PAPERILIITTO LAURITSAN OS 44 RY

SYKSY 2009

Puheenjohtajan kuulumiset
Korvausten viivästyminen kismittää
Osmo Mättö

- 46 vuotta Kaukaalla

Saimaan piirin mukana Petroskoissa
Kotasaaren tontti yhä tyhjillään!
Uutissivu - Vapaa-ajan tarjontaa - Teatterin ohjelmisto

Kyllä meitä tarvitaan!
Siis ketä meitä?
Jo paljon ennen kuin Suomi
itsenäistyi,
meitä
tarvittiin
puolustaessamme
sota-aikana
perheitämme, koteja, kotikontuja,
tehtaita jne.
Tänä päivänä kapitalistisessa
maailmassa
on
varmaankin
unohdettu, ketkä tekevätkään
työn, siis tuotteen. Keitä siihen
tarvitaan?
Hyvin pitkälti tuntuu siltä, että
nuppiluku on ainoa, mitä seurataan, samoin kustannuksia siinä
sivussa.

Tämän päivä tehtaissa "hypätään"
tehtävästä toi-seen ja koneelta
toiselle.
Kaikesta huolimatta on muistettava työturvallisuus. Ei juosta!
Jokainen tuntee sydämessään,
muistinko kaiken oikein, tuliko
työ hyvin hoidettua. Osasinko
kaiken?!
Suomalainen
on
oppinut
tekemään työnsä hyvin, vaikka
hampaat irvessä.
Siis kyllä meitä tarvitaan,
tekemään työtä ja ansaitsemaan
samalla elantomme.

Ennen kaikkea meitä tarvitaan
perheidemme ja läheistemme
luona, "häkin" eli aitojen
ulkopuolella.
Sieltä me ammennamme niitä
voimavaroja, joita seuraavina
päivinä tarvitaan.
Niinäkin päivinä yritämme taas
parhaamme.
Teuska

Tapaturmien kimppuun!

Syksyn tehdessä ensimmäisiä tunnustelujaan , on aika katsoa kuluneen kesän
asioita työsuojelun kantilta . Tänä vuonna ei Kaukaalle otettu lainkaan varsinaisia kesätyöntekijöitä, vaan muodostettiin 4-vuorokäynti.
Yleensä kesätyöntekijät ovat pärjänneet hyvin työssään ja lähes tapaturmitta .
Nyt ei oma vakituinen väki päässyt pitämään pitkiä vapaita ja lepoajat jäivät
vähiin. Ihminen väsyy ja on alttiimpi tapaturmille.
Väitän myös että tehtäväkuvan laajentuminen tuo mukanaan kiirettä ja sitä kautta lisää tapaturmariskiä. Kesän
kolmen kuukauden aikana sattui yllättävän iso määrä työtapaturmia. Juuri kun olimme saamassa
luvut paremmalle tasolle, käännös tapahtui vika suuntaan
Työnantaja teki tilanteesta johtopäätöksensä ja ilmoitti, että työsuojelussa otetaan käyttöön uusia keinoja, kuten
ns. Borealiksen malli, jossa jokainen tehtaan aitojen sisäpuolella osallistuu turvallisuustyöhön.
Jokainen suorittaa määrätyn määrän havaintokierroksia eri puolella tehdasta, kirjaa kierroksen havainnot.
Tällaista mallia ollaan nyt kehittämässä paperitehtaalla muodostetulla työryhmällä .
Malli olisi saatava paperilla käyttöön vuoden loppuun mennessä ja ensi vuoden alussa se tulee käyttöön koko
Kaukaalla.
Toivottavasti tämä malli alkaa tuomaan uusia parempia tuloksia. Mikäli työtapaturmat eivät tälläkään
toimella vähene, on maailmalla saatavana yhä kovempia keinoja, joita on jo muualla käytössä.
Itse haluaisin kuitenkin, että muutos näissä asioissa tapahtuu meidän omia asenteita muuttamalla ja hyvällä
suhtautumisella työsuojeluasioihin. Vaihtoehtona on työnantajan jyrkemmät keinot ja mallit.
Tekemällä asiat oikein kenties välttyisimme tapaturmilta ja loukkaantumisilta. Kiire ei saa koskaan olla
syynä tapaturmaan. Työnantaja on ilmoittanut, että aina on aikaa rauhassa arvioida tilanne ja toimia harkitusti,
pidetään tästä kiinni.
Molle
VAALIRAHOITUKSESTA

On varsin luonnollista, että ammattiyhdistysliike tukee niitä puolueita ja henkilöitä, joilla on samansuuntaiset tavoitteet. Täten voimme vaikuttaa siihen, että myös
palkansaajien ääni kuuluu poliittisessa päätöksenteossa mahdollisimman painavana.
-Jouko Ahonen-

Tontti tien
päässä

S

iinä se on. - satametrinen suoranpätkä
Mikonsaarentieltä
länteen,
Kotaliessaaressa. Tien päähän on tarkoitus
rakentaa virkistyspaikka osastolaisten käyttöön.
Aikataulu on yhä avoin, koska täysin tarkkaa
tietoa kustannuksista ei ole edelleenkään
olemassa.
Vrkistyspaikan ympärillä on viime aikoina ollut
hyvin hiljaista. Kuluvan syksyn aikana
oli
tarkoitus päästä rakentamaan, mutta sitä päätettiin
lykätä. Kustannukset tullaan arvioimaan vielä
moneen kertaan, sillä
rakentamisen kalleus
yllätti
projektiin
osallistuneet.
-Tähän
mennessä
pöytään lyödyt summat
ovat
olleet
helvetin suuria, sanoo pääluottamusmies Jarmo
Kinnunen.
Hänen mielestään kyse on yksinkertaisesti siitä,
mitä halutaan. Saunamökkiä ei kannata tontille
rakentaa, vaan riittävän kokoiset toimivat tilat.
-Kunhan tarkat kuvat
saadaan, sen jälkeen
homma nytkähtää toden teolla liikkeelle.
Sekään ei ole selvillä kohoaako paikalle pitkästä
tavarasta tehty rakennus vai hirsitalo. Paljon
puhuttu yleinen rakennuskustannusten alaspäin
tulo ei näy merkittävästi loppusummassa.
Toimivat tilat tässä kokoluokassa, avaimet käteen
periaatteella liikkuvat usean sadantuhannen euron
loukemissa.

Missä rahat…?

K
-

orvaukset kahdelta kevään lomautusjaksolta odottavat yhä tulemistaan. Korvausten yhteishakua pidettiin helppona ratkaisuna, mutta kuinka kävi? Hakemukset ovat jääneet
pahasti jumiin.Työttömyyskassaan palkattiin lisäväkeä,
mutta hakemusten käsittelyajat ovat edelleenkin
kohtuuttoman pitkät. Hakemusten nippuun
laittaminen ja korvausten yhteishaku taisi olla virhe. Omatoimisesti niitä hakeneet saivat rahat tilille parissa
viikossa. Kassan toiminta ei
kaikilta osin vaikuta odotetun kaltaista. Myös
byrokratialla on
asiaan osuus.
Nii-in!

T

uleva virkistyspaikka on tarkoitettu
kokousten, koulutusten ja erilaisten
tilaisuuksien
pitopaikaksi.
Myös
jäsenistön pienimuotoisten perhetapahtumien
järjestäminen
Kotaliessaaressa
tulee
mahdolliseksi.
Majoittautumistiloja ei tulla rakentamaan.
Tällä hetkellä ammattiosaston omistamalla Kotaliessaaren tontilla on kaksi saunarakennusta, joista
toinen on käytössä, toisen odottaessa kunnostusta.

P
-

aperiliiton Saimaan piiri puntaroi kokouksessaan alan näkymiä.
Paini näyttää jatkuvan. StoraEnson viimeaikaisille toimille ei
sympatioita herunut, mutta odotuksiakin oli. Paperia uskotaan tehtävän Etelä-Karjalassa tulevaisuudessakin. Lauritsalan, Imatran,
Joutsenon ja Simpeleen ay-väki tapasivat Taipalsaaren Riutan-saaressa.
Mölkkymestaruuden nappasi Lauritsalan 2-joukkue. Kultaa ”klanipäille” tuli muiden hölmöillessä itsensä ulos kisasta!

Kaukaalainen koko ikänsä

Onnetarten

Olemme

Karhuvuoressa, kauniiden
pihojen kaupunginosassa.
Edessäni
Mätön perheen olohuoneen sohvalla
istuu talon isäntä, laitosmies Osmo
"Otto" Mättö. Ikänsä kaukaalainen ja
työn
puitteissa
ikänsä
myöskin
sellulainen. Vuosikymmenet. Tehtaan
konesali on Otolle tuttu paikka. Turha

Sotamiehestä laitosmieheksi

Otto

sieltä lienee hakea nippeliä, jota tämä
mies ei olisi työhistoriansa aikana
peukaloinut.
Ammattikoulun kesäharjoittelijan ajoilta
asti, vuodesta 1963, kuluvan kesän
kynnykselle, toukokuun loppuun. Neljä
vaivaista päivää jäi puuttumaan 46
vuodesta. Se on pitkä rupeama.
Kasvoilta on luettavissa tyytyväisyys.
Eikä se ole vähäisessäkään määrin
teeskentelyä. Positiivinen suhtautuminen
asioihin on ollut alusta alkaen kaiken
voima.
Sen turvin on eletty ja sen voimin työtä
myöskin tehty.
Kunnolla tehdyn työn palkintona on
palkkaakin isompi asia, tyytyväisyys.
-Silloin kun jälkikäteen ei kukaan moiti,
on homma onnistunut.
Näin yksinkertaista se näköjään on.
Otto, jos kuka on peruskaukaalainen.
Ensi äännähdykset kajahtivat Kaukaan
sairaalassa.. Ensiaskeleita treenailtiin
tehtaan tarhassa, Kaukaalla.
Syrjähypyksi voitanee laskea rakuunoissa
vietetty varusmiespalvelus.

muistaa ajan, jolloin kaukashenki
oli voimissaan. Elettiin tiiviisti yhdessä.
Tehtaan vaikutus näkyi melkeinpä
kaikessa.
Huoltokonttorin
tilillekin
jätettiin rahaa, jolla
voitiin maksaa
laskuja.
-Puhuttiin joskus jopa omasta rahasta,
Kaukaan markasta.
Paperitehtaan startattua
70-luvun
puolivälin alla, Otto peri Variksen
Paavon paikan konesalin päivälaitosmiehenä. Oppi-isänsä Lasse Kontusen
niksit, oikea asenne työntekoon ja
välitön
suhtautuminen
työtovereita
kohtaan siivittivätkin tekemisiä vuosien
varrella.

Yhteisiä asioita ajamassa

Liittoon

kuuluminen on Otolle ollut
työuran alusta asti itsestään selvyys. 60luvulla
järjestäytyminen
oli
alakohtaisempaa. Paperimiehet, metallimiehet ja sähkömiehet järjestyivät kukin
liittoihinsa. Otto oli metallimies, mutta
liittyi Paperiliittoon.
Isoa roolia ammattiyhdistoiminnassa hän
ei koskaan havitellut. Vuosien varrella
mies on ollut mukana monessa.
Yhteisiä asioita on viety eteenpäin
työhuonekunnassa, toimikunnassa ja
sellun kunnossapidon luottamusmiehenä. Kokouksissa istuminen on
näin ollen tullut tutuiksi.

Kesän Liittokokous nosti taas kerran
esiin niitä juopia, joita ei enää tänä
päivänä tarvitsisi olla olemassakaan.
-Ryhmillä ei jostain syystä ole yhdessä
toimimi sen taitoa.
On kuin ajelisi potkukelkalla kesät talvet!
Uusi aika - uudet kuviot

Puhe

siirtyy tähän päivään ja tulevaisuuteen.
Ei tarvitse menneä kovinkaan kauas
ajassa taaksepäin kun vielä monille
kaukaalaisten lapsille löytyi leipäpuu
täältä. Vanhempien jalanjälkiä seu-raten
hakeuduttiin ammattikouluun ja sitä
kautta tehtaalle töihin.
Nyt tuota kuviota ei enää ole. Kiinnostus alaa kohtaan on hiipunut
minimiin. Viimeisille paperintekoon
oppinsa saaneelle ei kesätyöpaikkaa
kummempaa kiinnitystä ole herunut. Nyt
ei ole tarjolla edes sitäkään.
-Oma poikanikin ajaa rekkaa Saksassa.
Oton viesti nuorille on yksiselitteinen. Ei
ole vaihtoehtoa, mikäli aikoo pysyä
leivän syrjässä kiinni.
-Opetelkaa useampi ammatti. Näyttää,
että joutuu väkisinkin hallitsemaan
useita eri tehtäviä.
Tehtaan

aitojen sisäpuolellakaan ei
yhden työ tekijöitä enää paljon ole.
Moniosaamisesta on tulossa arki-päivää.
Käden tulee käydä ja jalan liikkua.
Aiempaa tiuhemmin.
Oton kohdalla tahtipuikkoa heiluttaa nyt
mies itse.

Kunnossapidon rakenteiden muuttuminen ei tullut Otolle täysin puun takaa.
Muutoksista huolimatta luottamusta eri
tahoihin tulee jatkaa.

Väen

vähentyessä
avoimuuden
merkitys
kasvaa
entisestään
ja
yhteistoimintaa omien kesken täytyy
tavalla tai toisella kehittää.
Otto kuuluu niihin, jotka olivat valmiit
sanomaan TEAMILLE ei.
-Yhteistyötä tarvitaan. Nyt edunvalvonnassa tulisi viimeinkin keskittyä itse
asiaan.

"Silirimpsis sileä tie,
onnetarten ottopoikaa
maailman halki vie." (Irwin)
TEKSTI: PAULI VENTO
KUVAT: PAULI VENTO JA MÄTÖN PERHEALBUMI

VIERAANA NADEZHDASSA

Kymi –Saimaa alueyhteistyön
puitteissa toteutettavaksi aiottu
vierailu Nadezhda –turvataloon
Petroskoissa vietiin läpi Saimaan piiriläisten voimin.
18 - hengen ryhmä Kaukopäästä, Tainionkoskelta, Lauritsalasta ja Simpeleeltä kävi
katsastamassa paikat, todeten
niiden olevan ihan asianmukaisessa kunnossa.
.

Elisabeth Sultanaeva (keskellä) toimii
yhteyshenkilönä turvakotiin liittyvissä
asioissa. Ennen taloon tutustumista keskustelemassa Kari Miettinen,Ilkka Nokelainen ja matkajärjestelyistä vastannut
Raimo Tarvaskari.
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Toimiston väkeä
Nelospirteillä

K

uninkuusravien
aikaan osaston
ke-säviettopaikan
poluilla
käyskenteli liiton porukkaa.
Aiemmin Toimiston väkeä ei pirteillä ole
käväissyt, yöpymisestä puhumattakaan.
Vieraiden joukossa oli myös mm. Demari –
lehteäkin jonkin aikaa luotsannut ja Finvalcon johtajistoon kuulunut Jorma Cantell.
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Tallinnalla on yhä imua…

Syyskokouksessa valintoja

ussillinen hyvän mielen matkaan
pakannutta osastolaista vietti miniviikonlopun
Tallinnassa.
Syyskuun
kolmannen viikonvaihteen matka oli jo ties
kuinka mones kerta. Vanhan tavan mukaan
majoittuminen tapahtui hotellissa ja matka
lahden yli pika-aaluksella.

saston
syyskokous
valitsee
päättävät elimet vuosille 20102011.
Listalla
ovat
puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja taloudenhoitajan toimet.
Lisäksi valitaan toimikunta varajäsenineen,
sekä jaostoille vetäjät. Valittavina ovat myös
työntekijöiden edustajat YT-elimiin.
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Ideoita pikkujouluun

O
ESKO VILJANEN
-Mahtava paikka! Kyllä täällä kelpaa vapaaaikaansa viettää, kehaisi Esko Viljanen.

sasto viettää taas pikkujoulua pienen tauon jälkeen. Vaihtoehtoina
lienevät ne kaksi vanhaa tapaa.
Toisessa mennään kapakkaan, syödään,
juodaan ja tanssahdellaan. Toisessa vallataan
työväentalo jossa juodaan ja tanssahdellaan.
Onkohan muita vaihtoehtoja olemassakaan?

Työsuojeluvaltuutetut
vaalivuorossa…
Työsuojeluvaltuutetun toimikausi päättyy
vuodenvaihteessa. Uudelle kaudelle 20102011 valitaan henkilöt kuluvan syksyn
aikana. Työsuojeluvaltuutetun lisäksi valittavana on kaksi varavaltuutettua.

Motskarit tulevat!

P

aperiliiton 5. motoristitapahtuma järjestetään elokuussa
Lappeenrannas-sa. Tapahtumaan
odotetaan useita satoja motoristeja ja muita asiasta kiinostuneita. Järjestelyapua kaivataan osaston motoristeilta ja muiltakin, jotta tapahtumasta
tulisi onnistunut.

Kaksykkösen vieraaksi…!
Nuoriso Olympialaisissa

E

xtreme Olympic fun Games for
Young! Nelospirteillä
vietettiin
yön yli Olympialaisia
elokuun

lopulla.
Kisatunnelmista ei ole kerrottu sen enempää
kuin tuloksistakaan. Huhutaan kuitenkin,
että kaikki taisivat selvitä ehjin nahoin.

L

auritsalan ja Kaukopään ammattiosastojen
toimikunnat
ovat
sopineet
tutustumisesta toisiinsa ja kurkkaami-sesta
toistensa toimintaan kuluvan syksyn
aikana. Yhteistyötä osastojen kesken on
tehty aiemminkin, mutta toimikuntatasolla
kerta lienee ensimmäinen.
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TEATTERILIPUT
SAIPA

A

mmattiosasto tarjoaa jäsenhintaan lippuja
kaupunginteatterin
näytöksiin.
Mikäli
kyseessä on musikaali, maksetaan teatterin
lippukassalla siitä erikseen lisämaksu.
Lippuja a´5e voi tiedustella PLM -toimistolta.

–LIPUT

A

mmattiosasto hankkii tänäkin vuonna lippuja
SaiPan kotiotteluihin. Lippuja voi tiedustella
PLM –toimistolta, josta ne myös haetaan
kuittausta vastaan. Lippuvarausta useampaan otteluun
saman aikaisesti ei voi olla.

UIMAHALLILIPUT
LASKETTELULIPUT

A

mmattiosaston jäsenet voivat ostaa uimahallilippuja a´ 2e (10 kpl vihko). Lippu
oikeuttaa käyntikertaan
Keskustan tai Lauritsalan uimahallissa. Lippuvihko
kuittausta vastaan PLM –toimistolta.

KUNTOSALIKORTIT

A

mmattiosastolla on sopimus Lappeenrannan
kuntosalin
kanssa,
joka
oikeuttaa
jäsenhintaisen kuntosalikorttin hankkimiseen
salilta. Lappeenrannan kuntosali sijaitsee keskustassa
kauppatorin laidalla, Oksasenkadulla.

A

mmattiosasto ei ole vielä tässä vaiheessa
päättänyt jaetaanko laskettelulippuja, kuten
muutaman vuoden ajan on käytäntönä.
Asiasta päätetään lähempänä laskettelukauden alkua.
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