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Toiveissa molempia osapuolia Kahden merkittätyydyttävä TES
vän päätöksen
kevät

Turvallisesti

2007-07-15

2007-05-25

2007-05-30

Viime aikoina

on tiedotusvälineissä ollut Kevät on ehtinyt niin pitkälle, että enesillä,että Paperiliitto ja metsäteollsuus simmäiset lomalaiset ovat jo päässeet
r.y. yrittävät uutta työehtosopimusta vielä kirmaisemaan
kesälaitumille.
kulumassa olevan vuoden aikana.
(Voi)kukkaloisto on parhaimmillaan ja
uudet hyttyssukupolvet hiovat imukärsäänsä varsinaista sesonkia varten.
Nykyinen sopimus lakkaa 31.5. 2008.
Aikataulusta voisi mainita, että paperi- Tänä vuonna Suomen luonto on näyttänyt
liiton TES-neuvottelukunta on koolla monella
tapaa
monimuotoisuutensa.
22.8.
Aikainen kevät, lämpöä lähes parikymSen jälkeen alkavat tunnustelut työnanta- mentä astetta muutamana päivänä.
jan kanssa.
Sitten taas lähes pakkasen puolelle, lunta,
räntää vettä, ukkosta ja taas muutama
Liiton
TES-päivät
ovat
26.-28.9. lämmin, aurinkoinen päivä.
Silloin käydään läpi työnantajan esitys ja
asetetaan omat tavoitteemme. Alla Kuluvan toimintakauden asiakirjoa voinykyisestä sopimuksesta suora lainaus, tanee pitää, ellei nyt aivan em. tasoisena
koskien vuoden 2007 korotuksia:
vaihtelevaisuudessa, niin lähellä kuitenkin.
Ammattiosasto on ryhtynyt toimenpiteisiin
vapaa-ajanviettopaikan
rakentamiseksi
"Osapuolet neuvottelevat vuoden 2007 Pieneen Lamposaareen.
syksyllä 30.9. 2007 jälkeistä aikaa
koskevista palkantarkistuksista ja toteut- Vuokrasopimus n. kolmen hehtaarin maatamisajankohdista. Palkankorotusten to- alueesta on tehty ja poikkeuslupahakemus
teuttamisperiaatteisiin sovelletaan edel- läänin ympäristövirastolle lähetetty.
lisen vuoden palkkaratkaisun yhteydessä
sovellettuja periaatteita. Mikäli osapuo- Vastaus saatanee loppukesän aikana.
let
eivät
pääse
yksimielisyyteen Toinen merkittävä asia, jota on käsitelty
palkankorotuksista, niistä sovitaan tarvit- asiaan kuuluvalla vakavuudella on SAK:n
taessa valtakunnansovittelijan
johdolla työympäristöosaston johtajan Lauri Lylyn
käytävissäneuvotteluissa".
laatima raportti, jossa tarkasteltiin mahdollisuuksia kuuden ammattiliiton yhteisPaperiliitto
on
useaan
otteeseen työn tiivistämiselle ja mahdolliselle
korostanut halua ns. jatkuvan neuvottelun fuusioitumiselle.
periaatteelle ja ihmettelen suuresti, miksei
se tunnu valtakunnalisesti työnanta- Ammattiosaston toimikunnan jäsenistölle
avoimessa kokouksessa asiaa käsiteltiin
jaa kiinnostavan.
varsin perusteellisesti.
Asioita ei tarvitsisi jättää ”kalkkiviivoille". Kaukaalla meillä on asiasta sovittu Ensin yleisemmällä tasolla ja lopuksi
mahdollisen
fuusion
merkityksestä
paikallisesti.
Neuvotteluista on tulossa todennäköi- paperiliittolaisen näkökulmasta.
sesti jälleen kerran erittäin vaikeat. Virallisia päätöksia asiasta ei tehty, mutta
vilkkaan
keskustelun
yhteenvetona
Toivon mukaan löytyy kuitenkin sellai- todettiin, ettei fuusio vielä näillä
nen ratkaisu, jonka molemmat osapuolet selvityksillä olisi mahdollista.
voivat hyväksyä.
Monia muitakin asioita on toki käsitelty ja
Aion pitää teidät kaikki ajan tasalla päätöksiä tehty, mutta edellä mainituilla on
mahdollisimman hyvin.
järjestötoiminnan kannalta merkitystä pitkälle tulevaisuuteen.

Jarmo

kohti kesälaitumia...

Näin kesälomakauden alkaessa on hyvä
katsoa missä mennään työsuojelu- ja turvallisuusasioden hoidossa.
Meillähän on tavoitteena, että jokainen
työntekijä saisi tehdä työtään turvallisessa
työympäristössä ilman tapaturmia ja ilman
työstä johtuvia sairauksia, voidakseen
jäädä sitten aikanaan terveenä eläkkeelle.
Paperitehtaalla on otettu käyttöön työturvallisuusindeksi. Sen avulla pyritään
poistamaan työhön liittyvät vaaratekijät
ennakolta ja täten vähentää vaaratilanteiden syntymistä.
Tässä asiassa on tärkeää muistaa tehdä
vaaratilanneilmoitus aina kun sellainen
kohdalle sattuu.
Tällä tavoin mahdollinen epäkohta voidaan poistaa tai tehdä ainakin asianmukainen suojaus.
Jatkuva työympäristön tarkkailu ja vaarojen tunnistaminen sekä niistä ilmoittaminen on parasta ennaltaehkäisevää
työturvallisuustyötä.
Samainen indeksi on otettu käyttöön myös
sellutehtaalla puunkäsittelyn alueella.
Työnantaja on myös sitoutunut tosissaan
tapaturmien ennalta ehkäisyyn ja se tarkoittaa että työturvallisuusasiat käsitellään
niin tehtaiden johtoryhmissä kuin kaukaan
johtoryhmässäkin ensimmäisenä asiana.
Johdon sitoutuminen tarkoittaa myös sitä,
että käytössä on resursseja asioden hoitoon.
Työterveyshuolto on tärkeä osa työhyvinvointia.
Meillä on oma terveysasema ja terveydenhoitohenkilöstön
työpaikkakäynnit
ovat osa ennakoivaa työterveyshuoltoa.
Lääkäreiden ja hoitajien on tiedettävä
olosuhteet joissa työntekijät työtään
tekevät.
Mielestäni olisi tärkeää, että oman
terveysaseman toiminta jatkuu.

Kesä on alussa ja meille saapuu suuri
Toimikunnan ja omasta puolestani haluan joukko nuoria kesätyöntekijöitä. Toitoivottaa
ammattiosaston
jäsenille vottavasti he saavat oikeata opastusta
"vanhoilta tekijöiltä", eivätkä ota turhia
perheineen hyvää ja lämmintä kesää.
riskejä.
Pertti Lallo
Turvallista ja aurinkoista kesää kaikille!

Seppo

2007-07-13

Seppo Heikkilä ja Veli-Markku Leinonen kunniajäseniksi

Paperiliitton

kesäkuussa myöntämät
kultaiset
ansiomerkit
luovutettiin
Lauritsalan osasto 44:n jäsenille Seppo
Heikkilälle ja Veli-Markku Leinoselle.
Samalla molemmat saivat SAK:n
kultaisen ansiomerkin.
Tilaisuuden avannut osaston puheenjohtaja Pertti Lallon totesi, että
molempien rooli ammattiosastossa on
ollut merkittävä. He ovat toimineet
vuosikymmeniä erilaisissa tehtävissä ja
antaneet näin panoksensa koko ay -liikkeelle.

Veli-Markku Leinonen ja Seppo Heikkilä

Seppo Heikkilä vaikutti vuosikaudet aktiivisesti ammattiosaston

tehtävissä ja toimi osaston puheenjohtajana ennen
jättäytymistään pois työelämästä.
-Silloin aikanaan nuorisojaostossa toimiminen oli kenties sitä parasta aikaa. Toivon nytkin nuoria mukaan toimintaan,
ettei käy niin, että ay -liike menee polvilleen.

Savitaipaleen mies ei enää kaupunkiin kaipaa
Siirryttyään pois työelämästä hän jätti myös kunnalliset luottamustehtävät muiden hoidettavaksi.
- Kun ne kerralla jättää, niin ei tule vastaan sitä, että jos vaikka nyt vielä tämän kerran.
Kalasteleminen on harrastus, joka vie miehen ajan, eikä minkäänlaista aikataulutettua hommaa muutoinkaan enää ole.
Tätä nykyä Savitaipaleella asuva Heikkilä sanoo käyvänsä kaupungissa ehkä kolme neljä kertaa vuodessa.
- Palvelut Savitaipaleella ovat loistavassa kunnossa. Esimerkiksi terveyspuoli ja vanhusten hoitoon ja palveluihin
liittyvät asiat eivät Heikkilän mukaan voisi oikeastaan paremmin olla.

Vemi hoitaa kuntoaan parketilla

Veli-Markku ”Vemi” Leinonen tuli aikanaan Jääskeläisen Matin houkutte-lemana mukaan ay -hommiin. Liittoon hän
on liittynyt vuonna 1966. Nuorisojaostosta alakanut aktiivisuus poiki erilaisia tehtäviä aina työsaran päättymiseen asti;
Kuuluminen vuosikaudet ammattiosaston toimikuntaan, toimiminen osaston luottamusmiehenä sekä keskeisessä
tehtävässä, osaston taloudenhoitajana.
- Minut valittiin v. -73 tiedotussiheeriksi, mutta en ehtinyt toimia siinä tehtävässä, kun siirryin joksikin aikaa
Joutsenon Pulpille.
Omakotitalossa Lauritsalassa asustelevan Leinosen harrastuksiin kuuluvat pääasiassa tanssiminen ja kaikenlainen
kuntoilu.
Myös mökillä olemiseen riittää nykyisin mukavasti aikaa.

Kunniajäsenyyden ja ansiomerkkien saamisen kriteerit ovat SAK:laisista liitoista ehkä tiukimmat paperiliitossa.
Merkin saamisen perusedellytyksenä on 40 vuoden jäsenyys liitossa. Lisäksi sinä aikana tulee toimia vähintään
kymmenen vuotta aktiivisesti keskeisissä ammattiyhdistystehtävissä.
Kunniajäsenyyksiä hakevat ammattiosastot ja ne myöntää Paperiliiton liittovaltuusto.
Tilaisuudessa jaetun SAK:n kultaisen ansiomerkin saannin edellytyksenä on, että henkilölle on aiemmin myönnetty
liittonsa kunniajäsenyys.
TEKSTI JA KUVA: PAULI VENTO

MARKO, SANNA JA ANSSI

KESÄDUUNI 2007

Kesäduuni -palstalla vierailee tänä vuonna kolme nuorta. Kaksi heistä, Marko Toikka ja
Anssi Sinkkonen ovat uusia tuttavuuksia Kaukaalla. Sensijaan Sanna Suoanttilalle kesä on
on jo kahdeksas.
Mitä näille nuorille kuuluu, siitä kävimme juhannuksen tietämillä ottamassa selvää...
MARKO TOIKKA

SANNA SUOANTTILA

ANSSI

Marko Toikalle,

19 kesäpesti on ensimmäisen Kaukaalla. Kunnossapitohommat
päälläreillä sujuvat kuitenkin jo melko
mallikkaasti.

Sanna, 25

Anssin, 22

Markon mielestä tehtaalle kannattaa
pyrkiä, vaikka ei heti tärppäisikään.
Mies on työhönsä tyytyväinen ja siksi
toivookin vielä joskus pysyvämpääkin
tekemistä.

Sannan mielestä joka hommassa on hyvät
ja huonot puolensa.Väen vähentyminen on
vaikuttanut sen verran ilmapiiriin, että kireyttä on hänen mielestään havaittavissa
aiempia vuosia enemmän...

Ammattiliittoon hän sanoo liittyvänsä siinä
vaiheessa, kun vakituisempi työpaikka
tulee tarjolle.

Sanna hieman ihmettelee miksi ei ole voinut liittyä oman alansa liittoon, vaan
joutuu PAM-laisena itse jäsenmaksunsa
maksamaan.

∗

∗

∗

Mitä teet työksesi?
Olen laitosmiehen apulaisena
tyskoneilla
Monesko kesä menossa?
kesää Kaukaalla

päällys-

Miten kesä on ylipäätään mennyt?
Töissä tiiviisti ja muu aika kavereiden
kanssa
Oletko ehtinyt matkustella tai bailata?
Big bändeillä käväistiin ja satamassa
kattomassa Kotiteollisuutta.
Lähitulevaisuus? Talvesta ei ole mitään
tietoa. Toivottavasti olisi töitä.
Tulevaisuus? Hyvä työpaikka ja terveys
ovat etusijalla.
Kysy jotain itseltäsi!
Koska löydänkään sen elämäni naisen?
Ehkäpä joskus hamassa tulevaisuudessa!

kesäduunipaikka on soodakattilalaitoksella.
Energiatekniikkaa
opiskelevalle nuorelle se on hyvä valinta.
Kotkalainen Anssi rakastaa merta. Hän
haaveilee haasteellisesta tulevaisuudesta.
Ison yhteisön ongelmaksi hän on kokenut
sen, että ellei ole itse aktiivinen, moni
asia saattaa jäädä epäselväksi.
∗

∗

∗

Mitä teet työksesi? Olen harjoittelijana
täällä Kaukaalla, ensin kunnossapitopuolella ja nyt soodakattilalla.
Tuuraushommiakin on kenties tulossa.

∗ ∗ ∗.
Monesko kesä menossa? Kaukaalla
Mitä teet työksesi? Oon hylsynsahaajana ensimmäistä kertaa.

Monesko kesä on menossa?
Ensimmäistä Kahdeksas. Tässä hommassa nyt kolmatta
kesää.

Harrastukset? Kalastusta ja autojen rakentelua

Terveiset? Työkavereille!

kuuluu niihin, jotka ovat viettäneet verkkoaidan takana jo useamman
kesän. Hän on aiemmin työskennellyt
mm. rullamiehenä.

SINKKONEN

Harrastukset? Laulaminen ja koira. Tällä
hetkellä tosin talon remontointi tulee varmaankin ykkösenä.

Harrastukset? Harrastan kilpaammuntaa. Sen muun ajan vie kyllä opiskelu.
Miten kesä on ylipäätään mennyt?
Nopeasti, tekemistä on riittänyt. Lähinnä
työssä, varsinkin nyt kun oon vuoron
mukana.

Miten kesä on ylipäätään mennyt?
Oletko ehtinyt matkustella tai bailata?
Aika nopeasti. Ainakin näin työn puitteissa Meripäivillä tuli kavereiden kanssa
varsin lämpimästikin!
käväistyä. Muutapa ei tähän kesään ole
oikeastaan mahtunutkaan, koska työ on
Oletko ehtinyt matkustella tai bailata?
ollut etu-sijalla.
En vielä, mutta länsirannikolle ollaan
kohtapuolin menossa.
Lähitulevaisuus? Syksy lähestyy vääjäämättä. Ainahan sitä toivoo tietysti, et hommat jatkuisivat...

Lähitulevaisuus? Opiskelut energiatekniikan parissa jatkuvat.
Tulevaisuus? Mielenkiintoisia työtehtäviä ja haasteellisuuttta elämään.

Tulevaisuus? Katsotaan avoimin mielin

Kysy jotakin itseltäsi!

Kysy jotain itseltäsi!

-

Mitä haluaisin tehdä kun menen kohta
kotiin? Mennä päiväunille. Toivottavasti
toteutuu....!

Terveiset? Kavereille!

Terveiset? Kaikille!

KYLÄ KAIKUU
2007-06-12

1. Kylä Kaikuu 9.-10.6 Lauritsalassa

Musiikki- ja kulttuuritapahtuma Kylä Kaikuu sai kohtalaisesti lauritsalalaisialiikkeelle lauantaina.
Päivän mittaan Luukkaantorin esiintymislavalla kuultiin ja nähtiin aimo annos kulttuuria.
Väenpaljoudesta ei kuitenkaan voinut puhua, liekö helle verottanut vai nimekkäiden esiintyjien
puuttuminen. Puoliltapäivin tarjoiltiin lapsille kasvomaalausta, sirkustemppuja, Harria ja
Hevosia, tanssiesityksiä, nuorisoteatteria, taikuri...

Puheita
Ennen lastentapahtumaa
tilaisuus avattiin arvonsa
mukaisesti puheiden, soitttokunnan ja kuorolaulun
keinoin.Asukasyhdistyksen
puheenjohtaja Jari Nilosaari
patisti ihmisiä ottamaan
rohkeasti yhteyttä.

Bändikoululaisten taidonnäytteet päivän
parasta antia
Iltakuuden jälkeen aika oli pyhitetty nuorisomusiikille. Capoeira,
musiikkispektaakkeli toi alkuun tuulahduksen rituaalitanssista.
Tämä paikallinen Quilombo -ryhmä koostuu soittajista, laulajista
ja taistelijatanssijoista.

-Kun osa asukasyhdistyksen jäsenistä on kaupungin päättävissä elimissä
mukana, niin terveiset
varmasti menevät perille.

Kun kylärock viimein
käynnistyi lavalle
nousivat Taidekoulu
Estradin bändikoululaiset.

Nilosaari toivoi samalla ihmisiä mukaan myös itse toimintaan.
-asukasyhdistyksen uudistuva toiminta vaatii uusia ideoita ja
ihmisiä.

Fearless vakuutti
osaamisellaan
Bändien jäsenet olivat
vielä varsin nuoria,
mutta soitto oli hyvin hanskassa. Nuori kulttuuri
-musiikkitapahtumassa keväällä palkittu Fearless ainakin osoitti,
ettei harjoittelu ole hukkaan heitettyä hommaa. Bändi heitti kelpo
setin, soitti hyvin ja lauloi vielä paremmin.

Kaupungin terveiset tilaisuuteen toi kaupunginjohtaja Seppo
Miettinen.

Musaa
Iltapäivään mahtui
svengimusaa ja
vuosikymmenten
takaista
rokkisoitantaa.
Paikallisväri näkyi
jollakin tavalla miltei
joka soittajassa. Lievimmillään siten, että on joskus sattunut
käymään paikallisessa ruokakaupassa.

LASTENLEIRI 2.-6. 7.2007

Lapset leireilivät Venäjänsaaressa
Neljä poikaa Arttu, Saku, Lari ja Simo istuskelevat tyytyväisen
oloisena taukokivellä. Menossa ovat leiriolympialaiset ja juuri nyt
tyttöjen vuoro nakella käpyjä muoviämpäriin.
Simolle leiri on ensimmäinen. Toisilla takana on jo muutama
leirikesä.
-Mukavaa on ollut! kuuluu kaikkien suusta. On kisailtu, saunottu
ja tietenkin uitu.
-Uiminen on parasta, sanoo Saku.
Kaupungissa useimpien vapaa-aikaan kuuluvia pleikkareita ja
tietokoneita eivät pojat leiriviikon aikana ikävöi.
-Täällä on niin paljon tekemistä, ettei oo tullu ees mieleen,
toteaa yksi nelikosta
Kun touhua ja tekemistä riittää pitkin päivää, maistuu myöskin
ruoka leiriläisille.
-Ruoka on ollut tosi hyvää!
Tyttöjen käpykisa on ohi. Alkamassa on poikien vuoro katsoa kuka kukin on.

Lotta Gerdtin, 8, kävyt eivät tällä kertaa ämpäriä oikein tavoittaneet,
mutta jokunen toki sinnekin kopsahti. Reippaan oloinen pikkuneiti ei
ollut kuitenkaan ohiheitoista juuri moksiskaan.
Lotalle leirikesä on toinen. Myös hänen mielestään uiminen taitaa olla
kaikkein kivinta.
-Kaverit on kivoja kans!
Lotta lupasikin tulla leirille uudestaan ensi kesänä.

Aivan kuten Lotta, myöskin tämän sisko, Venla ja kaveri,
Erika ovat hekin mukana toista kertaa. Molempien mielestä
leiriolympialaisissa on kivaa, mutta myöntävät odottavansa
innolla iltaa.
Silloin järjestetään nimittäin disko. Tyttöjen mielestä se on
ehdottomasti leirin kohokohta.
-Disko on hauskinta!

Leiriohjaaja Minna Vilhusen mielestä kulunut viikko on
täyttänyt kaikin puolin odotukset. Menossa on viidestoista
kesä ohjaajana, joten kokemusta on.
-Kaikkiaan leirejä on kertynyt 28, ensin leiriläisenä ja sitten ohjaajana.
Koulumaailmassa talvikaudet työskentelevän Minnan kesään kuuluu
leiriviikon lisäksi muun muassa matkustelemista ja lomailua, kuten
kunnon kesään pitääkin kuulua.
Apuna Minnalla touhuavat ensimmäistä kesää Hiltusen sisarukset, Mira ja
Mika.
Tämän vuoden leirillä lapsia on mukana yhteensä kaksikymmentä, joukossa
ensikertalaisia peräti kuusi.
TEKSTI JA KUVAT: PAULI VENTO NIINA VENTO

VETERAANILEIRI

Vanhemman väen leiri
Venäjänsaaressa
16.-20.7.2007

VETERAANILEIRI heinäkuun puolivälissä järjestettävä leiri Venäjänsaaressa
Leiri on tarkoitettu osaston eläkeläisjäsenille
Leirille mahtuu n. 16 osallistujaa
Leiriläisille tarjotaan kuljetus, majoitus ja ruokailut

Veteraanileirien perinne jatkui
taas, kun kuusitoista iloista
eläkeläistä
vietti
viikon
saaressa, täysihoidossa.

Kiireelle

sai viitata kintaalla
Venäjänsaaren
leppoisissa
leiritunnelmissa. Kuusitoista jo
työelämänsä päättänyttä, monen
kokemuksen
läpi
käynyttä
kaukaalaista sai kaipaamaansa
aktiviteettia.
Toisilla
se
tarkoitti
kohon
killuttamista
ahventen
iloksi
rantavedessä,
toisilla
taas
mustikanpoimintaa.
Illan tullen saatettiin pelata
leiriläisten lempipeliä, mölkkyä,
pistää tanssiksi tai rupatella niitä
näitä
mökin
terassilla
ja
grillinuotiolla.
Aivan yhtä hienoa leirisäätä,
kuin lasten leiriviikolla ei ollut
tarjolla, mutta lämmintä kuitenkin Lounashetki lähestyy. Herrat vasemmalta Markku
riitti.
Korttela, Leo Juuti ja Pauli Moisio

Tuulikki Tomppo ja Leena Salmi

Huussikujan
hurjalla 80
lasissa

Venäjänsaaren

Vaikka leirillä ei ollutkaan ns.
ohjattua
toimintaa,
ei
kenenkään aika pitkäksi ehtinyt
käydä.
Ympärillä oli tuttuja vuosien
takaa ja ellei ollut tuttuja, nyt oli
viikko hyvää aikaa tutustua.
Leena Salmen ja Tuulikki
Tompon mielestä veteraanileiri
nimenä ei anna ihan oikeaa
kuvaa viikosta.
- vanhemman väen leiri tai
ikääntyvien
ihmisten
viikko
sopisivat
paremmin.
Eihän
täällä enää edes ole kovin
montaa ns. veteraania.
Oli leirin nimenä mikä tahansa,
niitä
halutaan
pidettävän
jatkossakin. Viikosta jää monta
hyvää muistoa.
- Leirin sosiaalinen anti on
merkittävä.
TEKSTI JA KUVAT: PAULI VENTO

leirihistorian läpi kolunneelle
"huussikujan
hurjalle",
Pauli
Moisiolle tämä on tuttua hommaa.
Porukkaa on mennyt ja tullut, mutta Pauli
tulee saareen joka kesä aina vaan
uudestaan.
Keskustassa asuva, huhtikuussa 80 vuotta
täyttänyt Moisio vaikuttaa yhä varsin
hyväkuntoiselta.
Sopivassa
suhteessa
ruokaa
ja
liikkumista, ei sen kummempaa.
Mies tekee aina aamuisin kävelylenkin ja
sanoo, etteivät paikat ilman sitä vetreinä
pysy.
Moisio on tuttu näky Pesäysien naisten
pelien
lehtereillä.
Koripalloa
ja
salibandyäkin tulee käytyä katsomassa,
mutta...
- ...naisten pesäpallo on se ehdoton
ykkösjuttu.

Pauli

Moision 40 vuotta kestänyt
komennus Kaukaalla alkoi aikoinaan
"pässisakissa",
sen
kapearaiteisen
rautatien vielä mutkitellessa tehdasalueella.
Laivaporukan ja alasellulla vietettyjen
vuosien jalkeen hän päätyi lopulta
rakennuspuolelle, jossa vierähtikin aikaa
eläkkeelle siirtymiseen asti, vuoteen 1984.

Venäjänsaaren
talkkari
tentissä
♦Veikko "Vessi"
Eerikäinen
♦57 vuotta
♦Naimisissa, neljä lasta,
lentäneet jo pois pesästä
♦Työvuosia Kaukaalla 35 v.
♦Eäkkeelle v.2006 lopulla
Vessi aloitti talkkarin hommat Venäjänsaaressa ennen kuluvan kesäkauden
alkua.
Vietätkö kesän saaressa?
- Kyllä se kesä täällä menee
Entä sitten, kun kesä on ohi?
- Pilkillä ja metsästämisen merkeissä...
Onko talkkarin homma käynnistynyt
hyvin? -Kyllä! Porukka on ollut hyvää!
Juhannus meni esimerkiksi mainiosti.
- Tervetuloa vaan saareen!
Mitä toiveita?
-Leirit voisi järjestää perättäisinä viikkoina.
Ihan käytännön syistä.
Ei tarvitsisi enää kiikutella tavaroita edestakaisin ja emännätkin olisivat mielellään
yhtämittaa.
-Leirien välisellä viikolla ei ole muutenkaan varauksia.

KOLUMNI
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Vuosi viestejä verkossa
Tiedottaminen näillä nettisivuilla aloitettiin melko
tarkalleen vuosi sitten. Paperiliiton sivupohjia apuna
käyttäen ovat osaston asiat olleet siitä lähtien jokaisen
luettavissa.
Etsimättäkin löytyy asioita, joiden tekeminen olisi
voinut olla myös toisenlaista, mutta näin nyt kuitenkin edettiin. Tehtyä ei saa tekemättömäksi.
Valmiiseen, pääkäyttäjän kehyksillä varustettuun
formaattiin turvautuminen ei ollut välttämättä paras
mahdollinen valinta. Helpoin tavallaan kuitenkin.
Helpon tavan haittapuolista saa myöskin hieman
kärsiä, yhtä lailla käyttäjä kuin tiedon tuottajakin.
Pendelöinti puolivahingossa osaston ja liiton sivujen
välillä suututti sunnuntaisurfaajaa. Haitta on nyt pois
päiväjärjestyksestä.
Vanha sanonta kuuluu: Tikulla silti silmään sitä, joka
vanhoja muistelee!
Tiedon jakaminen verkon välityksellä ei ole mitään
haihattelua, saati itsetarkoitus.
Edut vaan ovat sen verran ylivertaiset, ettei
mahdollisuutta kannata käyttämättä jättää. Perinteitä
kunni-oittavalle merkki tiedottajan varmasta
aktiivisuudesta saattaisi olla kaverin näkeminen
juoksentelemassa nastalaatikko rintataskussaan Anelosia ilmoitustauluille napomassa.
Miksi ihmeessä?
Tietoa tänä päivänä on tarjolla runsaasti. Jonnin joutavaa juttua pursuaa joka tuutista. Aina ei tahdo
erottaa, mikä on totta, mikä ei.
Verkkomedialla on siis yllätys, yllätys huonojakin
puolia! Suurimpia niistä tuo asioiden mieletön tulva.
Toden ja toisarvoisen tiedon sekamelska.
Savolaistaidoista saattaisi olla apua, kun seasta totuuksia
seuloo.
Ammattiosastossa tiedottaminen perustuu
laadittuihin pelisääntöihin.
Tiedotetaan siitä, mistä on sovittu. Toimikunnassa
tehdyistä päätöksistä luottamusmiesten antamista
tiedotustehtävistä, kampanjoista, jäsenpalveluista jne.
 
Jotta verkkoviestinnän työkalusta, netistä, ei
kuitenkaan tulisi pelkkä ilmoitustaulu, löytyy sivuilta
myös kaikenlaista muutakin oheismateriaalia, liittyen
esimerkiksi vapaa-aikaan ja harrastuksiin.

Lomamuistot talteen -teemalla esimerkiksi halutaan
jäsenistöä tänä kesänä mukaan tekemään mielenkiintoista osaa sivustossa.
Kaiken ei aina tarvitse olla kaikkia kiinnostavaa.
Mahdollisuus kuitenkin saa olla olemassa. Tarkoitus on
tarjota jutun juurta mahdollisimman monelle
ja tuoda se purtavaksi kiinnostavalla tavalla.
Mielenkiinnon herättäminen, vuoropuheluun pääsy
jäsenistön kanssa on melkoinen haaste. Palautteen
antamisella on tässä hyvin tärkeä tehtävä.
 
Toinen vanha sanonta: Tieto ei kulje, pitää sekin
valitettavasti paikkansa.
Kysymykseen ei tältäkään istumalta selkeän yksiselitteistä vastausta löydy.
Tiedon tarjonnasta, pitäisikö sanoa puutteesta asian en
uskoisi johtuvan. Pelivälineitä kun on jaossa sen verran,
että niiden turvin viestin perille menon luulisi olevan aika
tavalla valmista pässin lihaa !
Tieto kulkee, mutta miksi se ei sitten tavoita? Eivätkö
odotusarvot osukaan kohdalleen. Onko niitä edes
olemassa ?
Hyviä ja helvetin huonoja uutisia on helppo levitellä.
Väliin jäävien perusjuttujen sisältämän viestin perille
toimittaminen voi viedä viestinviejältä mehut.
Se tieto kun tavoittaa, mikä kiinnostaa!
Niin tai näin, meidän tulee varmistaa, että tiedon saanti
vastakin olisi turvattua ja käytettävissä oikeaan aikaan,
varmana ja luotettavana.
Täsmätietoa tärkeistä asioista välitetään ilmoitustauluilla, KaukasNetissä, osaston kotisivuilla, sähköpostitse ja tarvittaessa myös matkapuhelimen välityksellä. Säännöllisesti päivitettyä tietoa löytyy näiltä
kotisivuilta.
Toimikunta järjestää lisäksi tilaisuuksia, kun asiat niin
vaativat. Sieltä saatavan tiedon turvin voi varmasti
välttää huhumyllyissä pyörimisen.
Tietoa siis joko saa tai sitä on mahdollisuus itse hakea.
Verkosta asiat löydät mihin vuorokauden aikaan tahansa,
niin työssä kuin kotonakin!
Kannattaa katsella !

Pauli Vento

tuplanelonen@netti.fi
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hotelli viru

Matkan hinta 50 euroa/henkilö 2 hengen huoneissa, aamiaisella (1/ hh lisämaksusta +53 euroa)
La 24.11.2007
lähtö Lappeenrannasta klo 5.30
laiva Tallink Star lähtee Helsingistä klo 10.30 (matka-aika 2h)
Su 25.11.2007
laiva Tallink Superfast Ferries lähtee Tallinnasta klo. 16.15 (matka-aika 2,5h)
Paluu Lappeenrantaan n. klo. 22
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