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Förbundet skall rikta blicken mot fältet
Med det nya representantskapet som höll sitt möte i november, har Elektrikerförbundets 

styre förnyats rätt mycket. Av tolv av styrelsens ledamöter från fältet endast två var med redan 
för fyra år sedan. Samma tendens råder i sammansättningar av direktioner och utskott. 
 Även personalen i förbundet har förnyats i samband med pensioneringar – och samtidigt 
blivit yngre – redan under fl era år. I december valdes både ledaren till a-kassan och ekono-
michefen till förbundet, och för första gången båda av dem är kvinnor. 
 Elektrikerförbundets personal har nu en känsla över att man har kunnat anpassa förbundets 
organisation effektivare. Och det behövs faktiskt motiverade arbetare i fortsättningen, för 
förbundet har många svåra utmaningar framför sig. 
 Såsom man kan läsa i sida 4 i detta Vasama, har antalet förtroendemän minskat oroväckan-
de under fl era år, samtidigt då deras ställning på arbetsplatserna har försvårats. Även en an-
nan grundläggande sak dvs. medlemmarnas intresse för verksamhet i avdelningarna har gått 
nedför. På grund av arbetsgivarnas åtgärder, har det dessutom kommit helt nya hinder för 
fungerande av kollektivavtal. Dessa hinder borde förbundet snabbast möjligt kunna komma 
över. 
 Lyckligtvis är personalens och ledningens förmåga att komma över dessa utmaningar kans-
ke bättre än någonsin. Ändå är det möjligt, att resurserna måste riktas åt ett helt annat håll. 
Det gäller naturligtvis TEAM-projektet, vilket väntar på sin lösning i vår. 
 Om Elektrikerförbundet ansluter sig till TEAM, som kommer att starta 2010, måste en be-
tydande del av förbundets personal och ledning koncentrera sig på att bygga det nya förbun-
dets ledning, system, personalarrangemang och arbetsplatser. Det kan alltså hända, att stödet 
av det stora förbundet till elbranschen kommer först då, efter akuta frågorna i sikte har blivit 
lösta på ett eller annat sätt. 
 Representantskapet gav styrelsen fullmakt att beräkna olika slags förbundssamarbetspro-
jekt. Om styrelsen kommer att konstatera, att de inte har några förberedda förslag till bes-
lut om förbundssamarbete till extra ordinarie representantskapsmötet, kommer man inte att 
inkalla representantskapet till mötes, och då kommer Elektrikerförbundets väg till TEAM 
förmodligen ta slut. 
 Den nya styrelsen och de 12 elektrikerna, vilka bland 31 812 medlemmar har blivit valda 
att fatta beslut, har alltså makten. De ska rikta blicken tillbaka mot fältet, när de ska fatta 
sitt beslut om TEAM, och söka ett svar till just de frågor om TEAM som är förmånliga till 
Elektrikerförbundet och allra viktigaste för medlemmarna. 

Liiton suunnattava katseensa kentälle
Marraskuussa kokoontuneen uuden edustajiston myötä on Sähköliiton hallinto 

uusiutunut melkoisesti. Hallituksen 12 kentän jäsenestä vain kaksi oli mukana jo neljä vuot-
ta sitten. Johto- ja valiokuntien kokoonpanoissa on näkyvissä sama suuntaus.
 Myös liiton henkilökunta on eläkkeelle siirtymisten myötä uusiutunut – ja samalla nuo-
rentunut - jo useamman vuoden ajan. Joulukuussa valittiin niin työttömyyskassan johtoon 
kuin talouspäälliköksikin ensimmäistä kertaa nainen.
 Sähköliitossa töissä olevilla onkin nyt sellainen tunne, että liiton organisaatio on kyetty 
virittämään aiempaa tehokkaammaksi. Ja motivoituneita tekijöitä jatkossa tarvitaankin, 
sillä liitolla on edessään runsaasti vaikeita haasteita.
 Kuten tämän Vasaman sivulta neljä voidaan lukea, on luottamusmiesten määrä vähenty-
nyt jo monta vuotta huolestuttavalla tavalla, samalla kun heidän asemansa työpaikoilla on 
vaikeutunut. Myös toinen perusasia eli jäsenten kiinnostus osastojen toimintaan on pahassa 
alamäessä. Työnantajien toimien vuoksi on kaiken lisäksi työehtosopimusten toimivuuden 
tielle noussut aivan uudenlaisia esteitä, joiden yli liiton olisi pikaisesti päästävä.
 Onneksi Sähköliiton työntekijöiden ja hallinnon kyky selvitä näistä haasteista on ehkä 
parempi kuin koskaan. On kuitenkin mahdollista, että voimavarat joudutaan kuitenkin 
kohdistamaan aivan muualle. Kysymys on tietenkin TEAM-projektista, jonka ratkaisua 
odotetaan tänä keväänä.
 Jos Sähköliitto liittyy 2010 aloittavaan TEAMiin, joutuu merkittävä osa liiton henkilö-
kunnasta ja hallinnosta noin 2-3 vuoden ajan keskittymään uuden liiton hallinnon, järjes-
telmien, henkilöjärjestelyiden ja toimipaikkojen rakentamiseen. Voi siis olla, että suuren 
liiton tuki sähköalalle tulee vasta sitten, kun nyt näköpiirissä olevat akuutit asiat on tavalla 
tai toisella jo ratkaistu.
 Edustajisto valtuutti hallituksen arvioimaan erilaisia liittoyhteistyöhankkeita. Jos hallitus 
toteaa, että ylimääräiselle edustajiston kokoukselle ei ole esittää valmisteltuja päätösesityk-
siä liittoyhteistyötä koskien, ei edustajistoa myöskään kutsuta koolle, jolloin Sähköliiton tie 
TEAMissa päättyy ilmeisesti siihen.
 Valta on siis tuoreella hallituksella ja niillä 12 sähköasentajalla, jotka liiton 31 812 jäse-
nen joukosta on valittu päätöksiä tekemään. Heidän on TEAMista ratkaisua tehdessään 
syytä kohdistaa katseensa takaisin kentälle ja etsiä Sähköliiton edun mukaista vastausta 
TEAMiin juuri niistä asioista, jotka ovat jäsenille kaikkein tärkeimpiä.

p a a v o . h o l i @ s a h k o l i i t t o . f i

M E I R Ä N  E M Ä N T Ä

( K i r j o i t t a j a  o n  v i r i i l i 

v a n h a p i i k a  T a m p e r e e l t a )

 

Tilasin ittelleni sähkömiähen. Mulla 
kun tärähti tiskipöytää pyyhkiessä käsi 
hellaan kiinni.
 Semeet sen kanssa oli lavvantaina. Se 
vartos porttikonkissa, kun tulil lenkiltä 
Kaupim mettästä.
 Kovin oli komee. Reiru ja rasvanahka-
ne. Mää vein sen siittä sisälle. Kattoin 
ovella olan yli, että näkeehän ny naapu-
rik kans.
 

 
Se honas heti, että mulla on maarotuk-
set piälessä. Totes, ettei o ihme, jos tulee 
tärille tällejä.
 - Oon kuule sähäkkä muari. Sähkö-
sempää ei tästä kylästä löyry, mää mur-
jasij ja riisuin palttooni. Tukka leijju il-
massa ja kolttu liimautu kinttuihin.
 - Son toi muavimatto, sähkölämmitys 

ja pakkanen, se tokas.
 - Sun pipa varautu nekatiivisesti ja 
tukka positiivisesti. Samammerkkiset 
hylkii ja erimerkkiset vetää toisiaan.
 - Sammuuta, mää kujersin sille.
 - Erimerkkiset ninkun sää ja mää. Ny 
on sähköö ilmassa.
 

 
Se ei ollu lirttiä huamaavinaan. Sano, 
että son staattista sähköö vaan toi mun 
tila. Eikä so ihmiselle vaarallista, ellem 
mää itte reakoi nin, että saa ulkopualiset 
syränhalpauksen.
 Käski pukeutua johkim muuhun kun 
tekokuituun ja käyttään huuhteluainet-
ta.
 Mää lährin pistään yäpairan. Son vähä 
kittana, mutta silkkiä.
 

 
Se ei vilkassukkaan mun luannonkuitu-
ja. Rupes vaan paasaan, kuinka se staat-
tinen on ropleema tua teollisuuressa.

 - Varaus ropassa tuhoo herkkien säh-
kölaitteiren oksiripinnotuksia, se mou-
hos. Ihme kekkeruusi.
 - Muavi-, paperi- ja rättiteollisuuren 
tuatteet jää jumiin. Tai imee pölyä. Ei 
sekän hyvä oo. Ja on liuottimia, jokka 
syttyy palaan kipunasta.
 Mää aloin oleen hyvin keptine meirän 
romanssin suhteen. Tuli invormaatioo 
nim paljo ettemmää viittiny kauvvaa 
kuunnella.
 

 
Kyä se si äkkiä hommansa toimitti. 
Sano, että mulloli onni niittej johtojeni 
kanssa. Mikä liä hanttapuli oli rempan 
tehny. Että tars olla aina ammattimiäs.
Mää siihen, että niin tars ja kai sää sum-
pit horaset.
 - Ois ronitsiaki.
 Mutta ei. Se rupes ronkeliks ja ruippas 
rappuun ennen kun kerkesin topata.
No, oli se ammatin pualesta ernomane. 
Mutta emmää sitä olis omaks ottanu. 
Liian nuari. Killipoika. 

Hankaussähköä ilmassa
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K U V A 

R I I T T A  K A L L I O

Paljon julkisuutta saa-
neen Sotkamon Talvivaaran 
nikkelikaivoksen sähkötöitä 
on Tamperelaisen Insta Au-
tomation Oy:n toimesta il-

meisesti urakoitu työehtojen 
vastaisesti. Instan töitä on 
tehty Talvivaarassa metalli-
teollisuuden sopimuksella, 
vaikka niitä pitäisi tehdä ta-
lotekniikka-alan sähköasen-
nustoimialan työehtosopi-
muksen mukaan.
 Sähköliitto on yrittänyt 
kaikin keinoin päästä asiasta 

keskusteluyhteyteen Instan 
kanssa, mutta yritys ei ole 
reagoinut neuvottelupyyn-
töihin.
 Niinpä Sähköliiton halli-
tus julisti 18.12.2008 haku-
saartoon tamperelaisen Insta 
Automation Oy:n talotek-
niikka-alan sähköasennuksia 
koskevat työt.

Metalliliitto pitää
hakusaartoa 
vääränä
Yhtenä kuudesta liitosta 
TEAM-projektissa mukana 
oleva Metalliliitto pitää Säh-
köliiton toimia Talvivaarassa 
työmarkkinoilla vallitsevien 
käytäntöjen vastaisena. Lii-
ton jäsenlehti Ahjo kirjoitti 

8.1.2009, että asia pitäisi rat-
kaista SAK:n hyväksymässä 
konsiliaatio- eli sovintome-
nettelyssä. Lisäksi lehti ar-
vioi, että Sähköliitto toimii 
TEAM-liiton hengen vastai-
sesti.
 Sähköliiton jäsenillä saat-
taa olla hiukan eri näkemys 
siitä, kuka toimii ay-hengen 
mukaisesti ja kuka ei. Me-
talliliitto on muun muassa 
vahvasti ajanut periaatetta, 
jonka mukaan jokaisella työ-
paikalla olisi vain yksi työ-
ehtosopimus. Sen mukaisesti 
metalliteollisuudessa ja esi-
merkiksi telakoilla työsken-
televillä sähköasentajilla ei 
olisi koskaan oikeutta omaan 
työehtosopimukseen, ei vält-
tämättä edes TEAMissa.
 Lisäksi kannattaa muistaa, 
että Metalliliitto on ainoa 
teollisuusliitto, joka ei ole 
suostunut allekirjoittamaan 
sopimusta, jossa liitot sitou-
tuvat siihen, että ne eivät 

liittojen välisissä sopimusra-
joja koskevissa erimielisyyk-
sissä yritä houkutella toisen 
liiton jäseniä omaan liit-
toonsa. Vuonna 2006 tehdyn 
sopimuksen on myös hyväk-
synyt Toimihenkilöunioni 
STTK:sta

Sähköliitto julisti Insta Oy:n 

hakusaartoon

Sähköliiton netti-
sivuilla www.sahkoliitto.fi 
on 2.2.2009 alkaen linkki 
kyselyyn, jossa selvitetään 
jäsenten näkemyksiä liiton 
viestinnästä.
 Tutkimus on osa suurem-
paa selvitystä, johon osal-
listuu yli 15 ammattiliit-
toa. Tutkimuksen suorittaa 

viestintäyritys JKL Group 
ja kaikki tiedot käsitellään 
luottamuksellisesti eikä yk-
sittäisiä liittoja koskevia tu-
loksia julkaista ilman liiton 
hyväksyntää.
 Kysely toteutetaan hel-
polla verkkokyselyllä, johon 
vastaaminen vie aikaa vain 
5-10 minuuttia. Yhteystie-

tonsa jättäneiden kesken 
arvotaan Philips HF3475 
Wake Up Light (arvo 169 
euroa).
 Oletko tyytyväinen liiton 
viestintään? Mitä odotuksia 
sinulla on ja miten sitä voisi 
kehittää? Kerro mielipiteesi 
ja vastaa tutkimukseen!

Sähköliitto järjestää 
kesäpäivät Tampereella 6.-
7.6.2009 TUL:n 11. liitto-
juhlien starttiviikonlopun 
yhteydessä. TUL:n ohjel-
massa on tuolloin eri liit-
tojen ay-kilpailuja ja muita 
kulttuuritapahtumia.

 Kesäpäivien ylle nousi 
synkkiä pilviä, kun niiden 
alkuperäinen järjestäjä Tam-
pereen Seudun Sähköalan-
työntekijät ry, os 011 joulu-
kuussa yllättäen vetäytyi jär-
jestelyvastuusta. Sähköliiton 
hallitus päätti sen jälkeen 

järjestää itse tapahtuman, 
jonka tarkemmista järjeste-
lyistä ilmoitetaan myöhem-
min.

Taloudellinen taantu-
ma on koskettanut jo suurta 
joukkoa Sähköliiton jäsenis-
töstä, jotka ovat joutuneet 
yt-neuvotteluiden kohteeksi. 
Teollisuuden puolella yt-neu-
vottelut koskevat Rautaruuk-
ki Oy:ssä jo pelkästään Raa-
hen tehtailla 200 sähköliitto-
laista. Myös Nokian Renkaat 
Oy:ssä neuvotellaan.
 Vasta pari viikkoa sitten pe-
rustettu ABB ja Stora Enson 
yhteinen huolto- ja kunnos-
sapitoyhtiö Efora Oy aloitti 
välittömästi yt-neuvottelut. 
Mukana on 335 sähköalan 

ammattilaista ympäri Suo-
mea.
 Tieto- ja verkostoteknolo-
gian alalla Relacom jatkaa 
tuttua linjaa ja yrityksessä 
on lomautettu noin 80 liiton 
jäsentä. Sama linja on DNA 
Oy:ssä, jossa neuvottelut 
aloitettiin 14.1.
 Sähköliiton työttömyyskas-
san johtaja Maarit Tenlenius
kertoo, että kassasta on jo 
puhelimitse kovasti kysytty 
asioita siltä varalta, että työt 
loppuvat.
 - Tilastoissa mahdolliset ir-
tisanomiset näkyvät kuiten-

kin vasta viiveellä. Kesään 
mennessä tiedämme kuinka 
laajasti talouden lama on 
koskettanut liiton jäseniä, 
Tenlenius sanoo.

Ensto Oy on myynyt 
osuutensa Ensto Busch-Jae-
ger Oy:stä ABB:lle. Ensto 
Busch-Jaeger valmistaa ja 
myy sähköasentajille tuttuja 
sähköasennuskalusteita ku-
ten pistorasioita ja kytkimiä 
sekä niihin liittyviä asen-

nustarvikkeita. Yhtiöllä on 
toimintaa Pohjoismaissa ja 
sen palveluksessa olevat 120 
henkilöä siirtyvät ABB:lle 
vanhoina työntekijöinä.
 Ensto Oy:n toimitusjohtaja 
Jukka Koskinen sanoi, että 
kilpailu sähköasennuskalus-

teiden ja -tarvikkeiden mark-
kinoilla on kansainvälisesti 
kovaa. Vaikka Ensto Busch-
Jaegerillä on vahva asema 
Suomessa, ei sillä osana Ens-
toa ollut hyviä kansainvälisiä 
kasvumahdollisuuksia ja siksi 
yritys myytiin.

pidetään sittenkin

Yt-neuvotteluita käydään,

lomautukset 
näkyvät viiveellä

Nettisivuilla tutkimus
jäsenviestinnästä

Enston rasiat ABB:lle

Sopimuksia rikko-
van yrityksen töitä ei voida 
saartaa, mutta yritys voi-
daan asettaa hakusaartoon. 
Se on viesti yritykseen töi-
hin hakeutuville ja yrityk-
sen palveluita käyttäville, 
että asiat eivät ole ammat-
tiliittoa tyydyttävässä kun-
nossa.
 Hakusaartoon voidaan 
asettaa vain järjestäytymä-
tön yritys tai Insta Oy:n 
tapauksessa myös järjestäy-
tynyt yritys, jos se on ura-
koinut töitä sopimattomilla 
ehdoilla eli väärällä työeh-
tosopimuksella. 

Mikä ihmeen 
hakusaarto?

Talvivaaran nikkelikaivos on val-
mis, mutta Insta Oy:n urakoimissa 
sähkötöissä käytettiin väärää työ-
ehtosopimusta.

Asiasta lisää s. 9
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Kuinka paljon sähkö-
alalla oikeasti käytetään ali-
urakointia ja vuokratyövoi-
maa? Mitä seurauksia sillä on 
edunvalvontaan ja erityisesti 
luottamusmiesten asemaan?
 Sähköliiton hallitus päät-
ti kaksi vuotta sitten löytää 
vastauksen näihin kysymyk-
siin ja selvittää liiton sopi-
musaloilla tapahtuvan ali-
urakoinnin laajuutta sekä 
vuokra- ja ulkomaalaisen 
työvoiman käyttöä.
 Selvitystyö syntyi vastaa-
van työehtoasiamies Sauli 
Väntin tekemänä opinnäy-
tetyönä Humanistisessa am-
mattikorkeakoulussa. Väntti 
valmistui yhteisöpedagogiksi 
joulukuussa 2008.

Uudisrakennus-
kohteet
aliurakoinnin 
kärjessä
Sähköliiton jäsenet törmää-
vät aliurakointiin jatkuvasti, 
sillä yli puolet Sähköliiton 
sopimusaloilla toimivista yri-
tyksistä käyttää ainakin jos-
sain määrin urakointia.
 - Negatiivisimmin aliura-
kointi vaikuttaa sähköasen-
nustoimialalla, jossa aliura-
kointiin ohjataan samoja 
sähköalan töitä kuin mitä 
yrityksen oma henkilökunta-
kin tekee. Energia- ja tieto- 
ja verkostoteknologia-aloilla 
aliurakointi kohdistuu lähin-
nä maakaapeleiden vetoon 
ja pylvästykseen liittyvään 
kaivinkoneurakointiin, Sauli 
Väntti kertoo.

 

Asennusalan aliurakointiyri-
tykset ovat usein pieniä yri-
tyksiä, joissa myös omistajat 
tekevät asennustöitä. Näiden 
yritysten työntekijöiden jär-
jestäytymisaste on alhainen, 
eikä työpaikan toimintakult-
tuuri edes motivoi työnteki-
jöitä järjestäytymään.

Vuokratyö 
paljon arvioitua 
yleisempää
Sauli Väntin tutkimukseen 
kuuluneeseen verkkokyse-
lyyn vastanneista 210 luotta-
musmiehestä yli 40 prosent-
tia ilmoitti työnantajayrityk-
sensä käyttäneen vuokratyö-
voimaa viimeisen vuoden 
aikana. Määrä oli etukäteen 
arvioitua suurempi. Yleisesti 
ottaen on vuokratyön määrä 
kasvanut Suomessa voimak-
kaasti viimeisen kolmen vuo-
den aikana.
 - Sähköliiton toimialoilla 
on vuokratyövoiman käyttö 
ollut yleisintä teollisuuden 
sopimusaloilla. Vähiten sitä 
käytetään sähköasennusalal-
la. Toisaalta urakointiyrityk-
set käyttävät vuokratyövoi-
maa rakennuttajayrityksiä 
enemmän, Väntti kertoo tut-
kimuksensa tuloksista.
 Koska vuokratyöntekijä on 
yleensä ammatillisesta oppi-
laitoksesta valmistunut nuo-
ri, rajoittavat ammattitaito-
kysymykset vuokratyön yleis-
tymistä sähköisillä aloilla.
 Paljon puhuttu ja runsaasti 
julkisuutta saanut ulkomai-
sen vuokratyövoiman käyttö 
on Väntin tutkimuksen mu-
kaan toistaiseksi hyvin vä-
häistä.
 - Vain kaksi prosenttia 
luottamusmiehistä ilmoit-
ti työnantajansa käyttäneen 
ulkomaisia työntekijöitä. Ul-
komaista työvoimaa kohda-
taankin työkohteissa satun-

naisesti lähinnä aliurakoin-
tiyrityksissä, Väntti arvioi

Luottamusmiehet 
ristitulessa
Aliurakoinnin ja vuokratyön 
lisääntyminen ovat muut-
taneet sähkötöitä varsinkin 
sähköasennustoimialalla. Se 
on lisännyt erityisesti luot-
tamusmiesten paineita, jotka 
eivät tunne enää saavansa 
omilta työkavereiltaan sel-
laista tukea kuin ennen.
 - Luottamusmiehen neu-
votteluasema on heikenty-
nyt, millä on ollut selvä vai-
kutus esimerkiksi urakkatyön 
määrän vähenemiseen, Vänt-
ti toteaa.
 Kun urakkatyötä tehdään 
kokonaisurakkaperiaatteella, 
eivät yrityksen omat työn-
tekijät pääse lainkaan urak-
kaan kiinni, jos kohde pilko-
taan useisiin aliurakoihin.
 - Samaan aikaan työnanta-
jat vaativat luottamusmiehel-
tä tukea yrityksen taloudelli-
sen tuloksen tekemiseen ja 
painostavat laajempaan pai-
kalliseen sopimiseen. Luot-
tamusmiehet ovat siten jou-
tuneet työantajan ja työnte-
kijöiden välisen kamppailun 
ristituleen, jossa tyytyväisiä 
tukijoita ei löydy kummalta-
kaan puolelta, Sauli Väntti 
havainnollistaa.

Luottamusmiesten 
määrä vähentynyt
Sauli Väntti on huolissaan 
siitä kuinka yksin monet luot-
tamusmiehet joutuvat luotta-
mustoimessaan olemaan:
 - Työpaikan tuki ei ole enää 
itsestään selvää. Luottamus-
miehet joutuvat tekemään 
päätöksiä entistä enemmän 
yksin, koska työkaverit eivät 
halua näyttäytyä epäkohdan 
esiin nostajaksi tai luotta-
musmiehen tukijaksi, Väntti 
ihmettelee.
 Aliurakointiyrityksissä ei 
monesti edes ole luottamus-
miehiä, koska nuoret työnte-
kijät eivät ole järjestäytynei-
tä liittoon.
 Selvä seuraus luottamus-
miesten epäkiitollisesta teh-

tävänkuvasta on ollut luotta-
mustehtäviin haluavien mää-
rän jyrkkä lasku.
 - Viimeisen kymmenen 
vuoden aikana on luottamus-
tehtävissä toimivien aktiivi-
en määrä laskenut yli 18 pro-
senttia, kun jäsenten määrä 
on laskenut samassa ajassa 
vain neljä prosenttia, Väntti 
laskee.
 Sähköliiton järjestöpääl-
likkö Reijo Salmen teke-
mä tutkimuksen mukaan on 
luottamushenkilöiden osal-
listuminen Sähköliiton jär-
jestämään koulutukseen vä-
hentynyt 2000-luvun aikana 
50 prosentilla.
 - Kokonaisuudessaan tämä 
merkitsee sitä, että Sähkö-
liiton toiminnalliset resurs-
sit paikallisella tasolla ovat 
heikentyneet 10 vuodessa 
merkittävästi, Väntti arvioi 
huolestuneena.

Muutosta tarvitaan
Sauli Väntin tutkimuksen 
mukaan luottamusmiehillä 
on yhä vahva usko Sähkölii-
ton toimintaa kohtaan. Perä-
ti 87 prosenttia tutkimukseen 
osallistuneista luottamusmie-
histä katsoi liiton toimineen 
luottamuksensa arvoisesti.
 Myös osastojen toimintaa 
arvostettiin, mutta osastojen 
rooli on muuttunut paikal-
lisen toiminnan ja yhteisöl-
lisyyden ylläpitäjäksi. Sen 
sijaan edunvalvonnan katso-
taan kuuluvan juuri liitolle.
 - Luottamusmiehillä on 
suuria odotuksia liiton toi-
mintaa kohtaan. Tukea odo-
tetaan liitolta, koska oman 
työpaikan tuki on vähenty-
nyt, Väntti summaa.
 Väntin mukaan tosiasiat 
osoittavat, että Sähköliiton 
on vahvistettava luottamus-
miesten toimintaa, jotta 
edunvalvonnan kivijalkana 
toimiva verkosto saataisiin 
pidettyä vähintään nykyisel-
lä tasolla.
 - Luottamusmiesten haluk-
kuutta osallistua koulutuk-
seen on lisättävä merkittä-
västi. Koska luottamusmiehet 
toimivat työpaikoillaan var-

sin yksin, on myös kehitet-
tävä heidän verkostoitumis-
taan muiden luottamusmies-
ten kanssa, Väntti vaatii.

Työehto-
sopimuksista
uusia aseita työhön 
Aktiivisinkaan luottamus-
mies ei voi toimia tehokkaas-
ti, jos hänellä ei ole käytös-
sään riittävän tehokkaita 
edunvalvonnan työkaluja. 
Sauli Väntin tutkimuksessa 
tuli esille, että nykyisissä työ-
ehtosopimuksissa on kohtia, 
jotka luottamusmiehet koke-
vat rajoittavan heidän mah-
dollisuuksiaan toimia työn-
tetkijöiden parhaaksi.
 Ulkopuolisen työvoiman 
käyttöön tarvittaisiin lisää 
selkeitä määräyksiä. Sähkö-
asennustoimialalla ongelma-
na koetaan taas ”sinisen kir-
jan” kokonaisurakkaperiaate, 
joka aliurakoinnin lisäänty-
essä rajoittaa urakkatyömah-
dollisuuksia.
 - Kyselyissä tuli selvästi 
ilmi, että Sähköliiton olisi 
pohdittava sähköasennustoi-
mialan urakkatyömääräys-
ten uudistamista, jotta urak-
katyölle annettaisiin uusia 
mahdollisuuksia, Väntti pai-
nottaa.
 Työyhteisöt ovat kokeneet 
rajujakin muutoksia viime 
vuosina. Samalla palkansaa-
jien elämä, tavoitteet ja arki 
ovat muun yhteiskunnan 
mukana vähitellen muuttu-
neet erilaisiksi.
 Nykyisten aktiivien 20-30 
-vuotiaiden duunareiden aja-
tukset ja aatteet alkavat pe-
rustua aivan eri asioihin kuin 
heidän 30 vuotta vanhem-
milla työtovereillaan. Nämä 
muutokset heijastuvat selväs-
ti myös Sähköliiton edunval-
vontaan ja luottamusmiesten 
asemaan. Niiden olisi seu-
rattava ympärillä tapahtuvia 
muutoksia pysyäkseen tehok-
kaina sähköalan työntekijöi-
den edunvartijoina.

Aliurakointi 
ahdistaa 

luottamus-
miehiä

Vastaavan työehtoasiamies Sauli 
Väntin tutkimus ”Aliurakointia 
ja ammattiyhdistystoimintaa” 
todistaa selkeästi, että luottamus-
miesten toimintamahdollisuudet 
ovat kaventuneet selvästi viime 
vuosien aikana. 

Sähköalan aliurakointia teetetään usein yrityksillä, joissa työntekijät 
toimivat itsenäisinä yrittäjinä kuten kuvan ylöjärveläisellä työmaalla.



5vasama 1 / 2 0 0 9
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M A R T T I  A L A K O S K I

Heikentynyt talousti-
lanne on alkanut heijastua 
Suomessa lisääntyneinä lo-
mautuksina ja irtisanomisi-
na jo viime vuoden lopulla. 
Sähköaloilla tilanne kirpai-
see ensimmäisenä mitta-
vammin talotekniikkapuolta 
ja teollisuutta.  
 Valmisteilla on onneksi 
monenlaisia talouden el-
vytystoimia sekä yritysten 
rahoituksen parantamiskei-
noja. Nyt on nähtävä taan-
tuman yli, jolloin osaavista 
työntekijöistä on taas pulaa. 
Teollisuuden palkansaajat ja 
SAK:n hallitus ovat käyneet 
keskusteluja mahdollisista 
menettelytavoista ja toimis-
ta, joilla parhaiten selviydy-
tään taantuman ja talousla-
man yli.
 Tänä vuonna on tullut 
tieto jo yli 9 000 työnteki-
jän lomautuksesta tai lo-

mautusuhasta. Suurimmat 
neuvottelut on ilmoitettu 
M-Realissa, Hankkija-Maa-
taloudessa, Onnisella, Sand-
vikillä, Cargotecissa, Enstol-
la ja Metsä-Botniassa.
   
   

SAK:n keräämien tietojen 
mukaan yt-neuvottelujen 
alaisten henkilöiden määrä 
lähes kolminkertaistui viime 
vuonna edellisvuoteen ver-
rattuna. Irtisanottujen mää-
rä nousi yli kaksinkertaiseksi 
(9 521 vuonna 2008). 
 Vuoden kolmena viimeise-
nä kuukautena irtisanottiin 
noin 5 000 työntekijää, kun 
samaan aikaan edellisenä 
vuonna irtisanottujen määrä 
oli noin 700 henkilöä. Myös 
yt-neuvottelut painottuivat 
loppuvuoteen: neuvottelu-
jen alaisten työntekijöiden 
määrä vuoden viimeisellä 
neljänneksellä oli 47 000 
työntekijää.

 Tilastot kertovat karua 
kieltä, mutta ainakin toistai-
seksi sähköaloilla tilanne on 
ollut kohtuullinen. Toivon, 
että se myös pysyy sellaise-
na.

   

Varma merkki aikojen huo-
nontumisesta on aina ollut 
työnantajapuolen otteiden 
koveneminen ja työehtoso-
pimusten ehtojen heikenty-
nyt noudattaminen. 
 Talvivaaran kaivostyö-
maalla Sotkamossa Insta 
Oy käyttää uudisrakentami-
sen sähköistystöissä Metal-
lin vihreän kirjan ehtoja. 
Sähköliiton näkemyksen 
mukaan uudisrakentamisen 
sähkötyöt tehdään aina ta-
lotekniikan sinisen kirjan 
mukaisilla palkoilla ja työ-
ehdoilla. 
 Sähköliitto onkin asetta-
nut Insta Oy:n hakusaartoon 
vauhdittaakseen asioita. 

 Neuvotteluja asian selvit-
tämiseksi käydään pian kes-
kusjärjestöjen sopiman  kon-
siliaatiomenettelyn mukai-
sesti. Konsiliaatiomenette-
lyä ovat hakeneet yhteisesti 
Teknologiateollisuus, Tikli 
ja Metalliliitto. Sähköliittoa 
tullaan todennäköisesti kuu-
lemaan asian johdosta.

   

Vuodenvaihde vei Sähkö-
liiton palkkalistoilta kak-
si pitkäaikaista ja pätevää 
työntekijää. Talouspäällikkö 
Kari Aalto ja Etelä-Suomen 
alueasiamies Risto Saari saa-
teltiin hyvin ansaitulle eläk-
keelle. Kiitokset vielä koko 
liiton jäsenkunnan puolesta 
hyvin tehdystä työstä jäse-
nistön parhaaksi!
 Vastaisuudessa Marketta 
Toikkonen luotsaa liiton ta-
loutta ja henkilöstöä ja Maa-
rit Tenlenius johtaa työttö-
myyskassaa. 

Tervetuloa uudet toimitsi-
jat!

   

Parin palkollisen lisäksi liit-
to on saanut kymmeniä uusia 
luottamushenkilöitä, jotka 
toimivat organisaation hal-
linnossa. Uusi edustajisto, 
hallitus, johto- ja valiokun-
nat pääsevät aloittamaan 
kautensa yhteisellä koulu-
tuksella. Kiljavan opistolla 
porukka opetetaan puhalta-
maan yhteiseen hiileen. 
 Kokemus on opettanut, 
että tällaisen koulutuksen 
merkitystä ei voi aliarvioi-
da. Odotan innolla Kiljavan 
koulutusta, jonka yhteydessä 
kuulostellaan koko kentän 
tuntoja.

   

Liitto ei jää myöskään ilman 
perinteisiä kesäpäiviä vaikka 
osasto 011 pyörsikin lupauk-

sensa päivien järjestämises-
tä ensi kesänä. Kesäpäivät 
vietetään heti kesän aluksi 
TUL:n ay-turnauksen yhte-
ydessä Tampereella 6.-7.6. 
 Järjestelyt hoidetaan liiton 
henkilökunnan ja vapaaeh-
toisten jäsenten avulla. Us-
kon, että tulossa on jälleen 
Sähköliiton jäsenten iloinen 
tapaaminen leikkimielisen 
kisailun merkeissä. Saapa 
nähdä, löytyykö sökökilpai-
lussa tällä kertaa vastusta 
viime kertaiselle voittajalle, 
15-vuotiaalle Tampereen li-
kalle.

Elvytyksellä taantuman yli

R I I T T A  K A L L I O

Sähköliitto sai uuden 
talouspäällikön kauppatietei-
den maisteri Marketta Toik-
kosesta. Vuodenvaihteessa 
eläkkeelle jääneen, liiton 
pitkäaikaisen numeronero 
Kari Aallon työpöydän taak-
se harpanneen Toikkosen 
päätä eivät suuret numerot 
saa pyörälle.
 -  Sähköliiton talous on 
hoidettu hyvin ja järkevästi. 
Sijoitukset on pyritty teke-
mään kohtalaisen tuottavasti 
ja ilman suuria riskejä. Aion 
jatkaa samalla linjalla, sanoo 
Toikkonen, joka kertoo tul-
leensa Sähköliittoon uusien 
haasteiden innostamana – 
joskaan olennaisesti lyhen-
tyvä työmatka ei myöskään 
ollut haitaksi. 
 Talouspäällikön tehtävien 
lisäksi Toikkoselle siirtyivät 
myös henkilöstöpäällikön 
tehtävät.

 - Se on uusi aluevaltaus 
urallani. Olen tottunut käsit-
telemään tulevaa ja menevää 
rahaa, mutta henkilöstöasiat 
ja esimerkiksi liitossa käy-
tössä oleva palkkarakenne 
vaativat monisyisempää pa-
neutumista. Onneksi sisään-
ajossa auttaa talossa vallitse-
va välitön ilmapiiri. Sähkö-
liitossa on suorastaan kotoisa 
tunnelma.

Virkanainen 
ja perheenäiti 
47-vuotias Toikkonen tulee 
Sähköliittoon Kangasalan 
kunnan erityisasiantuntijan 
vakanssilta, jossa hän ennät-
ti toimia kahdeksan vuotta. 
Viime aikoina häntä työllisti 
erityisesti kuntiin lanseerattu 
uusi tilaaja-tuottaja -toimin-
tamalli.
 Aiemmin Toikkonen on 
työskennellyt muun muassa 
vakuutusyhtiö Turvassa ma-
temaatikkona ja talouspääl-
likkönä. Hänellä on myös 
opettajan pedagoginen päte-
vyys ja  kokemusta erilaisista 
opetustöistä Ylöjärven kun-
nan peruskoulusta ja lukiosta 

sekä Tampereen yliopistosta.
 Toikkonen on suorittanut 
fi losofi an maisterin tutkin-
non pääaineenaan matema-
tiikka sekä kauppatieteiden 
maisterin tutkinnon pääai-
neena laskentatoimi.
 Ylöjärveläissyntyinen Toik-
konen asuu kotikaupungis-
saan Siivikkalan kaupun-
ginosassa aivan Tampereen 
kupeessa. Perheeseen kuuluu 
yrittäjämiehen lisäksi kolme 
kouluikäistä lasta, jotka pi-
tävät äidin liikkeellä myös 
vapaa-ajalla. Liikunta onkin 
Toikkosen harrastuksista lä-
hinnä sydäntä. Kuntosalin 
ja show-tanssin ohella uuden 
koiranpennun ulkoilutus pis-
tää vipinää talouspäällikön 
kinttuun.
 - Vapaa-ajan ongelmia ei 
pääse syntymään, kun per-
heenisä on yrittäjä ja lapsil-
la on runsaasti harrastuksia, 
joihin äiti saa heitä kuljettaa 
töiden jälkeen, sanoo Toik-
konen, joka silloin tällöin 
ehättää tuulettumaan Itali-
an-matkoille. 

Hyvin hoidettu 
liitto
Marketta Toikkonen on jo 
havainnut, että Sähköliiton 
talous ja organisaatio ovat 
hyvällä tolalla.
 - Minusta Sähköliitto on 
sopivan kokoinen työpaik-
ka. Otin itse tietoisen riskin 
muuttaessani työpaikkaan, 
joka saattaa lähiaikoina liit-
tyä suurempaan kokonaisuu-
teen. Tuntematta kaikkia 
asiaan vaikuttavia seikkoja, 
epäilen, että näin hyvällä 
taloudellisella pohjalla ole-
va liitto saattaisi jopa huka-
ta nykyisen varallisuutensa 
isomman organisaation osa-
na. 
 Toikkonen kertoo hieman 
yllättyneensä siitä, kuinka 
mittava omaisuus liitolla on 
hallussaan.
 - Tosin sijoitusmassaa kan-
nattaa vastaisuudessa ehkä 
hieman keskittää. Odottelen 
kuitenkin liiton hallituksen 
uutta talousstrategista linja-
usta. 

Marketta Toikkosesta 
tarkka talouspäällikkö

Puolueisiin sitoutumaton Mar-
ketta Toikkonen pitää ay-liikettä 
tarpeellisena.
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M A R G I T  N U R M I K O L U

Sähköliiton uusi edus-
tajisto valitsi kokouksessaan 
marraskuussa liitolle myös 
hallituksen, johon tuli kym-
menen uutta jäsentä.  Eura-
lainen Mika Junnila, 44, on 
yksi heistä. 
 - Mielestäni on hyvä, että 
hallitukseen saatiin uutta 
väkeä, mutta hyvää on myös 
se, että jo aikaisemmin halli-
tuksessa olleita jäi mukaan. 
Näin saadaan jatkuvuutta ja 
vaihtuvuutta samalla kertaa, 
Mika Junnila tuumii. 
 Junnilan mukaan kokoon-
pano on erittäin hyvä, sillä 
hallituksen jäsenet ovat mie-
hiä parhaassa iässä, joilla on 
jo elämänkokemusta taka-
naan ja silti useita työvuosia 
vielä edessä. 

Olkiluoto melkein 
kuin toinen koti
Junnilan työpaikka on Teol-
lisuuden Voima Oy (TVO) 
Olkiluodossa, jossa hän on 
työskennellyt tietoliikenne-
asentajana lähes päivälleen 
25 vuotta.
 Hän on myös toiminut 
TVO:n varapääluottamus-
miehenä vuodesta 1992 ja 
pääluottamusmiehenä vuo-
desta 2002 lukien. 
  - Kuusitoista vuotta pää-
luottamusmiehenä toimineen 
Kari Halmisen seuraajana on 
ollut hyvä toimia. Kaikki oli 
hoidettu hyvin ja siitä minun 
oli helppo jatkaa, Mika Jun-
nila kiittelee.
 Luottamustehtäviä Junni-
lalla on muitakin, sillä hän 
on ollut aikaisemmin kaksi 
kautta Sähköliiton järjestö- 
ja koulutusvaliokunnassa ja 
vuodesta 2004 lukien ener-
gia-alan johtokunnan jäse-
nenä ja nyt puheenjohtajana 
marraskuusta alkaen. 
 Lisäksi Mika Junnila on 
Vakuutusyhtiö Turvan alue-

Edunvalvonta 
edelleen tärkein 
työsarka

Mika Junnilan takana näkyvä Olkiluodon kolmosreaktorin 
rakennustyömaa valmistuu vuonna 2012.
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toimikunnan jäsen ja toteaa, 
että toimikunta on kokoon-
tunut Satakunnassa todella 
hyvin.
  Energia-alaa edustava Jun-
nila miettii uutta pestiään 
hallituksessa ja toteaa, että 
edunvalvonta on edelleen 
se kaikkein tärkein työsarka, 
mutta nyt sitä katsotaan laa-
jemmassa mittakaavassa, ei 
enää vain energia-alan näkö-
vinkkelistä.
 Myös TEAM-hanke on 
Junnilan mielessä tärkeänä. 
  - TEAMissa sektoriasia on 
tärkein. Jos kävisi niin, että 
sähköistä sektoria ei näil-
lä nykyisillä ehdoilla tulisi-
kaan, ei meillä olisi mitään 
mahdollisuutta toimia. Hen-
kilökohtaisesti olisin tällöin 
ehdottomasti TEAMia vas-
taan. Vaikka hallintopuolella 
saattaisi tullakin säästöä, oma 
sektori pitää olla, Mika Jun-
nila jyrähtää.

Oma sektori 
ehdoton edellytys
Keväällä tehdyn osastoky-
selyn selkeä tulos oli ”Ei 
TEAMille”. Ammattiosas-
tojen runsas enemmistö eli 

78 prosenttia vastanneista 
sanoi selvästi ei TEAMille. 
Näissä osastoissa on jäseniä 
yhteensä 23 668, mikä on 86 
prosenttia kaikkien vastan-
neiden osastojen jäsenistä. 
Nettikysely tuotti vieläkin 
selvemmän vastustuksen: 92 
prosentin mielestä TEAM ei 
ole toteuttamiskelpoinen. 
 - Osastokyselyllä on suuri 
painoarvo. Kun se keväällä 
tehtiin, se tehtiin silloisilla 
tiedoilla ja niillä tiedoilla me 
emme voi mitenkään ohit-
taa jäsenistön kantaa asiassa, 
Mika Junnila toteaa. 
  Junnilan mielestä kenttä 
ei kuitenkaan välttämättä 
ole täysin perillä siitä, mitä 
TEAM oikeasti tarkoittaa.  
  - Jyrkkiäkin mielipiteitä on 
tullut, mutta kyllä mielestäni 
meidän on silti parempi kuu-
lua johonkin kuin olla kuu-
lumatta mihinkään. Se on 
selvää, että Sähköliitto tulee 
sanomaan ei TEAMille, jos 
omaa sektoria ei tule. Tämä 
asia on kentällä ymmärretty 
ja siihen luotetaan, että jos 
TEAMiin mennään, oma 
sektori saadaan, Mika Junni-
la korostaa.
 Hän huomauttaa myös, että 
mikäli Metalli ja Kemia ovat 
jäsenäänestyksessään TEA-
Min puolella, aiheuttaa se 
Sähköliiton toimijoille pal-
jon työtä.

Runkosopimus 
kiikarissa 
Sähköliitolla on jo pitkään 
ollut ajatus, että voitaisiin 
rakentaa oma sähköisten alo-
jen runkosopimus nykyisten 
TES:ien tilalle. Runkosopi-
mus määrittelisi yleiset ehdot 

työn tekemiseen, sopimusala-
kohtaiset määräykset sovit-
taisiin erikseen. Sopimuksen 
myötä koko jäsenistön sopi-
mustoiminta olisi niin sano-
tusti "omissa käsissä". Esimer-
kiksi tieto- ja verkostotekno-
logia-alalla ja energia-alalla 
on kummallakin omat työeh-
tosopimuksensa, vaikka sopi-
mukset ovat lähellä toisiaan. 
Vastapuolella on kuitenkin 
edelleen kaksi neuvottelijaa: 
energialla Energiateollisuus 
ja tieto- ja verkostoteknolo-
gialla Tieto- ja tekniikka-alo-
jen työnantajaliitto TIKLI. 
 - Varmasti on tulevaisuutta 
ja ajan kysymys, että aloil-
la on yhteinen työehtosopi-
mus. Todellisuudessahan on 
jo nyt niin, että samoja töi-
tä tehdään tietoliikenteessä, 
vaikka käytössä on energian 
sopimus, Junnila kertoo. 
 Energia-alan työehtosopi-
muksessa on jo nyt tapahtu-
nut yhdistymistä, koska siinä 
ovat mukana työntekijäpuo-
lella Sähköliitto ja JHL. 
 - Tarkoitus ei ollut miten-
kään hankkia jäseniä JHL:n 
kentästä, mutta työt ovat ny-
kyisin niin kovin samanlai-
sia. Siksi oli oikea hetki vii-
me tes-neuvotteluiden yhtey-
dessä saada yhteinen sopimus 
energia-alalle. Myös energian 
ja tietoliikenteen sopimukset 
ovat niin lähellä toisiaan, et-
tei yhdistymiselle mielestäni 
ole välttämättä mitään estet-
tä, Junnila sanoo.
 Hänen mukaansa sopimus-
asiaa on pakko ollut miettiä 
jo TEAMinkin takia, koska 
edunvalvonnan tärkeys on 
ja tulee olemaan niin suuri. 
Junnilan ajatus on, että seu-

raava kierros mennään vielä 
vanhalla mallilla, mutta jo 
sitten voi olla tilanne, jossa 
katsotaan, kuka on isäntänä 
vastapuolella.

Energia-alalla 
hyvät näkymät
Energia-alan tulevaisuuden 
näkymistä Mika Junnilalla 
on positiivinen näkemys.
 - Kyllä energia-ala pärjää. 
Sähkön tarve ei tule missään 
nimessä pienenemään. Pieni 
seisontavaihe voi tulla, mut-
ta sähkön tarve kasvaa vii-
den vuoden sisällä, Junnila 
sanoo. 
 Myös työpaikkojen määrä 
tulee kasvamaan, kun Olki-
luodon kolmas reaktori val-
mistuu vuonna 2012.
 Työllisyystilanne Satakun-
nassa on erittäin hyvä eikä 
ennustettu lama ole vaikut-
tanut sähköalaan juuri mi-
tenkään.
 - Sähköpuolella ei ole lo-
mautettuja, vaan kaikki ha-
lukkaat ovat töissä. Firmat 
tosin ovat suhteellisen pieniä 
ja alihankkijoita on paljon. 
On myös todettava, että Rau-
man seudun työttömyysaste 
on alle 10 prosenttia, pienissä 
ympäristökunnissa jopa vain 
3 prosenttia, Mika Junnila 
iloitsee.

Suomalaisia 
neljännes OL3:n 
työvoimasta
Pohjoismaiden suurin ja myös 
Euroopan suurimpiin kuuluva 
rakennustyömaa Olkiluodos-
sa työllistää valtavan määrän 
ihmisiä.   
 - Kokonaisuudessaan väki-
määrä, alihankkijat mukaan 

lukien, alueella on nyt noin 
5 500 henkilöä. Suomalais-
ten työntekijöitten vahvuus 
on noin 25 prosenttia koko 
OL3-projektin työntekijä-
määrästä. Jo käyvien reakto-
reiden kevään vuosihuollot 
toukokuussa lisäävät henki-
lömäärän yli 6 000:een, ker-
too TVO:n henkilöstöpääl-
likkö Soili Vaimala. 
 Olkiluotoon rekrytoidaan 
nykyisin noin 40–50 henki-
löä vuosittain.
 - Suuret ikäluokat ovat jää-
mässä eläkkeelle ja se aiheut-
taa nyt vaihtuvuutta. Muuten 
meillä vaihtuvuus on todella 
pieni – noin 2 prosenttia 
vuodessa, Junnila ja Vaimala 
laskevat.
 Työssä viihtyvyydestä ker-
too hiljattain otettu otos, 
jonka mukaan sairauspoissa-
olot jäivät kolmeen prosent-
tiin.
 TVO on ollut myös suuri 
opiskelijoiden työllistäjä ke-
säisin. 
 - Viime kesänäkin meillä 
oli noin 200 teknisen alan 
opiskelijaa, jotka pääsivät 
kunnossapitotöihin – sähkö-
töihin ja konepuolen kiin-
teistötöihin – TVO:laisten 
mukana. Näistä kesätyöläisis-
tä tulee aina väkeä valituksi 
vakitöihin valmistumisen jäl-
keen, Mika Junnila toteaa.
 Kun kolmas reaktori val-
mistuu, myös sähköliittolai-
sia tulee lisää töihin. Käyt-
töön ja kunnossapitoon on jo 
otettu työvoimaa. 
 - Isompi ryhmä ovat käyt-
tömiehet, jotka tulevat vuo-
den sisällä.  Kaiken kaikkiaan 
ainakin 50 uutta työntekijää 
tullaan palkkaamaan Junnila 

ja Vaimala kertovat.
 He toteavat myös, että Ol-
kiluoto 3-projektilla, kuten 
myös 1- ja 2-projekteilla, on 
ollut paljon positiivista vai-
kutusta myös muille aloille. 
Esimerkiksi kauppa ja liiken-
ne ovat saaneet projektien 
aikana hyvän osan kakusta.  

Aktiiviliikuntaa 
koko perheen 
voimin
Työnsä ja luottamustehtä-
viensä ohella Junnila ehtii 
myös harrastaa liikuntaa. 
Hän on pelannut jääkiekkoa 
SM-liigatasolla Rauman Lu-
kossa vuosina 1982–1991. 
 - Aktiiviurani jälkeen lii-
kuntaharrastus on säilynyt, 
sillä olen juossut muun mu-
assa yhdeksän täysmaratonia 
ja talvisin tulee hiihdettyä, 
kun lumitilanne sen sallii. 
Viime vuosina länsirannikol-
la on ollut lunta niukan puo-
leisesti, mutta sitten olemme 
hiihtäneet perheen kanssa 
pohjoisessa, Mika Junnila 
kertoo.
 Junnilan koko perhe liik-
kuu aktiivisesti. 
 - Kaikki kolme tytärtäni 
pelaavat lentopalloa Euran 
Raikussa ja vanhimmat ovat 
moninkertaisia Suomen mes-
tareita. Vaimo valmentaa 
naisten joukkuetta sekä A- ja 
B-tyttöjä ja minä toimin val-
mentajana nuorimman tyttä-
reni joukkueessa ja ”yleismies 
Jantusena” näissä pelikuviois-
sa, Mika Junnila naurahtaa. 

TVO:n henkilöstöpäällikkö Soili Vaimala ja pää-
luottamusmies Mika Junnila laskevat suomalais-
ten määrän olevan 25 prosenttia OL3-projektin 
työntekijämäärästä. 



8 vasama 1 / 2 0 0 9

R I I T T A  K A L L I O

Ohut keltapäällysteinen 
muovijohto pitää sisällään 
valokuitua, joka tuo valmis-
tuvaan oululaiskerrostaloon 
peräti täyden gigabitin laa-
jakaistayhteyden. Reilun ko-
koinen runkoyhteys puoles-
taan takaa talon jokaiseen 85 
asuntoon jopa sadan megan 
yhteydet, jossa vaativinkin 
nettisurffailija voi olla tyyty-
väinen yhteyksiinsä.
 - Runkoyhteydet tulevat 
nykyään uusiin kerrostaloi-
hin alle millimetrin vahvuis-
ta valokuitua pitkin, mut-
ta huoneistoihin menevät 

yhteydet vedetään edelleen 
kuparikaapelilla, tietoliiken-
neasentaja Markku Arvola 
selittää.
 Kylmänä tammikuisena 
päivänä Arvolan työmaa on 
Oulun Rautatienkadulle val-
mistuvan vuokrakerrostalon 
lämpimässä sähkökeskukses-
sa, jossa on oma sähkökaappi 
erilaisia tietoliikenneyhteyk-
siä varten. Relacomin palk-
kalistoilla työskentelevän 
Arvolan työnä on kiinteistö-
kytkimien asentaminen.

Kiireinen keikka
Markku Arvola on singah-
tanut paikalle laitteineen 
kiireellisen tilauksen myötä. 

Pian valmistuvaan taloon on 
tulossa hissitarkastus ja his-
sissä olevien hätäpuhelinyh-
teyksien on silloin toimittava 
asianmukaisesti. 

 - Tällainen kiinteistökyt-
kinten asentaminen on tyy-
pillistä työtä varsinkin tässä 
kaupungin keskusta-alueella. 
Tuolla haja-asutusalueella ra-
kennetaan edelleen kuparilla 
ja rakennetaan myös langat-
tomia yhteyksiä. Työt ovat 
sen verran vaihtelevia ja it-
senäisiä, että haasteita riittää 
sopivasti, Arvola sanoo. 
 Hän tutkailee tyytyväisenä 
päivän urakan jälkeen vihre-
änä vilkkuvaa ledivaloa, joka 
kertoo, että runkoyhteys toi-
mii moitteettomasti.
 Hetkeä aikaisemmin Arvo-
la oli testannut kannettaval-
la tietokoneellaan yhteyden 
toimivuuden. Kun oma säh-
köposti pelaa ja netti toimii, 

voi olla tyytyväinen asennuk-
sen lopputulokseen.

Relacomin mies
25 vuotta Oulun Puhelimella 
työskennellyt Markku Arvo-
la ennätti ennen Relacomia 
työskennellä vajaan vuoden 
DNA:lla, josta hän muiden 
työtoveriensa kera päätyi 
YIT:n yrityskauppojen kaut-
ta nykyiseen alihankintayri-
tykseen, joka tekee töitä niin 
DNA:lle, Elisalle kuin Sone-
rallekin.
 Yrityskaupoissa iso luuta on 
lakaissut ja henkilökuntaa on 
saneerattu kovalla kädellä. 
 - Eikä se ole vieläkään ohi, 
Arvola arvioi ja ennakoi, että 
nyt edessä on haasteelliset 
ajat niin operaattoreille kuin 
alihankkijoillakin.
 Kymmenen vuoden pää-
luottamusmiespestinsä aika-
na Arvola on saanut olla mo-
nessa mukana. Mies on toi-
minut aktiivisesti myös am-
mattiosastonsa eri tehtävissä.  
Tätä nykyä hän on osastonsa 

hallituksessa ja kotisivuvas-
taavana

Järjestötyö 
mielekästä
Markku Arvola tunnustautuu 
järjestöihmiseksi. Pitkään 
erilaisissa Sähköliiton luot-
tamustoimissa, erityisesti tie-
toliikennealan johtokunnas-
sa viihtynyt Arvola valittiin 
marraskuisessa edustajistossa 
liiton hallitukseen edusta-
maan tietoliikennealaa. 
 Hänet nimitettiin myös 
liiton talousvaliokunnan jä-
seneksi ja järjestö- ja koulu-
tusvaliokunnan puheenjoh-
tajaksi.
 - Kuvittelen, että minulla 
on jotain annettavaa hal-
lituksessakin, joka on ison 
päätöksen edessä. Itse koin 

Laadukasta laajakaistaa

Pitkäaikainen luottamusmies ja 
ay-aktiivi Markku Arvola arvelee 
aloittavansa työnsä Sähköliiton 
hallituksessa, talousvaliokun-
nassa sekä järjestö- ja koulutus-
valiokunnan puheenjohtajana 
avoimin mielin.

- Tietoliikenneasentajan toimen-
kuvaa riittää laidasta laitaan, ki-
teyttää Markku Arvola, joka pitää 
työtään sopivan haastavana ja 
vaihtelevana.

- Kuvittelen, että minulla on jo-
tain annettavaa, Sähköliiton hal-
litukseen valittu Markku Arvola 
tuumii uudesta luottamustoimes-
taan.
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K U V A  R I I T T A  K A L L I O

Työttömyyskassan 
uusi johtaja Maarit Ten-
lenius aloitti työnsä tammi-
kuun alussa ja jatkaa eläk-
keelle  jääneen kassanjohtaja 
Kari Aallon työsarkaa. 
 Paljasjalkainen helsinkiläi-
nen ja edelleenkin Helsin-
gissä asuva Tenlenius aloitti 
työuransa HYKS:in talous-
puolella, jossa työskenteli 
seitsemän vuotta. Sen jäl-
keen kymmenen vuotta kului 
ruotsinkielisessä elektroniik-
ka-alan maahantuontiyrityk-
sessä. Tenlenius on kuitenkin 
jo pitkään ollut myös järjes-
tötoiminnassa mukana. Hän 
on työskennellyt muun mu-
assa Satamatyönjohtajien lii-
tossa, Meijeriväen liitossa ja 
työttömyyskassassa, Maa- ja 
merialojen työttömyyskas-
sassa ja Seurakuntien viran- 
ja toimenhaltijoiden työt-
tömyyskassassa, jossa aloitti 
kassanhoitajana vuonna 1999 
ja kassanjohtajana 2004.
 
Hinku Tampereelle
Tampereelle tulo on jo jon-
kin aikaa ollut Maarit Ten-
leniuksen mielessä.
 - Tyttäremme muutti Tam-
pereelle vuonna 2007 ja meni 
naimisiin ja me olemme mie-
heni kanssa vierailleet tääl-
lä usein. Katselin myös aina 
sivusilmällä työpaikkaa tääl-
tä. Sitten avautui tämä kas-
sanjohtajan paikka ja päätin 
hakea sitä  - ja ilokseni mi-
nut siihen valittiin. Tampere 
tuntuu mukavalta kaupun-
gilta ja varmasti ajan myötä 

tulemme muuttamaan tänne, 
Maarit Tenlenius kertoo. 
  
Muutos entiseen työpaikkaan 
on suuri, sillä edellisessä kas-
sassa jäseniä oli noin 8 000 ja 
henkilökuntaa vain kaksi.
 - Minulla on valtavasti 
ajatuksia uuden työpaikkani 
suhteen. Kerralla tuli todella 
paljon uutta ja mielenkiin-
toista, ja pieni työyhteisö 
vaihtui huomattavasti isom-
paan. Toivon, että löydän 
paikkani tässä yhteisössä ja 
hyvä yhteishenki säilyy. 
 Maarit Tenlenius painottaa 
kokonaisuuden katsomista ja 
erilaisiin persooniin tutustu-
mista.
 - Toivon saavani luotta-
muksellisen ja hyvän suh-
teen sekä työyhteisöön että 
jäsenistöön. Kassatyö on vaa-
tivaa, lakiin ja asetuksiin pe-
rustuvaa ja arvostan kovasti 
työttömyyskassan moniosaa-
van henkilökunnan työtä. 
Työ yleensäkin, kuten myös 
työttömyyskassatyö, on usein 
arkista puurtamista, mutta 
työstä pitää myös löytää ja 
saada iloa, Maarit Tenlenius 
miettii.

Sähköala 
uusi haaste
Hän toivoo myös liiton ja 
työttömyyskassan yhteistyön 
jatkuvan hedelmällisenä.
 - Yhteisen jäsenistön etu-
ahan tässä valvotaan! Pidän 
mielenkiintoisena haasteena 
tätä itselleni uutta sähköalaa 
ja sen työehtosopimuksiin tu-
tustumista, Maarit Tenlenius 
toteaa.
 Nykyisestä työttömyysti-
lanteesta Maarit Tenlenius 
toteaa, että myös Sähköalo-

jen työttömyyskassassa las-
kusuhdanne näkyy jo jonkun 
verran.
 - Lomautuslausuntoja on 
tullut hieman enemmän kuin 
tilastojen mukaan aikaisem-
min. Puhelimet ovat soineet 
ihan ruuhkautumiseen asti. 
Jäsenet tiedustelevat muun 
muassa päivärahojensa suu-
ruutta, mikäli työt loppuvat. 
Valitettavasti emme voi sitä 
etukäteen laskea, Maarit 
Tenlenius sanoo.
 Uusi kassanjohtaja toteaa, 
että koska irtisanomisajoissa 
noudatetaan työsopimuslain 
ja/tai työehtosopimuksen 
mukaisia irtisanomisaiko-
ja, ja kassassa maksatus ta-
pahtuu jälkikäteen, kesään 
menneessä tiedetään, miten 
taantuma näkyy Sähköalojen 
työttömyyskassassa. Tämän 
johdosta tilannetta seurataan 
valppaasti.

Virtaa vaikka 
muille jakaa
Kahden aikuisen lapsen äiti, 
yhden lapsen isoäiti ja pie-
nen Mimmi-koiran emäntä 
ehtii vapaa-aikanaan harras-
tamaan vaikka mitä.
- Liikunnassa pidän eniten ui-
misesta ja pyöräilystä. Oma-
kotiasujana puutarhatyöt 
vievät aikaa ja ovat mukavaa 
tekemistä. Lisäksi suorastaan 
intohimonani on käsillä nä-
pertely: kunnostelen vanhoja 
huonekaluja ja kudon mielel-
läni. Kesällä meillä on oike-
astaan kaksi harrastusta – ve-
neily ja asuntovaunuilu. Itse 
pidän enemmän asuntovau-
nuilusta, mutta koska mie-
heni on mieltynyt veneilyyn, 
olemme yrittäneet pitää mo-
lempia harrastuksia ritirin-
nan jo vuodesta 1978 alkaen, 
Maarit Tenlenius naurahtaa. 

Sähköliiton kalenterissa ol-
leiden virheellisten yhteys-
tietojen vuoksi ohessa ovat 
uuden kassanjohtajan oikeat 
yhteystiedot:
puh. (03) 252 0263 
ja 050 377 0077.  
  

Työttömyyskassa sai uuden johtajan:

Työstä pitää 
löytyä myös iloa

työskentelyn oman sopimus-
alani johtokunnassa erittäin 
mielekkääksi ja olisin ollut 
valmis jatkamaan seuraavalle 
tes-kierroksellekin.  
 Monien luottamustehtä-
viensä ohella Haukiputaalla 
itse rakennetussa omakotita-
lossa asuva Arvola on aiem-
min ehättänyt osallistumaan 
muun muassa SPR:n vapaa-
ehtoiseen pelastuspalvelu-

toimintaan ja nyttemmin 
Jokikylän kyläyhdistykseen. 
49-vuotiaan Arvolan per-
heeseen kuuluu vaimon ja 
13-vuotiaan tyttären lisäksi 
kissa. Stressintorjuntaa mies 
harrastaa veistämällä hirsiä 
ja hoitamalla mehiläisiä.     

TEAM-päätös 
haaste hallitukselle
- Päätös TEAMiin liittymi-

sestä tai pois jäännistä on 
tehtävä tämän vuoden aika-
na, Arvola summailee.
 Hän painottaa, että osasto-
kyselyn tuottama mielipide 
pitää ottaa huomioon pää-
töksenteossa.
 - Ilman jäseniä ei ole liit-
toa. Jäsenten etua tässä on 
katsottava, kaikki muu on 
toissijaista. 
 Arvola tunnustaa suhtau-
tuvansa kriittisesti TEAMiin 
ja pohtii voisiko liittoyhteis-
työtä rakentaa enää aidosti 
unionipohjalle, jossa liitot 
voisivat hoitaa tiettyjä asioi-
ta yhdessä mutta sopimuspo-
litiikkansa erikseen.
 - Toisaalta olisi haaste jää-
dä pois TEAMista, jos kaik-
ki muut mukana olevat liitot 
lähtisivät hankkeeseen mu-
kaan. Minusta liiton olen-
naisin tehtävä on joka tapa-
uksessa jäsenten edunvalvon-
nan hoitaminen.

- Perusliittymien toimitus on alihankkijayrityksen asentajien päätoimi-
alaa, Markku Arvola tuumii. Ohut keltapäällysteinen valokuitu tuo 
kerrostaloon tehokkaan laajakaistayhteyden.

P A A V O  H O L I

Sähköliiton edusta-
jiston päätös lykätä liiton 
lopullista kantaa TEAM-
projektista ei kiinnostanut 
muiden mukana olevien liit-
tojen lehtiä. Vain Kemianlii-
ton Kiteet ja Puuliiton Särmä 
kirjoittivat asiasta.
 Uutisoinnin vähäisyys ei 
ollut yllätys, sillä yhteises-
tä projektista huolimatta on 
näiden liittojen - Kemian-
liitto, Metalliliitto, Puuliitto, 
Rautatieläisten liitto, Sähkö-
liitto ja Viestintäliitto – arki 
hyvin kaukana toisistaan. 
Yhteydenpito rajoittuu lähes 
täysin TEAM -työskente-
lyyn. 

Vaisu 
TEAM -keskustelu
Laajimmin Sähköliiton edus-
tajistosta kirjoitti SAK:n 
17.12. ilmestynyt Palkkatyö-
läinen. Liittosihteerivaalit 
hävinnyt Matti Ahokas sa-
noi Palkkatyöläisen mukaan 
”TEAMin ohjailevan nyt 
liittoa”.
 Lehdessä lainattiin laajasti 
puheenjohtaja Martti Ala-
kosken pitkää TEAM -alus-
tusta, jossa Alakoski perusteli 
TEAM-päätöksen lykkäämis-
tä työmarkkinoilla tapahtu-
neilla muutoksilla. ”Tekno-
logiateollisuus näkisi mielel-
lään uuden teollisuusliiton 
syntymisen. Tämä ahdistaa 
meidät omine sopimuksi-
nemme. Joudumme jatkossa 

taistelemaan sopimusoikeuk-
sista ja niitä kuristetaan meil-
tä pois vähitellen”, Alakoski 
sanoi.
 Edustajiston TEAM -kes-
kustelua Palkkatyöläinen 
piti vaisuna. Lehti kirjoitti 
edustajiston jäsen Mika Rai-
nion olevan huolissaan, että 
”TEAMissa menevät omat 
tessit.”

”Sähköliitossa 
säpisee”
Puuliiton Särmä otsikoi 
18.12. juttunsa ”Sähköliitos-
sa säpisee, TEAM etenee”. 
Siinä kerrattiin Sähköliiton 
TEAMia koskevat päätökset 
viime syksyltä ja muistutet-
tiin, että 78 prosenttia Säh-
köliiton TEAM -kyselyyn 
vastanneista osastoista koki, 
ettei TEAM-hanke tuo lisä-
arvoa jäsenten edunvalvon-
taan.
 Särmässä myös muistutet-
tiin, että Metalliliiton hel-
mikuussa pidettävän neuvoa-
antavan jäsenäänestyksen 
tulos voi olla myös sellainen, 
että suurin ammattiliitto 
saattaa ”jäädä loppumetreillä 
TEAMin ulkopuolelle”.
 Kemianliiton Kiteet-lehti 
siteerasi lyhyessä jutussaan 
lähinnä Sähköliiton viralli-
sia tiedotteita edustajistos-
ta. Lehti oli kuitenkin sitä 
mieltä, että liittosihteerin 
valintaan liittynyt ulosmarssi 
vaikutti myös TEAM–pää-
tökseen: ”Vajaavahvuisena ei 
historiallista päätöstä haluttu 
tehdä”.

 Kiteitten mukaan Sähkö-
liitto on TEAM-liitoista suh-
tautunut ehkä kriittisimmin 
fuusiohankkeeseen.

Sähköliiton TEAM-päätös
ei kiinnostanut liittoja

Kemian ja 
Metallin jäsenet
äänestävät 
TEAMista 
helmikuussa

Sähköliiton lykättyä 
lopullista päätöstä TEAMis-
ta kevääseen, päättävät Ke-
mianliitto ja Metalliliitto 
ensimmäisinä liittyäkö TEA-
Miin vai ei. Kummankin lii-
ton jäsenäänestys pidetään 
samaan aikaan eli 5. – 19.2. 
Kemianliitossa äänestys on 
sitova eli enemmän ääniä 
saanut vaihtoehto voittaa.
 Metalliliiton jäsenäänes-
tys on neuvoa-antava, joten 
se ei juridisesti sido Metallin 
liittotoimikuntaa. Liitto voi 
siis tarvittaessa spekuloida eri 
vaihtoehdoilla aivan samoin 
kuten on tapahtunut Sähkö-
liiton osastokyselyn kohdal-
la.
 Jonkinlaisen vihjeen Metal-
liliiton jäsenten mielipiteis-
tä antoi liiton Ahjo-lehden 
18.12. julkaisema nettikysy-
mys ”Pitäisikö Metalliliiton 
jatkaa TEAM-projektissa?”. 
Vastanneista peräti 87 pro-
senttia vastasi kysymykseen 
ei.

- Toivon saavani hyvän suhteen 
sekä työyhteisöön että jäsenis-
töön, Maarit Tenlenius sanoo.
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Hallitus johtaa 
Sähköliiton asioita hoitaa ja sitä edustaa 
hallitus, joka myös johtaa liiton 
toimintaa liiton sääntöjen ja edustajiston 
tekemien päätösten perusteella.

Liiton korkein päättävä elin, 85-henkinen 
edustajisto valitsee hallituksen neljä vuotta 
kestäväksi toimikaudeksi kerrallaan. 

Edustajiston puheenjohtaja ja varapuheen-
johtaja osallistuvat puhe- ja esitysvaltaisina 
hallituksen kokouksiin.

Puheenjohtaja
Alakoski Martti, Kurikka

Liittosihteeri
Punkki Timo, Kuopio

Energia-ala 001
Huhtaniska Markku, Saarenkylä
Junnila Mika, Eura
Laaksonen Pentti, Mikkeli

Tieto- ja verkostoteknologia-ala 003
Arvola Markku, Haukipudas
Saari Seppo, Espoo 

Talotekniikka-alan 
sähköasennustoimiala 005
Aavamäki Ari,  Liperi
Huczkowski Ari, Turku
Leskinen Pentti, Tornio
Rosenberg Petri, Mietoinen
Salmela Jari, Pattijoki

Paperi- ja puumassateollisuus 011
Mölsä Reijo, Salosaari

Metalliteollisuus 013
Knuutila Esa, Vantaa

HHHHaaaallllll
Sähköl
hallitus
toimint
tekemi

Liiton k
edustaj
kestävä

Edustaj
johtaja
hallituk

Puheheenen
AlAllakakakkoososkk

LiLiittooss
PuPunkkkki 

Sähköliiton sopimusalojen 
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Tieto- ja verkostoteknologia-alan  
johtokunta 
Saari Seppo, Helsinki puheenjohtaja  
Ahola Ossi, Tampere 
Ilmaniemi Jarmo, Kouvola 
Karinkanta Paavo, Oulunsalo 
Kemppainen Raimo, Rautalampi 
Koskinen Matti, Tampere 
Laukkola Kuisma, Seinäjoki 
Lujanen Juha, Helsinki 
Nironen Kimmo, Kotka 
Röppänen Joonas, Tampere 
Schwartz Jouko, Aura 
  
Talotekniikka-alan 
sähköasennustoimialan johtokunta
Leskinen Pentti, Tornio puheenjohtaja 
Airas Timo, Lahti 
Alatalo Juha, Tuusula 
Härmä Raimo, Pori 
Kähkönen Ari, Hyvinkää 
Lindfors Vesa, Lahti 
Paldanius Esa, Muhos 
Pesola Sami, Kokkola 
Rainio Mika, Helsinki 
Rantanen Juha, Kiikala 
Rauma Hannu, Littoinen 
Toikka Jukka, Lappeenranta

Teollisuus- ja erityisalojen johtokunta 
Knuutila Esa, Vantaa puheenjohtaja

Puunjalostusteollisuus
Horttanainen Juha, Kotka 
Kantanen Hannu, Varkaus 
Mölsä Reijo, Salosaari 
Parikka Tapani, Lappeenranta  
Peltoperä Erkki, Keminmaa 
Rosvall Timo, Ristiina  

Metalliteollisuus
Aitonurmi Heikki, Ihode 
Alakoski Jukka, Ilmarinen  
Ekman Erik, Raahe 
Hast Kari, Lautiosaari 
Heikkonen Matti, Forssa 
Koivisto Kimmo, Pori 
Korpinen Mikko, Hämeenlinna 
Sakki Esa, Hamina 
      
Teollisuuden muut alat (Yleinen ryhmä)
Kauppinen Hannu, Jyväskylä 
Leppänen Heikki, Kokkola 
      
RAY (Raha-automaattien huoltoala)
Koskinen Lasse, Kangasala

Valiokunnat avustavat
Valiokunnat toimivat hallituksen apueliminä 
ja valmistelevat hallituksen niille määräämiä 
asioita. Kukin valiokunta määrittelee toimin-
tasuunnitelmassaan tarkemmin roolinsa liiton 
hallinnossa ja päätöksenteossa. 

Työympäristövaliokunta  
Holmberg Henrik, Vantaa puheenjohtaja 
Anttila Veli-Pekka, Raisio 
Heikkilä Kyösti, Rovaniemi 
Kivelä Matti, Tampere 
Kuusisto Tapio, Eurajoki 
Manninen Reijo, Kuusamo 
Marttiin Tarmo, Mikkeli 
Piirainen Raimo, Lieto 
Sahlman Heli, Taipalsaari 
Tiiro Jarmo, Tornio 
Welling Reijo, Espoo 
Yliruokanen Kirsi, Oulunsalo  

Nuorisovaliokunta 
Ravantti Ville, Kuusankoski puheenjohtaja  
Ala-Tainio Tero, Oulunsalo 
Help Aku, Turku 
Malinen Veijo, Kuhmo 
Pyykkö Jani, Lahti 
Vilen Tero, Rauma 
  
Järjestö- ja koulutusvaliokunta
Arvola Markku, Haukipudas puheenjohtaja 
Ala-Sipilä Jani, Harjavalta 
Heiska Timo, Ylivieska 
Hämäläinen Kari, Lohja 
Kivihalme Seppo, Joensuu 
Lampinen Veli, Imatra 
Loukola Vesa, Reijola 
Martinmäki Hannu, Pyhäjoki 
Nurmi Olli, Peipohja 
Otsavaaara Vladimir, Helsinki 
Vihanti Harri, Mikkeli 
Ylikauppila Kari, Loviisa
  
Viestintävaliokunta 
Alakoski Martti, Kurikka puheenjohtaja 
Punkki Timo, Kuopio 
Aavamäki Ari, Liperi 
Haanpää Petri, Ylöjärvi 
Vihtari Jyrki, Äetsä

Talousvaliokunta
Alakoski Martti, Kurikka puheenjohtaja 
Punkki Timo, Kuopio 
Toikkonen Marketta, Tampere  
Arvola Markku, Haukipudas 
Huczkowski Ari, Turku 
Mölsä Reijo, Ruokolahti

Johtokunnat kehittävät
Johtokuntien tehtävänä on muun muassa oman 
sopimusalan kehittämisen ohjaaminen ja seu-
raaminen, työehtosopimukseen liittyvien asi-
oiden käsittely sekä tarvittavien esityksien te-
keminen hallitukselle toimialaansa kuuluvissa 
asioissa. 

Energia-alan johtokunta
Junnila Mika, Eura   puheenjohtaja  
Mäkinen Markku, Vaasa 
Rapo Pekka, Naantali 
Rautiainen Jari, Hirvilahti 
Rautiola Hannu, Oulainen 
Salonen Kimmo, Nokia 
Siironen Hannu, Kalajoki 
Tamminen Pekka, Hämeenlinna 
Träff Henry, Keuruu 
Vainio Jyrki, Salo 
Vuorela Matti, Tuuri

Talousvaliokunta linjaa liiton rahankäyttöä ja piti ensimmäisen ko-
kouksensa 14. tammikuuta. Vasemmalta talouspäällikkö Marketta 
Toikkonen, Reijo Mölsä, Markku Arvola, Martti Alakoski, Ari Hucz-
kowski, Timo Punkki ja johdon assistentti Minna Ahonen.

ikuttajat
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Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 
4.–5.2.2009

www.verkostomessut.fi

Esilla uusimmat 
tuotteet ja 
palvelut!

Yhteistyössä: 

Vuoden 
paatapahtuma!

VERKKOPaIVaT 2009

DSL-laajakaistasta
Optiseksi Monipalvelu Verkoksi

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere
puh. 0207 701 200

JÄRJESTÄJÄ

SÄHKÖ- JA TIETOVERKKOJEN 
SUURTAPAHTUMA!

info@tampereenmessut.fi
www.tampereenmessut.fi 

Etelä-Suomen aluetoimisto
Paasivuorenkatu 2 A, 4 krs., 
00530 Helsinki
Puh. (09) 774 2850, 
faksi (09) 7742 8520
Alueasiamies Jaakko Aho, 
puh. (09) 7742 8510, 050 60 448

Päivystys 2009
Alueasiamies Jaakko Aho päivystää 
• Hämeenlinnassa 
osaston toimistossa, 
Arvi Kariston katu 3 A 8, 
klo 15.30-18.00
23.2., 27.4., 29.6., 28.9., 30.11.
Alueasiamies Jaakko Aho päivystää
• Lahdessa 
osaston toimistossa, 
Aleksanterinkatu 13 B 12, 
klo 15.30-18.00
26.1., 30.3., 25.5., 31.8., 26.10., 28.12.

Länsi-Suomen aluetoimisto
• Turun toimipiste
Maariankatu 6 b
20100 Turku 
puh. (02) 279 6900
faksi (02) 250 2063
Alueasiamies 
Mika Kantonen, 
puh. 050 60 306 

Päivystys 2009
Rauman ja Porin osastojen 
toimistossa tarvittaessa. 

• Seinäjoen toimipiste
Keskuskatu 17 B 17
60100 Seinäjoki
puh. (06) 414 2226
faksi (06) 412 6220
Alueasiamies 
Juha-Pekka Ilomäki, 
puh. 050 60 302

Itä-Suomen aluetoimisto
Vuorikatu 11 A 12
50100 Mikkeli
puh. (015) 161 551
faksi (015) 161 545
Alueasiamies, nuorisoasiamies
Jouni Leppänen, 
puh. 050 60 303

Päivystys 2009 
sopimuksen mukaan
• Kouvola, Valtakatu 24 A 8 
• Kotka, Vesivallinaukio 5 A, Karhula
• Varkaus, Kauppakatu 32 A 4
• Lappeenrannassa, Väinölänkatu 25

Pohjois-Suomen aluetoimisto
Mäkelininkatu 31
90100 Oulu
puh. (08) 378 755
faksi (08) 378 618
Alueasiamies 
Markku Kemppainen, 
puh. 050 60 304

Päivystys 2009 
Aluetoimistossa pääsääntöisesti 
maanantaisin klo 8.30-16.00.
Aluetoimistopäivät 
Oulun ja Lapin lääneissä alla olevan 
listan mukaisesti aina torstaisin:
15.1. Oulun lääni
5.2. Lapin lääni
12.3. Oulun lääni
2.4. Lapin lääni
7.5. Oulun lääni
4.6. Lapin lääni
Heinä- ja elokuussa 
ei ole aluetoimistopäivää
10.9. Oulun lääni
8.10. Lapin lääni
12.11. Oulun lääni
 3.12. Lapin lääni

Osastot ja työhuonekunnat voivat pyytää 
alueasiamiestä etukäteen kyseisinä päivi-
nä tai kyseisillä viikoilla omiin tilaisuuk-
siinsa.

ALUETOIMISTOJEN PÄIVYSTYKSET 2009

  Jaakko Aho                 Mika Kantonen              Juha-Pekka Ilomäki                       Jouni Leppänen            Markku Kemppainen

Alueasiamiesten yhteyshenkilö 
keskustoimistossa kurssisihteeri 
Tiina Mäkkylä (03) 252 0238
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Joulut on vietetty ja vuosi 
vaihtunut, mutta Sähköliiton 
toimintaan ei näytä muutok-
sia tulevan. Vaikka vuodet 
ja sukupolvetkin vaihtuvat 
niin yksi on ja pysyy, nimit-
täin henkilöön kohdistuva 
silmitön mättäminen. Tästä 
hyvä esimerkki saatiin Va-
sama lehden 12/2008 sivulla 
kolme julkaistusta päätoimit-
tajan hyökkäyksestä allekir-
joittanutta kohtaan.
 Päätoimittaja Holi väittää 
jutussaan Miko Rinteen lah-
joittaneen Sähköliiton jäse-
nille ikävän jouluyllätyksen 
perumalla Tampereen am-
mattiosaston järjestelylupa-
uksen kesäpäivien 2009 osal-
ta, ”itsevaltaisella päätöksel-
lä”.
 Holin pitäisi varsin hyvin 
tietää että ammattiosaston 
ylin päättävä elin on osaston 
yleinen kokous. Ja kaikki 46 
kokouksessa asiasta päättä-
mässä ollutta osaston jäsentä 
tietävät varsin hyvin, että ky-

seistä päätösesitystä ei tehnyt 
Rinne. Paikalla olijat tietävät 
myös sen, ettei kokouksessa 
tehty asiasta muita esityksiä 
ja näin ollen puheenjohta-
jana toimineen Rinteen oli 
todettava ammattiosaston 
luopuvan kesäpäivät 2009 
järjestelyistä, yksimielisesti.
 Tampereen ammattiosasto 
oli ehtinyt hoitaa kesäpäi-
väjärjestelyt hyvin pitkälle 
(kisapaikat, juhla- ja ma-
joitustilat yms. oli varattu). 
Kaikki tehty työ luvattiin 
antaa Sähköliiton käyttöön, 
jos liitto löytää innokkai-
ta järjestelijöitä 13.1.2009 
mennessä. Holi mainitsee ju-
tussaan, että suurin osa Tam-
pereen osaston jäsenistä olisi 
halunnut järjestää kesäpäivät 
aiemman suunnitelman mu-
kaan. Kuitenkaan kukaan ei 
syyskokouksessa eikä kokouk-
sen jälkeenkään ole ilmoitta-
nut halukkuuttaan jatkaa jär-
jestelyitä?!
 Holi mainitsee jutussaan 

myös, että erosin joulukuus-
sa Sähköliiton hallituksesta, 
tämä pitää paikkansa. Kaksi 
vuotta hallituksessa istunee-
na huomasin, että liittomme 
johtavissa elimissä ja palkka-
listoilla on henkilöitä, joille 
tärkeämpää on ”omien” lyö-
minen ja poliittinen asema 
kuin jäsenten edunvalvonta 
ja auttaminen.
 Tämän kaltaista toimintaa 
en voi allekirjoittaa ja näin 
parhaaksi erota hallituksesta, 
etten joutuisi lähietäisyydeltä 
seuraamaan tätä ”demokrati-
an” nimissä tehtävää noita-
vainoa, joka näyttää jatkuvan 
vuodesta toiseen. Tiedoksi jä-
senistölle, tämä toiminta jat-
kuu niin kauan kuin edusta-
jisto antaa sen jatkua. Edus-
tajistolla, eli meillä jäsenillä 
on valta tämä toiminta omil-
la päätöksillämme lopettaa.

Miko Rinne/osasto 011, 
puheenjohtaja

Outo kirjoitus 
Vasamassa 12/2008

os. 041 syyskokouksen 
4.12.2008 julkilausuma 

Turun Seudun Sähkötyön-
tekijöiden ry ammattiosaston 
041 syyskokous vaatii ko-
mennusmiesten verotuskoh-
telun pikaista oikeudenmu-
kaistamista. Lounais-Suomen 
verotoimiston mielivaltainen 
yritysten jälkiverokohtelu on 
saatava loppumaan. 
 Valtiovarainministeriön 
komennusmiestyöryhmän 
vuonna 2007 muistion mu-
kaiset esitykset on otettava 
huomioon ja muutokset on 
tehtävä tuloverolakiin viipy-
mättä 
 Turun alueella käytetään 
edelleen hyväksi ulkomaa-
laista työvoimaa. Työnteki-
jöille maksetaan murto-osa 
suomalaisten työehtojen 
mukaisesta palkasta. Viran-
omaisvalvontaa ja erityisesti 
työsuojelupiirien resursseja 
on lisättävä, jotta kaikille 
työntekijöille taataan Suo-

messa noudatettavan lainsää-
dännön ja työehtosopimusten 
mukaiset työehdot.
 Työllisyystilanteen vaka-
vasti heikentyessä on valtion 
ja kuntien panostettava työl-
listämistoimiin muun muas-
sa vuokra-asuntotuotantoa 
lisäämällä ja aientamalla tu-
levia yhteiskunnallisia sanee-
raus- ja uudisrakennuskohtei-
ta. Sata-komitean aikomasta  
ansiosidonnaisen työttömyys-
turvan maksukauden lyhen-
tämisestä puoleen on luovut-
tava. Perusturvan uudistukset 
on tehtävä työttömyysturvan 
etuuksia huonontamatta ja 
luovuttava työttömien aset-
tamisesta eriarvoiseen ase-
maan.

Turun Seudun 
Sähkötyöntekijät ry

Komennusmiesten 
verotusta oikaistava

L U K I J A N  Ä Ä N I

Kirjoita 
mielipiteesi 
Lukijan ääni 

-palstalle
vasamalehti@
sahkoliitto.fi 

Saartoilmoitus
Sähköalojen ammattiliitto 
ry:n hallitus on julistanut ha-
kusaartoon 18.12.2008 alka-
en kaikki nykyiset ja tulevat 
tamperelaisen Insta Auto-
mation Oy:n talotekniikka-
alan sähköasennuksia koske-
vat työt.

Tiedustelut: 
työehtoasiamies 
Hannu Helminen 
puh. 050 68 298
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T E K S T I  J A  K U V A T

E S A  P A L D A N I U S

T E R O  H E I N I L U O M A

J U K K A  T O I K K A

R I I T T A  K A L L I O

Norjassa on todel-
la paljon maahanmuuttajia 
ja lähetettyjä työntekijöitä. 
Norjalaisilla on ulkomaisen 
työvoiman käytöstä myös 
pitemmät kokemukset kuin 
meillä Suomessa, totesi Säh-
köliiton talotekniikka-alan 
johtokunta, joka päätti neli-
vuotiskautensa matkustamal-
la Osloon loka-marraskuun 
vaihteessa tutustumaan Nor-
jan sähköliittoon ja tapaa-
maan paikallisia ”virkavel-
jiä”. 

Norjalainen 
veljesliitto
Johtokunta sai lämpimän 
vastaanoton EL & IT For-
bundet -nimeä kantavas-
sa  liitossa, jossa vastassa oli 
puheenjohtaja Hans O. Fe-
lix, neuvottelupäällikkö Jan 
Olav Andersen, työehtoasia-
miehet Trond Løvstakken ja 
Jan Aasarmoen. Toimitilat 
sijaitsevat keskustassa LO-
talon kahdeksannessa ker-
roksessa.
 Tutustumiskierroksen jäl-
keen käytiin keskustelua ver-
taillen liittojen rakenteita, 
toimintatapoja sekä vaiku-
tusmahdollisuuksia eri tahoi-
hin. Rajallisen ajan vuoksi 
yksityiskohtaisiin ja kovin 
syvällisiin keskusteluihin ei 
ollut mahdollisuutta mennä. 
Vierailun antina oli kuiten-
kin kattava katsaus EL & IT 

Forbundet:n saamiin hyviin 
tuloksiin esimerkiksi ulko-
maisen työvoiman käyttöä 
koskevissa kysymyksissä. 

Ay-liikkeen 
jäsenmäärät 
nousussa
EL & IT Forbundet osoittau-
tui hyvin asioita hoitavaksi 
liitoksi, jolla on hyvät yhtey-
det päätöksentekijöihin ja 
lain laatijoihin. 
 Ulkomaisiin työntekijöihin 
liittyvien ongelmien todet-
tiin olevan Norjassa hyvin 
samankaltaisia kuin Suo-
messakin. Delegaatio ryhtyi-
kin pohtimaan, olisiko syytä 
miettiä ehkä jopa yhteispoh-
joismaista sopimusta tai so-
pimuskohtaa, jota voitaisiin 
soveltaa myös kansallisen työehtosopimuksen osana. 

Näin Pohjoismaissa liikku-
vaan työvoimaan voitaisiin 
paremmin vaikuttaa edun-
valvontatyössä. 
 Alan työttömyyden ker-
rottiin olevan nollaluokkaa 
ja jäsenmäärät liitossa, niin 
kuin koko maan ammattiyh-
distysliikkeessä, ovat viime 
vuosina olleet nousussa.
 Suurimpana tulevaisuuden 
uhkakuvana pidettiin maail-
man talouskriisiä ja sen mu-
kanaan tuomaa työttömyy-
den kasvua.
 

Keskusteluja 
vuorenrinteessä
Pintapuolinen keskustelu 
käytiin myös urakkahinnoit-
telusta ja hinnoittelun raken-
teesta. Se poikkeaa meidän 
vastaavasta esimerkiksi siinä, 
että Norjassa vedettyjen kaa-
pelimetrien määrällä ei ole 
mitään merkitystä asentajien 
palkkaukseen.
 Iltaruokailuun siirryttiin 
ylös vuorenrinteessä olevaan 
Ekeberg- ravintolaan, josta 
johtokunta sai ihastella Os-
lon iltavaloja koko loistos-
saan. Trond Løvstakken ker-
toili tuoreuttaan hehkuvan 
merilohen yli, että suomalai-
sesta veljesliitostaan poike-
ten EL & IT:n palveluksessa 
ei ole omia lakimiehiä. Ai-
nakaan oikeudessa ajettavien 
työsuhderiitojen määrä huo-
mioon ottaen tähän ei ole 
tarvettakaan, sillä oikeuteen 
asti menee vuodessa vain 
kourallinen juttuja.
 Paluumatkan alkaessa joh-
tokunnan varapuheenjohtaja 
kiitti kaikkia antoisasta joh-
tokuntakaudesta ja hyvin su-
juneesta yhteistyöstä, samoin 
kuin  hyvistä päätöksistä ja 
sopimuksista. 
 Kiitokset norjalaisille isän-
nillemme!

Talotekniikka-alan johtokunta vieraili                   :ssä

Ulkomainen työvoima
askarruttaa Norjassakin

Laadukas lohi maittoi vieraille 
vuorenrinteen maisemaravinto-
lassa.
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Oslon Vigelandin patsaspuiston 
sadat veistokset olivat toinen 
toistaan kiinnostavampia.

Oslon keskustan värikkäästä katukuvasta on helppo todeta, 
että ulkomaisen työvoiman osuus Norjassa täytyy olla mittava.

Oslolaishotellin edessä bussia 
LU:n toimistolle odottelivat (va-
semmalta) Sami Pesola, Tero 
Heiniluoma, Juha Alatalo, Jussi 
Järvinen, Ari Huczkovski, Martti 
Alakoski, Päivi Hoivala, Hannu 
Helminen ja Esa Paldanius.



15vasama 1 / 2 0 0 9

Pohjois-Euroopan johtava turva-
ja ammattijalkinevalmistaja
Korhosenkatu 24, 85310 Sievi as.
Puh. (08) 488 11, fax (08) 488 1200
info@sievi.com  I  www.sievi.com

Sievin uusi
2009-mallisto on
entistä laajempi ja
monipuolisempi.
Tilaa kuvasto 2009 ilmaiseksi!
Lähetä kuponki postitse tai
faksaa se tilauspalveluumme
(08) 488 1200.

Kyllä kiitos! Lähettäkää minulle
kuvasto 2009 ilmaiseksi.

Odotan yhteydenottoanne.

Nimi

Tehtävä yrityksessä

Yritys

Osoite

Puh.

Sähköposti

Sievin Jalkine Oy

Tunnus 5004828

85003 VASTAUSLÄHETYS

Sievin
Jalkine Oy
maksaa

postimaksun

Tilaa uusi
kuvasto 2009!

Tilaa uusi
kuvasto 2009!
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Osastomme jäsen 
Niilo Gabriel Kouvo kuoli 
90-vuotiaana 26.10.2008. 
 Hän oli osastomme kanta-
via voimia kolmella vuosi-
kymmenellä (-50, -60 ja -70). 
Hän toimi taloudenhoitajana 
vuodesta 1958 vuoteen 1974 
ja puheenjohtajana vuodet 
1976 ja 1977. 
 Hänen toimintansa oli mit-
tavaa myös liiton piirijärjes-
tössä, liittovaltuustossa ja 
liittokokousedustajana. An-
sioistaan hänelle myönnet-
tiin osaston lippustandardi 
no 1 ja SAK:n kultainen an-
siomerkki.
 Ammattiyhdistystoimin-
nan ohessa Niilo harrasti 
kuorolaulua peräti 55 vuotta, 
ensin vuodesta 1953 Hyvin-
kään Mieslaulajissa, jonka 
perustajajäsen hän oli. Myö-
hemmin hän siirtyi laula-
maan Hyvinkään Työväen 
Mieskuoroon, jonka puheen-
johtajana hän toimi vuosina 

1968–1970 ja 1979–1980. 
Kunnianosoituksena hänen 
mittavasta työstään kuoro-
harrastuksen parissa hänel-
le myönnettiin harvinainen 
kunniajäsenyys. 

Niilo Kouvon muistoa 
kunnioittaen
Hyvinkään 
Sähköalantyöntekijäin 
ammattiosasto ry 013  

Niilo Kouvo on poissa
3.1.1918–26.10.2008

T E K S T I 

M A R G I T  N U R M I K O L U

K U V A T 

P I R J O  P A S A N E N

Sähköliiton lomapai-
kan, Kaarniemen ensi kesän 
varaustoivomuksia kesä-, 
heinä- ja elokuulle voi soit-
taa tai lähettää sähköpostina 
23.1.–22.2.2009 aluevalvoja 
Pirjo Pasaselle. 
 Varaustoivomukset kos-
kevat mökkejä, huoneistoja 
sekä asuntovaunualuetta. 
Asuntovaunujen tulee olla 
katsastettu!
 Varaukset vahvistetaan 

27.2.2009 ja ensimmäisellä 
sijalla ovat ne jäsenet, jotka 
eivät ole aikaisemmin käyt-
täneet lomapaikkaa. Tarkoi-
tus on, että mahdollisimman 
moni jäsen pääsee lomai-
lemaan luonnon kauniissa 
maisemissa meren rannalla. 
Varauksen saaneille ilmoite-
taan asiasta henkilökohtai-
sesti. Myös niille, jotka eivät 
tällä kertaa saaneet varausta, 
lähetetään tieto kirjeitse.

Saatavana myös 
kokous- ja 
ruokailupalveluja
Kaarniemen kokoustiloihin 
mahtuu noin 20 henkilöä. 

Kokoustiloissa on käytettä-
vissä muun muassa interne-
tyhteys ja satelliitti-TV. 
 Kokouspalveluiden yhtey-
teen ei ole mahdollista saada 
majoitusta kesä-, heinä- ja 
elokuussa. Mökit, huoneis-
tot ja asuntovaunupaikat 
on tarkoitettu kesäkuukau-
sina vain jäsenten loman-
viettoon. Muina aikoina 
kokousvarauksiin voi liittää 
myös majoittumisen. 
  Kokousväki voi tilata myös 
ruokailut suoraan talon keit-
tiöstä (aamiainen, lounas, 
päivällinen, iltapala). 
 Ruokailuja hoitaa alueval-
voja Pirjo Pasanen. Häneltä 

voi tiedustella kokous- ja 
ruokailupalvelujen käytän-
nön järjestelyjä sekä hinto-
ja. 
 Kesäaikana on tarjolla 
myös pienimuotoista kioski-
toimintaa. 
 Mökeissä ja huoneistoissa 
löytyy vielä tilaa kevätkuu-
kausina, joten kannattaa ky-
sellä! 
 Aluevalvoja Pirjo Pasa-
nen, puh. (05) 260 6663 tai 
0440 557 841, sähköposti 
pirjo.pasanen@sahkoliitto.fi  

Tee kesän varaustoivomuksesi 

Kaarniemen       kesä 2009

Oikein vastanneiden kesken arvotun palkinnon voitti 
Rauli Helander Kauttualta. Onnittelut! 
Palkinto on postitettu voittajalle.

J O U L U R I S T I K O N  R AT K A I S U
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TYÖVOIMATOIMISTOON 
ILMOITTAUTUMINEN
Jos joudut työttömäksi tai lo-
mautetuksi, ilmoittaudu työ-
voimatoimistoon viimeistään 
ensimmäisenä työttömyys-
päivänä. Sieltä saat mukaasi 
päivärahahakemuksen tai voit 
tulostaa sen Sähköliiton koti-
sivuilta.

Työvoimatoimisto antaa työt-
tömyyskassalle työttömyyttäsi 
koskevan lausunnon. Oikeus 
työttömyysetuuksiin alkaa ai-
kaisintaan ilmoittautumispäi-
västä lukien. 

Ensimmäinen ilmoittautumi-
nen tehdään aina henkilökoh-
taisesti työvoimatoimistossa 
käymällä ja täyttämällä työn-
hakijaksi-ilmoittautumisloma-
ke. Mukana on hyvä olla vii-
meisin työ- tai lomautustodis-
tus sekä muut työttömyyteen 
liittyvät asiapaperit. Työvoi-
matoimisto antaa sinulle ajan 
alkuhaastattelua varten, jossa 
selvitetään tarkemmin työttö-
myyspäivärahaan mahdollises-
ti vaikuttavat asiat.

Työvoimatoimiston antamia 
ilmoittautumispäiviä on nou-
datettava, koska päivärahan 
maksaminen katkeaa heti sa-
mana päivänä, kun työnhaku-
korttiin merkitty uusimispäivä 
umpeutuu. Työvoimatoimis-
ton antamat lausunnot sitovat 
kassaa, eikä kassa voi maksaa 
päivärahaa, mikäli työnhaku-
si ei ole voimassa. Jos työn-
hakusi katkeaa, et voi uusia 
sitä takautuvasti viittaamalla 
esimerkiksi unohtamiseen, 
pitkään ilmoittautumisväliin, 
auton rikkoutumiseen, lapsen 

sairastumiseen tai muuhun in-
himilliseen syyhyn. 

PÄIVÄRAHAHAKEMUS 
JA LIITTEET
Voit tulostaa työttömyyspäivä-
rahahakemuksen ja palkkato-
distuksen www.sahkoliitto.fi  > 
Työttömyyskassa > Lomakkeet. 
Täytä ensimmäinen työttö-
myyspäivärahahakemus vä-
hintään kahdelta täydeltä 
kalenteriviikolta huolellisesti. 
Puutteellisesti täytetty hake-
mus palautetaan täydennet-
täväksi.
Tarkista, että jäsenmaksusi 
ovat kunnossa työttömyyden 
alkuun asti. 

LÄHETÄ HAKEMUKSEN 
LIITTEENÄ:
• Palkkatodistus vähintään 
työttömyyttä edeltäneeltä  43 
työssäoloviikolta (jos et ole 
saanut päivärahaa vuonna 
1997 tai sen jälkeen) TAI 34 
työssäoloviikolta (jos olet saa-
nut päivärahaa vuonna 1997 
tai sen jälkeen). 
Todistuksessa tulee näkyä en-
nakonpidätyksen alainen tulo 
ja siihen sisältyvät lomarahat 
ja lomakorvaus ERITELTYINÄ. 
Lomarahaa ja lomakorvausta 
ei tule ilmoittaa yhteissum-
mana.  

• Sairauskassan todistus mak-
setuista täydennyspäivära-
hoista. 
1.1.2006 lukien täydennyspäi-
värahan osuus luetaan työan-
sioihin ja otetaan näin ollen 
mukaan päivärahan määri-
tykseen. Jos osa päivärahasta 
maksetaan sairausvakuutus-
lain mukaisena päivärahana 
ja osa täydennyspäivärahana, 

vain täydennyspäivärahan 
maksettu osuus luetaan työ-
ansioihin.

• Jäljennös lomautus- tai 
irtisanomisilmoituksesta 

• Avio-/avopuolison virka-
todistus ja ote talonkirjasta/
kotipaikkarekisteristä, jos haet 
lapsikorotusta avio-/avopuo-
lison lapsista, jotka asuvat sa-
massa taloudessa. Omista lap-
sista virkatodistusta ei tarvitse 
lähettää. 

• Kopio sosiaalietuudesta an-
netusta päätöksestä (esimer-
kiksi lasten kotihoidon tuki, 
myös puolisolle maksettu)

• Palkkatodistus tai verosel-
vitys viimeksi valmistuneesta 
verotuksesta, jos sinulla on 
päätyön aikana alkanut toi-
nen työ, joka jatkuu työttö-
myysaikana. 

• Verokortti, jos olet hakenut 
muutosverokortin verotoimis-
tosta. 
Kotiin tullutta verokorttia ei 
tarvitse lähettää, koska työt-
tömyyskassa saa verotiedot 
suoraan verottajalta.

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA
Huom! Hakemukset voi pos-
tittaa aikaisintaan hakujakson 
viimeisenä päivänä. Työttö-
myyskassa ei käsittele etukä-
teen lähetettyjä hakemuksia.

• ENSIMMÄINEN 
PÄIVÄRAHAHAKEMUS 
Käsittelyaika on noin 2 viik-
koa. Maksupäiviä ovat keski-
viikko ja perjantai. 

• JATKOHAKEMUS 
Täytä jatkohakemus normaa-
listi vähintään neljältä täydel-
tä kalenteriviikolta siten, että 
hakujakso päättyy sunnun-
taihin.
Maksupäivät ovat normaa-
listi keskiviikko ja perjantai. 
Jatkohakemus on maksussa 
hakujakson päättymisestä las-
kettuna viimeistään 1½ viikon 
kuluttua keskiviikkona. 

• SOVITELTAVA 
PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Soviteltua päivärahaa mak-
setaan, jos teet lyhennettyä 
työviikkoa tai -työpäivää, olet 
osa-aikatyössä tai työskentelet 
enintään kaksi viikkoa kokoai-
katyössä. 
Täytä hakemus neljältä viikol-
ta tai kuukaudelta ja liitä ha-
kemuksen mukaan palkkato-
distus hakujakson työpäiviltä. 
Hakemusten käsittelyaika on 
noin 2 viikkoa. Maksupäiviä 
ovat keskiviikko ja perjantai. 

TYÖLLISTYMISOHJELMA-
LISÄ TYÖTTÖMILLE
Muutosturvaan liittyen työttö-
millä on 1.7.2005 alkaen ollut 
mahdollisuus saada työllisty-
misohjelmalisää, joka makse-
taan korkeampana työttömyy-
setuutena. 

Työttömyyskassa maksaa lisän 
niille jäsenilleen, joille työvoi-
matoimisto on laatinut työllis-
tymisohjelman ja muut lisän 
saamisen ehdot täyttyvät.

Työvoimatoimisto laatii työl-
listymisohjelman työnhakijan 
kanssa viipymättä, kun työn-
hakija sitä pyytää. 
Pyyntö on esitettävä 30 päivän 
kuluessa työsuhteen päätty-
misestä.

TYÖSSÄOLOEHTO
• ALKUEHTO
Ensimmäinen työssäoloehto 
on 43 kalenteriviikkoa (vähin-
tään 18 työtuntia/viikko) eli 
niin sanottu alkuehto.  Se vaa-
ditaan, kun päivärahaa hae-

taan ensimmäisen kerran tai 
sitä ei ole maksettu 1.1.1997 
jälkeen. Alkuehdon tulee täyt-
tyä viimeisen 28 kuukauden 
aikana. 

• PALUUEHTO
Lyhyempi 34 kalenteriviikon 
työssäoloehto (vähintään 18 
työtuntia/viikko) eli niin sa-
nottu paluuehto, vaaditaan 
silloin, kun työssäoloehto täyt-
tyy päivärahakauden aikana 
tai 500 päivärahapäivää on 
täyttynyt 1.1.1997 jälkeen ja 
tulet uudelleen ansioturvan 
piiriin. Paluuehdon pitää täyt-
tyä 24 kuukauden aikana.

LOMAKORVAUKSEN 
JAKSOTTAMINEN
Jaksotuksella tarkoitetaan 
työsuhteen päättyessä mak-
setun lomakorvauksen muut-
tamista päiviksi, joilta ei ole 
oikeutta työttömyyspäivära-
haan. Jaksotusaika saadaan 
jakamalla lomakorvauksen 
määrä viimeisen palkan pe-
rusteella. 

OMAVASTUUAIKA
Omavastuuaika on seitsemää 
työpäivää (ei lauantai ja sun-
nuntai) vastaava aika, jotka 
päivät on hankittava kahdek-
san peräkkäisen kalenterivii-
kon aikana. Omavastuuaika 
asetetaan 
kun sinulle maksetaan päivä-
rahaa ensimmäisen kerran
aina kun uusi työssäoloehto 
(34 viikkoa) täyttyy
HUOM! Lyhennettyä työviik-
koa tekevältä edellytetään 
omavastuu- ja korvauspäivil-
tä, että viikkotasolla työajan 
lyhennys on vähintään 25 
prosenttia. Näin ollen nelipäi-
väistä työviikkoa tekevälle ei 
kerry omavastuupäiviä eikä 
myöskään maksettavia työttö-
myyspäivärahapäiviä!!
Omavastuuaika lasketaan ai-
kaisintaan siitä päivästä, jona 
olet ilmoittautunut työnhaki-
jaksi työvoimatoimistoon.

KOULUTUSTUKI
Ensimmäinen maksupäivä on 
kolmannen kurssiviikon per-
jantai ja tämän jälkeen joka 
neljäs perjantai.
Niille hakijoille, joilla on oike-
us korotettuun ansio-osaan, 
maksetaan etuus korotettuna 
koko koulutuksen ajalta ilman 
150 päivän enimmäisrajaa.

KOULUTUSPÄIVÄRAHA
Maksupäivä on joka neljännen 
viikon perjantai. 
Niille hakijoille, joilla on oike-
us korotettuun ansio-osaan, 
maksetaan etuus korotettuna 
koko koulutuksen ajalta ilman 
150 päivän enimmäisrajaa.

Lisätietoja saat paikkakuntasi 
työvoimatoimistosta sekä
www.tyj.fi 

VUOROTTELUKORVAUS
Maksupäivä on joka neljännen 
viikon perjantai.

Uusi määräaikainen laki tuli 
voimaan 1.1.2008. Vuorot-
telusopimuksen voi tehdä 
31.12.2009 asti ja vapaan pi-
tää 31.12.2010 mennessä.
Vuorotteluvapaalle voit jää-
dä, jos työaikasi on ollut yli 
75 prosenttia kokoaikaisen 
työntekijän työajasta ja täytät 
seuraavat edellytykset:
Työsuhteesi samalle työnanta-
jalle on yhdenjaksoisesti kes-
tänyt vähintään 13 kuukautta 
ennen vuorotteluvapaan al-
kamista
Viimeisen 13 kuukauden aika-
na voi olla enintään 30 kalen-
teripäivän palkaton poissaolo. 
Sairaudesta tai työtapatur-
masta johtuva poissaolo rin-
nastetaan työssäoloon.
Sinulla on työeläkelain mu-

kaista työhistoriaa vähintään 
10 vuotta. Aikaan luetaan 
työt, joita olet tehnyt täytetty-
äsi 18 vuotta
Jos olet saanut jo aiemmin 
vuorottelukorvausta, työssä-
oloaikaa on oltava vähintään 
viisi vuotta edellisen vuorotte-
luvapaan päättymisestä
Työhistoriaa laskettaessa  työ-
hön rinnastettavaa aikaa on 
muun muassa äitiys-, erityisäi-
tiys-, isyys-, vanhempain- tai 
erityishoitoraha-aika. Lisäksi 
voidaan huomioida aika, jon-
ka olet ollut hoitovapaalla, va-
rusmies- tai siviilipalvelukses-
sa. Työssäoloajasta enintään 
neljännes voi olla edellä mai-
nittuja rinnastettavia aikoja.
Työttömyyskassa saa työhisto-
riatiedot Eläketurvakeskuksel-
ta, mutta rinnastettavat jaksot 
tulee itse ilmoittaa työttö-
myyskassalle.

Vapaan kesto on yhtäjak-
soisesti vähintään 90 kalen-
teripäivää ja enintään 359 
päivää. Vapaan voi jaksottaa 
vähintään 90 päivän pituisiin 
jaksoihin, mistä on sovittava 
työnantajan kanssa tehdys-
sä vuorottelusopimuksessa 
ennen vapaan aloittamista. 
Vapaan pidentämisestä on so-
vittava viimeistään kahta kuu-
kautta ennen sovitun vapaan 
päättymistä.
Vuorotteluvapaa on pidettävä 
kokonaisuudessaan kahden 
vuoden kuluessa siitä, kun se 
tai ensimmäinen jakso alkoi.

Vuorottelukorvauksen määrä 
on 70 prosenttia siitä työt-
tömyyspäivärahasta, johon 
sinulla olisi oikeus, jos jäisit 
työttömäksi. Jos sinulla on 
työhistoriaa vähintään 25 
vuotta, korvauksen määrä on 
80 prosenttia työttömyyspäi-

värahasta. Vuorottelukorvaus 
lasketaan vapaata edeltävän 
52 viikon palkkatuloista. 

Vuorottelukorvausta haetaan 
työttömyyskassalta. Hakemuk-
sia saat työvoimatoimistosta. 
Lähetä hakemuksen liitteenä 
palkkatodistus 52 viikolta ja 
jäljennös vuorottelusopimuk-
sesta. Palkkatodistuksessa tu-
lee olla maininta mahdollisista 
palkattomista poissaoloista.
Lisätietoa saat paikkakunta-
si työvoimatoimistosta sekä 
www.tyj.fi 

HAKUAIKA
Hakemusten tulee olla työt-
tömyyskassassa kolmen (3) 
kuukauden kuluessa siitä ajan-
kohdasta, josta lukien etuutta 
haetaan. Hakuaika koskee 
kaikkia työttömyyskassan 
maksamia etuuksia.  

TYÖTTÖMYYSKASSAN 
PALVELUAJAT
Työttömyyskassan toimisto on 
avoinna arkisin klo 8.00–15.30. 
Puhelintiedustelut toimiston 
aukioloaikana numerosta (03) 
252 0300. 

HAKEMUSTEN 
POSTITUSOSOITE
Sähköalojen työttömyyskassa
PL 774
33101 TAMPERE

Sähköpostiosoite
ttkassa@sahkoliitto.fi 

KOONNUT 
MARGIT NURMIKOLU

T Y Ö T T Ö M Y Y S K A S S A  T I E D O T T A A

Työttömyyskassan verkkopalvelu
Pääset verkkopalveluumme www.sahkoliitto.fi  

Sähköliiton verkkopalvelut Työttömyyskassa 

SÄHKÖISET JATKOHAKEMUS LOMAKKEET UUDISTUIVAT
Ansioturvan ja koulutuspäivärahan sähköisissä 
jatkohakemuslomakkeissa on nyt valittavana 
kaksi erilaista hakemustyyppiä:
- ei muutettava jatkohakemus tai
- muutettava jatkohakemus 

Uudet jatkohakemuslomakkeet ovat HTML-muodossa ja ne 
voi lähettää millä selaimella tahansa. Niiden lukemiseen ei 
myöskään tarvita Adobe Reader –ohjelmaa.

Uusista hakemuksista tarkemmin www.sahkoliitto.fi  > 
Työttömyyskassa > Verkkopalvelun ohjeet  > Hakemukset

JATKOHAKEMUS NETIN KAUTTA 
Jos olet kokonaan työtön tai lomautettu ja sinulle on jo 
maksettu päivärahaa, voit lähettää neljän viikon tai koko 
kuukautta koskevan jatkohakemuksen työttömyyskassaan 
verkkopalvelun kautta. Päivärahat tulevat tilillesi nopeasti ja 
säästät vielä postimaksunkin! 
Esimerkki: Kun 4 viikon hakujaksosi päättyy sunnuntaina ja lä-
hetät hakemuksesi netin kautta viimeistään maanantaina klo 
11.00 mennessä, päivärahat ovat tililläsi jo keskiviikkona.
Pääset verkkopalveluumme www.sahkoliitto.fi  > 
Sähköliiton verkkopalvelut > Työttömyyskassa 

1) Kun kirjaudut työttömyyskassan, jäsenrekisterin tai voima-
virran verkkopalveluun ensimmäistä kertaa:
Käyttäjätunnus on oma jäsennumerosi (jäsenkortista)
Salasana on oma postinumerosi

Järjestelmä vaatii muuttamaan salasanan ensimmäisen kirjau-
tumisen yhteydessä. Uuden salasanan täytyy olla 8-12 merkkiä 
ja siinä on käytettävä kahta seuraavasta kolmesta vaihtoeh-
dosta: 
• ISOT KIRJAIMET (ei Ä, Ö, Å tai erikoismerkkejä) 
• pienet kirjaimet (ei ä, ö, å tai erikoismerkkejä)  
• numerot 2-9

2) Olet jo aikaisemmin kirjautunut työttömyyskassan, jäsenre-
kisterin tai voimavirran verkkopalveluun:
Käyttäjätunnus on oma jäsennumerosi (jäsenkortista), 
salasana säilyy entisellään

Kaikkiin verkkopalveluihin (Jäsenrekisteri, 
Työttömyyskassa, Voimavirta) kirjaudutaan käyttämällä samaa 
käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Kun olet kirjautunut Työttömyyskassan verkkopalveluun, 
pääset samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla myös Jäsen-
rekisterin verkkopalveluun sekä Voimavirtaan.

MUUTOKSET 1.1.2009
Korotukset päivärahaan
- Peruspäiväraha 25,63 €
- Lapsikorotus/päivä
1 lapsi 4,86 €
2 lasta 7,13 €
3 tai useampi lapsi 9,19 €
Lapsikorotus maksetaan hakijan omista tai huollettavista 
alle 18-vuotiaista lapsista.

Uudet verotiedot tulevat voimaan 1.2.2009 
Työttömyyskassa saa uudet ennakonpidätystiedot suoraan 
verottajalta, joten kotiin tullutta korttia ei tarvitse lähettää 
kassaan. 
Jos olet hakenut ennakonpidätykseen muutosverokortin, lä-
hetä se kassalle alkuperäisenä.

Verohallituksen päätöksen mukaan ennakonpidätysprosent-
teja korotetaan työttömyysturvaa, koulutustukea ja koulu-
tuspäivärahaa maksettaessa kahdella (2) prosenttiyksiköllä. 
Korotettua ansio-osaa tai työllistymisohjelmalisää maksetta-
essa korotus on neljä (4) prosenttiyksikköä. Vuorottelukor-
vausta maksettaessa ennakonpidätysprosentteja alennetaan 
kolmella prosenttiyksiköllä. 
Ennakonpidätys on kuitenkin vähintään 20 prosenttiyksik-
köä.

Edellä mainitut ennakonpidätysprosenttien korotukset ja 
alennukset eivät koske muutosverokortteja.

Tel-vähennys
Päivärahan perusteena olevasta työtulo-osuudesta 
vähennetään 4,44 % (ennen 4,88 %)

Määräaikainen vuorotteluvapaalaki jatkuu
Uusi määräaikainen laki tuli voimaan 1.1.2008. Vuorotte-
lusopimuksen voi tehdä 31.12.2009 asti ja vapaan pitää 
31.12.2010 mennessä.

Lakiin tulleet muutokset
- Vuorottelukorvauksen edellytyksenä on, että työsuhde sa-
maan työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 
kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista
- 13 kuukauden työssäolojaksoon voi sisältyä yhteensä enin-
tään 30 päivän palkaton poissaolo
- Vuorotteluvapaa on pidettävä kokonaisuudessaan kahden 
vuoden kuluessa sen alkamisesta
- Vuorotteluvapaan jaksottamisesta on sovittava vuorottelu-
sopimuksessa ennen vapaan aloittamista
- Vuorotteluvapaan pidentämisestä on sovittava viimeistään 
kahta kuukautta ennen sovitun vapaan päättymistä
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Pyydä lukukuittaus, kun lähetät kokousilmoituksen. Saat viestin säh-
köpostiisi, kun lähettämäsi viesti on avattu toimituksessa. Toimi näin: 
Uusi viesti/Näytä/Asetukset/Pyydä tämän viestin lukukuittausta (laita 
rasti ruutuun)/Sulje. Mikäli et saa lukukuittausta, ei viestiä ole avat-
tu toimituksessa. Syynä voi olla esimerkiksi se, ettei viesti ole jostain 
syystä tullut perille. Ota silloin yhteyttä toimitukseen, jotta varmistat 
ilmoituksesi näkymisen Vasamassa

Kokouksia
Seuraavaan (19.2.2009 ilmestyvään) Vasamaan tulevat kokous-
ilmoitukset pyydetään toimittamaan 9.2.2009 mennessä 
Margit Nurmikolulle: puh. (03) 252 0231, faksi (03) 252 0210 
tai s-posti vasamalehti@sahkoliitto.fi
Muistathan merkitä yhteystietosi, kun lähetät ilmoituksen!

001 Oulun 
Sähköalantyöntekijäin 
Ammattiosasto N:o 1 ry/
Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaoston kokous pi-
detään aina joka kuukauden 
toisena tiistaina klo 14.00 
osaston toimistolla, Rautatie-
nkatu 16 D 46. Tervetuloa! 

020 Kotkan 
Sähköalantyöntekijäin 
ammattiosasto ry
Seuraavat hallituksen koko-
ukset ovat maanantaina 26.1. 
ja 9.2.2009 klo 18.00. Koko-
ukset pidetään osaston toi-
mistossa, Vesivallinaukio 5 A, 
(2.krs.), Karhula. –Hallitus 
 
041 Turun Seudun 
Sähkötyöntekijät ry/
Eläkeläiset
Eläkeläisten tapaamiset osas-
ton toimistolla, Brahenkatu 
13 A 4, Turku: 19.2., 19.3. ja 
16.4.2009 aina klo 12.00.
–Toimikunta

049 Helsingin 
Sähköalantyöntekijät ry
Ammattiosaston jäsenkokous 
pidetään tiistai 27.1.2009 klo 
17.00 osaston toimistolla,
Paasivuorenkatu 2 C, 4 krs, 
Helsinki. Kokouksessa käsitel-
lään ajankohtaisia asioita
Tervetuloa! –Hallitus 

049 Helsingin 
Sähköalantyöntekijät ry/
Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaoston kokous 
23.2.2009 klo 13.00 osaston 
toimistolla, Paasivuorenkatu 
2 C, 4. krs. Kokouksessa pää-
tetään muun muassa kevät- 
ja syysretkistä. Tule päättä-
mään ja samalla tapaamaan 
vanhoja työtovereita sekä 
nauttimaan kupponen kah-
via. Tervetuloa!

058 Joensuun 
Sähköalantyöntekijät ry
Osasto järjestää teatterimat-
kan Kuopioon 14.–15.2.2009 
(lauantai-sunnuntai). Matkan 
hinta 30 € jäsen, 50 € seura-
lainen. Hintaan sisältyy bussi-
kuljetus Joensuu-Kuopio-Jo-
ensuu, teatteriesitys ”Särkelä 
itte” Kuopion kaupungin-
teatterissa klo 14.00, majoi-
tus hotelli Rauhanlahdessa 2 
hengen huoneissa, kylpylä-
osaston ja kuntosalin käyttö, 
ruokailu hotellin ravintolassa 
noin klo 20.00 sekä aamupa-
la hotellin ravintolassa. Sito-
vat ilmoittautumiset tiistaihin 
27.1.2009 mennessä Osmo 
Valjukselle, puh. 050 383 
5162. 
Paikkoja on varattu 30 kpl ja 
ne täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä. Maksu tiistai-
na 27.1.2009 klo 17.00–18.00 
toimistolla, Kauppakatu 32, 
3 krs. (akt-toimistot) tai osas-
ton tilille 577005-4149819 

tiistaihin 27.1.2009 mennessä. 
Lisätietoja taloudenhoitaja 
Osmo Valjukselta, puh. 050 
383 5162 tai puheenjohtaja 
Kari Heinoselta, puh. 050 454 
7319.
–Hallitus
 
060 Mikkelin 
Sähköalantyöntekijät ry
Kokous perjantaina 30.1.2009 
klo 18.00 hotelli Cumulukses-
sa, Mikonkatu 9.
Kokouksen jälkeen ruokailu 
ravintola Huviretkessä. 
Tervetuloa!

074 Kuusankosken 
Sähkömiehet ry/
Eläkejaosto
Eläkejaosto kokoontuu  kes-
kiviikkona 4.2.2009 klo 13.00 
Kettumäen Palvelukeskukses-
sa. Käsitellään vuoden 2008 
tilit ja toiminta sekä valitaan 
työvaliokunta. Insinööri Olavi 
Mansikkamäki esitelmöi puu-
kontekotaidosta. Eläkeläiset 
tervetuloa mukaan! 

100 Järvenpään 
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous keskiviikko-
na 4.3.2009 klo 18.00 Canti-
na Zapatan kokoustiloissa, 
(4krs), Mannilantie 44, 
Järvenpää. Käsitellään sään-
töjen määräämät asiat. 
Ruokailu virvokkeineen. 
Tervetuloa! Tiedustelut puh. 
044 425 2552/sihteeri

100 Järvenpään 
Sähköalantyöntekijät ry
Pilkkikisat pidetään Kaarnie-
messä lauantaina 21.3.2009 
klo 10–14 (kisa-aika)
Majoitustilaa on varattu kah-
teen mökkiin 20.3.–22.3. (per-
jantai–sunnuntai). Osasto ra-
vitsee ja palkitsee osallistujat 
perinteisen runsaasti. Ilmoit-
tautumiset 18.3. mennessä,
puh. 044 425 2552/sihteeri.
PS. Ja fi ksuina miehinä han-
kitte omat toukat… 

Kaukalopalloturnaus 
2009

Sähköliiton perinteinen 
osastojen välinen kaukalo-
palloturnaus pelataan tänä 
vuonna Porissa.  
Järjestäjänä toimii Porin Seu-
dun Sähköalantyöntekijät ry.
Turnaus pelataan lauantaina 
4.4.2009.

Huom! 
Mukaan mahtuu 
ilmoittautu misjärjestyksessä 
8 joukkuet ta.
Ilmoittautumiset ja 
tiedustelut: Pentti Lehtonen, 
puh.044 521 8762 tai pentti.
lehtonen@dnainternet.net
 
Tervetuloa Poriin!
Porin Seudun 
Sähköalantyöntekijät ry

Tilaa nettohin-
noin varustettu 
kuvasto No 22
tai lataa se ko-
neellesi koti-
sivultamme
Hinnastosta löydät yli 4400 
varastoimaamme tuotetta
jotka pääsääntöisesti löy-
tyvät aina heti toimitukseen.
Esim. 72 erilaista ruotsalaista
korkeatasoista ROUNDLINE
sähkölämmitintä.
ROUNDLINEN vahvuudet:
Helposti asennettava
Tilava liitäntärasia  voidaan
vapaasti kiinnittää joko asen-
nustelineeseen  tai seinään.

Huolto-
ystävällinen
Lämmittimen
puhdistus taka-
osasta käy hel-
posti lämmitin-
tä kallistamalla.

Turvallinen
Puristealumiinisen lämpöele-
mentin ansiosta pintalämpö-
tila on vain 35°C tehon olles-
sa 50%
Säätötarkka
Elektronisen termostaatin sää-
tötarkkuus on ±0,2 °C.
Tarkka säätö merkitsee muka-
vuuden lisäksi myös alhaisem-
paa energiankulutusta.
Edullinen
Huippulaadustaan ja ominai-
suuksistaan huolimatta
ROUNDLINE tasolämmittimet
ovat todella edullisia
esim. 

800W tehoinen
75 x 40 cm
mittainen
BASIC 800 T

maksaa
vain 75 €

ja 1000W tehoinen 120x20 cm
BASIC 1000 L vain 79 €

Takuu
lämmittimillä on 2 vuoden
takuu.
Varaosahuolto
Varastoimme myös varater-
mostaatteja ja vastusele-
menttejä esim.

BASIC lämmittimien 
elektroninen vara-
termostaatti
BASIC VARA

hinta 3980 €

TUPLA lämmittimien elektro-
ninen varatermostaatti pudo-
tuksella 
TUPLA VARA

hinta 55 €

Bi-metalli ter-
mostaatti

TASO VARA
hinta 38 €

Märkien, pölyisten tai syö-
vyttäviä aineita sisältävien
tilojen loistevalaisimet.
Runko korroosiovapaata lu-
jaa muovia. IP65.
RST-pikasalvoin irroitettava
kupu akryyliä. 
Valaisimet toimitetaan val-
miiksi kasattuina: salvat, kupu
ja lampunpitimet paikoillaan.
-o- 5x2,5 mm² esim. 
KV 258 R teho 2 x 58W 
pit.1568 mm
lev.158 mm
kork 100 mm 
hinnat vain
1-11 kpl 35 €/kpl 

yli 11 kpl 33 €/kpl 

GE 30 mA vikavirta-
suojakytkimet 
A-tyyppi.
Sysäysvirrankestävät 
ja pulssin tunnistavat.
Pakkaskestoisuus - 25°C.
esim.
VVS 225A 2 nap. In 25A.
tilantarve 
2 moduulia
hinnat: 
1-5 kpl 1980 € /kpl 

yli 5 kpl 1850 € /kpl
VVS 440A 4 nap. 
In 40A. 
tilantarve 
4 moduulia
hinnat: 1-2 kpl 24 € /kpl

yli 2 kpl 22 € /kpl

GE johdonsuojakatkaisijat
1-vaiheiset DIN-kiskoon. 
Automaattisulake C-käyrä
(hidas). Leveys 18 mm 
esim. AH 10 10A
hinnat: 
1-11 kpl 280 € /kpl
yli 11 kpl 240 € /kpl

GE johdonsuojakatkaisijat
3-vaiheiset DIN-kiskoon. 
Automaattisulake C-käyrä
(hidas). 3-vaiheryhmien suo-
jaukseen. Leveys 54 mm = 3
moduulia. 440 VAC
esim. 
AH 316 3x16A
hinnat: 
1-3 kpl 1350 € /kpl
yli 3 kpl 1220 € /kpl

GE välireleet 16 A kosketti-
min DIN-kiskoon. Leveys 1
moduuli esim. VÄLI 230 AS
välirele ~ 230V koskettimet:
1 avautuva ja
1 sulkeutuva
1-11 kpl 1090 € /kpl

yli 11 kpl 990 € /kpl

Hinnat ALV 0%

Edulliset sähkömoottorit
tassu- ja laippakiinnittei-
sinä.
Moottorit ovat IEC-julkaisujen
IEC 72-DIN 42673 ja IEC 34-6
mukaisia. IP55  
Eristysluokka F=155°C. 
1-vaihe moottorit käyntikon-
densaattorilla ja lisätyllä käyn-
nistysmomentilla.
Varastomallit 0,12 - 3 kW
1500 ja 3000 r/min 
esim.
SM 1.5 V 1,5 kW
1500 r/min 230V
jaloilla (B3)
hinta vain 320 €
laippakiinnitteisenä 368 €

3-vaihe moottorit
varastomallit:
1000 r/min 0,18 - 11 kW
1500 r/min 0,09 - 110 kW
3000 r/min 0,09 - 90 kW  
esim.
SM 2.2 N 
2,2 kW
3000 r/min
jaloilla (B3)
hinta vain 143 €
sama laipallisena vain

16445
€

Laipan
reikien 

ristimittaus

3-vaihe generaattorit
Ivecon suorasuihkutusdiesel-
moottorilla.
Automaatti- tai avainkäynnis-
tyksellä. 
Automaattisella kierrosnopeu-
den säädöllä.
Elektronisella jännitesäädöllä.
Valvontapaneelissa on jän-
nite-, taajuus-, lämpö-, polt-
toaine-, akkujännite-, käyttö-
tunti- ja virtamittarit.
Monipuoliset suojaus- ja hä-
lytystoiminnot.
tehot: 26 --- 795 kVA

Muut moottorivaihtoehdot:
Deutz, John Deere ja Volvo

nopea, varma ja edullinennopea, varma ja edullinen
sähkötarvikkeiden toimittaja.sähkötarvikkeiden toimittaja.

puh 02 72 72 00  www.finnparttia.fi
F i n n p a r t t i a

puh 02 72 72 00  www.finnparttia.fi
F i n n p a r t t i a

Pääkonttori 
Ritakuja 2, 01740 Vantaa 

PL 88, 01741Vantaa, 
puh. 010 283 11 

www.slo.fi
Tilauskeskus ark. 7-17 

puh. 010 283 2222
Hätäpalvelu 24/7 
puh. 010 283 3333

Myyntikonttorit ark. 7-16
Etelä-Suomi

Espoo, Luoteisrinne 4 
puh. 010 283 2600

Helsinki, Konalankuja 1-3 
puh. 010 283 2500

Helsinki, 
Hermannin Rantatie 24 

puh. 010 283 2550
Hyrylä, Hiekkakuopantie 1 

puh. 010 283 2950
Järvenpää, Puurtajankatu 15A 

puh. 010 283 2970
Hämeenlinna, 

Luukkaankatu 2 B 
puh. 010 283 2650

Lahti, Jussilankatu 5 
puh. 010 283 2700

Lohja, Takasenkatu 56 
puh. 010 283 2750

Porvoo, Yrittäjänkatu 24 
puh. 010 283 2800

Riihimäki, Tehtaankatu 1 
puh. 010 283 2850
Vantaa, Ritakuja 2 

puh. 010 28311
Vantaa, Mäkituvantie 3 

puh. 010 283 2900
Keski-Suomi

Tampere, Ilmailunkatu 21 
puh. 010 283 3200

Tampere, Kolmihaarankatu 6 
puh. 010 283 3222

Jyväskylä, Vasarakatu 24 
puh. 010 283 3600

Pori, Hevoshaankatu 1A 
puh. 010 283 3240
Varsinais-Suomi

Turku, Lukkosepänkatu 7 
puh. 010 283 3400

Rauma, Aittakarinkatu 12 
puh. 010 283 3440

Salo, Myllyojankatu 10 
puh. 010 283 3440

Pohjanmaa
Vaasa, Silmukkatie 4 

puh. 010 283 3500
Kokkola, Tervahovintie 2 

puh. 010 283 3540
Seinäjoki, Väinölänkatu 18 

puh. 010 283 3560
Kaakkois-Suomi

Kouvola, Sepänkatu 4 
puh. 010 283 3800

Kotka, Jylpyntie 14 
puh. 010 283 3840

Lappeenranta, Myllymäenkatu 15 
puh. 010 283 3860

Mikkeli, Hietakatu 1 
puh. 010 283 3880

Itä-Suomi
Kuopio, Ajajantie 2 
puh. 010 283 3700

Iisalmi, Tunnelikatu 1 
puh. 010 283 3740

Joensuu, Kuurnankatu 31 
puh. 010 283 3750

Savonlinna, Ilokallionkatu 6 
puh. 010 283 3770

Varkaus, Käsityökatu 45 
puh. 010 283 3790
Pohjois-Suomi

Oulu, Kallisensuora 5 
puh. 010 283 3900

Kajaani, Jarrukuja 2 
puh. 010 283 3980

Kemi, Asentajankatu 7 
puh. 010 283 3940

Rovaniemi, Aittatie 1 
puh. 010 283 3960

Sähköistä
palvelua

AMMATTILAISTEN SÄHKÖTUKKU
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SÄHKÖL I I TON KEVÄÄN 2009  KURSS IT

Sähköliitto alueellani
Sähköliitto järjestää kaikille ammattiosastojen toimihenkilöille 
ja luottamushenkilöille sekä kaikille muille asiasta kiinnostu-
neille viisi Sähköliitto alueellani -kurssia.

13. - 14.3.2009
Rokuan kuntokeskus, Rokua

Hakuaika päättyy 27.2.2009

20. - 21.3.2009
Sokos Hotel Lappee, Lappeenranta

Hakuaika päättyy 6.3.2009

27. - 28.3.2009
Hotelli Aquarius, Uusikaupunki

Hakuaika päättyy 13.3.2009

24. - 25.4.2009
Sokos Hotel Flamingo, Vantaa

Hakuaika päättyy 9.4.2009

16. - 17.10.2009
Kylpylähotelli Rantasipi Eden, Nokia

Hakuaika päättyy 2.10.2009

Tilaisuuksissa käsitellään: 
• Sähköliiton vuoden 2009 painopistealueita
• Jäsenhankintaa
• Jäseneksi liittymistä
• Paikallista koulutusta 
• Sähköliiton tulevaisuutta.

Lähtekää joukolla mukaan kehittämään Sähköliiton toiminta 
omalla alueella.

Tilaisuudet alkavat perjantaina klo 18.00 kahvittelulla 
ja päättyvät lauantaina noin klo 15.30.
Kouluttajina ovat liittosihteeri tai järjestöpäällikkö
 ja alueen alueasiamiehet.
Liitto korvaa osallistuville matkakulut julkisten kulkuneuvojen 
taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 euroa/km.

Ilmoittaudu mukaan hakuaikaan mennessä soittamalla 
koulutusyksikköön, puh. (03) 252 0238 tai sähköpostilla 
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi 

Kuntoremonttiloma
Kylpylähotelli Peurunka, Laukaa

8.3. - 13.3.2009

Puolihoitoloma
Omavastuuosuus 148 €/hlö

Kuntoremonttiloma on terveyttä edistämään suunniteltu 
liikunnallinen loma, jossa osanottajia ohjataan elämään ter-
veellisesti ja liikkumaan oikein.
Loman alussa tehdään osanottajille kuntotesti, joiden tulos-
ten perusteella jokaiselle laaditaan henkilökohtainen kunto-
ohjelma loman päätteeksi.

Kuntoremontissa on päivittäin tietoiskuja liikunnasta, ra-
vinnosta, henkisestä hyvinvoinnista ja ergonomiasta. Loman 
aikana järjestetään ohjattua toimintaa: vesiliikuntaa, musiik-
kiliikuntaa, palloilua, keilailua, venytysvoimistelua, pilatesta, 
patikkaretkiä, laavuretkiä, sauvakävelyä, lumikenkäilyä – sää-
olosuhteet huomioiden.
Lisäksi osanottajilla on mahdollisuus käyttää kuntosalia, kyl-
pylää ja saunoja sekä vapaa pääsy tanssiravintolaan (poikke-
uksena tähti-illat).

Kuntoremontti on myös hauska loma, johon kuuluu illanviet-
toja ja mukavaa yhdessäoloa. 
Kuntoremonttiin sisältyy noin puoli vuotta kuntoremonttilo-
man jälkeen pidettävä seurantaviikonloppu eli terveystreffi t. 
Treffeillä tehdään kuntotestit uudelleen sen selvittämiseksi, 
miten kuntoilu on edistynyt saatujen kotiohjeiden pohjalta. 
Tässä yhteydessä ohjeet myös päivitetään ajan tasalle

Määrärahat kuntoremonttilomiin saadaan SAL ry:n kautta 
Raha-automaattiyhdistyksen avustuksista. Tukea kuntore-
monttilomalle voivat hakea liiton työikäiset ja terveet jäsenet 
puolisoineen, jotka eivät ole saaneet lomatukea edellisenä 
vuonna omasta tai puolison ammattiliitosta tai muusta loma-
järjestöstä. Tukea ei myönnetä lapsille. 
Tuen suuruus on 500 euroa, josta 350 euroa myönnetään 
kuntoremonttiviikolle ja 150 euroa noin puolivuotta kunto-
remonttiloman jälkeen pidettäville seurantaviikonlopulle.  
Matkakustannuksista lomalainen vastaa itse. 

Kuntoremonttilomia haetaan Suomen Ammattiliittojen 
Lomajärjestö SAL ry:n (SAL) lomatukilomakkeella, joita voi 
tilata liiton postituksesta puh. (03) 252 0234. Lomakkeen 
voi myös tulostaa osoitteesta www.salry.net tai Sähköliiton 
kotisivuilta.

Hakemus palautetaan 6.2.2009 mennessä osoitteella: 
SÄHKÖLIITTO/Koulutusyksikkö, PL 747,33101 Tampere.

HELMIKUU
Word-tekstin käsittelyn 
perusteet
7. - 8.2.2009 TSL:n 
koulutustila, Tampere
Hakuaika päättyy 23.1.2009

Luottamusmiesten 
peruskurssi
9. - 13.2.2009 
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 12.1.2009

MAALISKUU
Työsuojelun peruskurssi
9. - 13.3.2009 
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 9.2.2009

Sähköliitto alueellani
13. - 14.3.2009 
Rokuan kuntokeskus, 
Rokua
Hakuaika päättyy 27.2.2009

Työympäristön 
ajankohtaispäivät
13. - 14.3.2009 
Sokos Hotel Vaakuna, 
Hämeenlinna
Hakuaika päättyy 27.2.2009

Sähköliitto alueellani
20. - 21.3.2009 
Sokos Hotel Lappee, 
Lappeenranta
Hakuaika päättyy 6.3.2009 

Talotekniikka-alan 
TES-kurssi, 
työehtosopimus tutuksi
21. - 22.3.2009 
Sokos Hotel Arina, Oulu
Hakuaika päättyy 6.3.2009

Ammattiosaston 
perustehtävät
23. - 25.3.2009 
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 6.3.2009

Irtisanomisneuvottelut
26. - 27.3.2009 
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 6.3.2009

Sähköliitto alueellani
27. - 28.3.2009 
Hotelli Aquarius, 
Uusikaupunki
Hakuaika päätyy 13.3.2009

Talotekniikka-alan 
TES-kurssi, 
työehtosopimus tutuksi
28. - 29.3.2009 
Sokos Hotel Presidentti, 
Helsinki
Hakuaika päättyy 13.3.2009

Talotekniikka-alan 
TES-kurssi, 
urakkamääräyksistä sekä 
urakoiden laskemisesta
28. - 29.3.2009 
Sokos Hotel Vuokatti, 
Sotkamo
Hakuaika päättyy 13.3.2009

Paikallinen sopiminen
31.3. - 2.4.2009 
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 13.3.2009

HUHTIKUU
Työmarkkinatiedottajien 
tapaaminen 
4. - 5.4.2009 Sähköliiton 
koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy 20.3.2009

Talotekniikka-alan 
TES-kurssi, 
urakkamääräyksistä sekä 
urakoiden laskemisesta
18. - 19.4.2009 
Next Hotel Rivoli, 
Järvenpää
Hakuaika päättyy 3.4.2009

Sähköliitto alueellani
24. - 25.4.2009 
Sokos Hotel Flamingo, 
Vantaa
Hakuaika päättyy 9.4.2009

TOUKOKUU
Kuinka yritys toimii -
Yritystoiminnan perusteita 
luottamushenkilöille
25. - 27.5.2009 
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 8.5.2009

Talotekniikka-alan tes-kurssi
 työehtosopimus tutuksi 

Työehtosopimus tutuksi -kurssi painottuu työehtosopimusteks-
tien perusteelliseen käsittelyyn. Urakkatyöalueen asiat jäävät 
vähäisemmälle käsittelylle, koska niitä käsitellään omilla kurs-
seilla.

Kurssi on tarkoitettu kaikille talotekniikka-alan sähköasennus-
toimialan jäsenille. Henkilökohtainen tieto työehtosopimus-
määräyksistä antaa parhaat edellytykset hyvän edunvalvonnan 
hoitamiseen.

Tule mukaan perehtymään oman sopimusalasi määräyksiin ja 
kehittämään itseäsi. Voit ottaa kurssille mukaan myös muita 
sopimusalasi sähköliittolaisia jäseniä työpaikaltasi tai ammatti-
osastostasi

21.-22.3.2009 
Sokos Hotel Arina, Oulu
Hakuaika päättyy 6.3.2009

28. - 29.3.2009
Sokos Hotel Presidentti, Helsinki

Hakuaika päättyy 13.3.2009

26. - 27.9.2009
Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä

Hakuaika päättyy 11.9.2009

Osallistu kotipaikkaasi lähimpänä olevalle kurssille.

Ilmoittaudu mukaan kurssille soittamalla koulutusyksikköön, 
puh. (03) 252 0238 tai sähköpostilla 
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi 

Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen (2hh), 
ruokailut sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen 
mukaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 €/km.

Työsuojelun peruskurssi
9. – 13.3.2009

Kiljavan opistolla, Nurmijärvellä

Kurssin tavoite
Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja niiden merkitys 
sekä työsuojelutoiminnan organisaatiot ja opettaa näihin liitty-
viä tietoja ja taitoja työsuojelutoiminnassa.

Avainsisältöjä ovat
• työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet ja merkitys ihmi-
selle
• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet 
  ja velvollisuudet organisaatiossa, työsuojelun ennakko- ja 
  jälkivalvonta
• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet
• toimialakohtaiset työsuojelusopimukset
• työn ja työympäristön kuormitustekijät
• työsuojelutoiminnan kehittäminen

Kurssin työtavat
Luentojen lisäksi käytetään yksilö- ja parityöskentelyä, erilaisia 
ryhmätyöskentelyn muotoja ja harjoituksia. 

Korvaukset
Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä ate-
riakorvauksen (22,81 €/vrk) opistolle. Liitto maksaa kurssimak-
sun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materiaali sekä 
matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa 
autoa käytettäessä 0,23 €/km.

Lähetä kurssihakemuslomake liittoon neljä viikkoa ennen 
kurssin alkua osoitteella: Sähköliitto, Koulutusyksikkö, PL 747, 
33101 Tampere

Talotekniikka-alan tes-kurssi
urakkamääräyksistä 

sekä urakoiden laskemisesta
Tämä kurssi painottuu urakkatyömääräysten selvittämiseen 
ja kärkimiehen velvollisuuksien hallintaan sekä urakoiden 
laskentaan.

Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille talotekniikka-alan säh-
köasennustoimialan jäsenille. Henkilökohtainen tieto työ-
ehtosopimusmääräyksistä antaa parhaat edellytykset hyvän 
edunvalvonnan hoitamiseen.

Tule mukaan perehtymään oman sopimusalasi määräyksiin 
ja kehittämään itseäsi. Voit ottaa kurssille mukaan myös 
muita sopimusalasi sähköliittolaisia jäseniä työpaikaltasi tai 
ammattiosastostasi.

28. - 29.3.2009
Sokos Hotel Vuokatti, Sotkamo

Hakuaika päättyy 13.3.2009

18. - 19.4.2009
Next Hotel Rivoli, Järvenpää

Hakuaika päättyy 3.4.2009

10. - 11.10.2009
Hotelli Cumulus Koskikatu, Tampere

Hakuaika päättyy 25.9.2009

Osallistu kotipaikkaasi lähimpänä olevalle kurssille.

Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen 
(2-hh), ruokailut sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen 
taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 €/km.

Ilmoittaudu mukaan hakuaikaan mennessä soittamalla kou-
lutusyksikköön, puh. (03) 252 0238 tai sähköpostilla tiina.
makkyla@sahkoliitto.fi 
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2009 on Jäsenhankin-
tavuosi, jonka aikana SAK 
tukee liittojen omaa jäsen-
hankintatyötä valtakun-
nallisella nuorille ja maa-
hanmuuttajille suunnatulla 
kampanjalla. Tavoitteena on 
jäsenhankinnan ohella lisätä 
SAK:n ja SAK:laisten liitto-
jen tunnettuutta ja houkut-
televuutta nuorten keskuu-
dessa.
 Jäsenhankintavuoden tem-
paukset ajoittuvat kolmeen 
ajankohtaan: tammi–helmi-
kuun vaihteeseen (19.1.–
8.2.), koulujen päättymis-
ajankohtaan ja festarikauden 
alkuun (23.5.–7.6.) ja elo-
kuun 

puoleenväliin  
(10.–16.8.) 
 Liittojen 
toivotaan ajoittavan omat 
tehostetut jäsenhankintansa 
samoihin ajankohtiin. Näin 
liittojen ja SAK:n aktivitee-
tit tukevat toisiaan ja jäsen-
hankinta saa mahdollisim-
man laajan näkyvyyden.
 Yhteistyökumppanina kam -
panjassa on mainostoimisto 
DDB sekä nuorten paris-
sa huippusuosittu, hulluista 
tempuistaan tunnettu ryhmä 
Extreme Duudsonit. 

Jäsenkampanjoinnin 
aikataulu vuonna 2009

1. vaihe 19.1.–8.2.2009
Jalkautuminen suuriin 
kaupunkeihin
Nettikampanja käynnistyy

Kampanja käynnistyy 
19.1.2009, jolloin SAK ja 
liitot jalkautuvat suurimpi-
en kaupunkien (Helsinki, 
Turku, Tampere, Jyväsky-
lä, Oulu, Lahti) näkyvil-

le paikoille ständien kera. 
Kampanjointiin osallistuu 
SAK:n ja liittojen väkeä sekä 
nuoria tapahtumamarkki-
noinnin ammattilaisia.
 Samaan aikaan käynnis-
tyy Extreme Duudsonien 
tähdittämä nettikampanja. 
Tieto kampanjasta leviää 
SAK:laisten liittojen nuor-
ten jäsenten kavereilleen 
lähettämien sähköpostien 
sekä nuorison suosimilla 
sivustoilla näkyvien ban-
nereiden kautta. Bannerit ja 
sähköpostiviestit ohjaavat 
sivustolle www.turvapankki.
fi , jossa käyttäjät voivat rää-
tälöidä Extreme Duudsonien 
pitämän videopuhuttelun 
kavereilleen. Video kannus-
taa hankkimaan ”työelämän 
turvapakin” eli liittymään 
ammattiliittoon. Turvapak-
ki-kampanjasivustolta linkit 
ohjaavat www.liitot.fi  -sivul-
le, jossa voi etsiä sopivan am-
mattiliiton ja liittyä liittoon 
sähköisesti.
 Suurimmissa kaupungeissa 

näkyvillä stän-
deillä jaetaan 
ammattiliittoon 
liittymisestä kiinnostuneille 
työelämän turvapakkia: Duu-
dsonien kuvalla varustettua 
pientä pahvipakkausta, joka 
sisältää korvatulpat, laas-
tareita ja kondomin. Pakin 
kannessa kerrotaan iskeväs-
ti, miksi ”vain hullu jättää 
liittymättä ammattiliittoon”. 
Ständien kokoonpanoon 
kuuluu muun materiaalin 
ohella nettiin kytketty tie-
tokone, jolta nuoret voivat 
lähettää kavereilleen Duu-
dson-videota ja liittyä itsekin 
liittoon. 

2. vaihe 23.5.–7.6.2009
Jalkautuminen festareille 
(23.5.–21.6.)
Nettikampanja jatkuu: 

uutena elementtinä 

mukana kilpailu

Tekstiviestikampanja alle 

30-vuotiaille liittoon 

kuulumattomille

Touko-kesäkuussa kampanja 

jalkautuu festi-
vaaleille samalla 

konseptilla kuin alku-
vuodesta kaupunkien avain-
paikoille. Festarikampan-
joinnin käynnistää Maailma 
kylässä -festivaali Helsingin 
Kaisaniemessä 23.–24.5., jos-
sa tavoitetaan etenkin maa-
hanmuuttajia. Muut festivaa-
lisuunnitelmat varmistuvat 
maaliskuussa. 
 Toukokuussa nettikampan-
jaa jatketaan. Turvapakki.
fi  -sivustolla käynnistyy kil-
pailu, jossa voi arvata, mitä 
Duudsonit alkuperäisen vide-
on jälkeen tekivätkään. Näin 
sivustolle houkutellaan myös 
siellä jo alkuvuodesta vierail-
leita.  

Touko-kesäkuun vaihteessa 
toteutetaan liittoon kuulu-
mattomille alle 30-vuotiaille 
ammattiin koulutetuille koh-
dennettu tekstiviestikam-
panja.

3. vaihe 10.–16.8.2009
Tekstiviestikampanja 

työelämään siirtyville

Tehostettu tiedotus 

jäsenyydestä 

 Elokuun tekstiviestikampan-
ja kohdennetaan kesäduunis-
ta työelämään siirtyville, am-
mattikoulusta valmistuneille 
nuorille. Kampanjan netti-
sivusto pysyy toiminnassa ja 
sen markkinoimista jatketaan 
SAK:n ja liittojen verkkopal-
veluissa. 

         

SAK ja liitot hankkimaan uusia jäseniä

Perjantaina 16. tammikuuta aukeaa 
kampanjasivusto osoitteessa turvapakki.fi . 
Maanantaina 19.1. käynnistyvät jalkautumiset 

ihmisten pariin suurimmissa kaupungeissa 
(Helsinki, Turku, Tampere, Jyväskylä, Oulu, Lahti). 

Kampanjan ensimmäinen vaihe jatkuu 
8. helmikuuta asti.

 
Jäsenhankintakampanjan tarkoituksena 

on tukea liittojen omaa jäsenhankintatyötä 
nuoria kiinnostavalla tavalla ja 

lisätä SAK:laisten liittojen tunnettuutta 
ja houkuttelevuutta nuorten keskuudessa. 

Lisätietoja:
Kampanjan vastuuhenkilöt 
SAK:ssa ovat: 

Sisäinen markkinointi ja 
järjestötoiminta: 
järjestösihteeri Anita Spring, 
puhelin 0400 506 339

Festari- ja kaupunki-
jalkautuminen: 
nuorisosihteeri Antti Lindtman, 
puhelin 040 577 6255

Viestintä: tiedottaja 
Jenni Karjalainen, 
puhelin 040 751 5496

SAK:n ja liittojen jäsenhankintavuosi 
pyörähtää käyntiin viikonvaihteessa. 
Kampanjan tähtinä ovat televisiosta 

tutut, nuorten parissa huippusuositut 
Extreme Duudsonit.


