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TYÖ
HYVIN
VOINTI

Jaksaminen
on asia, jota ptää osata
arvostaa.
Se ei ole itsestäänselvyys,
Sitä on vaalittava, sillä se on
elämänmittainen asia.
Jaksatko sinä?

www.paperiliitto.fi/lauritsala44

Fiilis

-sana on löytänyt paikkansa
puhekielestämme aivan kuin monet
muutkin lainasanat.
Kantasanana lienee englanninkielen sana
feeling, joka tarkoittaa tuntemusta,
asennetta, yleistä mielialaa tai sitten se on
lainaus lauseesta feel is eli tunne on
jotakin.
Oli kummin vaan, niin fiiliksestä puhuja
tarkoittaa yleensä niitä ajatuksia, joita joku
asia tai henkilö hänessä herättää. On
tietenkin niitäkin hetkiä jolloin fiiliksiä ei
kerta kaikkiaan ole ja usein silloin
tarkoitetaan haluttomuutta käsitellä asiaa
tai ryhtyä johonkin.

MIKÄ

jatkuvan irtisanomis- tai lomautusuhan alla
olemista?
Pelon tunneko on työnantajan paras työkalu työntekijän ohjailuun?
Tarkoittaako työhyvinvointiin panostaminen edes työntekijän elämän parantamista vai jatkuuko sama kurmoottaminen
uuden termin suojissa entistä kovemmin
ottein?

Väärää

ajatusmaailmaa korjaamaan on
kehitetty jopa työhyvinvointikoulutus,
josta annetaan muovikortti todisteena siitä,
että työnantaja on tehnyt parhaansa
sinunkin kohdallasi.

FIILIS ?

Kimmo Ruokoniemi
Työterveyslaitoksen määritelmän
mukaan ”Työhyvinvointi tarkoittaa, että työ on mielekästä
ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa
tukevassa työympäristössä.”
T E K S T I: KIMMO RUOKONIEMI

K U V A: PAULI VENTO

Hyvän fiiliksen voi saada hyvin monesta
asiasta ja sitä tuntuu olevan monen tasoista
sekä kestoltaan hyvin eripituista. Yksi saa
hyvän fiiliksen yksinäisen vanhuksen
tapaamisesta, toinen yhdessä tekemisestä
vaikkapa talkoissa, kolmas ensimmäisistä
löylyistä itse tehdyn saunan lauteilla ja
kuka mistäkin.
Jo tästä huomaamme, että hyvä fiilis
saattaa olla kokijalleen jopa ilmainen tai
maksaa suurehkon summan rahaa. Onko
näillä fiiliksillä sitten mitään eroa
keskenään? Millaista elämä on jos ei koe
ollenkaan hyviä fiiliksiä?

Työpaikoilla työnantajakin on pitkällisen
kaltoin kohtelun jälkeen huomannut, että ei
sillä työntekijälläkään taida enää olla kovin
hyvä fiilis, jos on fiilistä ollenkaan. Työn
suorittaja on alkanut kiukuttelemaan ja
sairastelemaan.
Terveyttä ja työkykyä suojellaan varmaan
syystäkin ja vaikka väkisin erilaisilla
suojaimilla, mutta ei se kolhulakki
näemmä saa käyttäjäänsä hymyilemään ja
ajatusmaailmakin
on
aivan
väärä.
Syntynyttä tilannetta selittämään on otettu
käyttöön uusi käsite, työhyvinvointi.
Useat työnantajat ilmoittavat panostavansa
tulevaisuudessa entistä enemmän työhyvinvointiin. Millä keinoin työnantaja pystyy
parantamaan työhyvinvointia, kun se on
itse määrätietoisesti useilla pienillä ja
vähän isommillakin teoillaan aiheuttanut
tilanteen jossa työilmapiiri on ahdistunutta,

TSV:n -

Vaikka sairauspoissaolojen minimointi on
lähtökohtaisesti hyvinkin arvostettava
tavoite, on taustalla kuitenkin oletettavasti
vain
työnantajan
pyrkimys
nostaa
parempaa katetta sijoittamilleen euroille
työhyvinvoinnin nimissä.
Jo tämän kohdan kirjoittamisestakin tuli
huono fiilis.

Työhyvinvointi on kaikille tuttu käsite,
mutta mitä kaikkea se pitää sisällään on
laajempi kokonaisuus.
Yleisesti on tiedossa se, että hyvinvoiva
henkilöstö on motivoitunempaa,sitoutuu
työhönsä sekä toimii tehokkaammin.
Työhyvinvointi myös vähentää sairaus ja
eläkekuluja sekä edistää työurien kestoa.
Työhyvinvointia voidaan kehittää ja se on
usein myös kannattavaa. Yksilön kokemuksena työhyvinvointi tarkoittaa koettua
hyvinvointia, toimintakykyisyyttä ja motivoituneisuutta työssä.
Kokemus näkyy työn sujumisena, ilona,
osaamisen kehittymisenä ja myönteisenä
asenteena.
Silti on olemassa yksilöllisiä eroja. Kokemukset perustuvat työn, työympäristön ja
vapaa-ajan sopivaan kokonaisuuteen.

Fiilis olisi paljon parempi, jos työnantaja Koko yhteisön asia
kertoisi tavoittelevansa parempaan työelämän laatua.
Työelämän laatu viittaa yleisimmin
työntekijöiden
kokemukseen
työssä
viihtymisestä.
Olisiko se kuitenkin selvin ja pienimmän
riesan tie jos me jokainen omalla kohdallamme huomioisimme työtoverimme ja
toisimme ympärillemme sitä hyvää fiilistä.
Jos ja kun se kaveri näyttää olevan
allapäin, niin kaipa sitä hänenkin fiilistään
voi yrittää kohentaa.
Pienillä teoilla suuria muutoksia.
 KIMMO RUOKONIEMI

Kysymys on koko työyhteisön yhteistä
vireystilasta. Se nousee asioista joiden
koetaan lisäävän työssä mielihyvää,
innostaa ihmisiä ja lisää viihtyisyyttä.
Siihen vaikuttavat:
-Työn tekeminen turvallisessa ja
terveellisessä ympäristössä työhön
sopivilla ja toimivilla työvälineillä.
-Osaaminen ja ammattitaito, jonka
avulla työssä voi onnistua ja kehittyä.
-Työn sisällön sopiva haasteellisuus sekä
oikein jaettu työkuorma.
-Hyvän johtamisen ja esimiestyön kautta
saatava tuki ja arvostus sekä johtamisen
kokeminen reiluna ja oikeudenmukaisena.
-Toimiva työyhteisö,joka näkyy avoimuutena ja työkavereiden keskinäisenä tukena.
-Kokemus omasta terveydestä ja riittävästä
toimintakyvystä työn tekemiseen.

...jatkuu

myös
Työnhyvinvointiin voidaan vaikuttaa eri Mahdollisuus
vaikuttaa
rooleissa työpaikalla. Työnantajalla, esimiehellä ja työntekijällä on kullakin oma
tehtävänsä sen kehittämisessä.
Työnantaja järjestää puitteet ja määrittelee
tavoitteet toiminnalle.
Se myös huolehtii että työntekijöillä on
terveet,
turvalliset
olosuhteet
työn
tekemiselle, toimivat työvälineet ja riittävä
osaaminen työn tekemiseen.
Hyvän johtamisen kautta työnantaja vastaa
että työpaikalla seurataan työoloja ja
työyhteisön toimintaa.
Työyhteisössä voi jokainen toiminnallaan
joko edistää tai haitata yhteishenkeä sekä
työn sujuvaa ja turvallista tekemistä.
Suomalainen osaa arvostaa hyvää ilmapiiriä ja jokainen yhteisön jäsen vaikuttaa
siihen omalta osaltaan.

mistä työhyvinvointi rakentuu Siihen
tarvitaan luottamusta esimiehen ja työntekijän välille, mahdollisuus vaikuttaa
omaan työhön liittyviin muutoksiin ja
kehittämiseen, sekä tiedon sujuvaa kulkua
molempiin suuntiin.
Kaukaalla on otettu askel eteenpäin
työhyvinvointiasioiden parantamiseksi.
On koottu eri työpisteissä työtätekevistä
henkilöistä, kaikista henkilöstöryhmistä
koostuva hyvinvointiryhmä.
Tarkoitus on saada hyvinvointiasioita
eteenpäin ja paremmin toimiviksi.
 SEPPO SMOLANDER

luottamusmies

UPM:n Kaukaalle valmistuvan

Hyvää toimintakulttuuria tuetaan yhtenäisten tavoitteiden, toimintamallien ja
ihmisiä arvostavan kohtelun kautta.
Työntekijöiden
kannalta tärkeimmistä
tekijöistä on suhde lähimpään esimieheen.

biojalostuslaitoksen käyttäjäporukka on
valinnut luottamusmiehekseen haminalaisen Raimo Karin.
Kari on 35 vuotias ja harrastuksiin kuuluvat kuntoilu ja liikunta.
- sopimuksen, jonka mukaan työskentelyn
toivotaan sujuvan. Kaukaanmäen muista laitoksista poikkeavaa on esimerkiksi
työaikaan ja sheemaan liittyvät asiat.
- Työnkuvat ja tehtäväkokonaisuudet
ovat saaneet lopullisen muotonsa kaikessa laajuudessaan. Käytäntö voi niitä ajan
kanssa hieman muuttaakin, mutta tuskin
mitenkään merkittävästi, toteaa Kari.

Esimies voi vaikuttaa työhyvinvoinnin
mahdollisuuksiin hyvällä asioiden ja
ihmisten johtamisella.
Esimiestyön perusta on oikeus antaa henkilöstölle ohjeita ja määräyksiä työn suo- Vaikka pesti luottamusmiehenä on uusi,
rittamiseksi.
uskoo Kari uskoo kaiken mahdollisen
tuen tehtävässään niin liitolta kuin pääMitä paremmin osataan tunnistaa yksilön luottamusmieheltäkin.
henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteita ja - Isot kehut ja kiitokset Rikkilän Karille
huolia,sitä todennäköisemmin pystytään asiallisesta toiminnasta.
luomaan työporukka, jossa työntekijän
hyvinvoinnista tulee olennainen osa työn Biojalostamolla on yhteensä 33 paperivalmiiksi tekemistä.
liittolaista työntekijää.
Työyhteisössä voi jokainen toiminnallaan
joko edistää tai haitata yhteishenkeä sekä
työn sujuvaa ja turvallista tekemistä.
Suomalainen osaa arvostaa hyvää ilmapiiriä ja jokainen yhteisön jäsen vaikuttaa
siihen omalta osaltaan.

KOMMENTTI

Edellä mainitut asiat ovat vain osa siitä Hyvinvointipakko!

Biojalostamolle

Toimintakulttuuri



Työnantaja on päättänyt panostaa hyvinvointiin. Asia on nostettu isosti framille.
Riittääkö siltikään se, että kaikelle mitä
ikinä tekeekin luodaan standardeja?
Turvallistamisesta on tehty jo pakko. Ilman
kypärää, kolhulakkia, suojalaseja ja turvaliiviä ei ole asiaa oikeastaan mihinkään, ei
edes vessaan.
Tehdäänkö työhyvinvoinnistakin pakko?
Työnantaja ohjeistaa, sitouttaa ja sopeuttaa.
Lopusta huolehditaan sanktioilla.
Työhyvinvointi ja sen huomioiminen on
ensiarvoisen tärkeää. Paljon tärkeämpää
kuin mitkään standardit.
Valitettavasti se on sälytetty työterveyshuollon yksinoikeudeksi, taholle jolla
tuntuma työyhteisöön arkeen on vähintäinkin vieras.
Miten on? Onko keskittyminen kiikaroimaan ihmisten elintapoja, tupakointia,
viinanjuontia sekä liikunta- ja ruokailutottumuksia yhtä kuin työhyvinvointi?
Työnantaja nyökyttelee. Siinä on niitä sen
haluamia totuuksia. Aineistoa, jota se voi
tilastoida.
Sairauspoissaoloja tilastoitaessa pääosaa
näyttelevät tapaturmat. Henkisen kuorman
aiheuttama työstä pois jääminen ei ole
tilastoinnin arvoinen asia.
Sitä, kuinka pahoin joku voi, ei osata tai
haluta ankkuroida mappeihin.
Työilmapiiri ei ole niistä vähäisin. Siihen
panostamisella moni asia sujuisi nykyistä
paremmin. Hyvinvoiva työyhteisö on
voimavarana liki korvaamaton.
Huomiotta jättämistä, puhumattomuutta
tai selän takana juoruamista eivät mitkään
standardit poista.
Avoin ilmapiiri ja työssä viihtyminen ovat
koko hyvinvointiasian lähtöruutu.
Niihin panostamisesta ei pitäisi tinkiä.
Jaksamisesta koituva hyöty on lopulta
monen momentin etu.
 PAULI VENTO

Työsuojeluvaltuutetun valinta syksyllä
Biojalostamo saa myös oman työsuojeluvaltuutetun, jonka vaali suoritetaan
syksyn aikana. Työsuojeluvaltuutetun
toimikausi kattaa vuodet 2014-2015.
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Lappeenrannan Kaupunginteatteri
tarjoaa alkavalla syyskaudella monta tarinaa teatterinälkäisille.
Ammattiosaston jäsenhintaisilla lipuilla
sinulla on mahdollisuus poiketa teatterin
lehtereillä nauttimassa näistä hetkistä:

Veeran kammarissa katsellaan Stagefestivaaleilta tutuksi tullutta Okko Leon
perhesaagaa Vieraat.
Sen teemana on ”Mistä olemme kotoisin,
kun emme ole kotoisin mistään!”

KOTAPIRTILLÄ

Kauden aloittaa Arto Paasilinnan ja
Kristian Smedsin Jäniksen vuosi, jota
kuvataan riemastuttavaksi komediaksi,
jota soitto ja laulu höystävät.

TALLINNASSA

Kevätkaudelta jatkaa myös Jari Juutisen
ohjaama ja Liisa Sofia Pöntisen esittämä
monologi Sad song from the from the
Hearth of Europe.

Helena Anttosen Wolkoffin talossa
tustustutaan tähän neljän sukupolven
asuttamaan nykyisin museona toimi-vaan
lappeenrantalaisille tuttuun taloon.

SYKSYN VIERAILUT
Kulttuuritehdas Korjaamon:
APPELSIINITEMPPU

PIETARISSA

Rob Beckerin
LUOLAMIES.
Vielä lisäksi on tarjolla Niko Kivelän
ALL STARS -komiikkaa.

LIPUT:
KISAPUISTOSSA
Ammattiosastolta saa teatterilippuja a´5 euroa.
Liput varataan ja noudetaan PLM-toimistolta.
HUOM! lippujen ohella työnantajalta saamiasi
kulttuuriseteleitä kannattaa sinun käyttää, mikäli

hankit lipun suoraan teatterilta tai esim.
Lippupalvelusta.

Kevätkaudelta Kaupunginteatterissa

jatkaa Ray Cooneyn RIEMURAHAT,
Farssi kertoo kahden salkun vaihtumisesta
keskenään.
Tämä kannattaa nähdä!

RIUTANSAARESSA

UUTTA ASIAA

Verkkosivut uudistuvat

Katettu grillipaikka
Kotapirtille

Osaston

Kesän aikana Kotapirtille saatiin vihdoin- Työhyvinvointikortista
kin rakennettua kovasti kaivattu katettu lisälätkä lompakkoon
grillauspaikka.

verkkosivujen ilme
muuttuu
vuodenvaihteessa. Liitto on sopinut uuden
yhteiskumppaninsa Koodiviidakko Oy:n
kanssa sivustonsa uudistuksesta.
Lauritsalan osaston sivujen kohdalla
muutos tapahtuu myös vuodenvaihteen
tietämillä.

Rannan tuntumassa sijaitsevaan kahdeksankulmaiseen kotaan mahtuu istuskele0saston nettisivut ovat olleet
UPM-konsernissa jatkuu hyvin vauhtiin Lauritsalan
maan isompikin porukka.
Paperiliiton sivuston renkinä alusta alkaen
Kotaa reunustavat istuinpenkit ja keskellä päässyt korttibuumi.
vuodesta 2006.
kellä on perinteikäs, huuvalla varustettu Henkilöstöä on istutettu koulunpenkille
milloin mitäkin korttia suorittamaan.
puugrilli.
paperi44
Seuraavaksi konsultteja työllistämään on
Grillikotaa käyttäviltä toivotaan siisteyttä. luotu tilaisuus suorittaa TyöhyvinvointiJälkien siivoamisesta vastaavat aina grillin kortti.
käyttäjät.

Pilotit on läpikäyty ja tuskinpa vaan kuluu
aikaakaan, kun koko henkilöstö saa tuon
keltaisen lätkän omaan lompakkoonsa.

Miten olisi junakyyti
alatehdasalueelle?
Liikkumisesta
Jäsenpalvelut syyniin
Ammattiosaston

alatehdasaleueella ollaan Syksyn YyTeet
taas tekemässä isompaakin ongelmaa.
Kevyen liikenteen kulkeminen puutavaraportilla sijaitsevasta pikkuportista ei tunnu Paperin Yt -neuvottelut odottavat enää
lopullista ratkaisua.
ihan kaikkia miellyttävän.
Työnantaja pitää sitkeästi kiinni tulevan
alkupuolelle
ajoitetuista
Portti haluttaisiin toisten mielestä sulkea, vuoden
toisten mielestä riittäisi, että kulkemista lomautuksista.
Päätös paperin viennin heikosta markkivoitaisiin tavalla tai toisella järkeistää.
Alatehdasalueelle työhön meno ei ole natilanteesta johtuvista lomautuksista
tehdään myöhemmin.
muutenkaan mikään aivan mutkaton asia.
Vaihtoehtoisia sisääntulopaikkoja ovat Sellun kysyntä on edelleen hyvä, joten
Sahan portti, Pääportti ja Tutkimuksen mahdolliset lomautukset eivät tältä osin
vaikuta tehtaan toimintaan.
portti.

tarjoamia
etuuksia
halutaan kehittää siihen suuntaan, että ne
tavoittaisivat aiempaa suuremman joukon
jäsenistöstä.
Kohdennettujen jäsenpalvelujen lisäksi tullaan miettimään erilaisa vaihtoehtoja.
Vaikka käytettävissä olevia jäsenpalveluja
käytetäänkin varsin mukavasti, ongelmana
on, ettei niiden käyttäjiin ei kuulu riittävän
Käytännössä Puutavaraportin kiinni laittamoni osastolainen.
minen tarkoittaisi rutkasti pitenevää siirtyAmmattiosasto yhdessä vapaa-aika-jaoston mistä parkkiruudusta kustannuspaikalle.
kanssa haluaa päivittää tilannetta tulevan Mikäli samalla läpikulku koko saha-alueen
läpi kiellettäisiin, edessä olisi itäpuolelta
toimintavuoden aikana.
työhön tuleville satojen metrien kävelytai pyöräilymatka.
Syinä mahdollisiin muutoksiin järjestelyissä ovat runsas liikennöinti alueella ja
tehdasaluen turvallisuusstandardit.
Järki ja liikenneturvallisuus eivät silti tässä
likimainkaan kohtaa.

Alatehdasalueelle on myös rautatieyhteys.
Kiskobussilla hurauttaisi hetkessä sellun
vanhan ruokalan kulmalta kuorimolle!?

KUVA MSN.UUTISET.FI

Viihtyisiä espanjalaishenkisiä
ruokailuhetkiä Ravintola O´lessa
Raatimiehenkadulla

KUVAT: PAULI VENTO

- jäsenetuhinnat -

Ammattikoulutukseen
hakeneiden määrä
yllätti odotukset
UPM:n Kymille ja Kaukaalle räätälöimä
ammattiin valmistava koulutusohjelma sai
suoranaisen hakijatulvan.
Helmikuussa käynnistyville koulutusjakhaki yhteensä 1300 henkilöä.
Tie koulutukseen avautuu 45:lle.
Tarkoituksena on turvata toimintaedellytykset tuleville vuosille suurten ikäluokkien eläköidyttyä.
Koulutusohjelmia on tarkoitus aloittaa
myös jatkossa.

Työmarkkinoille
keskitetty ratkaisu
Paperiliitto

hyväksyi uudet työehdot
paperiteollisuuteen ja paperinjalostuksen
sopimusaloille.
Sopimukset on neuvoteltu työllisyys- ja
kasvusopimuksen pohjalta ja ne tulevat
voimaan, koska keskitetty ratkaisu saatiin
aikaan 25. lokakuuta.

Vapaa-aikatoiminnalla
monenlaisia haasteita
Vuorotyötä

tekevien
osallistuminen
ammattiosaston järjestämiin tapahtumiin ja
matkoihin on vaikeutunut väen jatkuvasti
vähentyessä.
Myös aktiivisuudessa vuorojen välillä on
havaittavissa isoakin eroa.
Liiton valtuusto oli Paperiliiton ja Metsä- Tapahtumien järjestäminen ja aikataulut
teollisuus ry:n välisissä neuvotteluissa sisältävät monia meistä riippumattomia
asioita.
saavutettuun tulokseen tyytyväinen.
teatterimatkoille,
Sopimuskausi on kolmivuotinen ja se astuu Urheilutapahtumiin,
konsertteihin, messu- ym. näyttelyvoimaan 1. toukokuuta 2014.
matkoille ei mennä silloin kun huvittaa,
vaan silloin kun niihin on ryhmämatkan
puitteissa mahdollisuus.
Matkat ajoittuvat viikonlopuille, jolloin
päivätyötä tekevilläkin olisi tasavertainen
mahdollisuus osallistumiseen.

Risteily-

ym. aikataulutetuilla matkoilla
on lisäksi meistä johtumattumia seikkoja,
kuten bussin saaminen laivaan tai
Kuva : Toimikunta 2012-2013
Tähän asti osaston asioista päättävä elin on ryhmälippujen saaminen teatteriin tai
konserttiin
inhimilliseen
ajankohtaan
toiminut Toimikunnan nimellä.
Syyskokous valitsee
Esitys
nimen
muutoksesta
tehtiin esimerkiksi paluumatkaa ajatellen.
ammattiosastolle uuden Paperiliiton liittokokouksessa kesällä 2013.
Vapaa-aikajaosto toivookin, että erilaisista
hallituksen
kiinnostuneet
antaisivat
Rekisteröidyn yhdistyksen päättävä elin tapahtumista
voi yhdistyslain mukaan olla hallituksen riittävän ajoissa vinkkejä ja esittäisivät
toiveita.
Marraskuussa koolle kutsuttu ammatti- lisäksi nimeltään myös johtokunta.
osaston vuosikokous valitsee hallituksen Ammattiosasto päättää asiasta 18. marraskuuta pidettävässä syyskokouksessa.
kaudelle 2014-2015.

JÄSENPALVELUITA:
- Uimahalli
- avantouinti
- Teatteri
- Saipan kotipelit
- Alennus kuntosalikorteista
- laskettelu
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