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Kotapirtti
Toivottaa työväen
tervetulleeksi

saston vastikään valmis-
tunut     virkistyspaikka 
tarjoaa tilat moneen eri 

tarkoitukseen.
O
Vuodenajasta riippuen tilaa löy-
40-60 henkilölle kokouksiin, kou-
lutuksiin, perhejuhliin tai sauna-
iltoihin.

Kotapirtti -nimen saanut pytinki
sijaitsee Kotaliessaaren lounais- 
puolella  luonnonkauniilla  pai-
kalla.
Vielä viimeistelyä vailla oleva
piha-alue valaistuksineen ja
kulkureitteineen saadaan kun- 
toon kesän edetessä.
Piharakennuksen viereen raiva-
tulle paikalle tulee lentopallo- 
kenttä.

Kotapirtti on kokous- ja koulu-
tuskäyttöä varten   varustettu 
ajanmukaisella tekniikalla.

 
ankinnoista vastanneen 
ts-valtuutettu Seppo 
Smolander toteaa pro- 

jektin lopputuloksen olevan 
odotetunlainen.

H
-Joitakin kalustukseen liittyviä
asioita on vielä hankintalistalla, 
mutta muuten paikka alkaa olla
käyttökunnossa.

Ison päätilan, pirtin, lisäksi käy-
tettävissä on moderni, koneellis-
tettu keittiö, kaksi wc:tä, tilava
sauna ja kolmella suihkupisteellä
varustettu pesutila.
Rannanpuoleisella, koko  raken-
nuksen mittaisella kalustetulla 
terassilla on tilaa parillekymme-
nelle hengelle. 
Rakennuksessa on koneellinen 
ilmastointi. 

Pirtiltä rantaan johtaa valaistu
kulkutie päättyen laituriin, joka
valmistuu alkukesän aikana.

Talkoohommiakin tontilla täytyy 
ainakin jonkin verran tehdä ja
säästää kustannuksissa.

 

antatörmällä seisoo mm. 
vanha jykevärunkoinen 
grillikatos,jonka katto jaR

tulisija kaipaavat kunnostusta.
-Siitä saa hyvän illanistujaispai-
kan aika pienellä vaivannäöllä, 
uskoo Smolander.

Kotapirtin käyttäjältä peritään
30 euron suuruinen vuokra, jolla 
voidaan kattaa mm. ylläpidosta
aiheutuvia kustannuksia.

Tilojen varaukset tehdään pää- 
luottamusmiehen tai ts-valtuu-
tetun kautta.
Vuokran maksua varten saadaan
pankkisiirtolomake pääportilta
avainta haettaessa.

Toistaiseksi tiloja voivat varata 
ainoastaan työelämässä mukana 
olevat paperiliittolaiset.

KESÄN LEIRIT

-lapset        11.-15.7
-veteraanit 18.-22-7
   

  lastenleiriläisiä v. 2007

 HUOM!

 Venäjänsaaren  NELOSPIRTIT
 pidetään avoinna koko kesän



Keväinen Pietari
näytti parhaita
puoliaan

ietari on iso kaupunki. 
Toinen toistaan komeampiP

 talo seisoa pönöttää kilomet-
rien mittaisten katujen varsilla. 
Kävellen tuntuu, ettei matka 
taitu mitenkään, vaikka 
jalkapohjat ovat jo täynnä 
hiertymiä.
Metro onkin miljoonakaupungin 
vaivattomin liikkumisväline.
Niitä kulkee tuhkatiheään ja
asemia on sopivin välimatkoin.
Kenties tulvien talia  osa niistä 
oli tosin suljettuna.

Jäsenten keskuudessa ollaan jo 
vuosia aprikoitu mahdollisuutta 
tehdä retki Pietariin.
Porukalla matkalle lähtö isoon,
jollain tavalla vielä tänä päivä-
näkin monen mielestä arvelut-
tavaan kaupunkiin, on 
helpompaa.

iemmasta vierailustani 
Pieta-rissa on kulunut jo 
liki 25 vuotta. Silloin 

elettiin vanhan vallan aikaa.
A
Sen aikaisesta harmaudesta on 
toki vielä paljon jäljellä, mutta 
kehitys on ollut silmiinpistävä.

ietari on pessyt kasvojaan 
hyvällä tavalla hallitusti.P

Keskusta-alueilla ei olla pää-
dytty kerskarakentamiseen,
eikä esimerkiksi pilvenpiirtä-
jiä ole sinne rakennettu.

Kun ennen vanhaan ei yksin
juuri kaupungille uskaltautunut
saattoi tällä kertaa liikkua hyvin
vapaasti.
Ihmisvilinässä kannattaa toki
aina varoa, mutta ei sen enem-
pää, kuin missä tahansa muual-
lakaan vastaavan kokoisessa
kaupungissa.

Komeiden 
palatsien 
Pietari

ävimme Pushkinissa kat- 
sastamassa palatsin ja 
puutarhan.K

Tsaarinajalla valtiojohdon tar-
peisiin rakennettujen pytinkien
katveessa tuntui kovin nöyrältä.
KUKA todellisuudessa tarvitsee
tällaisia asumuksia.
Kultaa ja kimallusta riittää sa- 
lista toiseen.
Katariinan palatsin ja valtaisan
puutarhan läpikoluamiseen ku-
luu aikaa.
Salaa voi valokuvata sisällä,
ilman salamaa, jotta välttyisi 
vahingottamasta maalauksia
ja sensellaista, jota palatsissa
toki piisaa.

 uutarhan loistoon emme 
vielä tähän aikaan vuodes- 
ta päässeet tutustumaan,P

mutta arvata saattaa,  että on
sitä loistoa sielläkin.

Neliökilometreissa mitattavan 
piha-alueen uima-altaan puku-
koppikin oli kuin palatsi, kaik-
kine pylväineen ja kupoleineen.

Mukava
majapaikka

oskova-hotelli, jossa 
majoituimme sijaitsee 
hyvällä paikalla, aivan 

metroaseman vieressä. Talossa
M
on vuorokauden ympäri avoinna
oleva PRISMA -tavaratalo, josta
voi ostaa vaikkapa votkaa yön
pikkutunneilla.
Hotellin pihan parkissa leveili
puolenkymmentä limusiinia,
odottamassa vuokraajiaan.
 

eppo Turku on paperiliitto-
laisten matkoilla jo tuttu 
bussikuski.S

Turun veljesten kyydissä  onkin
heitetty useita reissuja Tallin-
naan, tällä kertaa  Sepon kyyti 
vei osastolaisia Pietariin.



UKKO ei
pelottanut!

intsin vastikään avattu 
uutuuslaite Ukko jaksoi 
houkutella hurjaan me- 

noon. Selvisin ukosta  - rinta- 
nappi annettiin merkiksi niille, 
jotka Ukkoon uskaltautuivat.

L
Kevään perhematka Lintsille on
tehty vuosikaudet.
Tänäkin  vuonna  bussi saatiin
helposti täyteen.

kon ohella lintsin suo- 
situimpiin vempaimiin 
lukeutuvan Kirnun 
edustalla kiemurteliU

jonoa koko ajan.
Kertakiepautus kestää vain het-
ken, mutta ainahan voi ottaa 
uusiksi.

   Paikallaanpysymisen taidonnäyte

nsimmäiset valtakunnalli-
set    Ay- SporttiFestarit 
järjestettiin toukokuussa 

Lappeenrannassa.
E
Ammatillisten keskusjärjestöjen 
ja   TUL:n    liikuntatapahtuma 
tarjosi tekemistä  niin kilpailu- 
kuin harrastehenkisellekin.

Mukana oli palloilulajeja, yleis- 
urheilua,    kuntosuunnistusta, 
tennistä, maastojuoksua ja mo- 
nia muita lajeja.
Oheislapahtumina  miteltiin mm. 
saappaanheitossa,    köydenve-
dossa ja pyöräilyssä.

Lauritsalan osaston ay-joukkue 
osallistui köydenvetoon sijoit- 
tuen kolmanneksi. 

Keväällä
tekemisen meininkiä

eväästä näyttää muodostu-
van  toiminnan   kannalta 
syksyä vilkkaampi.K

Talven selän taituttua kalenteri 
täyttyy matkoista näyttelyihin
ja tapahtumiin.

Motoristihenkisinä tunnetut lau- 
ritsalalaiset matkasivat mootto- 
ripyörämessuille.
Toinen suosittu kohde on Helsinki 
-päivä jolloin shoppaillaan pää-

pääkaupungissa  ja haetaan tu- 
liaiset paluumatkalla IKEA:sta.

Kevään   kiinnostavin    matka
suuntautui kuitenkin Pietariin. 
Se osoittautui oivaksi kohteeksi.

Perhepäivää vietettiin Linnan-
mäellä, jonne täysi bussillinen 
lapsia vanhempineen matkasi 
touko-kesäkuun vaihteessa.

Venäjänsaaren kesäleirit lap-
sille ja veteraaneille ajoittuvat 
heinäkuun puolivälin paikkeille.

Keskisen kesän hiljaiselon rik-
koo osaston kesäristeily, jonka
nuorisojaosto järjesti nyt toi-
sen kerran.
Pienimuotoinen m/s Pömpelillä
tehtävä saaristoristeily kiinnosti
osaston nuorempaa väkeä.

TES tietoa

Uudet vuorolisät jatkuvissa ja 
keskeytymättömissä työaika-
muodoissa 4.7.2011 alkaen.

●iltavuorlisä 120 snt
●yövuorolisä 215 snt
●saunalisä 387 snt

Tilastoneljännekset v. 2012

1-neljännes 19.12-25.3
2-neljännes 26.3-1.7
3-neljännes 2.7-23.9
4-neljännes 24.9-16.12



Näillä
mennään!

letään kesää 2011. Maahan 
on saatu monien vaiheiden 
jälkeen  hallitus, kuuden 

puolueen ja koko värikartan 
koalitio.

E
Jytkyliikkeellä ei odotuksista 
huolimatta ollut lopulta kabi-
netteihin asiaa.

 

Huuteleminen takariveiltä saa
näin jatkua.
Siihen tuo Soinin poppoo lienee 
varautunutkin. Persujen kenttä-
väki  tuntuu  olevan kyvytöntä 
minkäänlaisiin kompromisseihin.

Torilta tokaistiin: odotellaan nyt 
neljä vuotta ja sitten saadaan
se oikea jytkyjen jytky! 
Tällaista,  jos mitä  nimitetään 
populismiksi.

mmattiosaston uusi vir-
kistyspaikka, Kotapirtti 
avasi ovensa heinäkuussa. 

Tilava, valoisa ja toivottavasti 
myös  viihtyisä  tukikohta  on 
käytettävissä kesät, talvet. 
Vapaa-ajan paikan odotetaan 
kiinnostavan, sijaitseehan se 
lähellä kaupunkia, järven ran- 
nalla ja autolla pääsee pihalle 
asti.

A

lemme saaneet  järjes-
tettäväksemme  syksyn 
aikana pari varsin mer- 

kittävää kokousta.
O
UPM:n ammattiosastojen kaksi-
päiväinen tapaaminen  on heti 
syyskuun alussa ja Kymi Saimaan 
ammattiosastojen pääluottamus-
miehet ja työsuojeluvaltuutetut 
palaveeraavat vielä ennen talven 
tuloa.

Paperiliiton keilailumestaruudet 
ratkotaan Lappeenrannassa ensi 
kevään aikana.
Ammattiosasto on järjestelyissä 
mukana, vaikka  käytännön asi- 
oista vastaakin paikallinen kei- 
lailuseura.          
                                               - Pauli -

        NUMMISUUTARIT
         Lappeenrannan kesäteatterissa  2.7 – 3.8.2011

Riku Nieminen, Raimo Grönberg, Liisa Pöntinen,
Tarja Kuorttinen, Ville Lamberg, Martti Manninen, Turo Marttila,
Aapo Stavén, Olli Saarela, Kaisu Kärri, Eija Iskanius ja Minna Mänttäri

Lippuja PLM-toimistolta a´5 e /kpl (+musiikkimaksu lippukassalta)
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