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Inhimillisyydestä 
pidettävä kiinni!
 

Seppo Smolander

Työntekijät  meilläkin  elävät  aikamoista 
muutosta.  Tulosta  ajatellen  sellulla  menee 
hyvin,  mutta  vaikka  paperilla  koneet  käyvät 
"haulit punaisina", ei tulosta näytä tulevan.
Meillä valmistettavista tuotelaaduista on maail- 
malla ylitarjonta ja se pitää hinnat alhaisina.
Raaka-aineiden hinnat ovat kivunneet ennätys-
korkealla. Tilanne on siltäkin osin huono.
Edellä  mainituista  syistä  johtuen  on  käyn-
nistetty säästö- ja kannattavuusohjelmia, joissa 
säästöjä  etsittäessä  jätetään  tuskin  kiveäkään 
kääntämättä.  Se  voi  tarkoittaa  samalla  työn-
tekijämäärän vähenemistä entisestään.
Kun  päivä  päivältä  pyritään  tekemään 
ennätystuotantoa pienenevällä joukolla, alkavat 
hälytyskellot väkisinkin soida.
Mihin oikeastaan ollaan matkalla?
Samaan  aikaan  työsuojeluasiat  ovat  alkaneet 
näyttää  hyviä  merkkejä.  Työnantajakin  on 
oikeasti panostanut työsuojeluun. Käsi kädessä 
nämä asiat eivät tahdo kulkea.
Mikäli kehityksen suunnaksi otetaan tuotannon 
ja tuloksen kasvattaminen entistä  vähemmällä 
väellä,  lienee  paikallaan  kysyä,kuinka  kauan 
ihmiset jaksavat ?
Merkkejä siitä, etteivät kaikki ehkä jaksa on jo 
ilmassa.
Riittää se, että näkee tuttujen, normaalioloissa 
iloisten ihmisten vakavoituvan tilanteessa, jolle 
ei itse kertakaikkiaan voi mitään.
Työnantaja saattaa  kuvitella ihmisen muuntau-
tuvan  yhden  alan  ammattilaisesta  toisen 
osaajaksi aina kun yhtiön etu edellyttää.
Toisille  tämä  kenties  käy,  mutta  ei  siltikään 
kaikille. Ihmiset oppivat aika eri tavalla ja eri 
tahtiin asioita.
Kaikilla  ei ole  ehkä  haluakaan oppia  kaikkea 
tarjolle  tuotuja  tehtäviä,  jotka  tekisivät  heistä 
tulisi ”korvaamattomia".
Sairastumistapauksissa voi  eteen tulla  monen- 
laisia  ongelmia,  pahimmillaan koko  prosessin 
alasajo.

Työpaikka on tärkeä, mutta onko se sitä aivan 
millä hinnalla hyvänsä?
Työntekijät  elävät  jatkuvan  uhan  alla. 
Säilyvätkö työpaikat? Uskallanko ottaa asunto- 
lainaa, kun perhe kasvaa?
Kysymyksiin liittyy pelkoa ja epävarmuutta.
Kyse  on  jatkuvasta  jännitystilasta  itselle 
tärkeän perusasian, työpaikan puolesta.
Vaikkakaan kysymys ei ole yksinomaan meitä 
kalvavasta  ongelmasta,  vaan  koko  toimialan, 
tuntuu se silti pahalta.

Sijoitettaessa  ihmisiä  tehtaille,  pitäisi  pyrkiä 
huolehtimaan  myös  siitä,  että  oikea  ihminen 
tulee  oikealle  paikalle.  Ellei  työ  miellytä  ja 
tuntuu  pakkotahtiselta,  jossakin  vaiheessa 
ketjun lenkki saattaa pettääkin.
Pahoinvointi näkyy ennemmin tai myöhemmin, 
esimerkiksi sairauspoissaoloina.

Työn tulisi olla sopivan haastavaa ja motivoi-
vaa Työn tuloksen tulisi näkyä.
Jokainen meistä lienee huomannut,  että viime 
vuosina tapahtuneet asiat kuten tehtaiden lopet-
tamiset, yt -menettelyt, liikkeenluovutukset jne. 
ovat lyöneet väen ällikällä.
Kaikkea  ei maalaisjärjellä meinaa ymmärtää.
Inhimillisyyden  tallautuminen 
markkina-arvojen  jalkoihin  voi 
jonakin päivänä kostautua.
Toivon kovasti, että ainakin me keskenämme 
olisimme inhimillisiä toisiamme kohtaan. 
Eritoten nyt, kun ympärillä tapahtuu varsin 
dramaattisia asioita.

Lyhytkierrolle selkeä EI!
Lyhytkierto  ei  toteudu  ainakaan  lähiaikoina 
Kaukaalla. Ei -ääniä kertyi yhteensä 231, kyllä 
–äänten jäädessä 133:een.
Selkeä enemmistö siis äänesti kokeilua vastaan 
valitsemalla   pitkää    kierron  jatkumista 
tarkoittaneen EI -vaihtoehdon.
Äänestystulos tietää sitä, että entisellä mallilla 
kolmivuorotyössä  mennään  vuodenvaihteen 
jälkeenkin.

Uurnilla kävi yhteensä  365 vuorolaista,  mikä 
tarkoittaa liki 80 prosenttia äänioikeutetuista.

Vaalipaikalla  keskustelua  kyllä  ja  ei  –vaih-
toehtojen  ympärillä  käytiin  osin  kovinkin 
sanoin.
Pitkät  vapaat,  tieto  lisävapaiden  menettämi-
sestä  ja  kesä-ajan  käynti  vuosiloma-
järjestelyineen lyhytkierrossa, mainittiin perus-
teluiksi nykymallin valintaan..

Kyllä –vaihtoehdon nimen vannovat joutuvat 
odottelemaan ainakin muutaman vuoden, sillä 
uutta äänestystä asiasta ei lähitulevaisuudessa 
todennäköisesti aiota järjestää

UUSIA KUNNIAJÄSENIÄ..

Neljälle osastolaiselle liiton kunniajäsenyys 
Paperiliiton kunniajäsenyyden saivat Tapio
Kaijansinkko,  Aarne Juutistenaho,  Osmo
Mättö ja Keijo Martikainen. Myös ammatti-
liittojen keskusjärjestö (SAK)   muisti mie-
hiä kultaisella ansiomerkillä.

Alalle uusi työehtosopimus

Paperiteollisuuteen  saatiiin kesäkuussabsaatu 
aikaan  uusi  3-vuotinen  työehtosopimus. 
Molemmat osapuolet  pitävät  syntynyttä sopi-
musta vähintäinkin kohtalaisena.
Paperin   valtuuston    imatralainen  puheen-
johtaja  Ilkka  Nokelainen luonnehti  syntynyttä 
sopimusta    sellaiseksi,   jonka   kanssa   on 
mahdollista elää.

 
JULKAISIJA: PAPERILIITON LAURITSALAN OS N:O 44
            TAITTO JA INFORMAATIO: PAULI VENTO

 

 EI ! 231    
 KYLLÄ !            133
  HYLÄTYT     1
  
  YHT                      365
  Äänioikeutettuja 460
  PROSENTTI       79,3%
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Perhepäivä 
Tykkimäellä

Sade  piiskasi  ensi minuuteista lähtien Tykki-
mäki-päivään  Lauantaina  osallistuneiden 
niskaan.  Varjot  ja  varsinkin  sadeviitat  tekivät 
hyvin  kauppansa,  sillä  laitteisiin  oli  kaikesta 
huolimatta pakko päästä.
Huvipuistossa  kun  ollaan,   silloin  huvitellaan, 
satoi tai paistoi.

Paremmalla  ilmalla  vakeä  olisi  ollut  kenties 
enemmänkin. Nyt jäätiin selvästi alle odotusten.
Toisten mielestä hyvä puoli olikin taas se, ettei
tarvinnut ainakaan turhan takia jonotella. 
Sen verran muutamia harmitti, että pyrähdykset 
suositulla  Idän pikajunalla  jäivät  sateen vuoksi 
pelkiksi haaveiksi.
Miltei  kaikki  muut  vempaimet  olivatkin  sitten 
ahkerassa käytössä.

        LEIRIKESÄ

LAPSET…
Kesän  lastenleiri  klaarattiin  läpi  aika 
vaihtelevissa  sääolosuhteissa.  21  lapsen 
joukko  vietti  juhannuksen jälkeisen viikon 
Venäjänsaaressa.
Helle ei hellinyt eikä 13C° asteinen rantave-
sikään kovin houkuttelevalta tuntunut.
Päivät  kuluivat  silti  iloisissa  merkeissä; 
kisailtiin,  askarreltiin,  saunottiin  ja  uitiin. 
"Suuri  saariseikkailu"  oli  leiriläisten 
mieleen.
Kotiin  viemisiksi  jäi  tällä  kertaa  itse 
kuvioitu leiripaita.

Ohjelmaan  kuuluivat  tuttuun  tapaan 
leiriolympialaiset  sekä  viikon  kruunannut 
leiridisko.
Ohjaajina toimivat  Minna,  Mika ja  Mira 
Hiltunen ja  leirin emäntinä  Raili  Vainikka 
ja Ritva Karelius.

KV-toimintaa käynnisteltiin
osastossa

Kaisa Puroharju-Lehtinen ja Hannu Vainikka
ovat mukana  kansainvälisyysjaoksen toimin-
nassa.
Siinä   keskitytään  UPM-EF:n   kokouksissa
-kokouksissa esille nostettuja asioita.
Kansainvälisyyden  lisääntyessä   tulevaisuus
tuo pohdittavaksi  myöskin  käytännön  työtä
omassa osastossa ja työyhteisössä.

Hannu Vainikka ja Kaisa Puroharju-Lehtinen

Vastinetta  rannekkeelle  haettiin  tosissaan  ja 
hauskaa  tuntui  olleen,  niin  lapsilla  kuin 
vanhemmillakin.
-Päivä oli ihan hyvä. Ei ollut kylmä, eikä satanut 
niin paljon, kuin viime Särkänniemen reissulla, 
summasi  päivän  antia  bussissa  kotimatkalla 
Olkkosen perheen äiti.

Perheen pojilla tuntui olleen kivaa, sillä laitteita 
ehdittiin  kuluttaa  ihan  mukavasti,  eikä 
vaatteiden  kastuminenkaan  heitä  tuntunut 
haitanneen.

Liiton  toimiston   väki  kunnioitti  piirien huvit-
telupäivää  olemalla  paikan  päällä  aina 
puheenjohtaja  Jouko  Ahosta  myöten. 
Puheenjohtajalle  huvipuistopäivän  ohjelma 
muodostui  keskustelutuokioista  jäsenistön 
kanssa. 

Tokkopa mies edes haikaili menosta huvipuiston 
kieputtimiin.

VETERAANIT…
Veteraanileiri  sujui  odotusten  mukaisesti 
hyvin  leppoisissa  merkeissä.   Aika  kului 
päivän rutiineissa,  liikunnan,  hyvän ruuan 
ja rupattelun merkeissä.
Mölkyn heitto ja  tikkakisat kuuluvat vakio-
tekemisiin, samoin omatoimisesti järjestetyt 
leiritanssit.
Leiriviikosta  on  muodostunut  isolle  osalle 
oiva  paikka  päivittää  kuluneen  vuoden 
tapahtumat  sillä  porukka  on  vuosien 
varrelta tuttua.

  

KENTÄLTÄ KUULTUA ...

Alkoholin kanssa on työväestön keskuudessa läträilty iät ja ajat. Nykytilannetta lienee tarpeetonta enempiä spekuloida. Ennen vanhaan 
kavereita jopa taluteltiin takaovesta, kun pomo ilmestyi. Työpaikoillekin valittiin tilannetta tutkailemaan erityisiä tukihenkilöitä,  hoitoon
ohjaajia, joista sittemmin kuitenkin luovuttiin.  Kävipä kerran niinkin,  että pomon tullessa paikalle tällainen hoitoon ohjaaja puhalsi kor-
keammat promillet kuin itse hoitoon ohjattava?!?

  kommentti
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Roskakalaa  tarttui 
rysään
Sisämaan  järvien  ja  vesialueiden  kuntoon  on 
alettu  kiinnittää  entistä enemmän huomiota.
Huolen  ovat  havainneet  ennen kaikkea  isoihin 
apajiin tottunet kalamiehet. Huvenneet saaliit ja 
verkkoihin  tarttuneet  pienkalat  ovat  alkaneet 
mietityttää.
Syitä  kalakannan,  ennen  kaikkea  muikun 
hiipumiseen lienee monia, mutta useimmiten
se  lienee  rehevöityminen.  Hoitamalla  oikein 
järviä, voidaan etenemistä saada kuriin.
Pohjaravinteiden  liikkeelle  lähtöä  kyetään 
hidastamaan  poistamalla  roskakalaa,  lajeja, 
joiden  ravintoa  nimenomaan  muikunmäti  on. 
Toimenpiteellä  vähennetään  samalla 
sinileväkukintojen määrää.

Paperiveteraanien  kanssa 
talkoopuuhissa

-Kelpo  saalis  ensikertalaisilta  ja  ottaen 
huomioon, että käytössä oli ainoastaan yksi 
pyydys, huomauttaa Aake Immonen.
Puolentoista  tonnin  saaliin  hävittä-
misessäkin on omat hiolensa.
Osa  kompostoitiin  luvanvaraisesti,  mutta 
suurin  osa  päätyi  paikkakunnan 
metsästäjien toimesta supikoirien suihin.
Loput  pistettiin  pannulle,  purkkiin  sekä 
täkykaloiksi  pakkaseen.  Tulevaisuudessa, 
mikäli  homma  jatkuu,  saattaa  kuvioihin 
tulla muutos.

Lappeenrantaan on piakkoin valmistumassa 
kalapakastamo  ja  todennäköisesti  se  on 
kiinnostunut tämänkin tyyppisestä kalasta.
-Oman  hankaluutensa  tietenkin  on 
kuljetuksen  aikainen  säilytys.  Matkaa  kun 
on sen verran, että jäätä pitäisi  saada heti, 
ettei  saalis  ala  pilaantumaan,  arvelevat 
miehet.  

Yhteistyöllä iso 
merkitys tuloksiin
Puhdistuspyynnin  jatkaminen  on  kaikesta 
huolimatta  ensiarvoisen  tärkeää.  He 
arvelevat,  että  muutaman  vuoden 
urakoinnilla  tulokset  ovat  kaikkien 
havaittavissa.
Hoitopyynnin vaikutukset kalakantaan ovat 
kiistattomat.
Pien-Saimaan puolella laajassa mitassa suo-

SAIMAAN PIIRIN
OSASTOT 
RIUTANSAARESSA
Saimaan piiri keräsi voimia tuleviin 
koitoksiin Riutansaaressa  tavanomaista 
keveämmissä merkeissä.

Savitaipaleen  ja  Taipalsaaren  rajamailla,  ete-
läisellä Saimaalla toimii 900 osakkaan Kuivasen 
osaskaskunta,  jossa  hoitokalastuksen  aloitta-
misesta tehtiin päätös keväällä.

Hoitokunnan  puuhamiehen  Seppo  Rahikaisen 
johdolla  hankittua  rysäpyydystä  käyttämään 
haalittiin kokoon pienehkö talkooporukka.
Kahden  kalastusalueen  liepeillä  sijaitsevan 
Paperiliiton Lauritsalan osaston Venäjänsaaren
kesäpaikkaa  ahkerasti  käyttävien  Aake 
Immosen, Veijo Kaskisen,  ”Vessi” Eerikäisen 
ja  Heikki  Halosen mukaan  tulo  talkoisiin  oli 
itsestään selvää.
Haasteena talkoisiin tuloa piti myöskin mukaan 
lähtenyt Roope Tikka.
-Kyllä sen näkee,   että tilanne on  muuttumassa. 
Särkiä,  salakoita ja lahnaa tarttuu   pyydykseen
aiempaa useammin.

Vuosikaudet  näillä  vesillä  kesäänsä  viettäneet 
miehet tuntevat paikat kuin omat taskunsa.
Toiveet  runsaammista  muikkusaaliista  ovat 
korkealla,  sillä  onhan  Lauritsalan  osastolla 
hankittuna  pyyntilupia  kesäpaikkansa  vapaa-
ajanviettäjille. 
-Kevät  on  parasta  aikaa  hoitopyynnille,  tietää 
Seppo Rahikainen.
Silloin   veden  alla  eletään  kutuaikaa,  kala 
parveilee eikä pyyntivälineet limety.
-Pienen  porukan  työ  saattaa  vaikuttaa 
mitättömältä, kysymyksessä on sentään näinkin 
laaja vesialue, yhteensä viisituhatta hehtaaria.
Saaliiksi  saatua  runsasta  puoltatoistatuhatta 
kiloa voi toden totta pitää erinomaisena.
 -Hommaa jatkettiin juhannuksen tienoille asti.

Apajalta  nousi  sitä,  mitä  haluttuunkin:  särkiä, 
kiiskejä,  salakoita  ym.  pienkalaa,  joukossa 
jonkin  verran  pannukarkeata  ahventa  sekä 
lahnaa.

ritettu   puhd i s tu s työ  elvytti  siellä  jo 
pahasti hiipumassa olleen muikkukannan.
-  Kun  muikun  mädin  syöjät  saadaan 
merkittävästi  vähenemään,  muikkukanta 
alkaa täälläkin
todennäköisesti  nopeasti  elpyä,  toteaa 
Rahikainen. 
-Mikäli  saman  aikaisesti  operoitaisiin 
laajemmalla  alueella,  tietysti  sillä  olisi 
parempi vaikutus.

Minkäänlaista  velvoitetta  kalastuskunnilla 
ei  puhdistustoimiin  siltikään  ole.  Työ  on 
vapaaehtoista,  eikä  siksi  tunnu  olevan 
yhdenkään  tuen  myöntäjän  kiinnostuksen 
kohde.
-Rysän  hinta  pyörii   puo l e n to i s t a 
tonnin  paikkeilla.  Se  tekee  osakaskunnan 
olemattomaan  kassaan  melkoisen  loven. 
Ammattimaisesti  asiaa  hoitavat  ovat  oma 
lukunsa.  Yhden  itselle  hankitun  rysän 
hinnalla eivät palkolliset pitkiä aikoja kalaa 
naaraile.

Kurssin kautta
rysäntekoon

Suunnitelmat   r ysä nva l mi s tu sku r s s in 
järjestämiseksi   ensi kevään  aikana ovat jo 
meneillään.
Se  on  tarkoitettu  toteutettavaksi 
Savitaipaleen  kansalaisopiston  kanssa. 
Asian  valmistelu  on  Rahikaisen  mukaan 
käynnissä.
-Samalla  saataisiin  siirrettyä  rysänteontaito 
nuoremmille  asiasta  kiinnostuneille.  Sen 
jälkeen laitetaan viidakkorumpu soimaan. 

Se on se keino saada ne koko laajuudessaan 
hyötykäyttöön.

    

Tallinnassa...

Moottoripyörämessuilla...

VAPAALLA
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Alueen ammattiosastot 
koolla Lappeenrannassa
Kymi/Saimaan  piirien  paperiliittolaiset 
tapasivat  Kaukaan  vapaa-aikatalolla, 
Lappeenrannassa 8.2.2008.
Kyseessä  oli  toinen  kerta  vuosi  sitten 
virallistetun alueyhteistyön merkeissä.
Tapaamiselle  oli  kirjattu  kolme  teemaa: 
Edunvalvonta,   järjestötoiminta  ja   kansain-
välisyys.
Edustettuina  olivat  kutakuinkin  kaikki  alan 
kaakkois-Suomalaiset ammattiosastot.
Pääluottamusmiehiä,  työsuojeluvaltuutettuja  ja 
muita  osastojen  toimihenkilöitä  oli  mukana 
viiitisenkymmentä.
Kokousta  johti,  Stora  Enson  Kaukopään 
pääluottamusmies Ilkka Nokelainen.
Kokouksen  päätteeksi  julkaistiin  avoin  kirje 
alueen kansanedustajille, jossa vaadittiin toimia 
metsäteollisuuden alasajon hillitsemiseksi.

Verkostoituminen 
tulevaisuuden avainsana
                                                 
Kuusankoskelainen  osasto  19.  vara-
pääluottamusmies  Juhani  Haapala uskoo 
kansainvälistymisen  kasvuun.  Hän  on 
toiminut  kymmenkunta  vuotta  UPM:n 
Eurooppa-foorumissa  sekä  työvaliokunnan 
jäsenenä                               .
-  Toiminta  on  kohtuullisella  tasolla. 
Ajankäyttö  aiheuttaa  ongelmia,  toisaalta 
edustajien sitoutumisessa  olisi parantamisen 
varaa.
Haapalan  mukaan  erilaisia  malleja  on  toi-
minnalle on paljon.
-  Henkilökohtaisesti  näkisin  maakohtaisen 
luottamushenkilön  valitsemista  yhtenä 
vaihtoehtona.

Konsernien  viimeaikaiset  toimet  saivatkin 
kielenkantimet  kuumiksi.  Stora  Enson 
shokkitoimien;  Summan  ja  Kemijärven 
tehtaiden  lakkauttamispäätösten  ohella  on 
maakunnista  varovaisestikin  arvioiden 
poistumassa satoja työpaikkoja.
Kokouksen  alle  ajoittui  lisäksi  näyttävästi 
lehtien  uutisoima  Stora  Enson  viesti 
kustannusvertailun  käynnistämisestä  kunnossa-
pitotöissä.  Sen  piiriin  kuuluu  tuhatkunta 
konsernin paperiliittolaista.

Edunvalvonnan  nykytilaa  kuvailtiin  varsin 
hektiseksi.
Alihankintaa koskevien rajoitusten poistaminen, 
lomautusten  käyttöönotto  ja  epämääräiset 
työaikajoustot ovat työnantajan vastauksia hyvin 
tehdystä työstä.
Nopean  ratkaisun  saaminen  Venäjän 
puutullikiistassakaan ei näytä olevan kiirelistan 
kärkiasioita.

Kansainvälisyyden  tulisi  tulevaisuudessa 
olla  jokapäiväistä  toimintaa  ammatti-
osastoissa.
Se ei pitäisi sisällään pelkästään yhteistyötä 
yrityksen  sisällä,  vaan  solidaarisuustyötä 
laajemminkin.
-  Kasvava  eriarvoisuus  on  vakava  uhka 
järjestäytyneelle toiminnalle, totesi Haapala.

Puutulleista Stora 
Ensolle kohtalonkysymys

Venäjän  puutullit  ovat  alueen  metsä-
teollisuudelle  likimain  kohtalonkysymys. 
Sellaiseksi tilannetta kuvaa myöskin Stora-
Enson  Kaukopään  pääluottamusmies  Ilkka 
Nokelainen.  Koivukuidun  osalta  tilanne  on 
pahin.
Nokelaisen  toiveissa  on  asian  nopea 
ratkaiseminen.
-Puunsaanti  on  keskeisenä  ongelma  Stora 
Ensolla.   Venäjän     puutulliasia tulisi saada
ratkaistua niin nopeasti kuin se käytännössä M.PUUSTELLI

Järjestötoiminnan  kehittämistä,  nuorten 
kouluttautumista  tuleviin  haasteisiin  ja 
alueellisen yhteistyön merkitystä korostettiin.
Toimintaan  mukaan  tulleisiin  nuoriin  on 
panostettava  jotta  voidaan  turvata  toiminta 
jatkossakin.

Kansainvälisyyden  lisääntyminen  näkyy  jo nyt 
konsernitason  toiminnassa.  Liittotasolla 
yhteistyön  lisääminen  eri  maiden 
veljesjärjestöjen  kanssa  on  kasvamaan  päin. 
varsinkin  EU -alueella  on  lähivuosina  kasvava 
haaste

on mahdollista.
Nokelainen on edelleenkin sitä mieltä, että
nyt lakkautettavien tehtaiden kohdalla olisi 
voitu menetellä toisinkin. 
-Ellei  Nykyinen  omistaja  halua  tuotannon 
tekemistä jatkaa, tulisi ne myydä niille, joilla 
halua siihen olisi.
Nokelaisen  mukaan  alan  työllisyystilanne 
kaakonkulmalla  on  heikentymässä  rajusti, 
mikäli  alaa koskevat henkilöstövähennykset 
toteutuvat.
-Jos  niihin  lisätään vielä  ulkoistamisista 
mahdollisesti  aiheutuvat  irtisanomiset,  on 
tilanne mieletön.  
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