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UPM:n osastojen
yhteiskokous LPR:ssa

Alan näkymiä ruodittiin Scan-
dic  Patrian  kokoustiloissa 
juuri  kun  Myllykosken  alas 
ajamiselle lyötiin  sinetti. 
Kokoukseen  osallistuneille 
pääluottamusmiehille  ja 
puheen-johtajille  tieto  ei 
tullut uutisena.
Tieto todisti pikemminkin sen, 
ettei  YT:llä  ole  pienintäkään 
neuvotteluarvoa.
Sopeuttamisohjelmat,  tukipa-
ketit  ja kaikenlainen vastaan- 
tuleminen  ovat  Voikkaan  ja 
Kemijärven  ajoista  laskeneet 
lehmänhännän tavoin.

Palkkarakenneuudistus 
ja korvaava työ
Osastojen  katsauksista  ilmeni 
paikallisen  sopimisen  vaikeus. 
Erot paikkakuntien välillä ovat 
edelleenkin  merkittävät, 
vaikka  yhtenäistä  linjaa  on 
haeskeltu vuosien ajan.
Palkanmaksun  perusteista 
vääntäminen  vie  aikaa  kovin 
monelta  muulta  asialta, 
pelkästään  siitä  syystä,  ettei 
työnantajalla  ole  riittävästi 
halua sopimiseen.

Korvaavan työn malleja ollaan 
myös räätälöimässä monellakin 
eri tavoin.

Ongelmana kuitenkin on, ettei
sopivia  tehtäviä  ole  aina 
löydettävissä.

KORVAAVAN TYÖN PERIAATE

Sairausloman aikana työntekijä
voi  halutessaan  keskeyttää 
sairausloman  ja  palata  työhön, 
jota työkuntonsa puolesta kyke-
nee sillä hetkellä tekemään.

Työtehtävä  voi  olla  oma  työ 
kevennettynä, muu kevyt työ tai 
erikseen  räätälöity  tehtävä, 
Myös  koulutus,  opastaminen 
tms.  tehtävä  voi  tulla 
kysymykseen.

Vuorotyössä  olevalla  mahdolli-
suus  myös  ylimääräisenä  ole-
miseen omassa vuorossaan.  
 

Kymen ja Saimaan
piirien  kokous  pohti 
korvaavaa työtä
Kotapirtillä  kokoontuneet 
pääluottamusmiehet  ja  Työ-
suojeluvaltuutetut puivat  kor-
vaavan työn käyttöä.
Korvaavasta työstä ei ole saatu 
kovinkaan  paljon  vielä 
kokemuksia, mutta varsinaista 
estettä  asialle  ei  kuitenkaan 
ole olemassa.
Lähtökohtana pidetään kuiten-
kin sitä, että päätöksen pitää 
lähteä  sairauslomalla  olevalta 
työntekijältä.
Suurimpana  ongelmana  pi-
dettiin  sopivien  työkohteiden 
löytämistä.  Syiksi  kirjattiin 
mm.  sopivien  töiden  jatkuva 
ulkoistaminen.

        -   Nuorisojaosto järjestää   -

Kokouksen  jälkeen  nautittiin  Kotapirtin  
saunan löylyistä.

mm. täällä käytiin…

Kansallisteatteri

Tallinna
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Kimmo Ruokoniemi
puheenjohtajaksi

Osaston  puheenjohtajaksi 
syyskokous  valitsi  Kimmo 
Ruokoniemen.
Ilman  vaalia  valinta  ei 
kuitenkaan selvinnyt.
Vaalissa  Ruokoniemi  sai  15 
ääntä ja Kimmo Nokelaisen 
viittä vastaan.

Smolander jatkaa

Työsuojeluvaltuutettujen 
valinta ratkaistiin vaaleilla.
Seppo  Smolanderin haasta- 
neen  Tero  Markoffin  saama 
äänimäärä  ei  kuitenkaan 
riittänyt,  vaan  Smolander 
valittiin  uudelle  kaksi-
vuotiskaudelle.
1.varavaltuutetuksi  valittiin 
äänestyksen  jälkeen  Petri 
Näivä.

TYÖSUOJELUVALTUUTETUT

Työsuojeluvaltuutettu:
Seppo Smolander
1.varavaltuutettu
Petri Näivä
2.varavaltuutettu
Kimmo Punkanen

PLM:n ja TSV:n 
lankapuhelimet
pois käytöstä
Kaukaan puhelinjärjestelyjen 
muutoksessa iso osa lankapu- 
helimista poistui käytöstä vuo-
den lopulla.
Kiinteä puhelinyhteys  poistui 
myös pääluottamusmiehen 
toimistolta.
Pääluottamusmiehen tavoittaa 
numerosta 040 531 7864, tai 
tehtaan sisäisestä  privatel- 
numerosta 86-91638.

Ts-valtuutetun matkapuhelin-
numero on 040 5826125  ja
privatel –numero 86/54583.

2012!



  me kaikki yhdessä       
  muodostamme   
  ammattiosaston, eivätkä 
  vain ne henkilöt, jotka 
  kantavat päätöksistä 
  vastuun.

         Tervehdys osaston jäsenille

Syyskokous valitsi minut ammattiosaston puheenjohtajaksi vuosille 2012 – 2013. 
Lyhyt esittäytyminen lienee paikallaan. 

Kuulun    tehdaspalvelun    organisaatioon  ja  työskentelen  sellutehtaan  kuivaus-
osastoilla. Ammattinimikkeeni on automaatiolaitosmies ja teen päivätyötä.
Kaukas on ollut työpaikkani vuodesta 1994 lähtien.

Aloitin täällä oppisopimuskoulutuksella ja siinä yhteydessä minulla oli tilaisuus tutustua 
miltei koko tehdasintegraattiin.
Ihmiset  ja  koneet  ovat  tämän  jälkeen  paljolti  vaihtuneet,  mutta  ymmärrys  eri 
tuotantoprosesseista ja niiden vaatimuksista on vielä mielessä.
Ikää minulla on neljä vuotta vähemmän kuin mitä on Kaukaalaisten keski-ikä.

Asumme  vaimoni  ja  kahden  alakouluikäisen  poikamme  kanssa  Hakalissa,  vanhassa 
omakotitalossa. Asumusmuoto sinällään tarjoaa jo yhden harrasteen, jolle ei loppua 
näy.  Pitkäaikaisia  ja  rakkaita  harrastuksiani  ovat  olleet  radioamatööritoiminta  ja 
kestävyysurheilu. Nämä näyttävät nyt jääneen taka-alalle.
Uudet kiinnostuksen kohteet ovat löytyneet jär-
jestö- ja ay-toiminnasta. Olen ollut neljä vuotta
ammattiosastomme toimikunnan varajäsen ja
mennen vuoden ajan varapuheenjohtajana.

Kun minulta ensimmäisen kerran kysyttiin kiin-
nostusta ammattiosaston puheenjohtajan tehtä-
viin, kavahdin ajatusta ja mietin mielessäni ”hoitakaa itse asianne”.
Pikkuhiljaa  mieleni  kuitenkin  avautui  ja  avartui.  Ymmärsin,  että  ne  ovatkin  me. 
Tarkoitan sitä, että me kaikki yhdessä muodostamme ammattiosaston, eivätkä vain ne 
henkilöt, jotka kantavat päätöksistä vastuun. 
Päätöstäni puheenjohtajaksi pyrkimiseksi siivitti myös ymmärrys siitä, että yksin tätä 
työtä ei tarvitse kenenkään tehdä. 

Olen  erityisen  iloinen  siitä,  ammattiosaston  toimihenkilöiksi  valittiin  toimikunnan 
järjestäytymiskokouksessa useita uusia ja innokkaita ihmisiä. Pidempään mukana olleet 
pitänevät meidän keltanokkien liiallisen innon aisoissa.

Puheenjohtajana  haluan  terävöittää  ammattiosastomme  toimintaa.  Tarkoitukseni  on 
jakaa tehtäviä entistä tasaisemmin ja kiinnittää erityistä huomiota viestinnän riittävään 
määrään ja laatuun. Uskon ja luotan ammattiosastomme yhtenäisyyteen ja valoisaan 
tulevaisuuteen.

Kimmo



   Turvallisuusasiat tapetilla! 
Vuoden  2011  aikana  UPM  alkoi  panostaa  selvästi  voimakkaammin  turvallisuuteen.  Muutos  näkyy 
työpaikoilla. Suojainten käyttö on lisääntynyt ja mm. esimiesten koulutus asian tiimoilta käynnistynyt.

Itse  olen  ollut  koulutuksen  ja  tiedottamisen,  asioista  puhumisen  ja  keskustelun  linjoilla.  Kuitenkin 
tuntuu siltä, ettei  tämä näytä työnantajalle riittävän. Muut ovat päässeet sen tilastoissa parempiin 
tuloksiin.

Työpaikoilla  valvonta  todennäköisesti  lisääntyy,  kuten  asioihin  puuttuminenkin.  Myös  sanktioiden 
käyttäminen saattaa lisääntyä. Tietenkin on hieno asia
kun  panostetaan  työntekijöiden  turvallisuuteen,  kunhan  se  tehdään  asiallisesti   ja  yhteistyössä  ja 
tiedotetaan sen  merkityksestä kaikille.

Työturvallisuuslain  mukaan  työnantaja tehtävänä on määritellä
suojaintaso vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin pohjalta.
Kun henkilökohtaisia suojaimia määrätään käyttöön, pitää olla
myös mahdollisuus valita siihen sopivat välineet.
Itse olen pyrkinyt siihen, että valittavissa olisi erilaisia  malleja
ja kokoja, joista löytyisi toimivin suojain, jota kohtuudella voisi
käyttää.

Kolhulakki on tullut käyttöön, tuoden mukanaan omat ongelmansa.
Suojalasien, lakkien ja kuppimallisten kuulonsuojainten käyttö  yhtä aikaa ei kaikille sovi. Olenkin
ollut yhteydessä lakkien   valmistajiin, jotta suunnittelisivat mallin, jossa suojain  ei menisi  lakin
päälle.

Vaarojen  tunnistamisen  ja  riskien  kartoituksen  kautta  voidaan  myös  määrittää  tehtaissa  sellaisia 
paikkoja  jossa  suojaimia  ei  yksinkertaisesti  voida  kohtuudella  käyttää,  paikkoja  joissa  niistä  on 
enemmän haittaa kuin hyötyä.
Kunnossapidossa  on  kokeilussa  korvan  mukaan  valettuja  ”tulppia”  ja  nyt  odotellaan  tietoa  niiden 
toimivuudesta.
Työntekijämäärä on ajettu ”minimiin”.  Työkokonaisuuksien laajentuessa  kasvaa myös riski tapatur-
miin. Kiire pitää kerta kaikkiaan jättää pois. 

Vaaratilanneilmoitukset ja havainnot ovat tuoneet turvallisuuspuutteita hyvin esille. Vaarapaikkoja on 
näin saatu paranneltua.
Moni kohde kaipaa lisäksi tarkempaa suunnittelua ja pääkallopaikalta anottua investointirahaa. Kaikki  
vaaranpaikat kyllä pyritään korjaamaan.

Talvi tekee tuloaan ja tuo omat vaaransa liikkumiseen, työmatkoille ja työpaikoille. Liukkaus tulee 
ottaa huomioon ja mikäli  huomaat puutteita talvikunnossapidossa, aurauksissa tai hiekoituksissa, tee 
ilmoitus esimiehelle tai ts-valtuutetulle.

Kiitän luottamuksesta käydyissä vaaleissa ja teen kaikkeni ollakseni myös sen arvoinen.
Avoimesti asioihin tarttumalla saamme turvallisuus asiat kuntoon.
Hyvää ja turvallista vuotta 2012!

Molle

Työkokonaisuuksien 
laajentuessa 

tapaturmariski
kasvaa

Työkokonaisuuksien 
laajentuessa 

tapaturmariski
kasvaa



Tässä ja 
NYT
Koreat ne vasta koreoita ovat! 
Eteläinen Korea ja Pohjoinen 
Korea. Nämä kaksi naapurusta 
ovat vuosikymmenten mittaan 
ajautuneet aika vahvasti
erilleen.
Eteläisestä on Samsungin LG:n, 
Hyundain jne. myötä kehittynyt 
eräs maailman moderneimmista 
valtioista, kun taas maailmalle 
mahtailevan pohjoisen kansa 
riutuu nälässä ja kurjuudessa. 

Miettiä pitää, miten tällainen
oli ylipäänsä mahdollista.

Rakkaan johtajansa viimeiselle 
matkalleen saattaneiden suru ei 
vaikuttanut todelliselta.
Kaduille kameroiden eteen vaike-
roimaan raahautunut väkijoukko 
ei toiminut normaalilla tavalla. 
Onnellisuuden loppua voi syys-
täkin itkeä, kurjuuden kuninkaan 
kuolemaa sen sijaan ei.

Julkisesti itkevää kenraalia, maju-
ria, saati luutnanttia katsottaisiin
meillä aika pitkään.
Pohjois-Koreassa näin ei näytä 
olevan.

Eteläiseen naapurimaahan loikan-
neille pohjoiskorealaisille entisen 
johtajansa poismeno oli juhlaa. 
Ilmapallojen avulla lentolehtisiä 
rajan yli lähettäneiden viesti oli 
yksiselitteinen:
Tervemenoa helvettiin Kim Jong il!
Onpa vallan dramaattista.   

Kapasiteettiongelmien parissa 
painiskelevan paperialan johto-
miehillä alkaa olla edessä aika-
moinen ongelma.
Mistä sitä kasvua oikein löytäisi.

Helvetillinen halu on kuihduttaa 
suomalaisen paperiteollisuuden 
tuotanto minimiin.
Tuntuu aivan käsittämättömältä.
Ei sitä kasvua sillä saa, että 
ajetaan tehtaita alas. 

Taloutemme on yhä vahvasti 
puun varassa. Metsää on ja sitä 
osataan jalostaa. 
Karviset, Pesoset ja monet muut 
mogulit olisi aika pakottaa katso-
maan itseään pelistä.
Kansallista etua,   kansantalou-
desta puhumattakaan ei pidetä 
minään.
Suomalaista työtä ei ole kyetty 
arvostamaan enää aikoihin.

Kyse on aina rahasta, rahasta ja 
vielä kerran rahasta.
Jos tänään teet tunnin kympillä, 
viikon pitäisi tehdä jo viitosella. 
Tuskin    tämäkään  takaisi  työ-
miehelle paikan pysyvyyttä. 

Tukipakettien sijaan tarvittaisiin 
sanktioita.
Isojen firmojen ei saisi antaa 
kasvaa enää isommiksi, silla
mitä isompia niistä tulee, sen 
enemmän ne vaan kyykyttävät.

Kataisen suuhun laitetut sanat 
kasvuluvuista, suomalaisesta 
työstä, arvoista jne. murenevat 
sitä mukaa kun ne ulos pulpah-
tavat.
Siinä sitä on arvoa ja  arvosta- 
mista...liirumlaarumia,  dappa 
dadiidaa- plaap-plaa...

En enää aikoihin ole ihmetellyt, 
miksi populismilla on potkua...!

Vieläkö muistat…?

Joitakin vuosia sitten kirjoittelin 
Patruuna päättää –kolumnissani
Kieltojen integraatti –sarjassa 
tupakoinnin pannaan
 julistamisesta.

Tähän on tultu; kaupan hyllyiltä
ei näitä tuotteita enää vapaasti 
valita.

Vaan eipä taideta työpaikoillakaan
enää kohtapuolin sauhutella.
Terveysasioilla terrorisoiva UMP 
näet aikoo luoda savuttoman työ-
ympäristön vuoden kuluttua.

Mitä muuta siihen savuttomuuden 
lisäksi liittyy, selvinnee aikanaan.

Seuraava pommi saattaa pudota 
milloin tahansa; energiajuomat, 
sokeri ja läski. Miten sitä muuten
68 -vuotiaaksi työmaalla ollaan.

Tulee vaan mieleen se, koskahan 
rakkovikaiselle määrätään pakolla 
vaipat, ettei vaan tarvitsisi kusella 
jatkuvasti juosta…!!!!



Uimahalliin 
edullisesti
Vuodenvaihteessa lippujen hintaa 
jouduttiin hieman tarkistamaan.
Jäsenhintaan myytävän lipun hinta 
nousi 2 eurosta 2,50 euroon.

Kymmenen kerran lippupaketti 
maksaa  näin ollen  25 euroa.
Lippuja voi käyttää molemmissa 
kaupungin uimahalleissa.
Liput  ostetaan pääluottamus-
miehen toimistolta ark. klo. 8-16.

Myllymäen 
rinteet
kutsuvat
Laskettelijoille tarjotaan jäsenetu-
hintaan lippuja Joutsenon Mylly-
mäkeen.

Viiden laskettelukerran lippupa- 
ketti maksaa 20 euroa.
Varaukset pääluottamusmiehen
toimistolta arkisin klo. 8-16.

Toimikunta 2012-2013

Vuorokalenterit
vihdoinkin jakoon
Kalenterit saadaan jakoon vasta 
tammikuun ollessa jo lopuillaan.
Syynä viivästymiseen olivat kan-
silehden puhelintietojen muuttu-
minen lankapuhelimien poiston
johdosta sekä painotalon kiireet.

Kuluvan vuoden kalentereissa
on sheematietojen lisäksi osas-
ton toimihenkilöiden yhteystie-
dot.
Ammattiosaston kalentereita
jaetaan luottamusmiesten toi-
mesta Tam 37 ja Tam 27 työs-
kenteleville.
Lisäksi jaettavana on päiväka-
lenteri.

Liiton keilailumes-
taruudet jaetaan
Lappeenrannassa
Kevättalven aikana järjestettä-
vässä turnauksessa laitetaan
paperiliittolaiset  keilailijat  pa-
remmuusjärjestykseen.

TOP 5
 puheenaiheet
1. Tuleeko lomautuksia vai onko
kyseesä ainoastaan pelottelu?

2. Kumpi parempi työskennellä
kahdeksan vai kaksitoistatunti-
nen työpäivä?

3. Aiotaanko vielä joskus suo-
rittaa äänestys lyhytkierrosta
tai sen kokeilusta?

4. Tulevan kesän järjestelyt, eli
mennäänkö sheeman mukaan,
vai rukkaillaanko loma-aikoja.

5. Mahtoikohan Myllykoski olla
vihoviimeinen kokonaan alas-
ajettava paperitehdas?
  

  
 



   

 

Syksyn värejä
katsellessa
mieli pysähtyy
…hetkeksi.

Luonnon
tarjoamia makuja
kielelle.

”Olemme kasvaneet teitä varten, poimikaa siis 
meidät ja täyttäkää vatsanne.”
(1.mushr11)

KUVAT : KAISA PUROHARJU-LEHTINEN

k a i s a n  k a m e r a


