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Tapaturmat jälleen tapetilla

Kari Rikkilä aloittaa pääluottamusmiehenä
Mikko Martikaisesta puheenjohtaja

Käännös

tapahtui, mutta vika

suuntaan
Työnantaja
teki asiasta johtopäätöksen
ja
ilmoitti,
että
työsuojelussa otetaan käyttöön
uusia
keinoja,
kuten
ns.
Borealiksen malli.
Siinä jokainen aitojen sisäpuolella
oleva
osallistuu
turvallisuustyöhön.

Seppo Smolander

Havainnointi
välineeksi
Syksyn tehdessä ensimmäisiä

Jokainen suorittaa määrätyn
määrän havaintokierroksia eri
puolella tehdasta ja 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.

Itse haluaisin kuitenkin, että
muutos näissä asioissa tapahtuu
omia asenteita muuttamalla ja
hyvällä suhtautumisella turvallisuuteen liittyviin asioihin.
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.
Seppo Smolander

tunnustelujaan, on aika katsoa
kulunutta kesää työsuojelun
kantilta.
Tänä vuonna ei Kaukaalle otettu
lainkaan
varsinaisia
kesätyöntekijöitä, vaan muodostettiin
4-vuorokäynti.

Pääluottamusmies
vaihtoon

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.
Tehtäväkuvien 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,

Osastoluottamusmiehinä jatkavat
Jarkko Gerdt, paperi, Tero Pötry,
tehdaspalvelu ja Petri Näivä, paperin kunnossapito. Sellutehtaan
luottamusmieheksi valittiin uutena Veli-Pekka Ahonen.

Syksyn luottamusmiesvalinnat
suoritettiin vaaleilla.
Pääluottamusmieheksi valittiin
Kari Rikkilä, joka voitti istuvan
pääluottamusmiehen Jarmo
Kinnusen äänin 321 – 153.

Toivottavasti

tämä malli alkaa
tuomaan
uusia
parempia
tuloksia. Mikäli työtapaturmat
eivät tälläkään toimella vähene,
on maailmalla saatavana yhä
kovempia keinoja, joita jo on
joillakin käytössä.

Nyt valittujen luottamusmiesten
toimikausi on 2011-2012.

Mikko
Martikaisesta
puheenjohtaja

Mikko Martikainen

Teuvo Laakso luopui osaston

puheenjohtajan tehtävistä ennen
vuodenvaihdetta.
Laakso ilmoitti erostaan samana
päivänä kun luottamusmiesvaalin
tulokset julkistettiin.
Lyhyehkössä viestissään jäsenistölle Laakso kertoi olevansa
avoimesti pettynyt toimikunnan
työskentyltapoihin, eikä enää
halua jatkaa tehtävässään.
Vetovastuun
osastossa
otti
Mikko Martikainen.
Hänen tilalleen varapuheenjohtajaksi
toimikunta
nimesi
Kimmo Ruokoniemen.

Toimikunta

joutui heti vuoden
täydentämään
varsijäsenten
määrää

alkuun
naisten
kahdella.
Martikaisen tilalle nimettiin Ossi
Asikainen ja toimikunnan jäsenyydestä irtautuneen Veli-Matti
Pulliaisen tilalle Antti Gren.

OPINTOVINKKI
Opiskele sähköisesti:

Verkkopalvelu
tukemaan
työpaikalla
tapahtuvaa
oppimista
Elinikäisen oppimisen neuvosto
on tehnyt sähköisen oppaan,
verkkopalvelun, jonka tarkoituksena on palvella ja tukea
työpaikkoja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa.
SAK on osallistunut oppaan
kehittämiseen.
Helppokäyttöinen opas antaa
perustietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.
Siitä löytyy tietoa työpaikalla
tapahtuvaa oppimisen ja osaamisen osoittamisen eri muodoista.
Tietoa löytyy perusopetuksen,
lukiokoulutuksen, ammatillisen
koulutuksen, korkeakoulutuksen,
työvoimakoulutuksen sekä työpaikkaohjaajien koulutuksesta ja
opettajien työelämäjaksoista.
Opasta on tarkoitus kehittää
edelleen saatujen kokemusten
pohjalta.
Palvelu löytyy www-osoitteesta
tyossaoppimaan.fi

Saimaanpiirillä
talvikokous

Saimaanpiiri kokous Mäkituvalla

pidettiin tammikuun puolivälissä.
SaiPa-liigaottelun veikkauspotin
voitti Jarkko Gerdt.
Voittorahat 130 euroa päätettiin
lahjoittaa pahoin loukkaantuneen
suomalaisen
junnukiekkoilijan
tukirahastoon.

Vapaa-aika

Ammattiosaston jäsenpalveluja
vapaa-ajanviettoon v. 2011

LASKETTELULIPPUJA
UIMAHALLILIPPUJA
TEATTERILIPPUJA
KUNTOSALIKORTTEJA
JÄÄKIEKKOLIPPUJA

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-

KymiSaimaan pääluototamusmiehet ja
työsuojeluvaltuutetut
tapasivat Kaukaalla

Jyrki Nuottimäki (ES 13.2.2011)

Paperimiehistä
on tulossa
moniosaajia

Kymen ja Saimaan piirien
Työntekijöille

Työnantaja on saanut tahtonsa
läpi myös Kaukaan tehtailla.
Paperimiehistä on tullut moniosaajia, joiden työ ei ole enää
sidottu yhteen jakkaraan.
Pääluottamusmies Kari Rikkilä
sanoo myös työntekijäpuolen
näkemyksillä olleen vaikutusta
uusiin toimintatapoihin.
-Moniosaamisessa on hyviä ja
huonoja puolia.
Vaihteleva työ sopii monille ja
siihen on halukkuutta siirtyä.
Rikkilä pelkää, että jossakin
kohtaa raja voi tulla vastaan,
koska
prosessiteollisuudessa
tarvitaan jatkuvasti ammattitaitoisia erikoisosaajia.
-Prosessin hallinta on paperi- ja
sellutehtailla tärkeä tekijä. Se ei
saa katketa siihen, että työtehtävien kirjo tulee liian laajaksi
ja erikoisosaaminen rapautuu.

lähtee kaksoisroolituksesta
kysely,
jolla
selvitetään halukkuutta vaihdella
kunnossapidosta käyttötehtäviin
ja päinvastoin.
Rikkilän mukaan vapaaehtoisuuden pohjalta edetään.
-Monilla on halua luopua jakkara
-ajattelusta ja opetella uusia
tehtäviä. Osalle taas on tarpeen
määritellä roolitus erikseen.

pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut pitivät
syyskuussa yhteisen palaverin Kaukaan mutterissa.
Keskustelun aiheina olivat
mm. korvaava työ työaikapankki.
Alustajina
kokouksessa
toimivat UPM:n ja Paperiliiton edustajat.

Kuuluisa Kaukaan henki tuskin
palaa entiselleen, mutta Rikkilä
kokee
tehtaan
ilmapiirin
kohtalaiseksi. Huoli alan tulevaisuudesta on kuitenkin aistittavissa kaiken aikaa.

Klaus Enwald

Osastolla
matka Pietariin
Vapaa-aikajaosto järjestää
Käytön henkilöistä

monet ovat
ns. moniosaajia. Vaativista asennustöistä, hitsaaamisesta jne.
ollaan edelleenkin vahvasti sitä
mieltä,
että niihin tarvitaan
ammattikoulutus.

viikonloppumatkan Pietariin
huhtikuussa.
Paikat on varattu 24:lle lähtijälle. Majoituspaikkana on
Moskova-hotelli, joka nsijaitsee kaupungin keskustassa.
Matka toteutuu vain, mikäli
mukaan saadaan riittävästi
lähtijöitä.

Toimintasuunnitelma v. 2011
Jaostojen ja työhuonekuntien on
otettava toimintaa järjestäessään
huomioon, että niiden tarjoama toiminta on sellaista, että sen
avulla on mahdollisuus koota
mahdollisimman laaja joukko
osastolaisia toiminnan pariin.
YLEISTÄ
Toimintavuoden aikana aiotaan
kiinnittää aivan erityistä huomiota
työssäkäyvän jäsenistön
tarpeisiin.
Maksavan jäsenkunnan väheneminen tuo mukanaan uudenlaista
haasteellisuutta.
Talouden hyvä ja harkinnallinen
hoito antaa mahdollisuuden tarjota jäsenistölle edelleen monipuolista virkistystoimintaa.
Kotaliessaareen toimintavuoden
aikana valmistuva virkistyspaikka
tulee luomaan
erinomaiset
puitteet tilaisuuksien ja tapahtumien pitoon.
EDUNVALVONTA JA
TAVOITTEET
Osaston keskeisenä tavoitteena
on seurata ja valvoa niiden
asioiden
etenemistä,
joista
Paperiliiton edellinen liittokokous
on päättänyt.
Toimintasuunnitelmaa laadittaessa on lähdetty siitä, että jaostoja työhuonekuntakohtaiset toimintasuunnitelmat pitävät pääosin sisällään yksityiskohtaisen
koulutus-, virkistys- ja muun
tapahtuma tarjonnan.

Jaostot
ja
työhuonekunnat
toimivat keskenään yhteistyössä
sekä yhdessä ammattiosaston
vapaa-aikajaoston kanssa.
Näin vältytään päällekkäisyyksistä ja eriarvoisuudesta tapahtumien tarjonnassa.
TURVALLISUUSTOIMINTA
Osastolla on edunvalvonnan
ohella valvontatehtävä myös
työsuojeluasioissa.
Työsuojelun
vastuualueeseen
liittyvien
säädösten
noudattamista
valvoo
työsuojeluvaltuutettu.

Nippunosturin
jarrut pettivät!

Kuorma päällä pöydälle lastausta
odottamassa olleen nosturin
jarru petti ja niinpä koko komeus
mäjähti vastaanottopöydälle.
Ainekset todelliseen onnettomuuteen olivat olemassa, mikäli
nosturi olisi pudonnut puukentän
tai viereisen tien kohdalla.

Henkisen jaksamisen merkitystä
työhyvinvointiin tullaan korostamaan henkilöstön vähentyessä
ja ikääntyessä.
KOKOUKSET
Toimikunta kokoontuu sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi laaditun aikataulun mukaisesti, sekä asioiden
niin vaatiessa.
MUUTA
Toimintasuunnitelmaan ei ole liitetty kalenteria
tapahtumista.
Jaostot yhdessä toimikunnan
kanssa
päättävät
kulloinkin
järjestettävästä tilaisuudesta tai
tapahtumasta.

tuplanelonen@netti.fi

Kotasaaressa
rakennetaan
Rakennustyöt Kotasaaressa

etenevät aikataulun mukaisesti.
Taipalsaarelaisen Ce Buildingin
urakoiman kohteen on määrä
olla valmis, pihatöitä lukuunottamatta kesäkuun alkuun
mennessä.

Kattoristikot nostoa vaille.

MAKUVINKKI
Aikainen talventulo ei aiheuttanut
aikataulullisesti haittaa

Olé tarjoaa
Espanjalaismakuja
Jäsenalennuksella
os. raatimiehenkatu 18
Avoinna ma-la 11-23
Su 12-20

Sisätöihin päästiin käsiksi

___________________________________
LISTARUUAT
-15%
LOUNAS
8 EUROA
- muista liiton jäsenkortti -

