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Lisääntyneet
    lomautukset
         ja irtisanomiset
                 ovat ruuhkauttaneet
                             Paperityöväen Työttömyyskassan.

                                                      Pyrimme tehostamaan palveluamme.
                                                                                             Toivomme kärsivällisyyttä…
                                                                                                                                                                                                                       Terveisin: Paperiliitto

   sisältää mm.

☹ PIIRIEN YHTEISPALAVERI POHTI ALAN NÄKYMIÄ…

☺ SENIORIT PALAAMASSA TAKAISIN KEHIIN…

☺ NUORIA NUORTEN KEINOIN TOIMINTAAN…

☺ KAUKAALAISILLE LIITON MESTARUUKSIA…



Synkkä tilanne alalla mietitytti
Inkeroisten tapaamisessa
Paperiteollisuuden  nykytilaa  puntaroitiin 
helmikuun  alussa  Kymen  ja  Saimaan  piirien 
yhteispalaverissa Inkeroisissa.

Kokousväki  peräänkuulutti  yhteiskunnalta 
samansuuntaista  tukea mitä kaltoin  kohdelluille 
paperi-paikkakunnille  muualla  päin Suomea  on 
annettu.

Kymi-Saimaa alueyhteistyötä vetävä StoraEnson 
pääluottamusmies   Ilkka  N o k e l a i n e n 
ihmetteli  maakuntien omien vaikuttajien toimia.
-Onko jopa niin,  että  alueen  edunvalvojilta  on 
evätty  pääsy  kamareihin,  joissa  päätöksiä 
tehdään.

A&Y
Kunnossapitokenttää    ravisteleva 
ulkoistamis-aalto  senkun  jatkuu.  Parissa 
viikossa  kirosanaksi   muut-tuneen  Eforan 
ilmoitus   YT  -neuvotteluista  antaa osviittaa 
työnantajapuolen toimintatavoista
Parin  ison  toimijan   ABB:n   ja   YIT:n 
vastuulle   ollaan  ajan myötä  siirtämässä  iso 
osa alan kunnossapitotöistä.
Merkittävä  joukko  paperiliittoon   kuuluvista 
kunnossapitotyöntekijöistä  tullee  sen  myötä 
pakkosiirtymään   -  halusipa  taikka  ei   - 
teknologiasopimuksen piiriin.
Liiton näkövinkkelistä  katsottuna kehityksen 
suunta saattaa heikentää merkittävästi paperi-
liittolaista ay -kenttää.

Alueyhteistyökokouksessa  alustajina toimivat 
Rainer  H ä g g b l o m ,  Häggblom&  Partners 
Oy:stä,  StoraEnson  Anjalankosken  paikallis-
johtaja  Mikko  J o k i o  ja  Paperiliiton 
puheenjohtaja Jouko A h o n e n .

Inkeroisten  tapaamiseen  osallistui   yli  60 
paperi-liittolaista ay -vaikuttajaa.

Valtion  tukitoimet  esimerkiksi  Kotka-Haminan 
seudulle ovat   tähän  mennessä   olleet   varsin 
vaatimattomia,    muista  uhan  alla  olevista 
paikka-kunnista puhumattakaan. 

Koulutusta  lomautuksien  sijaan  tsunamin 
mittoihin  paisuneen   lomautusbuumin  sijaan 
paperiliittolaiset   toiveissa  on  henkilöstön 
kehittämistä  ja   koulutusten    järjestämistä 
tilauskantojen   ollessa  alhaalla.    Käynnin 
aikaisten   koulutuksien   järjestämisessä  on 
tunnetusti koko ajan ongelmia.
Sen ongelman  paikkaamiseen  pulpettikoulutuk-
sella olisi nyt oiva tilaisuus.

Lisää on luvassa! 
Tehtaiden ja konelinjojen  alasajoille  tai lomau-
tuksille  ei 
loppua  ole 
näköpiirissä 
Tuloskuntonsa
kanssa 
painiskelevat 
metsäjätit  ovat 
toistuvasti 
ilmoittaneet 
väen vähennystarpeista ja uusista lomautuksista.
Rakennemuutosta ollaan viemässä eteenpäin ko-
valla kädellä. Sen jäljet näkyvät vielä pitkään.
-Nousun  alkaessa  meillä  on  vahva  toiminta-
ympäristö  ja  kyky  menestyä,  kuitataan 
työnantajan leiristä.

Seniorit 
mukaan 
toimintaan 

Työelämästä   pois 
jääneet  aktiivit 
ovat  kokoamassa 
rivejään.  Imatralla 
toimii   aktiivinen 
Senioriklubi.
Se järjestää  luen-
toja,  matkoja   sekä    tutustumistilaisuuksia 
kym-menpäisin joukoin.
Toimintaa    kokousväelle    esitelleen   ex- 
työ-suojeluvaltuutetun Pirkko R i n k i s e n 
mukaan  Senioriklubi  haluaa  pitää  auki 
yhteyden monille  tärkeään, elämänmittaiseen 
toimintaan ay -liikkeessä.
Useimmilla  paikkakunnilla  järjestettyä 
senioritoimintaa  ei  ole,   eikä  toimiminen 
paikkakunnan muissa eläkeläiskerhoissa jaksa 
innostaa.
Kiinnostus oman alan  seniorien keskinäiseen 
kanssakäymiseen on kasvamassa.
Ammattiosastoilta  on   luvassa   tukea 
toiminnan pyörittämiseen. 
Kokous    päättikin   kutsua   senioriedustajia 
seuraavaan työvaliokunnan tapaamiseen.

UPM:n paperiliittolaisilta 
kannanotto YT-menettelyyn

UPM:n  paperiliittolaiset  ammattiosastot 
käsittelivät   kokouksessaan  24.10.2009 
meneillään olevaa YT-menettelyä.
UPM:ää  on  tähän  asti  pidetty  hyvänä  ja 
arvostettuna työpaikkana, mutta nyt tämä
käsitys on muuttunut.
Yhtiö  on  käsitellyt  henkilöstöään  viime 
vuosina  pörssikurssien  pyörteissä  kovalla 
kädellä.

Henkilöstön  vähennykset  ja  tehtaiden 
alasajot  tuntuvat  yhä  vaan  jatkuvan. 
Ammattiosastot  eivät  tule  hyväksymään 
kovia irtisanomisia.
Edellytämme, että jokaiselle löytyy ratkai-su, 
sijoittamalla heidät joko uuteen tehtävään tai 
kouluttamalla uuteen ammattiin. 

Ammattiosastot  ovat  valmiita  neuvot-
telemaan  ja  etsimään  ratkaisuja,  jos  tämä 
tehdään  aidossa  yhteistyössä  henkilöstön 
kanssa.
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Nuorille tilausta
Lappeenrannan  seudullakin  nuoret  karttelevat 
ammattiosaston toimintaa.
-Sama  ilmiö  näkyy  kaikessa  vapaaehtoistoi- 
minnassa   -   verenluovutuksesta  lähtien.  Ei 
kiinnosta, harmittelee Veli-Matti P u l l i a ine n . 

Kaukaalla  on  kyllä  koetettu  aktivoida.  Sauna-
iltaan  porukkaa  tuli  jonkin  verran,  mutta 
rockkonserttiin  löytyi   vain kourallinen  lähti-
jöitä.

Kotasaaren ja Hyötiön 
saunoilla uudet isännät,
mutta vanha varauskäytäntö

Ammattiosaston   hallintaan vuoden alusta 
siirtyneet henkilöstösaunat Kotasaaressa ja 
Hyötiössä  (= ent. toimihenkilösauna) ovat, 
kuten tähänkin asti kaikkien  kaukaalaisten 
varattavissa.
Kotasaaren 2-sauna on kuntonsa vuoksi sen 
sijaan toistaiseksi pois käytöstä.

Varauskäytäntöön ei ole tehty muutoksia.

Tarkennuksia Nelospirttien 
varauskäytäntöön
Ammattiosaston  toimikunta  teki  tarkennuksia 
Venäjänsaaressa  sijaitsevan  virkistyspaikan 
varauskäytäntöön.
Aiemman käytännön sallimia jatkovarauksia
puhelimitse  ei  enää  voi  tehdä,  vaan  kaikki 
varaukset  on  tehtävä  henkilökohtaisesti  Kau-
kaan Teboililla.
Toinen merkittävä muutos on varausviikon jäl-
keinen karenssi, jolla toivon mukaan taklataan 
kesäviettopaikan käyttäminen  kesäasuntona.
Nelospirttien vuokriinkin tehtiin pieni korotus
mutta hinnat ovat silti varsin edulliset.
Pikkumökin hinta on korotuksen jälkeen viisi
ja Iso-Höyryn kymmenen euroa vuorokaudelta

Elokuussa Lappeenrannassa pidettävien ku-
ninkuusravien ajaksi Nelospirtit on varattu 
Paperiliiton toimistoväen käyttöön.

-   Vaikka   oli  T e r ä s b e t o n i k i n   esiin-
tymässä.  Aika  ihmeellistä,  kun   meillä  on 
sentään    kymmeniä  alle  30-vuotiaita  työn-
tekijöitä, sanoo Jani La i t i ne n .
Papatkaan eivät   ole Lappeenrannassa esteenä.
-Nuoriso on  otettu aina   avosydämin toimin-
taan mukaan, kiittää Pulliainen.
Keurusselälle  liiton  järjestökurssille  nuoret 
miehet  tulivat  etsimään  uusia  ideoita  ja 
ajatuksia. 

 

   
     penkkariterveisiä  hallituksen oikealle laidalle

-Kehittämistä  tarvitaan.  Saunaillan  ilmainen 
olut kun ei riitä aktivoimaan ihmisiä.

LÄHDE: PAPERILIITTO –LEHTI

         

         

Kevättä rinnassa...
Telkkari tulvii aivan järjetöntä skeidaa; Maikkari, Nelonen ja Subbari survovat tavan takaa olohuoneisiimme älytöntä 
halpisformaattikamaa ilta toisensa jälkeen - parhaaseen katseluaikaan.
Amerikan Huippumalli Haussa, Britannian Huippumalli Haussa, Suomen Huippumalli Haussa, Erilainen Huippumalli Haussa, 
Huippuhurtta Haussa...
Törkytalojakin tongitaan ja siinä sivussa laitetaan pientä kivaa kodillekin; Vinkkejä viihtyvyyteen saat tietty TV:stä; Siistiä kotia, Pientä 
pintaremonttia, Koti kauniiksi, Innoa, Joka kodin asuntomarkkinoita, Tilaa, Ihanaa pihaa...
Hiukopalaako vailla? Tunnetta voit lievittää tsekkaamalla Makuja, Kokkisotaa, Kauhukeittiötä, Mitä tänään syötäisiin...

                    ✈                      ✈                      ✈
Paikallisen paperikaupungin valtalehdessä estaripalstan ahkerimpia tekstaajia ovat olleet Ankeriaantien koiranpaskoista valittavat, 
parvekkeella tupakkaa vetäviä kyttäävät, venäläisten tonttikauppoja vastustavat ja paperimiesten palkoista kaikki perin pohjin perillä 
olevat..
Mikä ihme nätä ihmisiä oikein riivaa? Miten joku viitsii vaivata pääkoppaansa toisten asioilla? Vai onko kaikki sittenkin pelkkää feikkiä! 
Yhdet ja samat kirjoittavat nuo tutut juttunsa päivästä toiseen. Ihan kiva niiku keksiä jotain, niiku mihin tahansa tarrata.
Paperikaupungin pilvien alle saattaa toki olla pesiytynyt ihan oikeitakin idiootteja. Niitä, joiden ainoana elämäntehtävänä sattuu nyt vain 
olemaan toisten mollaaminen.

                    ✈                      ✈                      ✈
Päivän Berlusconi pari viikkoa takaperin oli, että maanjäristyksen pahoin runteleman italialaisen Abruzzon alueen ihmisten olisi 
elämäänsä helpottaakseen kannattanut suhtautua evakkomatkaansa ikäänkuin telttaretkeen.
Niinpä niin. Mediajätti Mondadorissakin rahojaan peseskellyt Berlusconi vähät välittää kansalaistensa hyvinvoinnista muutoinkaan. 
Benen printtaamon lehtiin ja katalogeihin kaukaalaisten tekemä paperia taitaa silti kelvata entiseen malliin.
Ammattikoulun paperilinjalle ei tätä nykyä taida olla järin valtavaa tunkua. Sääli, sillä alan ahdingon voisi olettaa jossain vaiheessa 
hiukka laantuvankin.

                    ✈                      ✈                      ✈
Nuorison ammatinvalintatoiveet kohdistuvat aloihin, joissa isoin odotusarvo on nopea työllistyminen.
Raskaan teollisuuden nykykäänteet eivät listoilla jyllää. Nostetta kaivataan! Taitaa kuitenkin olla, että omankin yrityksemme 
brändinluojat ovat jo aikoja sitten unohtaneet "henkilöstö on tärkein voimavaramme" -tyyppiset tulevaisuustekijät.
Auta armias jos alalla ajaudutaan tilanteeseen, jossa vuokratyöfirmamoniosaajat alkavat paperikoneitakin ajella.
Takeita ei ole, etteikö tällaista olisi jossain päin maailmaa jo tapahtunutkin.

Jani Laitinen  ja Veli-Matti Pulliainen
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Kymi-
Saimaan 
alueella 
loma-
paikkoja 
yhteishaussa
Päätös  loma  paikkojen  yhteiskäytöstä  harppasi 
aimo  askeleen,  kun   esite  alueen  ammatti-
osastojen  kesäkohteista  laitettiin  työpaikoille 
jakoon.
Lehdykässä  esitellään  kahdeksan   kaakkois-
suomalaisen  paperiammattiosaston  loma-
kohteet.

Päätöksellä toivotaan laajentavan lomapaikkojen 
käyttäjäkuntaa,  kasvattavan  käyttöasteita  sekä 
lisäävän yhteistyötä yli konsernirajojen.

Osastojen lomapaikat  sijaitsevat  vetten  äärellä; 
Meren  kainalossa  Kymenlaaksossa  ja  järvien 
sylissä Etelä-Karjalassa.
Paikoissa   voi  viettää  päivän,  viikonlopun   tai 
halutessaan   kokonaisen  viikon.   Lomailla   ja 
puuhastella  uudessa  ympäristössä  ja  tutustua 
uusiin ihmisiin.
Puitteet  omatoimiseen  mökkeilyyn ja  loman-
viettoon  kohteissa  ovat   ihan  kohdallaan. 
Hinnaltaan paikat ovat varsin edullisia.

Kohteista  löytyy  lisäksi  vaunupaikkoja 
pistokkeineen  ja  saunomismahdollisuus  sekä 
grillauspaikkoja myöskin telttailijoille.

Paperiliiton paras pilkkimies
löytyy Kaukaalta

Asko Valkendorffin Pilkiten Kuntoa -kisan 14.
sija  yleisessä  sarjassa  riitti  liiton  mestaruuteen 
Kuopiossa järjestetyissä kilpailussa.

Valkendorffin koukkuun tarttui ahvenia 3106 g 
verran. Sillä irtosi  Paperiliiton mestaruus. 
Voiton  yleisessä  sarjassa  vei  Kari  Markkanen, 
Tervosta. 4843 g saaliillaan.

Perinteikäs kilpailu  oli  samalla ammattiliittojen
Suomenmestaruuskisa.  Kilpailukalana Pohjois-
Kallaveden alueella pidetyssä kisassa oli ahven.

Kisojen parhaan tulokseen ylsi Metallin Raimo
Tuominen. Saalista pussiin kertyi neljässä tun-
nissa 6575 grammaa.
Naisten parhaasta  tuloksesta  vastasi   PAM:in
Anna-Liisa Pärnänen, 3853 g.

Osallistujia oli yhteensä 419.

Kari Koistinen
keilakisan ykkönen

Paperiliiton ammattiosastojen keilailumestaruus 
ratkottiin Simpeleellä tammikuussa. Simpeleen 
Keilaajien kaksiratainen keilahalli veti puoleensa 
58 jäsentä 11 ammattiosastosta.
Seuraavien kisojen järjestäjäksi on ilmoittautu-
nut Myllykosken osasto 35:n keilaajat. 
Simpeleellä järjestetyn turnauksen voittajaksi 
keilasi Kari Koistinen Lappeenrannan osasto 
44:stä. Toiseksi paras oli Selim Susiluoto

Kymenlaakson osastojen lomapaikat sijaitsevat 
Suomenlahden rantamilla ja Etelä-Karjalan 
osastojen lomapaikat puolestaan järviseuduilla. 
Inkeroisten ja Summan virkistyspaikat sijait-
sevat Haminan kaupungin alueella ja Kotkan 
osaston Pyhtäällä.
Imatralaisilla Kaukopään ja Tainionkosken 
osastoilla on lomapaikka Ruokolahdella, Lau-
ritsalan  osastolla Taipalsaarella,   Joutsenon 
osastolla Joutsenossa. Simpeleen osaston ke-
säpaikka sijaitsee Särkisalmella, Parikkalassa.

Myllykosken osasto 35:stä ja kolmas Kari 
Helander Kauttuan osasto 
7:stä.Joukkuekeilailussa  nelimiehisten 
joukkueiden paremmuuden vei Myllykosken 
porukka. Toiseksi  tulivat  keilaajat 
Lappeenrannasta ja kolmansia olivat Kaskisten 
osasto 3:n keilaajat.

Kaksimiehisjoukkueiden parhaat löytyivät Myl-
lykoskelta. Kakkosia olivat lappeenrantalaiset
ja kolmansia Kauttuan ammattiosaston keilaajat.

  

           palaute: tuplanelonen2netti.fi

   Yksi kuva  - enemmän kuin tuhat sanaa…
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