinkin haluaa. Temen vuoro oli
valitettavasti nyt.
Kaikesta surusta huolimatta meidän tulee jatkaa
omaa elämäämme
ja elää sitä päivä
kerrallaan. Usko tulevaan ja elämän jatkumiseen
tulee säilyttää.
Teemun lähiomaisille, hänen kavereilleen ja
kaikille kaukaalaisille, eritoten paperitehtaalla
työskenteleville vahvaa jaksamista.

Metsäyhtiö UPM paransi huhtikesäkuussa tulostaan viime vuoteen
verrattuna. UPM:n mukaan tuloksessa
näkyi
vuosi
sitten
käynnistetty
säästöohjelma
kannattavuuden
parantamiseksi. UPM kertoo, että
kannattavuusohjelma
on
edennyt
suunniteltua nopeammin.
Tavoitteena on löytää 200 milj. e
vuotuiset säästöt. Yhtiön mukaan
huhti-kesäkuun aikana säästöistä
saavutettiin jo 94 prosenttia.
Huhti-kesäkuussa UPM:n liikevoitto oli
176 milj.e, kun se vuotta aiemmin
vastaavaan aikaan oli 146 miljoonaa
euroa. Liikevaihtoa UPM teki huhtikesäkuussa runsaat 2,4 mrd.e. Viime
vuonna vastaavaan aikaan vaihtoa
kertyi noin 2,5 mrd.e.
UPM on tyytyväinen etenkin paperi- ja
vaneriliiketoiminnan sujumiseen huhtikesäkuussa. Sen sijaan sellun ja
tarrapaperin tulosta heikensivät muun
muassa huoltoseisokit.
UPM arvioi, että sen liiketoiminnan
näkymät ovat yleisesti ottaen vakaat.
LÄHDE: YLE UUTISET

Teemun muistoa kunnioittaen
Ammattiosaston puolesta

Pauli Vento
On niin hiljainen taivaanranta,
eikä lintujen laulu soi.
Ei kuoleman tarkoitusta
aina ymmärtää voi.

NÄLKÄ

TSEKKAA LOUNASTARJOUS JA
ALENNUKSET OSASTON NETTISIVUILTA!

KIMMO RUOKONIEMI

toistenkin
puolesta
hoidettava.
Kummallisesti nämä tehtävät sitten
kasautuvat aina samoille henkilöille.
Lieneekö syynä altis mielenlaatu, halu
tehdä jotain konkreettista vai halu
vastuun kantamiseen muistakin kuin
itsestä tai esimerkiksi pelkästään
omasta perheestä.

Yhdessä

Huolimatta siitä, että olen usean
seuran ja järjestön aktiivijäsen,
en
missään
nimessä
tarkoita,
että olisin muita parempi ihminen.
Sellainen en millään muotoa koe
olevani. Olen usein miettinyt, onko
oma mukanaoloni tarpeen kaikissa
näissä jutuissa.
Miksi oikeastaan
Olen hämmästellyt yhdistys- puuhastelen omien vanhempieni
toiminnassa mukana olevien ikäisten ihmisten kanssa.

Mitä, mitä... ?

tekemään!

ihmisten harvalukuista lukumäärää ja korkeaa ikää.
Eikö yhdessä tekeminen enää
kiinnosta?
Onko taloudellinen tilanne
Suomessa niin hyvä, ettei
naapuriapua tarvita?

Joskus

”

Televisiota
katsomaanko
meillä on kiire?

Joidenkin

on joka tapauksessa
yhteiskunnassamme yhteisiä asioita

SEPPO SMOLANDER

Viihdyn
heidän
seurassaan
ja
huomaan jopa päässeeni itseäni
parempaan
seuraan,asioista
sopiminen on helppoa ja niistä
sovituista asioista pidetään kiinni.Saan
hyvän mielen tekemällä hyvää toisille.
Toiveenani on että voisimme luovuttaa
yösuojelu on meille kaikille
isänmaamme onnellisempana nuorelle tärkeä asia, jotta voisimme tehdä
sukupolvelle. Kannattaa kokeilla!
työmme turvallisessa ja

Turvallisuus
edellä!

harvakseltaan olen pyydellyt
kavereita mukaan jonkun seuran
talkoisiin tai tapahtumajärjestelyihin.
Napakan kieltäytymisen perusteena
on yleensä kiire tai vapaa-ajan puute.
Olen myös kuullut tutkimuksesta,
puheenjohtajana
jonka mukaan koskaan aiemmin Ammattiosaston
ensi
alkuun
arvelutti
työssä käyvillä ihmisillä ei oleollut niin itseäni
sitoutumattomuuteni poliittisiin ryhmiin.
paljon vapaa-aikaa kuin nyt.
Muutaman
kerran
asiasta
on
keskusteltu jopa
napakamminkin,
Mihin ihmisillä sitten on kiire? Vapaamutta edelleenkään ei hallussani ole
aikaa
viettämään
varmaankin.
minkään puolueen tai ryhmittymän
Jokainen
tekee
vapaa-ajallaan
jäsenkirjaa. Minut on kuulemani
tietenkin sitä mikä itsestä parhaalta
mukaan luokiteltu demarimyönteiseksi,
tuntuu.
mitä tuo nyt sitten tarkoittaakaan.
Hämmästelen kuitenkin kuinka eilen
kiireen vuoksi talkoista kieltäytynyt
kaveri kommentoi seuraavan päivän
aamukahvilla edellisen illan TVtarjonnan
sisällön
varsin
perusteellisesti.
Televisiota katsomaanko meillä on
kiire?
Vapaa-ajan-viettoahan se
viihdekin toki on, mutta onko se
kuitenkaan todellista elämänsisältöä,
vaikka tosi-TV:stä puhutaankin

- Äiti, mie sain tänään matikan kokeesta
nelosen... nii ja kun viime kokeesta tuli kans
nelonen, niin onks se sitte tuplanelonen?

On ollut tilanteita, joissa on täytynyt
muistutella
poliittisen
toiminnan
tärkeydestä ay-toiminnassa. Tässä
taas toistuu tämä "älkää tehkö niin
kuin minä teen, vaan niin kuin minä
sanon" -paradoksi.

T

terveellisessä työympäristössä ja
kun jäämme työstämme elääkkeelle, nauttisimme eläkepäivistä
ilman työperäisiä vammoja tai
sairauksia.
Työsuojelutyötä pitää tehdä yhteistyössä niin työnantaja kuin työntekijä. Yhdessä kehittämällä ja
parantamalla työolosuhteita ja
jtyövälineitä niin turvalliseksi kuin
on mahdollista.
Lisäksi työnantajan pitää tunnistaa
työssä esiintyvät vaarat, arvioida
riskit ja poistaa vaaranpaikat. Jos
vaaraa ei pystytä poistamaan,
täytyy laitteiden suojaukset tehdä
niin hyvin kuin se on mahdollista.

”

Työssä pitää
saada keskittyä
työntekoon...

Tämän lisäksi henkilöstö pitää
kouluttaa työskentelemään niin,
että mahdolliset vaaranpaikat ovat kaikkien tiedossa ja
kaikki tietävät kuinka tehdä työnsä
turvallisesti.

Mielestäni 3 kuukautta ja siitä
pitempi aika on sellainen aika,
jonka jälkeen kertauskoulutus olisi
paikallaan.

Upm alotti kolmisen vuotta sitten
turvallisuuden ryhtiliikkeen, joka toi
tullessaan paljon uutta
työturvallisuusasiaa. Tuli
Nevskyij Prospektia yöaikaan..
standardeja ja ohjeita, koulutusta
ja erittäin paljon ohjeita ja
määräyksiä henkilökohtaisten
urvalliseen työntekoon ei kuulu
suojainten käytöstä.
kiire. Pitää tehdä rauhallisesti ja
harkiten. Silti on tunne, että on
Tuntui kovasti siltä, että liian paljon ainainen kiire, koska työntekijöitä
asiaa yritettiin liian nopeasti opettaa on koko ajan vähennetty.
työntekijöille ja
Samat työt tehdään pienemmällä
opetustavat olivat tyyliin mappi
väkimäärällä, työuupumus kasvaa,
valvomoon, lukekaa siitä. Tämä ei
paineet suoriutua työstään myös
tietenkään vastaa asiallista
kasvavat, samaten tressitasokin.
turvallisuuskoulutusta. Oman työn
Työtapaturmalle otollista aikaa.
ohella pitäisi opetella mapillisia uusia

T

asioita.
Esitin tästä mielipiteeni ja niinpä tämä
koulutus poistettiin käytöstä. Työssä
pitää saada keskittyä työntekoon, ei
asioihin jotka voivat viedä ajatukset
pois itse turvallisesta työskentelystä.

Meidän tulisi muistaa, että aina
kun teemme omaa työtämme,
emme saa ottaa yhtään turhaa
riskiä.
Obeliski...

Samaan aikaan työnantajan toimesta
työntekijöitä alettiin kouluttamaan
ns.moniosaajia, eli oman työn lisäksi
joutui opettelemaan useamman
muunkin tehtävän, jotta työntekijää
voitaisiin tarvittaessa käyttää monessa
eri tehtävässä.
Tälläkin varmaan haettiin säästöjä,
mutta tämä koulutus lähti etenemään
niin, ettei siinä monikaan erityisesti
kytkenyt työturvallisuusasioita
mukaan. Luotettiin normaaliin
turvallisuustasoon ja tietoihin. Myös
koulutuksen laatu on ollut kovin
epätasaista. On ollut lyhyitä pätkiä,
henkilöt vaihtuvat ja opastusajat ovat
usein jääneet liian lyhkäisiksi.

Tuntuu että kaikessa on liian kiire.
Olen ollut yhtey-dessä konsernin
ylimpään turvallisuusjohtajaan.
ja vaatinut kunnolliset ohjeet ja
säännöt näihin opetuksiin. Niissä
määriteltäisiin esimerkiksi kuinka
kauan voi olla pois omasta työstäsi
tekemässä toista opeteltua työtä.
Palattuasi "varsinaiseen" työhösi,
sinut tulisi voida työhönopastaa ja
perehdyttää uudestaan.

MATKALLA

Taidepläjäys...

Kevätmatka Pietariin sujui odotusten mukaisesti niin kelien kuin
tunnelmankin osalta.
Herkuttelupaikkana Dlinniyhvost,
Vierailukohteena Pietari Paavalin os. Nevskyij prospekt 92
linnoitus.

Kaukaalla Mikolle kesäduuni löytyi
paperinkuorimolta.

Monen

nuoren toiveena on hyvä
kesäduuni.
Siitä saatavaa ansiota käytetään
monin eri tavoin, syksyllä alkavaa
opiskelua varten, vuokranmaksuun, festarikuluihin ja ties mihin
kaikkeen muuhun...

C) Koulu alkaa! Kuopion ammattikorkeakouluun Savoniaan olen
menoossa bioanalytiikkaa opisA ) Kesä on mennyt ihan loistavas- kelemaan.
ti! Hyvät työkaverit, uudet asiat ja
kokemukset.
D) Haluaisin todellakin työskennellä tällä alalla. Tuo biopuoli
B) Vastaan on otettu hyvin! Kaikki ylipäätään kiinostaa.
ovat suhtautuneet asiallisesti.
On neuvottu kun on ollut tarvetta
jotain kysyä.

C) Hetki lomaa ja sitten kouluun,
Kesäduunista haetaan kaivatut konemestarioppiin Kotkan merenmerkinnät cv:hen ja onhan se oiva kulkuoppilaitokseen.
ikkuna työyhteisön sosiaalisiin
taitoihin.
D) Vakavasti otettava vaihtoehto,
mikäli työtä vain olisi tarjolla.
Mikko, Sonja ja Juho olivat tänä
vuonna kesäduunissa Kaukaalla.
Tässä heidän kommenttejaan.

A) Miten kaukaalaisen kesäduunarin
kesä on mennyt ?
B) Kuinka vakiporukka on teihin
suhtautunut ?
C) Mitä tästä ettenpäin, kun työt
loppuvat?
D) Voisitko kuvitella työskenteleväsi
alalla vaikkapa lopun ikäsi?

SONJA MARIN, 29
Lappeenrannasta kotoisin oleva
Sonja Marin työskentele paperin
vuorolabrassa.
Aiempaa kokemusta hänellä on
ollut myös sellutehtaalta.
Perheellisen naisen elämässä
merkittäviä asioita ovat mies ja
kolme lasta.
A) Omalta osaltani kesä on
mennyt hyvin. Olen tykännyt tehdä
työtä paperin labrassa.
Tärkeimpänä asiana lienee työkaverit.

MIKKO HEINONEN, 25
Mikko Heinonen on keskisuomalaisen Jämsänjokilaakson kasvatteja. UPM:n paperipaikkakunnalta
kotoisin oleva nuorimies on monen
B) Porukka on ollut tosi avuliasta!
kaverinsa tavoin joutunut kuitenkin
Luottamus ainakin on ollut hyvin
etsimään työtä kotiseutunsa ulkoplussaa.
puolelta.

JUHO SMOLANDER, 25
Viides kesä tehtaalla meni Juholla
päivämiehenä kuivausosastolla
sellulla.
Miehen haaveena on edelleenkin
vakiduuni, vaikka paikan saaminen
ei ole tänä päivänä olekaan itsestäänselvyys.
Työpaikan saanti merkitsisi myös
sitä, että isän, äidin ja äidinäidin
leiväsaanti Kaukaalla saisivat
jatkoa.
Juhon mielestä työllistyminen
Lappeenrannassa on vaikeaa,
varsinkin jos ei osaa venäjää.
A) Kesä meni aivan erinomaisesti.
Työssä on ollut kivaa olla!
B) Ei ole ollut ongelmia. Jos niitä
on eteen tullut, kysymällä niistä on
aina selvitty.
C) Hyvä kysymys! Hakemuksia eri
paikkoihin on laitettu. Tuo venäjänkielentaito olisi tärkeää.
D) Kyllä se joka kesä on mielessä
ollut.

Luontokuvia
kotapirtin seinällä

Kiekot koriin Kotapirtillä!
Kotapirtille hankittiin keväällä
kaksi koria ja
heittovälineitä,
eli frisbeekiekkoja.
Mainio uusi ohjelmanumero
monenlaisiin illanistujaisiin.
Kierrettävää rataa alueelle on vaikea
istuttaa, mutta siirrettävät korit mahdollistavat laajankin pelialueen.

Nyt vaan kiekkoja nakkelemaan!

KOM
MENT
TI
Keväästä lähtien Kaukaan tehtaiden

Kotapirtin

hajuhaittoja on reposteltu lehtien
palstoilla, mielipidekirjoituksissa ja
lukijoiden mobiiliestareissa.
Hajuhaittoja on kommentoitu viikottain,
syyttäen milloin mistäkin.
Asioiden peittelystä, Välinpitämättömyydestä, tiedotuksen epätarkkuudesta ja ties mistä, jopa osaamisesta.

salin seiniä koristamaan
hankitut Jaakko Pursiaisen luontoaiheiset taulut ovat herättäneet
kävijöiden keskuudessa ihastusta.
Valokuvaamista innolla harrastava
Pursiainen on saanut ikuistettua
luonnon värejä, eläimistöä ja kasvi- Eniten polemiikkia aiheutti helteisiin
kuntaa kauniilla, jopa koskettavalla vetoaminen. Kommentoijien taholta se
naulattiin pohjanoteeraukseksi.
tavalla.
Kotapirtin ohella Pursiaisen valokuvia Näitä väitteitä on vaikea arvioida, kun
ei ole parempaa tietoa. Kaupungin
voi ihastella verkossa
ympäristötoimi, samoin kuin Kaukaan
www.flickr.com
tahotkin lienevät yhtä mieltä asiasta.
Pysähtynyt ilma yöaikaan on voinut
leijuttaa hajuja ja levitellä niitä tuulen
tullessa eripuolille kaupunkia.

Lyhytkierto kokeiluun

Keskellä
kaupunkia
sijaitsevaa
tehdasta
voi kaikesta huolimatta
pitää ympäristöstäänkin huolehtivana
tuotantolaitoksena.

Ensi

vuonna alkava kolmeseiskan
lyhytkiertokokeilu on saanut aikaan Marjolan Perhepäivässä
paljon kekustelua.
osanottajapula
Itse kokeilusta päätettiin keväällä ja
alkamisajankohta on vuoden- vaihteen
tienoilla. Vuoden kokeilun jälkeen Marjolassa järjestetty lastentapahtuma ei saanut liikkeelle osallistujia
äänestemään jatkosta.
odotetulla tavalla.
Lyhytkierron vaikutuksista jaksami- Hienot mökkeilysäät sekä tapahtumaseen ja terveyteen on vatvottu vuosi- runsas viikonoppu karkoittivat kansan
kausia ja tilausta tälle näin ollen luonto- ja leikkirasteille.
Paikalle vaivautui vain
kourallinen
näyttäisi olevan.
lapsia vanhempineen.
Kolmeseiskaa
tekevien
parissa Ohjelma oli kaikinpuolin kesäinen,
uintia
ja
makoisia
mielipiteet jakautuvat ristiin. On niitä, saunomista,
jotka haluaisivat nykyiselle mallille muurikkalettuja.
jatkuvuutta ja niitä, joiden mielestä
parasta olisi paluu tätä edeltäneeseen
vuoromalliin, jossa kierto aloitetaan
iltavuoroilla.
Kaksitoistatuntistakin tuntuvat jotkut
haikailevan, ainakin sellun / energian
porukka. Paperilla ei niinkään.
Kaksitoistatuntinen on käytössä biojalostamolla.

KESÄPELI

OSASTO

UINTI

Uimahallilippuja PLM -toimistolta saa
ma-pe klo. 8-16 välisenä aikana.
Lippuvihkon hinta 1.8.2013 alkaen on
30 euroa, sisältäen 10 kpl kertalippuja. Lipuilla pääseen kaupungin
molempiin uimahalleihin. °Etu
Paperiliiton Lauritsalan osasto 44 ry:n tarkoitettu jäsenille
tarjoamia jäsenpalveluja ovat jaettavat
ilmaisliput, myytävät jäsenhintaiset
liput sekä muutaman palvelutarjoajan MYLLYSAAREN SAUNA
kanssa sovitut alennukset lippujen
hinnoista.
Jäsenpalvelujen avulla on tarkoitus
tukea
ja
kannustaa
jäsenistöä
osallistumaan virkistystoimintaan.
Pokkeuksista (mm. avec) mainitaan
Avantouinti 10 kpl:n lippuvihko a´ 30
tapahtuman ilmoitusten yhteydessä.
euroa. °Etu tarkoitettu jäsenille
KAUPUNGINTEATTERI

Näytäntöihin 5 euroa kpl. Lippuja voi
ostaa pääluottamusmiehen toimistolta
ma -pe klo. 8-16 välisenä aikana.
°Jäsenille
KUNTOILU

AC-RENKAAN TARJOUSHINNASTO

Simolantiellä sijaitsevan rengasliikkeen tarjoushinnat ammattiosaston
jäsenille.
Tiedot merkkikohtaisista alennuksista,
renkaiden asennuksesta ja säilytyksestä työsähköpostitse jaettavassa
Os.44 Uutiskirjeessä.
Muutoksista jäsenpalveluissa tiedotetaan osaston nettisivuilla. ja UPM:n
sisäisen sähköpostin kautta työntekijöille jaettavassa Uuutiskirjeessä.

SAIPAN KOTIPELIT

Kaudelle 2014-2015 on varattu 11
lippua/ottelu, A5 ja C3 katsomoissa.
Lippuja saa PLM-toimistolta.
°Työssä käyville jäsenille

RAVINTOLA O´LEN ALENNETUT
HINNAT
10% alennukseen oikeuttava 30 käyntikertaan kuntosalikortti ostetaan
Lappeenrannan Kuntosalilla os.
Oksasenkatu 8. °Edun saa
Paperiliiton jäsenkortilla
LASKETTELU

Joutsenossa sijaitsevien Myllymäen
rinteiden kahden tunnin laskettelulippuja voi ostaa PLM-toimistolta.
Liput myydään neljän lipun pakettina,
joka maksaa 20 euroa.
Laskettelu on edullinen tapa talviseen
reippailuun. °Etu tarkoitettu jäsenille

Ravintola O´le 15% alennus jäsenille.
15% alennus Ravintola Olé:n a´la
Carte annoksista koskien alku-, pääja jälkiruokia.
Lounas hintaan 8e norm. 13e).
Avoinna ma-la 11-23, su 12-20.
ºjäsenille ja heidän seuranaan
ruokaileville

TUPLANELONEN PDF -LEHTI

© Paperiliiton Lauritsalan os. 44 ry
Toimitus: Pauli Vento 8/2014
Palaute: tuplanelonen@netti.fi

