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Vanhanen till förtidspension
Depression, depression, depression. Ur den stora krisen med bostadslån i det stora 

Amerika startade ekonomiska regressionen spridde sig som fågelinfl uensa till världen. Under 
den snörika vintern växte kramsnöbollen av regression till en offi ciell lavin av depression. 
På andra sidan Atlanten ska den nya, idealistiska presidenten Barack Obama återuppliva 
ekonomin. Under hans ledning motstår man depressionen med hjälp av massor av pengar 
men också med nya idéer. Vi har inte någon Obama i Finland, utan som depressionssnickare 
sysslar vår gammal bekant, statsminister Matti Vanhanen.
 Kvack, skulle Donald Duck eller Kalle Anka säga. Kan det fi nnas en större kontrast mel-
lan två politiker? En energisk, idérik och slagfärdig mot en utmattad, fantasilös och sövande 
långtråkig.
 Som inhemska depressionsläkare sysslar alltså Vanhanen och hans rävaktiga fi nansminister 
Jyrki Katainen. Med de två i ledningen, bjuds löntagarna depressionsmediciner, som är dyra, 
ineffektiva och ytterst illasmakande. 
 Av de högerpartiska ”arbetarpartierna” bildade regeringen har koncentrerat sig på passiva 
åtgärder så som skattesänkningar, av vilka försöket att höja pensionåldern till 65 år var en 
av de bittraste. Den här gången lyckades facket avvisa förslaget direkt. 
 Vår högerkonservativa statsminister tyckte sig ha en lysande idé på sin resa till Ruka att 
piska löntagarna, vilket i och för sig inte är någon stor överraskning. Han var ju en central 
författare av Centerns arbetsreformprogram, som publicerades 1995. Efter det har Vanhanen 
bl.a. motstått både facket och inpo, och i juni 2008 krävde han på förlängning av fi nländar-
nas arbetsdag. 
 En ”Obama” med nationens intresse i tankarna, skulle i stället för pensionseländet ha 
riktat de ekonomiska åtgärderna direkt mot skattebetalarna genom att bl.a. stödja renove-
ringsbyggandet. Genom att förena sådana här projekt med miljömålsättningarna i Finland, 
skulle man samtidigt både kunna sätta fart på ekonomin och minska energiförbrukningen. 
 Men nej, vi har ingen Obama, vi har bara Vanhanen, som på riktigt borde visserligen vara 
i förtidspension. Nå, folket röstade på just den sortens regering som det ville och Vanhanen 
har ju tillräckligt med pappersmakande femårsplan såsom i Sovjetunionen i sinom tid. Även 
i framtida val får man vad man förtjänar. 

Vanhanen varhaiseläkkeelle
Lama, lama, lama. Ison Amerikan isosta asuntoluottokriisistä liikkeelle lähtenyt ta-

loudellinen taantuma levisi maailmalle kuin lintuinfl uenssa. Runsaslumisen talven aikana 
taantuman nuoskapallo kasvoi jo virallisestikin lumivyörymäiseksi lamaksi.
 Atlantin tuolla puolen taloutta on elvyttämässä uusi, idealistinen presidentti Barack 
Obama. Hänen johdollaan lamaa torjutaan valtavan rahamäärän lisäksi myös uusilla ide-
oilla. Suomessa ei ole Obamaa, vaan lamanikkarina toimii tuo vanha tuttu pääministeri 
Matti Vanhanen.
 Kääk, sanoisi Donald Duck eli Aku Ankka. Voiko kahden poliitikon välillä olla suurem-
paa kontrastia? Energinen, idearikas ja sanavalmis vastaan väsähtänyt, mielikuvitukseton 
ja unettavan tylsä.
 Kotimaisina lamalääkäreinä siis hääräävät Vanhanen ja hänen kettumaisen ovela valtio-
varainministerinsä Jyrki Katainen. Heidän johdollaan palkansaajille tarjotaan lamalääk-
keitä, jotka ovat kalliita, tehottomia ja erittäin pahanmakuisia.
 Oikeistolaisista ”työväenpuolueista” muodostunut hallitus on keskittynyt veroalennus-
ten kaltaisiin passiivisiin toimiin, joista kitkerin oli yritys nostaa eläkeikä 65 vuoteen. 
Tällä kertaa ay-liike onnistui torjumaan aikeet suoralta kädeltä. 
 Oikeistokonservatiivinen pääministerimme sai Rukan retkellään mielestään loistavan 
idean kurittaa palkansaajia, mikä ei sinänsä ole suuri yllätys. Olihan hän keskeinen kirjoit-
taja vuonna 1995 julkaistun Keskustapuolueen työreformiohjelman takana. Sen jälkeen 
Vanhanen on muun muassa vastustanut niin ay-liikettä kuin tupoakin ja vaatinut heinä-
kuussa 2008 suomalaisten tekemän työpäivän pidentämistä.
 Kansakunnan etua ajatteleva ”Obama” olisi eläkekurittamisen sijasta kohdistanut ta-
loudelliset toimet suoraan veronmaksajiin tukemalla muun muassa korjausrakentamis-
ta. Yhdistämällä tällaiset hankkeet Suomen ympäristötavoitteisiin voitaisiin samalla sekä 
vauhdittaa taloutta että vähentää energiankulutusta.
 Mutta ei, meillä ei ole Obamaa, on vain Vanhanen, jonka oikea paikka tosin olisi var-
haiseläkkeellä. No, kansa äänesti Suomelle juuri sellaisen hallituksen kuin halusi ja Van-
hasellahan riittää paperinmakuisia viisivuotissuunnitelmia kuten Neuvostoliitossa aikoi-
naan. Vaaleissa saa jatkossakin sitä mitä tilaa.

p a a v o . h o l i @ s a h k o l i i t t o . f i
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Luin viime sunnuntain Helsingin 
Sanomista kaksi aivan eri aihetta käsi-
tellyttä artikkelia, jotka kuitenkin häm-
mästyttävällä tavalla liittyivät toisiinsa.

Ensimmäinen juttu kertoi raivokkaasta 
kanijahdista, jota käydään Helsingin 
puistoissa ja puutarhoissa. Suomen luon-
nolle vieraat kanit jyrsivät suuhunsa 
kaiken viherkasvillisuuden, joka niiden 
eteen tulee. Otukset ovat levittäytyneet 
jo koko pääkaupunkiseudun alueelle ja 
lisääntyvät tietysti, no niin kuin kanit.
 Helsingin kaupunki käy tuholaisia 
vastaan epätoivoista sissisotaa, jonka 
viimeisin ase ovat näätäeläimiin kuu-
luvat kesyt fretit. Ne syöksyvät pelotta 

kaninkoloihin ja ajavat viholliset verk-
koihin ja pyydyksiin.
 Sota on kuitenkin jo ennalta hävitty, 
sillä laki suojelee kaniineja. Ne luokitel-
laan riistaeläimiksi, jotka ovat lisäänty-
misaikanaan eli keväästä lähtien rauhoi-
tettuja.

Sama hölmöläisen homma on kaikessa 
karmeudessaan toteutunut rakennus-
alalla käytävässä harmaan talouden vas-
taisessa taistelussa. 
 Niin kotimaiset kuin ulkomaisetkin 
yritykset syyllistyvät laajasti vääristynee-
seen kilpailuun. Talousrikollisilta jäävät 
niin verot kuin ne kuuluisat eläkkeetkin 
maksamatta. 
 Yhteiskunnan kokemat menetykset 
lasketaan miljardeissa. Samalla nämä 
tuholaisyritykset jyrsivät rehellisten yri-

tysten leipäpuuta ja tappavat lopunkin 
vapaan rakennuskilpailun Suomesta.

Mitä laman kourissa valtionvelkaa lisää-
vä hallitus on tehnyt asian korjaamisek-
si? Se on vähentänyt harmaata taloutta 
valvovien työsuojelupiirien resursseja ja 
rajoittanut jäljelle jäävien virkamiesten 
toimintavaltuuksia. 
 Näillä toimilla hämäräyrityksistä on 
tullut osittain, jopa lähestulkoon rau-
hoitettu laji, joka kaniinien tavoin lihoo 
ja lisääntyy ja lopulta leviää pääkaupun-
kiseudulta koko maahan.
 Mitä tämän kaiken takana on? Kuka 
tästä hyötyy? Miksi hallitus antaa rikol-
listen höynäyttää valtiota, miksi raha ei 
valtionvarainministeri Jyrki Kataiselle 
kelpaa? Vaadin vastausta ja vaadin sitä 
heti!

    armaan talouden 
kanijahdissa
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SAK:n kulttuurirahaston 
vuoden 2009 apurahat jaet-
tiin 23 saajalle. Sähköliiton 
jäsenistä 900 euron suuruisen 
summan sai Noormarkusta 
kotoisin oleva talotekniikka-
alan sähköasentaja Juha Yli-
talo.
 Ylitalo harrastaa sekä valo- 
että videokuvausta ja tallen-
taa erityisesti kotiseutunsa 
luontoa ja kulttuuria. Ai-
heesta on tulossa myös valo-
kuvanäyttely ja jatkossa ehkä 
kirjakin. Tämän Vasaman 
komea talviaiheinen kansi-
kuva on hyvä esimerkki Yli-
talon taidoista.
 Jaettujen kulttuuriapura-
hojen yhteismäärä oli tänä 
vuonna 17 000 euroa ja niitä 
haki 115 SAK:laisen ammat-
tiliiton jäsentä. SAK:n kult-
tuurirahasto on vuoden 2007 
alusta lähtien toiminut Kan-
san Sivistysrahaston (KSR) 
yhteydessä erikoisrahasto-
na.

Sähköliiton hallitus 
päätti helmikuun kokouk-
sessaan lähteä tukemaan 
SASKin hanketta, jolla 
avustetaan Länsi-Afrikan ra-
kennusalan liittoja vuosina 
2009-2011. Hallitus myönsi 

6 000 euron avustuksen kai-
kille hankevuosille.
 Päätavoitteena on hanke-
maiden liittojen voimista-
minen jäsenmäärän kasvun, 
jäsenistön kapasiteetin, neu-
vottelutoiminnan kehittämi-

sen ja demokraattisen hallin-
totavan rakentamisen avulla. 
Liittojen edustuksellisuuden 
vahvistaminen ja samalla 
vaikuttamistoimintaan tar-
vittavan kapasiteetin lisäämi-
nen antavat mahdollisuudet 

järjestöjen kasvattamiseen 
entistä paremmin vakavasti 
otettaviksi ja asiansa osaa-
viksi.
  Alueellinen yhteistyö han-
kemaiden välillä jakaa tietoa 
ja kokemuksia monella ta-

solla; esimerkkinä siitä suh-
teellisen vahvojen Ghanan 
ja Nigerian tuki vielä sodista 
toipuville, raunioista raken-
taville Liberialle ja Sierra 
Leonelle. 
 Hankerahoitus on 90 000 

euroa/vuosi, josta ulkominis-
teriö maksaa 85 prosenttia. 
Liittojen omarahoitusosuus 
on 13 500 €/vuosi. Toimi-
henkilöunioni on lupautunut 
rahoittamaan hanketta 7 500 
€/vuosi.

Sähköliitto tukemaan Länsi-Afrikan rakennusliittoja

SAK:n edunvalvonta-
osaston johtaja, Sähköliiton 
entinen puheenjohtaja Lauri 
Lyly on vastannut myöntei-
sesti pyyntöön asettua SAK:n 
puheenjohtajaehdokkaaksi. 
Lyly ilmoitti asiasta 26. hel-
mikuuta järjestämässään tie-
dotustilaisuudessa. 
 Samalla Lauri Lyly ilmoitti 
jäävänsä pois kuuden ammat-
tiliiton yhdistymiseen täh-
täävästä TEAM-hankkeesta, 
jonka puolipäiväisenä pro-
jektipäällikkönä hän on toi-
minut lokakuun alusta 2007 
lähtien.
 SAK:n puheenjohtajaeh-
dokkaaksi on aikaisemmin 
ilmoittautunut Paperiliiton 
liittosihteeri Petri Vanhala. 
Kolmanneksi ehdokkaaksi il-
moittautui Metalliliiton jäsen 
Jorma Jurmu. Ehdokkaaksi 

myös pyydetty Palvelualojen 
ammattiliiton puheenjohtaja 
Ann Selin sen sijaan on il-
moittanut, ettei hän ole käy-
tettävissä tehtävään. 
 SAK:n valtuuston jäsenet 
kuulevat puheenjohtajaeh-
dokkaita 25.3.2009. Kuule-
misen jälkeen järjestetään 
ehdokkaiden yhteinen tiedo-
tustilaisuus, joka lähetetään 
suorana videolähetyksenä 
SAK:n nettipalvelussa.
 SAK:n puheenjohtajana 
vuodesta 1990 lähtien toimi-
nut Lauri Ihalainen ilmoitti 
viime marraskuussa jäävänsä 
pois tehtävästä toukokuussa 
2009. Päätöksen uudesta pu-
heenjohtajasta tekee SAK:n 
valtuusto kokouksessaan 
14.5.2009.

Kolme ehdokasta 
SAK:n 
puheenjohta ja-
kisaan

P A A V O  H O L I

Internet uudistuu jatku-
vasti eivätkä Sähköliiton 
verkkopalvelut ole poikkeus 
valtavirrasta. Liiton uudiste-
tut nettisivut otettiin käyt-
töön ilman suuria seremo-
nioita 5.3. Modernisoinnilla 
jäsenistölle kyetään jatkossa 
takaamaan entistä nopeam-
paa viestintää ja monipuoli-
sempia nettipalveluita.

Ulkoasu ja
sisältö uusiksi
Käyttäjälle näkyvin muutos 
paljastuu tietysti www.sahko-
liitto.fi   -sivujen ulkoasussa, 
jota on kehitetty entistä raik-
kaammaksi. Myös valikoiden 
asettelua ja toiminnallisuut-
ta on parannettu ottamalla 
muun muassa käyttöön pu-
dotusvalikot.

 Voimavirta -ekstranetin si-
sältöä on supistettu tuntuvas-
ti ja siellä aiemmin ollutta ai-
neistoa on siirretty julkisten 
nettisivujen puolelle. Niiden 
joukossa on muun muassa 
uudistettu keskustelupalsta, 
joka otetaan käyttöön maa-
lis-huhtikuun aikana.
 Tavoitteena on, että netti-
sivuista kehittyisi ajan myötä 
foorumi, jossa liiton asioista 
kiinnostuneiden ihmisten 
olisi mukava käydä vaikka 
päivittäin.

Parempi tekniikka
suurin parannus
Uusien nettisivujen ratkai-
sevin parannus on kuitenkin 
tavalliselta käyttäjältä pii-
lossa. Nimittäin koko netti-
sivujen käyttöjärjestelmä on 
vaihtunut.
 Uusien nettisivujen ja ek-

stranetin teknisestä toimin-
nasta ja visuaalisesta ulko-
asusta vastaa lempääläinen 
Optinet Oy. Ekstranetin 
kirjautumisen sekä jäsenre-
kisterin ja työttömyyskassan 
verkkopalvelut toteuttaa yhä 
Digia Oyj.
 Nettisivujen järjestelmätoi-
mittajan vaihdolla haettiin 
sekä teknisestä luotettavuut-
ta että käyttöjärjestelmän 
helppoutta sivujen päivittä-
jille.
 Sähköliiton käyttöönotta-
ma Optinetin Directo -jär-
jestelmä tarjoaa myös mah-
dollisuuden uusien palvelui-
den kehittämiseen. Sellainen 
on esimerkiksi sähköinen 
kursseille ilmoittautuminen, 
johon siirrytään asteittain tä-
män kevään aikana.

Sähköliitolle uudet nettisivut

Parempaa palvelua jäsenille

Juha Ylitalolle 
SAK:n 
kulttuuri-
apuraha
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Kemia ja Metalli äänestivät puolesta

TEAM syntyy 
- onko Sähköliitto mukana?
T E K S T I  P A A V O  H O L I

K U V A T  P A A V O  H O L I 

J A 

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

Pohdiskelu TEAM-
liittohankkeen syntymisestä 
loppui käytännössä koko-
naan, kun 19.2. selvisi, että 
sekä Kemianliiton että Me-
talliliiton jäsenet äänestivät 
uuden liiton syntymisen puo-
lesta.
 Kemianliiton luvut olivat 
62,1 prosenttia puolesta ja 
37,9 prosenttia vastaan. Me-
talliliitossa äänestettiin 55,6 
prosentilla puolesta ja 44,6 
vastaan. Äänestysaktiivisuus 
oli kummassakin liitossa to-
della heikkoa ja vain 29,47 
ja 26,5 prosenttia jäsenistä 
halusi vaikuttaa liittonsa tu-
levaisuuteen.

TEAMista päätös 
edustajistossa 10.6.
TEAM-hankkeessa mukana-
olevista liitoista Viestintälii-
ton ja Puuliiton asenne on 
ollut alusta asti myönteinen 
suurliiton perustamiselle. 
Rautatieläisten lopullinen 
kanta on yhä epäselvä.
 Sähköliiton hallitus päätti 
kokouksessaan 26.2., että yli-
määräinen edustajisto kutsu-
taan koolle 10.6. kello 11.00 
myöhemmin ilmoitettavaan 
paikkaan pääkaupunkiseu-
dulle käsittelemään ”erilaisia 
liittoyhteistyöhankkeita” ku-
ten jo aiemmin on päätetty. 
Sähköliitto päättää näin vii-
meisenä osallistumisestaan 
TEAMiin, sillä kaikki muut 
mukana olevat liitot ovat 
edustajistokokoukseen men-

nessä jo tehneet lopulliset 
päätöksensä.
 Myöhäinen ajankohta mer-
kitsee käytännössä myös sitä, 
että edustajiston päätöksellä 
järjestettävää sitovaa liitto-
äänestystä ei ennätetä järjes-
tää.
 Pitkään jatkunut jahkailu 
asiasta siis vihdoin päättyy ja 
edustajisto tekee lopullisen 
kyllä tai ei -päätöksen liitty-
misestä TEAMiin tai jatka-
misesta itsenäisenä ammatti-
liittona.

Liittoa vaikea
lakkauttaa
Sääntöjen mukaan edusta-
jiston yksinkertainen enem-
mistö riittää päätökseen 
TEAMiin liittymisestä tai 

hankkeesta poisjäämisestä. 
Uuteen liittoon liittymiseksi 
pitää vanha liitto kuitenkin 
lopettaa. Siihen tarvitaan 
edustajistossa ¾ enemmistö 
eli vähintään 64 edustajaa 
85:stä. Toisaalta 22 edustajaa 
voi estää liiton lopettamisen. 
Sama sääntö pätee myös työ-
taistelukassan varojen purka-
miseen ja siirtämiseen uudel-
le liitolle.
 TEAM -äänestyksen lop-
putulosta arvioidessa pitää 
muistaa, että marraskuun 
edustajistokokouksessa liitto-
sihteerivaalin hävinnyt Mat-
ti Ahokas marssitutti jouk-
konsa ulos ja paikalle jäi vain 
61 edustajaa. Oletettavaa on, 
että ulosmarssineet vastusta-
vat TEAMia, eivätkä kaikki 

kokoussaliin jäänetkään ol-
leet TEAMin kannattajia. 
Olihan viime kesän osasto-
kyselyssä TEAMia vastusta-
neiden osastojen jäsenmäärä 
peräti 76 prosenttia koko lii-
ton jäsenmäärästä.
 Asian tietää myös Sähkö-
liiton hallitus, joka kuuli to-
siasiat helmikuun kokoukses-
saan. Tähän lehteen tehdyssä 
pikakyselyssä 12 hallituksen 
jäsenestä peräti 10 olikin sitä 
mieltä, että TEAMiin ei kan-
nata enää edes pyrkiä. 

Osastot päättävät
liittymisestään itse
Vaikka Sähköliiton edus-
tajisto tekisikin päätöksen 
TEAMiin liittymisestä, ei se 
kuitenkaan kykenisi pakotta-
maan liiton osastoja – jotka 
siis ovat liiton ainoita oikei-
ta, juridisia ”jäseniä” – liit-
tymään TEAMiin. Osastot 
ovat itsenäisiä yhdistyksiä, 
joille voidaan vain suositella 
liittymistä johonkin.
 Toisaalta osastokaan ei voi 
siirrättää jäseniään noin vain 
jonkun toisen liiton jäseniksi, 

vaan jokainen osaston hen-
kilöjäsen päättää, vaihtaako 
osastonsa mukana liitoa vai 
ei.
 Koska oletusarvo on, että 
TEAMiin yhdistyvät liitot 
lopettavat vanhan yhdistyk-
sensä ja tuovat mukaan niin 
jäsenet, työehtosopimukset 
kuin rahatkin, tarvitaan liit-
tofuusioon siis todella suurta 
yksimielisyyttä kaikilla eri ta-
soilla. Erimielisenä asiasta ei 
tule yhtään mitään.
 Sen tietävät muutkin liitot, 
joilla kaikilla on samantapai-
nen vanhan liiton lopetta-
mismenettely edessään. Poik-
keuksen muodostaa Viestin-
täliitto, koska sen sääntöjä 
muutetaan niin, että liitosta 
muodostuu TEAM-liitto, jo-
hon muiden entisten liitto-
jen osastot sitten liittyvät.

Sähköliitto vahva
myös itsenäisenä
Muut liitot lienevät Sähkö-
liittoa yksimielisempiä, joten 
TEAM varmaankin lopulta 
syntyy, mutta mitä sitten te-
kee Sähköliitto?
 Talouden kannalta asiat 
ovat hyvin, sillä liiton omai-
suus on huomattava ja jäsen-
maksutulot ovat sähköalan 
korkean järjestäytymisasteen 

ansiosta vakaat. Oppilasjä-
seniä Sähköliitolla on jäsen-
määrään suhteutettuna eni-
ten SAK:ssa, joten siltäkin 
osin tulevaisuus on tukevalla 
pohjalla.
 Sijaitsipa Sähköliiton ase-
ma järjestökentällä missä hy-
vänsä, pysyy liiton tärkeim-
pänä tavoitteena itsenäisen 
sopimustoiminnan ylläpi-
täminen. Merkittävin sopi-
muksiin vaikuttava tekijä on 
työantajaliittojen asenne, 
vaikka Sähköliitolla onkin 
rinnakkaissopimuksia juuri 
TEAMiin menossa olevien 
Metalliliiton ja Kemianliiton 
kanssa.
 Sähköliiton alkuperäisenä 
ykköstavoitteena liittoyh-
teistyön tulevaisuutta arvi-
oitaessa oli löyhä, itsenäisten 
ammattiliittojen muodosta-
ma unioni. Tarvittaessa yh-
teistyökumppaneita sellai-
seen varmasti löytyy vieläkin, 
kunhan niitä etsitään avoi-
mella asenteella ja kaikista 
ilmansuunnista.

Turun Seudun Sähköalantyönteki-
jät ry osasto 041:n jäsenet sanoi-
vat viime kesän osastokyselyssä 
TEAMille ”ei kiitos”, aivan kuten 
teki 76 prosenttia liiton ammatti-
osastojen jäsenistä.

Sähköliiton hallitus pohti 26.2 pitkään ja hartaasti ylimääräisen edustajiston koollekutsumista päättämään liiton kannasta TEAM-hankkeeseen.
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Vasaman toimitus ky-
seli Sähköliiton hallituksen 
kenttäjäsenten näkemyksiä 
TEAMista heti tuoreeltaan 
Metalliliiton ja Kemianlii-
ton jäsenäänestysten jälkeen. 
Kommentit TEAM-hank-
keesta olivat epäileväisiä. 

Suurin osa hallituksesta ei 
pitänyt suurliittoon fuusi-
oitumista kovin realistisena 
vaihtoehtona. Enemmistö 
vastaajista ei pitänyt myös-
kään jäsenäänestystä enää 
tarpeellisena. 
 Hallituksen kenttäjäsenet 
vastasivat seuraaviin kysy-
myksiin:

1. Näetkö hallituksen koko-
uksessa esiin tulleiden asioi-
den valossa realistisena sen, 
että Sähköliitto yrittää liit-
tyä mukaan TEAMiin?
2. Pitäisikö Sähköliiton 
TEAM-kannasta vielä jär-
jestää liittoäänestys vai pi-
täisikö edustajiston päättää 
asiasta itsenäisesti?

Ari Aavamäki:
1. Edustajiston asia on päättää 
liittymisestä, mutta osastokyse-
lyn perusteella jäsenistö ei tun-
nu olevan liittymisen kannalla. 
Suuruus ei liittoasioissa ole aina 
tärkein etu.
2. Edustajisto voi päättää asiasta 
suoraankin harkintansa mukaan. 
Hallitus ei ole vielä tehnyt pää-
tösesitystäkään edustajistolle.

Ari Huczkovski:
1. Metallin ylivalta TEAMissa 
pelottaa. Sähköliiton vaikutus-
mahdollisuudet alansa asioihin 
vähenisivät, jos TEAMiin liityt-
täisiin. 
2. Edustajisto voi päättää liitty-
misestä ilman jäsenäänestystä. 
Kentän ääni on jo selvillä.

Pentti Leskinen:
1. Osastokyselyyn ja liiton sään-
töihin viitaten ei tunnu siltä, 
että Sähköliitto liittyisi TEAMiin. 
Kaikki vaihtoehdot toki pitää 
selvittää.
2. Edustajisto voi päättää liitty-
misestä. Jäsenäänestys olisi vain 
ajan ja rahan haaskausta.

Markku Arvola:
1. Ehkä. Jos yhteistyö toimisi 
TEAMissa, suurliitosta olisi meille 
etua, mutta jos taas ei – parempi 
tapella yksin. Ratkaisua kannat-
taa vielä pohtia.
2. Edustajisto käyttää jäsenten 
antamaa päätösvaltaa. Jäsenää-
nestys antaisi suuntaa päätök-
senteolle.

Mika Junnila:
1. En näe realistisena. Emme saa 
kokoon tarvittavaa ¾ enemmis-
töä liiton purkamiseksi.
2. Ei pidä järjestää liittoäänestys-
tä, edustajiston pitäisi päättää 
asia.

Reijo Mölsä: 
1. Jos TEAM syntyy, on realistista 
yrittää mukaan.
2. Edustajiston kanta riittäisi. 
Sille on annettu valtakirja asiaan.

Markku 
Huhtaniska:
1. Ei ole realistista. Henkilökoh-
taisena ajatuksenani Sähköliitto 
ei ole menossa TEAMiin muun 
muassa esiin tulleiden sääntöasi-
oiden vuoksi.
2. Edustajiston tulee tehdä pää-
tös, ei liittoäänestystä.

Seppo Saari:
1. Ei ole realistista, koska uskon, 
ettei edustajisto tule tekemään 
myönteistä päätöstä.
2. Liittoäänestys olisi hyvä. Koska 
kyseessä on näin iso asia, pitäisi 
jäseniltä vielä kysyä asiaa. Sitten 
ei olisi kenelläkään napisemista.

Pentti Laaksonen:
1. En pidä epävarmuudesta, jon-
ka Metalliliton läsnäolo aiheut-
taa. Aina vain sekavammaksi on 
tilanne mennyt. En siis kanna-
ta, mutta paikalleen emme voi 
myöskään jäädä, on katsottava 
myös muita suuntia.
2. Kyllä edustajisto on sitä varten 
valittu, että se edustaa jäsenistöä 
ja kykenee päättämään asiasta.

Petri Rosenberg:
1. Nyt on puntaroitava koko ky-
symystä hyvin perusteellisesti. 
Näillä tiedoilla ja ehdoilla vastaus 
on ei. Tilanne ei ole muuttunut 
osastokyselyn jälkeen.
2. Jäsenäänestyksessä jokainen 
voisi sanoa mielipiteensä, mutta 
edustajisto kuitenkin lopulta te-
kee päätöksen.

Jari Salmela:
1. En näe realistisena ja olen kes-
kustellut asiasta omassa osastos-
sani Raahessa.
2. Edustajiston päätös riittää, 
koska luotan edustajistoon.

Esa Knuutila:
1. En.
2. Jos edustajisto päättää asiasta, 
tulee se tehdä viime kesän osas-
tokyselyn tuloksen perusteella. 
Jos edustajisto ei kykene päättä-
mään asiasta siltä pohjalta, niin 
sitten on järjestettävä jäsenää-
nestys.

Hallitus 
epäilee TEAMia
P A A V O  H O L I  |  R I I T T A  K A L L I O   |  M A R G I T  N U R M I K O L U

1.1. 
uusi TEAM-liitto 
aloittaa toimintansa

Näin TEAM on edennyt
2006 2007 2008 2009 2010

liittoyhteistyötä 
selvitetään

4.4. Lauri Lylyn selvitys 
”Teknologian ammattilaiset 
- yhdessä enemmän?”
Lokakuu, TEAM-työryhmät 
aloittavat

5.5. esitys TEAM-liiton 
perustamisesta valmistuu
huhti-kesäkuu, Sähköliiton 
osastokysely: enemmistö 
vastustaa TEAMia
21.8. Sähköliitto 
irtautuu työryhmistä
21.-23.11. 
Sähköliiton edustajisto 
lykkää päätöstä TEAMista 
ja päättää palata takaisin 
työryhmiin

5.-19.2. 
Kemianliiton ja Metalli-
liiton jäsenäänestykset
26.2. Sähköliiton hallitus 
päättää ylimääräisestä 
edustajiston kokouksesta
8.-10.5. Viestintäliiton 
liittokokous; TEAMin 
säännöt hyväksytään
15.-16.5. 
Puuliiton liittokokous
26-28.5. Rautatieläisten 
liiton liittokokous
2.-3.6. Metalliliiton 
ylimääräinen liittokokous
4.-5.6. 
Kemianliiton valtuusto
10.6. Sähköliiton 
ylimääräinen edustajisto
marras-joulukuu, 
TEAMin ensimmäinen 
edustajakokous
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P U H E E N J O H T A J A N  P A L S T A

M A R T T I  A L A K O S K I

Paljon on ehtinyt ta-
pahtua sitten viime Vasa-
man. SAK:n edunvalvonta-
johtaja Lauri Lyly ilmoit-
tautui SAK:n puheenjohta-
jakisaan, mitä Sähköliiton 
jäsenistö ehti jo odotellakin. 
Samalla Lyly jätti tehtävän-
sä TEAM-hankkeen vetäjä-
nä Rautatieläistenliiton pu-
heenjohtaja Mauri Lunde-
nille. TEAM-projektin hal-
lituksen ja työvaliokunnan 
pysyväksi puheenjohtajaksi 
nimitettiin Metalliliiton pu-
heenjohtaja Riku Aalto.
 25. maaliskuuta pääsevät 
SAK:n valtuuston jäsenet 
kuulemaan ja tenttaamaan 
puheenjohtajaehdokkai-
ta. Sähköliiton hallitus on 
koolla heti seuraavana päi-
vänä, 26.3. Uskon, että 
edustajamme, jotka ovat 
SAK:n valtuuston jäseniä, 
tulevat esittämään hallituk-
selle kannanottoa oman pu-
heenjohtajaehdokkaan puo-
lesta.
 TP (Teollisuuden palkan-
saajat) esitti jo kuukausi sit-

ten teollisuuden työnanta-
jajärjestöille neuvotteluesi-
tyksen neuvottelujen käyn-
nistämiseksi vakauttavasta 
työmarkkinaratkaisusta. 
Vastausta odotellaan edel-
leen. 

 

Teollisuusliittohanke TEAM 
etenee. Uusi liitto syntynee 
lähes alkuperäisen aikatau-
lun mukaisesti. Jäsenäänes-
tyksen tulokset, jotka oli-
vat TEAMin puolesta niin 
Metalli- kuin Kemianliitos-
sakin, saivat valmisteluun 
selkeää vauhtia. Sähköliiton 
edustajat osallistuvat täysi-
painoisesti valmistelutyö-
ryhmiin. 

 

Sähköliiton hallitus päätti 
kutsua koolle ylimääräisen 
edustajiston kokouksen tu-
levan kesäkuun 10. päivä. 
Hallitus keskusteli mahdol-
lisesta liittoäänestyksestä, 
josta vain edustajisto voi 
päättää. Sen tulos olisi sään-
töjen mukaan sitova. 

 Hallitus keskusteli helmi-
kuun kokouksessaan myös 
keinoista, joilla liiton luot-
tamushenkilöhallintoa val-
mistellaan tulevaa päätök-
sentekoa varten. 
 Hallituksen jäsenet lupau-
tuivat jakamaan edustajis-
ton päätöksenteon pohjaksi 
faktoihin perustuvaa tietoa 
Sähköliiton ja sähköisten 
alojen mahdollisuuksista 
TEAMin sisällä sähkösek-
torissa. Myös niistä mah-
dollisuuksista ja uhista, joita 
kohtaisimme toimiessamme 
uuden teollisuusliiton ku-
peessa itsenäisenä ammat-
tikuntaliittona pitää antaa 
tietoa. Silloin suurimmat 
haasteet syntyvät sopimus-
oikeuksien säilyttämisessä.

 

Teollisuusliittohankkeessa 
mukanaolevien liittojen 
hallinnot kokoontuivat yh-
teiseen seminaariin Kiljavan 
Opistolle 11. maaliskuuta 
ja liittojen henkilökunnat 
yhteiseen infotilaisuuteen 
Helsinkiin 13.3. Seuraavassa 
numerossa kerromme, missä 

hengessä tilaisuudet toteu-
tuivat.

 

Pääministeri Matti Van-
hanen sai taannoin Rukan 
hiihtoretkellään oivalluk-
sen, jonka seurauksena hal-
litus päätti nostaa eläkkeel-
lesiirtymisikää kahdella vuo-
della. 
 Päätös sai koko palkan-
saajakentän takaja loilleen. 
Osapuolet ovat kaik ki samaa 
mieltä siitä, että työssäoloai-
kaa pitää pystyä jatkamaan. 
Kysymys olikin enemmän 
menettelytavoista. Hallitus 
ilmoitti yksioikoisesti kan-
salaisille tekemänsä päätök-
sen, mikä oli paha virhe.
 Hallitus vähät välitti kol-
mikantaisesta valmistelusta, 
jossa eläkeasiat on sovittu 
lähes viidenkymmenen vuo-
den ajan.  
 Koko palkansaajakenttä 
nou si yhteiseen kapinaan. 
Jokainen koki asian hyvin 
omakohtaiseksi ja oli valmis 
taistelemaan yksipuolises-
ti tehtyä päätöstä vastaan. 
Kansanliikkeeksi laajen-

tunut joukkovoima tuotti 
nopeasti tulosta. Onneksi 
löytyi tapa, jolla osapuolet 
kasvojaan menettämättä 
saattoivat peräytyä neuvot-
teluasetelmaan. 
 Pääministeri Vanhanen on 
omalla allekirjoituksellaan 
vahvistanut kannanoton, 
jossa todetaan, että nyt etsi-
tään vaihtoehtoja hallituk-
sen politiikkariihen linjauk-
selle eläkeikärajan nostami-
sesta. Vaihtoehtoja etsitään 
työmarkkinajärjestöjen työ-
ryhmissä ja hallitus "ei ryh-
dy tästä työstä poikkeavien 
eläkepoliittisten päätösten 
valmisteluun ja toimenpa-
noon". Julkisuudessa esitet-
ty tulkinta "kolmen vuoden 
korotuksesta eläkeiän alara-
jaan" ei myöskään pidä paik-
kansa.
 Jo vuoden 2005 eläkeuu-
distuksessa oli tavoitteena 
todellisen eläkkeelle siirty-
misiän nosto kolmella vuo-
della - ei siis mekaaninen 
alaikärajan nosto. Tämä ta-
voite on edelleen voimassa.

 

Hallituksen päätös oli hä-
täisesti valmisteltu, onneksi 
löytyi järkeä puntaroida asi-
oita uudelleen. 
 Pahimmillaan tilanne olisi 
voinut johtaa yleislakkoon 
ja hallituksen kaatumiseen. 
Henkilökohtaisesti pidän 
järkevänä joustavaa eläk-
keellesiirtymisikää.

 

Talvilomat on pääosin pidet-
ty ja ilmassa sekä ihmisten 
rinnassa alkaa olla kevään 
henki. Kesä on yllättävän 
lähellä!  

Liittoäänestys askarruttaa meilläkin

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

 TEAM perustetaan jä-
senten edunvalvonnan pa-
rantamiseksi, kiteytti Metal-

liliiton puheenjohtaja Riku 
Aalto tulevan suurliiton ide-
an 13.3. Helsingissä. 
 TEAM-hankkeen halli-
tuksen ja työvaliokunnan 
pysyväksi puheenjohtajaksi 
nimitetty Aalto isännöi Lin-

nanmäellä järjestettyä tilai-
suutta, jossa projektissa mu-
kanaolevien liittojen henki-
lökunnille kerrottiin tarkem-
min fuusion aikatauluista ja 
muista käytännön asioista. 
Peacock-teatteriin kokoon-
tuikin arviolta puolet tulevan 
TEAMin henkilökunnasta.
 - Tässä ollaan tekemässä 
teille työpaikkaa, luonnehti 
puolestaan hankkeen nykyi-
nen ”työrukkanen”, Rauta-
tieläisten liiton puheenjohta-
ja Mauri Lunden, joka jatkaa 
TEAM-hankkeen vetäjänä 
Lauri Lylyn jälkeen.

Ketään ei irtisanota
- Ketään ei tulla irtisano-
maan eikä pakoteta muutta-
maan asuinpaikkakuntaa liit-
tofuusion vuoksi, Riku Alto 
vakuutti.
 Hän kertoi myös, että liitto-
jen yhdistymisen aiesopimus 
on jo tekeillä, ja sen pitäisi 

olla valmis 30.4. mennessä. 
Sen sijaan keskus- ja maa-
kuntatoimistojen työnjaossa 
on vielä miettimistä samoin 
kuin henkilöstöresursseissa.
 - Tavoitteena on turvata 
kaikille mielekäs työpaikka, 
vaikka tehtävät muuttuisi-
vatkin. Mahdolliset siirrot 
hoidetaan vapaaehtoisuuden 
pohjalta.
 Aalto muistutti, että mo-

net järjestelyt odottavat vie-
lä liittojen päätöksiä.
 - Sähköliitto päättää vii-
meisenä mukaantulostaan tai 
vetäytymisestään.

Suurkassa 
syntymässä
TEAM-työttömyyskassapro-
jektia vetävä Puuliiton kas-
sanjohtaja Hannu Saima-
nen uskoo, että rakenteilla 
olevasta työttömyyskassasta 
tulee paitsi suuri myös kau-
nis. Ainoana ongelmana hän 
pitää tiukkaa aikataulua, joka 
voi aiheuttaa ongelmia eten-
kin atk-ratkaisuissa.
 - Tässä rakennetaan hy-
vän palvelukyvyn omaavaa 
työttömyyskassaa, jolla on 
työttömyysvakuutuksen hoi-
tamiseen hyvät lähtökohdat. 

Kaikki taustatyöt on tehty ja 
seuraavaksi tehdään sulau-
tumissopimus, johon kaikki 
mukana olevat kassat sitou-
tuvat.
 Saimanen selvitti, että kas-
sapuolella fuusio perustuu 
lakisääteiseen aikatauluun ja 
Finanssivalvonnan lupiin.
 Henkilöstötyöryhmää ve-
tävä Tuija Ihalainen kertoi 
liittojen ja työttömyyskasso-
jen henkilöstön saavan pian 
sähköpostiinsa osaamiskar-
toituskyselyn, jonka pohjalta 
TEAMin työpaikkoja täyte-
tään.

”Tässä tehdään teille työpaikkaa”

TEAMin henkilöstö koolla

- Lasta ei vielä ole kastettu. 
Riku Aalto peräänkuulutti ideaa 
suurliiton nimeksi.

- Uskon, että 20 vuoden kuluttua 
kaikki teollisuuden palkansaajat 
ovat samassa liitossa, arvioi Ke-
mianliiton työehtosihteeri Tapio 
Paananen, joka pitää TEAMia 
tarpeellisena vastavoimana työn-
antajaliittojen uudelleenjärjestäy-
tymiselle.

- Työttömyyskassojen hallitusten 
on käsiteltävä sulautumissopi-
musta 20.4. mennessä, Hannu 
Saimanen muistutti.
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P A A V O  H O L I

Sähköliiton suurimpiin 
osastoihin kuuluva 1 900 jä-
senen Turun Seudun Sähkö-
alantyöntekijät ry osasto 041 
juhli maaliskuun alussa kahta 
saavutusta yhtä aikaa.
 Monen vuoden ponnistelun 
jälkeen osasto sai valmiiksi 
niin tyylikkään osastohisto-
riikin kuin kauan kaivatun 
toimitilojen remontinkin. 
Osaston puheenjohtaja ja 
Sähköliiton hallituksen jäsen 
Petri Rosenberg otti vastaan 
liiton puheenjohtajan Martti 

Alakosken onnittelut erityi-
sesti hienosta historiikista.
 - Olette saaneet aikaan 
kiinnostavan ja helposti lu-
ettavan teoksen, joka hou-
kuttelee kyselemään lisää 
turkulaisten sähköalan am-
mattilaisten vaiheista edun-
valvonnan kiihkeissä kään-
teissä, Martti Alakoski sanoi.
Alakoski viittasi erityises-
ti Turun telakan ja Turun 
Asennuspajan ympärillä 
1970 ja 1980 -luvuilla käy-
tyihin kamppailuihin parem-
mista työehdoista.

Kurssit ja nuoret
erityiskohteina
Turun osaston puheenjohtaja 
Petri Rosenberg kertoi, että 
nykyisin osaston toiminnan 
keskeisinä kohteina ovat 
nuoret:
 - Meillä on paljon toi-
mintaa kouluissa ja run-
saasti erilaista oppilaitosyh-
teistyötä niin ammattikou-
lujen kuin aikuiskasvatuslai-
toksenkin kanssa.
 Nuorten kanssa puhutaan 
hyvin käytännönläheisistä 
asioista, kuten kunnollisen 
työsopimuksen tekemisestä. 
Vuodesta 2004 lähtien YIT 
Kiinteistötekniikka Oy:n 
päätoimisena pääluottamus-
miehenä toimivalle Petri 
Rosenbergille työehtosopi-
muksiin liittyvät asiat ovat 
erityisen läheisiä.
 - On mukava nähdä samoja 
nuoria kavereita myöhemmin 
työmailla ja huomata opin 
menneen perille. Se antaa us-
koa ja jatkuvuutta tähän työ-
hön, sanoi Rosenberg, joka 
toimii myös ULWIN-urakka-
laskentaohjelman koulutta-
jana Turussa.

Jäsenten oma
kohtauspaikka
Turkulaiset saattoivat juhlia 
historiikin julkaisemista re-

montin jäljiltä valoisissa ja 
raikkaissa toimitiloissa. Osas-
totoimitsija Vesa Mustikka-
maa kertoi, että kor-
jausten 

tärkein osa 
oli ajanmukaisen ilman-

vaihtolaitteiston asentami-
nen.
 - Kattoa laskettiin, jotta 
laitteisto saatiin mukavasti 
paikalleen. Onneksi näissä 
vanhoissa kivitaloissa on suu-
ret huonekorkeudet, joten ti-
laa oli reilusti, Mustikkamaa 
esitteli.
 Sähkömiesten tyyliin on 
laskettuun kattoon upotet-
tu riittävä määrä valaisimia, 
ettei kokouksia tarvitse aina-
kaan hämärässä pitää.
 Osastohistoriikkia nase-
villa kertomuksillaan rikas-
tuttaneet eläkeläiset olivat 
runsaslukuisesti paikalla ja 
lupasivat pitää uusissa tilois-
sa myös omia kokouksiaan 
entistä aktiivisemmin. Tu-
russa henki oli sellainen, että 
remontti ja historiikki oli 
tehty nimenomaan itsenäi-
seen Sähköliittoon kuuluvan 
osaston toimesta.
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maa kertoi, että kor-
jausten 

tärkein osa 

Historiikki ja toimiston remontti valmistuivat

Turun osasto 041 katsoo eteenpäin

Sähköliiton puheenjohtaja Martti 
Alakoski luovutti osasto 041:lle 
liiton huomionosoituksena re-
montoituihin toimitiloihin sopi-
van seinäkellon. Lahjaa vastaan-
ottamassa olivat (vasemmalta) 
Jani Fält, osastotoimitsija Vesa 
Mustikkamaa ja osaston puheen-
johtaja Petri Rosenberg. Oikealla    
     kuuntelee osaston historiikin   
         kirjoittanut Katri Päätalo.

Kuvapainotteinen 
katsaus historiaan

Turun osaston historia 
piti alun perin valmistua jo 
vuonna 2006 osaston 50-vuo-
tisjuhliin. Hanke kuitenkin 
kaatui silloisen kirjoittajan 
kadottua rahojen kanssa tie-
tymättömiin.
 Niinpä osasto päätti aloit-
taa uuden historiikin tekemi-
sen kokonaan uudelta pohjal-
ta. Kirjasta tulisi kuvapainot-
teinen, sähköasentajien työtä 
ja työmaita painottava teos. 
Tekijäksi pestattiin graafi kko 
Katri Päätalo, joka oli myös 
suunnitellut osaston palkitut 
nettisivut.
 - Tämä oli mielenkiintoi-
nen projekti, sillä arkistojen 
penkomisen lisäksi jouduin 
tutustumaan myös sähköalan 

ammattilaisten työhön, Pää-
talo kertoi.
Kontakteissa ja eläkeläisjä-
senten haastatteluissa Pää-
taloa auttoi erityisesti osas-
totoimitsija Vesa Mustikka-
maa.
 - Sillä tavalla saatiin tal-
lennettua runsaasti tietoa 
esimerkiksi valokuvissa esiin-
tyvistä henkilöistä, Päätalo 
kiitti.
 Kirjasta on tarkoitukselli-
sesti karsittu pois turha po-
liittinen painolasti ja tilalle 
on otettu runsaasti kuvitusta. 
Lopputulos on onnistunut, 
sillä tuloksena on raikas teos 
sähköammattilaisten vaiheis-
ta Turun alueella.

Turun osaston historiikista käy ilmi, että kesti 
seitsemän vuotta ennen kuin osasto vuonna 

1963 sai hankittua ensimmäisen kirjoituskoneen 
toimintaa auttamaan. Hinnaltaan 13 000 silloin mar-
kan arvoinen kone sai heti rinnalleen myös laskuko-
neen.

Osastohistoriikin kirjoittaja Katri 
Päätalo ja puheenjohtaja Petri 
Rosenberg leikkasivat yhdessä 
julkistamistilaisuuden makeaa 
kermakakkua. Takana vuoroaan 
odottaa Sähköliiton talotekniik-
ka-alan vt. vastaava työehtoasia-
mies Hannu Helminen.
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Sähköliiton seuraavat 
Kesäpäivät pidetään Tampe-
reella 6.-7. kesäkuuta TUL:n 
liittojuhlan starttiviikonlo-
pun yhteydessä. Osastojen si-
jasta järjestäjänä toimii tällä 
kertaa liitto itse.
 TULe2009 tapahtuman 
runsaan kulttuuri- ja urheilu-
annin lisäksi sähköliittolaisil-
le on luvassa omaa ohjelmaa 

ja tuttuun tapaan ratkotaan 
myös liiton mestaruuksia 
useissa lajeissa. 

Sähköliitolla 
omaa ohjelmaa
Sähköliiton Kesäpäivien ava-
jaisia vietetään lauantaina 
6.6. kello 10.00 Sähköliiton 
toimitalon pihassa Aleksan-
terinkatu 15:ssä. 
 Sähköliiton talosta löytyy 
myös Kesäpäivien infopiste, 
josta jäsenet saavat opastuk-

sen lisäksi ilmaiset kahvit.  
 Aulatiloissa on esillä liiton 
jäsenten kätten töitä, muun 
muassa valokuvanäyttely ja 
puukkoja. Näyttelyyn sopii 
vielä lisääkin esiteltävää, 
joten tekijät esiin ja yhteys 
vaikkapa Kesäpäivien koor-
dinaattoriin Tiina Mäkky-
lään, puh. (03) 2520 238 tai 
Päivi Hoivalaan puh. (03) 
2520 246.

Koko perhe 
mukaan
Viikonloppuun kannattaa 
tulla koko perheen voimin, 
sillä mukavaa tekemistä 
riittää kaikille. Kesäpäiville 
tulevat myös pääsevät alen-
nuslipulla Särkänniemeen. 
 TUL:n starttiviikonlopun 
kisatoimistoista (Pirkkahalli 
ja Keskustori) saat Sähkölii-
ton jäsenkorttia näyttämällä 
Särkänniemen rannekkeet 
vii den euron alennuksella 

(ajalle 5. - 14.6.2009). Elä-
mysavain (yli 120-senttisille) 
maksaa 27 euroa ja Ipana-
avain (alle 120 cm) 22 eu-
roa.
 Pelkästään sähköliittolai-
sille Tampereen viikonloppu 
tarjoaa Kesäpäivien klassikot: 
ongintakilpailun, sökökisan 
ja iltatapahtuman, joka her-
kutellaan ravintola Ziberian 
tiloissa, entisessä Finlaysonin 
puuvillatehtaassa Keskusto-
rin kupeessa. Golfkisa pela-
taan vain sähköliittolaisten 
kesken. Sähköliiton mestarit 
selvitetään myös pompan-
heitossa, keilauksessa ja ran-
talentopallossa.
 

Hotellivaraukset 
tehtävä ajoissa
TULe-tapahtuma täyttää 
Tampereen majoitustilat, 
joten Kesäpäiville tulijoi-
den kannattaa varata ma-
joituksensa hyvissä ajoin. 
Nettimyynti on jo alkanut. 
Ryhmävarauksissa voi sääs-
tää aikaa ja vaivaa ottamalla 
yhteyttä GoTampere-myyn-
tipalveluun/Travel Plan Fin-
land Oy, Rautatienkatu 25 A, 
33100 Tampere. Puhelimitse: 
(03) 223 0055, fax. (03) 223 
0033. Sähköpostitse: myyn-
ti@gotampere.fi .
Nettisivun osoite: 
www.travelplan.fi 

Tampereen 
Kesäpäiville!

TULe2009 tapahtumassa on eri lajien ay-mestaruuskilpailuja, sekä kai-
kille avoimia kuntoilu- ja kulttuuritapahtumia. Lajeja löytyy perintei-
sistä pompanheittoon. Lisää tietoa tapahtumista internetissä: www.
tule2009.fi /sivu/starttiviikonloppu.
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Seuraavissa hotelleissa on kiintiöt 
Kesäpäiville tuleville
(Mainitse varausta tehdessäsi TULe2009.) 
Scandic City (puh. 03 244 6111), 
Victoria (03 324 5111), 
Holiday Club Tampereen kylpylä (020 1234 903), 
Cumulus Hämeenpuisto (03 386 2281), 
Cumulus Koskikatu (03 242 4111), 
Cumulus Pinja (03 241 5111), 
Holiday Inn ( 03 245 5111), 
Kylpylähotelli Rantasipi Eden ( 03 280 1111), 
Sokos Hotel Ilves ( 020 123 4631), 
Sokos Hotel Tammer ( 020 123 4632) ja 
Sokos Hotel Villa ( 020 123 4633).

Sähköliiton iltatilaisuuden 
lippujen tilaus

Lauantaina 6.6.2009 klo 19.00 - 24.00 
Juvenes Juhlaravintola Ziberia

• 20 €/henkilö • lapset alle 12 v. 10 €
• alle 5 vuotiaat ilmaiseksi

Mainitse lippuja tilatessasi osaston nimi ja numero, 
kuinka monta aikuisten ja lasten lippua haluat. Toimi ta 
nimilista tilauksen liittee nä. Iltatilaisuuden liput noude-
taan Kesäpäivien info-pisteestä, Sähköliiton toimistosta, 
Aleksanterinkatu 15, lauantaina 6.6. klo 18.00 mennessä 
(maksukuitti mukaan)
Ilmoittautumiset: 15.5.2009 mennessä 
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi  03-252 0238/Tiina Mäkkylä

Iltatilaisuuden liput maksetaan liiton tilille 
Nordea 114630-871530 15.5.2009 mennessä. 
Merkitse viestikenttään ILTATILAISUUS ja osaston 
numero sekä aikuisten ja lasten lippujen lukumäärä.

 TULe Starttiviikonlo-
pun tapahtumia ovat muun 
muassa kulttuurikävely, 
jumppatapahtuma Pyynikin 
kentällä sekä Tapahtumatori. 
Voit vaikkapa kokeilla taita-
vuuttasi SAK:n järjestämässä 
Pompanheitossa. Jumppa-
tapahtumassa on aikuisille 
massajumppaa hyvässä ohja-
uksessa ja virallinen 4,5 km 
pituinen liittojuhlalenkki 
Pyynikin hienossa maastossa.
Perheen nuorimmat voivat 
osallistua sirkuskouluun.
 Starttiviikonloppuna kil-
paillaan ay-kilpailujen hen-
gessä monissa lajeissa. Lajeina 

beach-volley, golf, salibandy, 
jalkapallo, lentopallo, sulka-
pallo, keilailu, pöytätennis, 
yleisurheilu sekä tennis.
 Viikonlopun kruunaa yh-
teinen tapahtuma, jossa on 
luvassa iloista meininkiä. 
Illalla lauantaina pidetään 
viralliset, yhteiset jatkot hy-
vien bändien seurassa. Iltaan 
voit virittäytyä jo aikaisem-
min alkuillasta muun muassa 
Tapio Rautavaaraan pohjau-
tuvien laulujen ja tarinoiden 
parissa.

Kisatoimistot
TUL-Liittojuhlan kisatoi-
mistoja on kaksi: Tampereen 
Messu-ja Urheilukeskuksessa 
(Pirkkahalli) sekä Keskusto-
rilla.
 Pirkkahallin kisatoimis-
tosta haetaan kisapassiin 
kuuluvat kisatuotteet. Kisa-
toimisto on auki 5.6.-14.6. 
klo 7-22. Kisatoimistoon 
kootaan myös löytötavarat. 
Pirkkahallin osoite: Ilmai-
lunkatu 20. Tampereen kau-
pungin liikennelaitoksen lin-
ja numero 1 ja linja numero 7
liikennöivät Keskustoril ta 
Tampereen Messu- ja Urhei-
lukeskukseen. 

 Aikatauluneuvonta puh. 
0100 0506. Kisapassilla kul-
jet kaupungin linja-autoilla 
maksutta.
 Keskustorin kisatoimisto/
infopiste sijaitsee Keskusto-
rilla. Se on auki 5.6.-14.6. klo 
10-22. Tästä pisteestä ostat 
kisapasseja, tapahtumalippu-
ja ja noudat jo tilatut liput. 
Lisäksi voit ostaa virallisia 
liittojuhlatuotteita. Infopis-
teessä voit myös käydä katso-
massa kilpailujen tulokset ja 
noudat tietoa eri tapahtumis-
ta.

Monipuolinen TULe -starttiviikonloppu
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Sököpeli
6.6.2009 alkaen klo 11.30 
Hotelli Cumulus Koskikatu.
Ilmoittautumiset 15.5.2009 
mennessä: Jaakko Aho 050 
60 448, jaakko.aho@sahko-
liitto.fi . Osanottomaksu (10 
€/henkilö) maksetaan tilil-
le Nordea 114630-871530, 
mainittava osanottajan nimi 
ja laji. 

Onkikilpailu
6.6.2009 klo 11.00 – 
14.00. Kisa järjestetään 
Tohloppi järvellä TV 2:n 
rannassa.
Onkikilpailun järjestävät 
Tesoman erämiehet yhdessä 
osasto 039:n kanssa. 
 Sarjat: miehet, naiset, nuo-
ret (alle 12 v), veteraanit.
Ilmoittautumiset sähköpos-
tiosoitteeseen: jaakko.ranta-
la@tesomaneramiehet.fi 
 Ilmoitettava nimi ja am-
mattiosasto sekä sarja johon 
osallistuu.
 Osanottomaksu 15 €. Nuo-
ret ilmaiseksi. Maksetaan ti-
lille Tesoman Erämiehet ry. 
573134 – 210190. Maksu-
kuittiin osanottajan nimi ja 
sarja. Kuitti oikeuttaa osallis-
tumaan kisaan. Ilmoittautu-
miset 15.5.2009 mennessä.
 Lisätiedot: Helge Hakka-
rainen, 050 675 93, helge.
hakkarainen@sahkoliitto.fi 

Keilaus
Kilpailut käydään 
6.-7.6.2009
TUL:n liittojuhlan keilailun 
AY -kilpailun yhteydessä.
Kilpailuerät: lauantaina 
6.6.2009 klo 11.00, klo 13.00 
ja klo 16.00, sunnuntaina 
7.6.2009 klo 11.00 ja klo 
13.00.

 Ilmoittautumiset 30.4.2009 
mennessä suoraan Kaupin 
Keilahalliin, puh. (03) 3126 
0500  tai sähköposti keila-
halli@takl.net. Ilmoittautu-
essa mainittava nimi, seura ja 
ammattiyhdistys.
 Kilpailumaksu: 30 €/osal-
listuja. Maksetaan Kaupin 
keilahalliin.
 Kilpailumuoto:  6 sarjaa eu-
rooppalaisittain suoraan lop-
pukilpailuna.
 Sarjat:  miehille ja naisille 
omat kilpailut.
 Tasoitukset: Pelataan 
4.5.2009 voimaan tulevilla 
valtakunnallisilla keskiar-
voilla, tasoitukset 205–140, 
tasoitusprosentti 70. Kilpaili-
jat, joilla ei ole valtakunnal-
lista keskiarvoa saavat mak-
simitasoituksen 46 pistettä/ 
sarja.

Beach-volley
Lauantaina 6.6.2009
Pyynikin beach-volley kentillä.
Ilmoittautumiset 25.5. men-
nessä ja lisätiedot: janne.si-
kio@iki.fi . Kilpailu käydään 
TUL:n liittojuhlan Beach 
volley Ay-kilpailun yhte-
ydessä. Ilmoittautumisessa 
mainittava Ay-beach, sarja, 
joukkueen nimi, pelaajien 
nimet ja ammattiliitto.
 Kilpailusarjat: Miesten A-
sarja: Avoin sarja kaikille 
ammatillisesti järjestäyty-
neille pelaajille beach-volley 
-säännöillä. Miesten B-sarja: 
Joukkueeseen voi kuulua 
maksimissaan 4 pelaajaa, 
joista kentällä voi yhtä ai-
kaa olla 2 pelaajaa. Sarjaan 
voivat osallistua kaikki ha-
lukkaat ammatillisesti järjes-
täytyneet beach-volley pelaa-
jat. Osallistumisoikeutta ei 

kuitenkaan ole kesällä 2008 
tai 2009 Lentopalloliiton 
ranking turnauksiin tai Pro 
Tourille osallistuneilla pelaa-
jilla.
 Naisten A-sarja:Avoin sarja 
kaikille ammatillisesti järjes-
täytyneille pelaajille beach-
volley -säännöillä. Naisten 
B-sarja: Joukkueeseen voi 
kuulua maksimissaan 4 pelaa-
jaa, joista kentällä voi yhtä 
aikaa olla 2 pelaajaa. Sar-
jaan voivat osallistua kaik-
ki halukkaat ammatillisesti 
järjestäytyneet beach-volley 
pelaajat. Osallistumisoikeut-
ta ei kuitenkaan ole kesällä 
2008 tai 2009 Lentopallolii-
ton ranking turnauksiin tai 
Pro Tourille osallistuneilla 

pelaajilla
 Kilpailumaksu on 45 €/ 
joukkue, joka on maksettava 
25.5.2009 mennessä tilille: 
BVT 800019-71043287.

Golf
Golf-kilpailu käydään lauantai-
na 6.6.2009 klo 9.30 
Hiisi-Golfi ssa Lempäälässä.
Peli pelataan pistebogina. 
Ensimmäinen lähtö klo 9.30. 
Lähtö yhteislähtönä, mikä-
li kilpailijoita alle 27. Pisin 
draivi -kilpailu väylällä 3. 
Lähimmäksi lippua -kilpailu 
väylällä 9. Tuomarointi ja tu-
lospalvelu Hiisi-Golfi sta
 Kuljetukset: Linja-autokul-
jetus Lempäälään lähtee klo 
8.00 Sähköliiton toimistolta, 

Aleksanterinkatu 15. 
 Auto kiertää seuraavi-
en hotellien kautta: Hotelli 
Cumulus, Koskikatu 5, Ho-
telli Scandic Tampere City, 
Hämeenkatu 1. Paluu samaa 
reittiä Sähköliiton toimistol-
le kilpailun jälkeen. 
 Kilpailumaksu on 50 €/
henkilö, joka sisältää kilpai-
lun, kuljetukset Tampere-
Lempäälä-Tampere, aamu-
kahvin ja pullan, päiväkah-
vin, sämpylän ja juoman kil-
pailun puolivälissä. 
 Kilpailumaksu maksetaan 
Sähköliiton tilille 15.5.2009 
mennessä: Nordea 114630-
871530. Viitetietoihin ”Golf” 
ja kilpailijan nimi. Tuloskor-
tit jaetaan pelipaikalla

 Lisätietoja ja ilmoittautu-
miset 15.5. mennessä: Teija 
Niemenmaa, puh. (03) 252 
0225 tai teija.niemenmaa@
sahkoliitto.fi tai postitse: 
Sähköliitto, Teija Niemen-
maa, PL 747, 33101 TAM-
PERE. Ilmoita nimesi ja am-
mattiosastosi lisäksi seurasi ja 
tasoituksesi (HCP).

Sähköliiton MESTARUUDET JAOSSA

Lauantaina 6.6.2009 
klo 15.00 - 18.00, 
Pyynikin 
urheilukenttä. 

Uusi laji Sähköliiton 
Kesäpäivien kilpailuissa on 
Pompan heitto. Laji ei vielä 
kilpaile suosiossa eukonkan-
non kanssa, mutta kiinnos-
tusta se on jokatapauksessa 
herättänyt. 
 Villakankainen 3/4-mittai-
nen päällystakki kastellaan 
vedessä ja heitetään matkaan 
vettä valuvana.
 Lajin SE (ja ME) on mie-
hillä 8,37 ja naisilla tasan vii-

si metriä. Kymmenen metrin 
haamurajaan on siten vielä 
kosolti matkaa.  
 - Tämä on kestävän kehi-
tyksen mukainen laji, joka 
kasvattaa sosiaalista pää-
omaa. Ainut tunnettu hait-
ta on, että lajista puuttuu 
eroottinen ulottuvuus, fi lo-
sofoi yksi lajin pioneereista, 
Murikka-opiston rehtori Aki 
Ojakangas. 
 Hankkimalla kisapassin 
heität pomppaa maksutta, 
muuten 3 €:n osanottomak-
su. Lisätiedot: Teuvo Pernu 
0400 622 814, teuvo.pernu@
sak.fi  .

KESÄPÄIVIEN 
AVAJAISET

6.6. klo 10.00 
Sähköliiton pihassa
Aleksanterinkatu 15

GOLF
6.6. klo 9.30

Hiisi-Golf, Lempäälä
Ilmoittautumiset  
15.5. mennessä  

teija.niemenmaa@sahkoliitto.fi
03-252 0225

BEACH VOLLEY
6.6. Pyynikin  

beach-volley kentät
Ilmoittautumiset  
25.5. mennessä 

janne.sikio@iki.fi

KEILAKILPAILU
6. – 7.6. Kaupin keilahalli

6.6.klo 11.00, 13.00, 16.00
7.6. klo 11.00 , 13.00

Ilmoittautumiset 30.4. mennessä  
keilahalli@takl.fi

POMPAN  
HEITTO

6.6. klo 15.00 – 18.00
Pyynikin urheilukenttä, 

ilman kisapassia maksu 3 €
lisätiedot  

teuvo.pernu@sak.fi 
0400 622 814 

SÖKÖ
6.6. klo 11.30 

Hotelli Cumulus, 
Koskikatu

Ilmoittautumiset  
15.5. mennessä  

jaakko.aho@sahkoliitto.fi
050 60 448

ONKIKILPAILU
6.6. klo 11.00 – 14.00

Tohloppijärvi, TV2:n ranta
Ilmoittautumiset 15.5. mennessä  

jaakko.rantala@tesomaneramiehet.fi

Edunvalvonnantekijät 6.6. klo 16.00
Scandic City Tampere, Hämeenkatu 1

Sähköliiton Yhteistyöryhmä 2000
6.6. klo 16.00, Scandic Rosendahl, 

Pyynikintie 13

INFO-PISTE JA  
AVOIMET OVET
Sähköliiton toimistossa 
(Aleksanterinkatu 15)

6.6. klo 8.00 – 18.00
7.6. klo 9.00 – 13.00

HARRASTENÄYTTELY
6. – 7.6. Sähköliiton toimisto
Ilmoittautumiset 25.5. mennessä  

paivi.hoivala@sahkoliitto.fi  
03-252 0246

 

MAJOITUKSET 
myynti@gotampere.fi 
03-565 34623,
ilmoita kiintiö TULe2009

ILTATILAISUUS 6.6. klo 19.00 alkaen
Juvenes Ravintola Ziperia 

 

SÄHKÖLIITON KESÄPÄIVÄT  
6. - 7.6.2009 TAMPERE

Ilmoittautumiset  
15.5. mennessä 
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi  
03-252 0238

SÄHKÖLIITON KESÄPÄIVÄT  
6. - 7.6.2009 TAMPERE Osta Kisapassi 

- saat paljon etuja 
tule2009.fi/ 
sivu/kisapassit

RYHMÄ- 
TAPAAMISET

Lisäksi runsaasti mielenkiintoisia koko perheen liikunta- 
kulttuuritapahtumia TUL:n starttiviikonlopussa www.tule2009.fi

Pompan heitto
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Sähkömiehen työssä 
melu on suuri haitta ja ter-
veydellinen riski. Lähes puo-
let sähköalojen työntekijöis-
tä pitää melua työympäristön 
suurimpana ongelmana.

Yli puolet 
kärsii melusta
Vuonna 2006 kaikkiaan yli 
puolet rakennusalan työnte-
kijöistä ilmoitti melun ole-
van haitallisen voimakasta. 
Samana vuonna 60 sähkö-
asentajalla todettiin uusi, 
työstä johtuva meluvamma 
tai sellaisen epäily. Työpaik-
kojen pöly, tärinä, veto ja 
muut fysikaaliset tekijät ovat 
mittauksissa olleet melua vä-
hemmän vaarallisia haittoja.
 Kuulonsuojaus on tarpeen, 
kun äänenvoimakkuus ylit-
tää 80-85 desibeliä. Sähkö-
miehet ovat työssään alttiina 
keskimäärin 82 dB:n melulle. 
Rakennustöissä johtojen veto 
ja runkovaiheen asennustyöt 
ovat muita tehtäviä melui-
sampia. Uudisrakennusten ja 
saneeraustyömaiden välillä ei 
ole eroja. Talonrakennukses-
sa eri työpäivien melut saat-
tavat kuitenkin erota toisis-
taan suuresti, jopa 14 dB.

Koneen ääni ei 
kuulu paperilta
Sähkömiehen työssä eniten 
melua pitäviä koneita ovat 
lähinnä poravasarat ja toi-

mistorakentamisessa alumii-
nisirkkelit. Niistä lähtevä 
melu on voimakasta eli 90-
105 dB. Jo muutamien mi-
nuuttien päivittäinen altistu-
minen tällaiselle melutasolle 
vaarantaa kuuloaistin.
 Meluisien, yli 85 dB:n kä-
sikoneiden ja liikkuvien työ-
koneiden valmistajien pitää 
antaa koneen ohjeissa selvi-
tys melupäästöistä. 
 Koneita on kuitenkin ollut 
vaikea vertailla keskenään, 
koska sopivat mittausstan-
dardit ovat puuttuneet; osa 
valmistajista on saattanut il-
moittaa tiedot äänipäästöistä 
joutokäynnillä, osa puoles-
taan tietyissä työskentelyolo-
suhteissa. 
 Työhygieenikko Pekka Ol-
kinuora Työterveyslaitoksel-
ta näkee tilanteen kuitenkin 
muuttuneen valoisammaksi 
muutaman vuoden takaises-
ta.
 - Uusien standardien mu-
kaan valmistajan on ilmoitet-
tava, millaisissa olosuhteissa 
ja miten konetta käytetään 
mittauksia tehtäessä. Yhte-
näinen tapa ilmoittaa melu-
päästö auttaa ostajaa ainakin 
alkuun koneiden vertailussa.
 Liian luottavainen Olki-
nuora ei silti vieläkään ole 
koneiden mittaustulosten 
suhteen.
 - Ei vertailu mittausten pe-
rusteella aina kauhean hyvin 
toimi. Vaikka yleensä kan-
nattaa hankkia kone, jon-
ka melupäästö on pienempi, 
niin arviointi on silti paras 
tehdä oikeassa työtilantees-
sa.

 Halpaa konetta voi aina 
epäillä, vaikka periaatteessa 
kaikkien CE-merkittyjen pi-
täisi olla määräysten mukaan 
testattuja.
 Lisäksi koneiden vanhen-
tuessa ja kuluessa melupääs-
töt yleensä kasvavat.

Vanhat voimalat 
meluisimpia
Olkinuora arvioi kiireen li-
säävän melua rakennusalalla, 
koska aikataulujen kiristyes-
sä sähkömiehet tekevät töitä 
yhtaikaa putki- ja ilmastoin-
timiesten kanssa. 
 Energiantuotannossa Olki-
nuora pitää uusia voimaloita 
aina hiljaisempina kuin van-
hoja ja hiilivoimaloita puo-
lestaan äänekkäämpinä kuin 
maakaasuvoimaloita. Toisaal-
ta automaation hyödyntämi-
nen ja voimalan käyttöaste 
tuovat eroja äänekkyyteen.
 Lämpövoimaloissa käyt-
töhenkilöstön päivittäinen 
melualtistus vaihtelee 75-93 
desibelin välillä. Kunnossa-
pidon työntekijät työskente-
levät vielä laajemmalla 70-
100 dB:n alueella tehtävistä 
riippuen. Voimaloissa melua 
pitävät muun muassa erilai-
set pumput, kompressorit ja 
puhaltimet. Lisäksi kunnos-
sapidossa käytetään erilaisia 
työkoneita.
 Kaapeliasennuksessa työ-
päivän keskimääräinen melu-
altistus on 83 dB. Vetokoira, 
jakokaappien ja muiden me-
tallien leikkauksessa käytet-
tävät metallisahat ja kulma-
hiomakoneet sekä piikkaus- 
ja porakoneet saattavat aina-
kin hetkellisesti ylittää töissä 
100 dB:n tason. Liikenneva-
lojen ja valaisimien asentajat 
puolestaan työskentelevät 
noin 79 dB:n melussa.

Meluryöppy 
sekoittaa taidot
Työterveyslaitoksen tutki-
musten mukaan yllättävät 
tai viheltävät äänet ovat eri-
tyisen häiritseviä ja työnte-
kijät havahtuvat niihin voi-
makkaammin kuin tasaiseen 
meluun. Esimerkiksi teolli-
suudessa ja erityisesti voima-
loissa meluryöpyt saattavat 
ylittää 90 dB.
 Meluryöpyn yllättäessä sil-

män ja käden yhteistyö käy 
vaikeammaksi. Myös päät-
telyä vaativat laskutehtävät 
ovat yhtäkkisessä kovassa 
melussa tavallista hankalam-
pia.

 
Korkeiden 
äänien kato
Yleisin työperäinen korvasai-
raus on krooninen meluvam-
ma. Vamman tavallisimmat 
oireet ovat korvien soiminen 
ja korkeitten äänien kuule-
misen heikkeneminen. Kun 
korkeat äänet eivät kuulu, 
puheen erottaminen erityi-
sesti hälyssä vaikeutuu.
 Erikoislääkäri Risto Vou-
tilainen Työterveyslaitoksel-
ta toteaa, että yleensä kans-
saihmiset huomaavat kuulon 
heikkenemisen ennen asian-
omaista. Usein huonokuu-
loinen ei noteeraa puhetta 
ollenkaan tai sitten hän luu-
lee kuulleensa, mutta ei kuul-
lutkaan oikein. Erityisesti 
äänteet k,p,t,s,u ja y sanojen 
alussa tai lopussa tuottavat 
huonokuuloiselle vaikeuksia.
 Voutilaisen mukaan melu-
vamman saanut joutuu mo-
nissa tilanteissa kääntämään 
kasvot puhujaan päin, jolloin 
suun liikkeet auttavat ym-
märtämistä.
 
Lievät vammat 
lisääntyneet
Kuulonsuojauksen ja melun-
torjunnan ansiosta vaikeat 
meluvammat ovat vähene-
mässä, mutta ilmoitetut lievät 
vammat ovat lisääntymään 
päin. Koska meluvamma 
syntyy hyvin pitkäaikaisesta 
melusta, suurin osa sairastu-
neista on 55-59 -vuotiaita. 
He ovat altistuneet melulle 
ensisijaisesti 60-80 -luvuilla.
 Eniten meluvammoja ai-
heutuu erikoislääkäri Ris-
to Voutilaisen kokemuksen 
mukaan jatkuvassa melussa, 
jossa tasaisen melun lisäksi 
tulee meluhuippuja. Yhtenä 
syynä tähän saattaa Voutilai-
sen mukaan olla se, että koh-
talaisessa melussa suojaami-
sesta ehkä tingitään ja silloin 
meluhuiput tulevat yllätyksi-
nä. 

Sähkömiehen työmaa on

Sähköasentajan oma työ on 
usemmiten hiljaista, mutta 
ympärillä voi olla melua. Valetut kuulonsuojaimet tehdään mittatilaustyönä.
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Rauman telakalla taval-
linenkin työmelu ylittää 100 
desibeliä. Kun raudan ja pel-
lin keskellä käytetään lisäksi 
lekoja, poria ja sirkkeleitä, 
ovat meluiskut työntekijöi-
den arkipäivää. Yllättävään 
meluun varautuminen on liki 
mahdotonta.

Huono kuulo 
liian yleinen
Telakan työskentelyolosuh-
teissa seinät ovat pystyssä, 
mutta katto on avoin tila. 
Seinäntakainen työkaveri 
sijoittuu hyvin kuulomatkan 
päähän, vaikka ei olekaan 
näkyvillä. 
 Niinpä sirkkelimies aloit-
taa työnsä reippaasti ilman, 

että seinän takana mahdolli-
sesti ahertava sähkömies eh-
tii mitenkään valmistautua 
äkilliseen meluun. 
 Pahimmassa tapauksessa 
sähkömies on riisunut suojai-
metkin puhuakseen esimer-
kiksi puhelimessa.
 Sähköalan pääluottamus-
mies Heikki Aitonurmi vas-
taa kännykkään työpaikalla 
ja etsii hiljaisempaa soppea 
juttutuokioon. 
 Hän toteaa kuusikymppis-
ten, noin 40 vuotta telakalla 
työskennelleiden sähkömies-
ten olevan jo todella huono-
kuuloisia. Itse hän kertoo 28 
työvuoden tuntuvan kuulos-
sa, mikä on todettu työter-
veyshuollossakin. Myös työ-
suojeluasiamies Risto Joki-
nen on huomannut omat ja 
työkavereiden kuulo-ongel-
mat.
 - Jos puhuu jollekulle se-
län takana, ei voi luottaa, 

että asia kuullaan. Myöskään 
taustamelussa ei puheesta 
tahdo saada selvää. Koti-
elämässä puolestaan täytyy 
nousta television edestä ja 
mennä keittiöön kuulemaan, 
mitä toisella on asiaa. TV:n 
ääreen kovakaan puhe toi-
sesta huoneesta ei kuulu.

Uudet hyvät 
suojaimet
Rauman telakalla on otettu 
käyttöön uudet valetut kuu-
lonsuojaimet. Viime vuoden 
lopulla ensimmäiset parikym-
mentä sähkömiestä saivat 
yksilöllisesti, omien korva-
käytäviensä mukaan valetut 
suojaimet. 
 Pääluottamusmies Heik-
ki Aitonurmi ja työsuojelu-
asiamies Risto Jokinen vasta 
odottavat omia suojaimiaan, 
mutta kavereiden kokemus-
ten mukaan suojaimet toimi-
vat hyvin. Ne vaimentavat 

melun, mutta päästävät pu-
heen läpi ja puhelimessakin 
voi keskustella.
 Tällä hetkellä telakal-
la kymmenkunnan sähkö-
miehen kuulonsuojaimet 
ovat valettavana ja ainakin 
35:n nimi on tilauslistassa. 
 Tavoitteena on, että kaikki 
65 sähkömiestä saavat aika-
naan omat, noin 200 euron 
arvoiset suojaimet.
 Vanhempi tutkija Esko 
Toppila Työterveyslaitokselta 
toteaa, että kaikki vaarallis-
ten työmaiden onnettomuus-
riskiä vähentävät ratkaisut 
ovat kalliita. Hän pitää va-
lettuja kuulonsuojaimia erit-
täin hyvänä valintana. Top-
pila muistuttaa, että telakka 
on tyypillinen työmaa, missä 
nimenomaan melu aiheuttaa 
suuren onnettomuusriskin. 
Hollannissa tehdyn tutki-
muksen mukaan melu ja huo-
no kuulo olivat telakalla sat-

tuneiden onnettomuuksien 
suurin yksittäinen osatekijä.

Henki voi olla 
kuulon varassa
Erityisen hyvänä Toppila 
pitää valettuja kuulonsuo-
jaimia niille, joilla jo on kuu-
lovamma. 
 Perinteiset kuulonsuojai-
met moninkertaistavat vam-
man vaikutuksia, mutta vale-
tut suojaimet eivät tätä tee. 
Tällöin esimerkiksi puheen 
ymmärtäminen ja suunta-
kuulo eivät vaikeudu entises-
tään. 
 Suuntakuulon merkityk-
sestä Toppila kertoo karmai-
sevan esimerkin: pari vuotta 
sitten neljä englantilaista 
ratatyöläistä kuoli juostuaan 
suoraan junan eteen. He kuu-
livat kyllä junan, mutta huo-
nokuuloisina erehtyivät sen 
tulosuunnasta.
 Valetut kuulonsuojaimet 

asettuvat korviin aina oi-
kein ja tiiviisti, jolloin niistä 
on myös suurin mahdollinen 
hyöty. Kun kuulonsuojaimia 
ei tarvitse pyöritellä käsissä 
eikä korvissa, suojaimet py-
syvät puhtaampina ja korva-
käytävätulehdusten mahdol-
lisuus on pienempi. 
 Likaantuminen onkin pe-
rinteisten tulppasuojainten 
yksi haittapuoli. Työpaikoil-
la, joilla on paljon esimerkik-
si metallipölyä, tulppasuojai-
met nuhjaantuvat helposti.
 Työterveyslaitoksen tutki-
musten mukaan 5-10 ihmistä 
sadasta ei voi käyttää yksi-
löllisesti valettuja suojaimia. 
Toppila kuvaa heidän korva-
käytäviään liian känkyröiksi 
tai kapeiksi, jolloin suojaimet 
eivät asetu paikoilleen.

TelakkaTelakka metelöimetelöi
ja iskee korviin

Miten
sujuu,
mökki?

SÄHKÖLÄMMITYS 
EKOSÄÄSTÖLLÄ,
HÄlYT PÄÄLLÄ JA 
KAIKKI TOIMII.
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Kuopion länsipuoleis-
ta maastoa halkoo 400 ki-
lovoltin voimalinja. Mäen 
päällä on kaksi isoa pylvästä 
vierekkäin, niiden juurella 
kohoavat korkeat nosturit. 
Ylhäällä nostokorissa häärii 
asentaja, alhaalla pari muuta. 
Nyt alkaa urakka olla valmis, 
kun 1 300 alumiinipylvästä 
on vaihtunut uusiin teräsver-
sioihin usean vuoden työn 
jälkeen.
 Suomessa on 400 kilovoltin 
linjaa yhteensä 4 500 kilo-
metriä. Suomen päävoiman-
siirtoverkosta eli kantaver-
kosta vastaava Fingrid Oyj 
vaihtaa kaikki 1970-luvulla 
pystytetyt alumiiniset 400 ki-
lovoltin voimajohtopylväät 
teräksisiin.
 Syksyllä 2006 käynnisty-
nyt vaihtotyön viimeinen, 
220 kilometrin johto-osuus 
Kainuun Vuolijoelta Etelä-
Savon Huutokoskelle on 
valmistumassa maaliskuun 
aikana. Tällä osuudella vaih-
detaan 405 pylvästä.

Jännityskorroosio 
vaurioitti pylväät
- Näiden voimalinjojen kaik-
ki alumiinipylväät koko val-
takunnan alueella on vaih-
dettu joissain 1 300 ongel-
mapylväästä havaittujen 
ma te riaalivikojen vuoksi. 
Alu miiniseoksen valmistus-

vaiheessa on ilmeisesti ta-
pahtunut lämpökäsittelyvir-
he. Sen seurauksena osassa 
pylväistä käynnistyi jännitys-
korroosioilmiö, joka aiheutti 
vaurioita pylväille, Fingridin 
projektipäällikkö Antti Lin-
na kertoo.
 - Pylväiden vaurioita alkoi 
ilmaantua jo 1980-luvun al-
kupuolella. Jo silloin ilmiön 
syy näytti varsin selvältä, 
mutta jännityskorroosion 
etenemistä ei pystytty ennus-
tamaan. Niinpä selkein rat-
kaisu oli vaihtaa kaikki tällai-
set vanhat alumiinipylväät. 
Voimajohtojen sekä teiden ja 
rautateiden risteämissä sijait-
sevat pylväät on vaihdettu 
ensin, Linna esittelee.
 Operaatio on ollut siis vält-
tämätön, mutta aikaa, vaivaa 
ja varoja vievä. Rahaa vaih-
totöihin on kulunut 30 mil-
joonaa euroa. Vaihtotyöt on 
urakoinut pääosin Eltel Net-
works Oy. Myös toinen suo-
malainen yritys Empower Oy 
on tehnyt vaihtotyötä.
 Vaikka jotkut vanhoista 
alumiinipylväistä ovatkin 
väsähtäneet, itse korkeajän-
nitejohdot kestävät kunnossa 
yli 50 vuotta. Onpa Imatralla 
vielä käytössä jopa 1920-lu-
vulla valmistettuja ja asen-
nettuja voimajohtoja.

Leudot talvet,
pehmeät maastot
- Uudet pylväät on pystytetty 
vanhojen pylväiden viereen 
niin lähelle kuin se rakenta-
misen kannalta on mahdol-
lista. Kooltaan ja ulkonäöl-
tään uudet pylväät ovat lähes 
samanlaisia kuin entiset, ja 
myös voimajohtojen tarvit-
sema maa-alue pysyy ennal-
laan, Eltelin projektipäällik-
kö Erkki Vaittinen esittelee.
 Työmaapäällikkö Erkki 
Kettunen on hieman tus-
kaillut leutojen talvikeli-
en kanssa. Isojen pylväiden 
vaihtotyö olisi vaatinut kun-

Kantaverkon 
1 300 vauriopylvään 

urakka 
valmistuu

Fingrid vaihtoi alumiinin TERÄKSEEN

Jarmo Lahtoniemi toimii Fingridin 
paikallisvalvojana.
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non pakkastalvia, sillä työssä 
tarvittavat kaksi nosturiau-
toa painavat niin paljon, että 
pehmenneessä maastossa 
niille on tullut väistämättä 
vaikeuksia.
 - Leudot säät ovat olleet 
näiden töiden kiusana jo use-
ampana talvena, eikä tämä-
kään talvi ole ollut poikkeus. 
Maasto on ollut pehmeää ja 
märkää, Kettunen kertoo.
 Valmisteluvaihe on vaa-
tinut aina oman työnsä ja 
vaivansa. Jokaiselle pylvääl-
le on ollut ensin tehtävä sen 
tasoinen talvitie, että nosturi 
ja kuorma-auto pääsevät työ-
maalle.
 Vuolijoki-Huutokoski -vä-
lillä on tänä talvena kui-

tenkin vaihdettu noin 110 
pylvästä. Yksi pylväsvaih-
to on vaatinut työryhmäl-
tä suunnilleen aina yhden 
työpäivän. Työtä on tehty 
tilanteesta riippuen hieman 
”hypellen” eli korjaus ei ole 
edennyt säännöllisesti pyl-
väs pylväältä. Työrytminä on 
ollut yhdeksän peräkkäistä 
yhdeksän tunnin työpäivää, 
sen jälkeen on ollut viiden 
päivän vapaa.
 Eltel Networksillä on ollut 
samanaikaisesti tässä urakas-
sa työssä noin 30 henkilöä, 
ja kaikkiaan näiden alumii-
nipylväiden uusiminen on 
työllistänyt 50 asentajaa. 
Voimajohtoasentajat ovat 
liikkuvaa väkeä, osa heistä 

asuu työmaan lähialueilla, 
osa on kauempaa. 

Osaavat asentajat
liikkuvassa työssä
Yhden pylvään kimpussa 
häärii neljän asentajan ja 
kahden nosturinkuljettajan 
työryhmä, jonka kalustoon 
kuuluu myös kuorma-auto. 
Uudelle, 26 metriä korkeal-
le pylväälle on jo aiemmin 
tehty vanhan pylvään vie-
reen perustukset, ja nyt uusi 
pylväs nostetaan paikoilleen. 
Sen jälkeen vanha pylväs las-
ketaan alas. Ainakin kulma-
pylväissä johtimet siirretään 
ylhäällä pylväästä toiseen.
 Kauhajokelainen voima-
johtoasentaja Aulis Pihla-

jamäki toimii työryhmänsä 
nokkamiehenä 40 vuoden 
kokemuksella. Hän antaa oh-
jeita radiopuhelimella nostu-
rinkuljettajalle ja ylhäällä 
nostokorissa työskentelevälle 
ilmajokelaiselle asentajalle 
Matti Piirrolle. Hyvin tun-
tuu Pohjanmaan miesten yh-
teistyö toimivan.
 Pihlajamäki on nähnyt mo-
net työmaat ja työporukat. 
Suomen maantiedekin on 
tullut aika tutuksi vuosikym-
menten aikana, mutta hänen 
kohdallaan ainakin yksi asia 
on pysynyt vankasti ennal-
laan:
 - Sähköliiton jäsen olen 
ollut aina, ja niin pitäisi olla 
kaikkien muidenkin alan te-
kijöiden, myös nuorten, Pih-
lajaniemen kommentti tulee 
pohjalaisen vakaasti.
 - Meillä on ihan hyvä po-
rukka tässä koossa, yhdessä 
on näitä voimajohtotöitä 
tehty eri puolilla Suomea. 
Tällainen keikkatyö vaatii 
sopeutumista, mutta onhan 
tässä työrupeaman jälkeen 
sitten aina mukavasti vapaa-
aikaakin, jolloin ehtii hyvin 
hoidella myös kotiasioita, 
Pihlajamäki kertoo.
 - Nuoria asentajia pitäisi 
voimajohtopuolellekin saa-
da enemmän. Ehkä tällainen 
matkatyö ei sitten nuoria 
niin kiinnosta. Vaikka onhan 
meidänkin porukassa nuo-
rimpana tämä Närhen Aki, 
ja hyvin hän on pärjännyt, 

Pihlajamäki sanoo ja osoit-
taa pylvään juurella häärivän 
asentajan suuntaan.

Käytännön työtä
konkarien opissa
Alle vuoden päivät voima-
johtoasentajana työskennel-
lyt vesantolainen Aki När-
hi kertoo viihtyneensä tässä 
työporukassa hyvin. Auto-
maatio- ja energiatekniikka-
asentajan tutkinnon Kuopi-
ossa ammattiopistossa opis-
kellut asentaja kertoo pitä-
vänsä liikkuvasta ulkotyöstä.
 - Työn vastapainona use-
ampi peräkkäinen vapaapäi-
vä on mukava katko puurta-
miseen. Silloin ehdin hoitaa 

omia asioitani ja harrastaa 
kuntoliikuntaa.
 - Työpaikka järjestyi suju-
vasti oikeastaan yhden puhe-
linsoiton avulla. Voimajoh-
totöitä olen sitten opiskel-
lut näissä käytännön töissä. 
Nämä konkariasentajat ovat 
hyviä opettajia, joten työt 
sujuvat aika mukavasti, När-
hi tuumii.
 Miten tällaisen pohjalais-
savolaisen työryhmän yhteis-
työ sujuu käytännössä?
 - Kyllä ensin ajattelimme, 
että tuleekohan tässä kieli-
ongelmia, mutta ei mitään, 
hyvin olemme ymmärtäneet 
toisiamme, Pihlajamäki ja 
Närhi naureskelevat.

Mitä tehtiin?
 vaihdettiin 400 kV:n linjoilla 

   1 300 ongelmapylvästä 4 500 km:n matkalla 
 töissä noin 50 asentajaa
 työn viimeinen osuus Vuolijoki-Huutokoski: 

   405 pylvästä, 220 km 
 käytettiin 30 miljoonaa euroa

Nuoremman polven asentajalle Aki Närhelle pylväsurakan erikoinen työrytmi sopii hyvin.

Aulis Pihlajamäki ohjailee työporukkaansa 
vuosikymmenten kokemuksella.
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Käveleminen on mut-
kikkaampaa kuin voisi olet-
taa. Se lähtee päälaelta ja sii-
hen osallistuu koko kroppa. 
Kävelijä tarvitsee hyvät ken-
gät, jotka ovat kulloiseenkin 
tarpeeseen sopivat. Työken-
gälle asetetaan monia, kovia 
vaatimuksia, työstä riippuen.
 Terveen työjalan metsästys 
alkaa keskustelulla sellaisten 
ammattilaisten kanssa, jotka 
tekevät työtä seisten koko 
päivän. Toimitilahuoltajat 
Hely, Eija, Pirkko, Krista ja 
Ali istuivat keskustelemaan 
hyvistä kengistä ja myös sii-
tä, miten pitävät jaloistaan 
huolta.
 - Iän myötä jalan kaari las-
keutuu ja silloin on tarkistet-
tava myös kengän korkeus, 
Hely aloittaa.
 - Ei vanhoja tanssikenkiä 
työkengiksi! Huomauttaa 
Pirkko painokkaasti. Totta 
on myös, että mitä nuorempi 
ihminen, sitä enemmän hän 
kiinnittää huomiota kengän 
ulkonäköön, eikä jalkineen 
laatuun.

Jalkahoitoa 
äijillekin
Usein jalkoja ajattelee vain 
silloin, kun niissä on jotain 
vikaa.
 Vaivaisenluut kasvavat, 
känsät vaivaavat tai varpaat 
käyristyvät vasaravarpaiksi. 
Pohkeita kolottaa, reisissä re-
pii, polvet naksuvat ja kipey-
tyvät. Jalkoja olisi syytä aja-
tella päivittäin ja niitä pitäisi 
myös helliä.

 - Kunhan pesen jalat ja kyn-
net viilaan, tuumii ryhmän 
ainoa mies, Ali. Hän väittää. 
että miehet eivät hoida jal-
kojaan samalla tavalla kuin 
naiset. Näinkö on?
 Pitkään alalla ollut, koke-
nut jalkahoitaja Raili Mo-
berg on toista mieltä. Hän 
paljastaa, että miehillä on 
usein siistimmät jalat kuin 
naisilla. Ei ole vaivaisenlui-
ta, harvoilla on kovettumia. 
Mutta miesten kynnet ovat 
paksummat ja kynsien kasva-
minen sisäänpäin tekee kä-
velemisestä kivuliaan ja voi 
tehdä lonkat kipeiksi.
 - Miehet kuvittelevat, että 
jalkojen hoito on akkojen 
juttuja. He tulevat yleensä 
hoitoon vasta, kun ovat itse 
yrittäneet nyrhiä esimerkiksi 
sisäänpäin kasvaneita kyn-
siään. Isovarpaasta pursuaa 
verta ja pöpökin on voinut 
asettua kynnen alle.
 Kerran jalkahoidossa olleet 
miehet palaavat yhä uudel-
leen, on Raili Mobergin huo-
mio.

Uusi työkengät 
ajoissa
- Miksi ihmiset eivät heitä 
vanhoja työkenkiään pois, 
Hely ihmettelee. Kenkä voi 
tuntua vielä mukavalta, mut-
ta ei enää tue jalkaa. Lisäksi 
kenkä on epähygieeninen. 
Työjalkineet on syytä vaih-
taa, kun ne alkavat olla ve-
nyneet ja lipsuvat jalassa. Jal-
kineen ollessa vielä toiminta-
kuntoinen ovat pestävät irto-
jalkineet välttämättömät.
 Internetin terveyspalstoilla 
ja lehdissä käydään tällä haa-
vaa vilkasta keskustelua siitä. 
ovatko muoviset crocsit hy-
vät työkenkinä.
 - Minäkin ostin viime kesä-
nä crocsit, mutta kertaakaan 
en ole niitä työssä pitänyt, 
Eija naurahtaa.
 Värikkäät alkujaan veneily-
käyttöön suunnitellut muovi-
kengät ovat muutamassa vuo-
dessa tulleet trendituotteiksi, 
joita käytetään vähän joka 
tarkoitukseen. Työkenkinä 

tämäntyyppiset jalkineet 
ovat sikäli hyvät, että ne on 
helppo puhdistaa. Useiden 
crocsien vastustajien mieles-
tä kengät ovat yksinkertaises-
ti rumia. Kannattajat pitävät 
jalkineiden keveydestä, hel-
posta puhdistettavuudesta ja 
pohjien mukavasta muotoi-
lusta.

Kävelevä paristo
- Muovi tuottaa staattista 
sähköä, joka voi vaikuttaa 
sairaalatyössä laitteisiin hai-
tallisesti, tietää Krista.
 Asiahan pitää tarkistaa. 
Staattisen sähkön hallin-
taan erikoistuneen yrityksen, 
Testware Oy.n  toimitusjoh-
taja Pertti Parviainen oli jo 
puolitoista vuotta sitten sitä 
mieltä, että crocsien  kaltai-
sia kenkiä ei saisi käyttää sai-
raalalaitteiden yhteydessä. 
 Ainakin ruotsalaisessa Sun-
derbyn sairaalassa on tämän 
kaltaisten jalkineiden käyttö 
kielletty leikkausosastoilla. 
Muovinen kenkä eristää ja-

lan, sukan ja kengän muodos-
tamaa hankaussähköä pur-
kautumasta. Sähkö varautuu 
ihmiseen, joka voi kosketuk-
sella aiheuttaa vaaraa sähkö-
laitteille. Eli muovikengissä 
ihmisestä tulee kävelevä pa-
risto.
 Ehkä kyseessä kuitenkin on 
hätävarjelun liioittelu, sillä 
hankaussähköähän syntyy 
myös esimerkiksi keinokuitu-
vaatteista.

Masaikenkä
Hyvä työkenkä siis hellii jal-
kaa, on joustava, tukee jän-
teitä, hengittää ja on helppo 
puhdistaa. 
 Markkinoille on tulossa 
monenlaista ryhdinmuok-
kaajaa, yhtenä niistä masai-
kenkä, jalkine, jonka pohja 
on kaareva. Kävelystä tulee 
rullaavaa ja joustavaa. 
 Nimensä  kenkä on saanut 
afrikkalaisesta heimosta, joka 
tekee kaarevat jalkineensa 
autonrenkaista. Kengän väi-
tetään vaikuttavan ennalta-

ehkäisevästi tuki-ja liikunta-
elinten sairauksiin. Asiasta 
ei ole vielä tutkittua tietoa. 
Kenkiä myydään kuitenkin 
ahkerasti, suolaisesta hinnas-
ta huolimatta.

Terveet työjalat, 
paremmin voiva ihminen 

 Ihminen viettää keskimäärin 72 000 tuntia työkengissä. Suurin osa kärsii joskus selkävaivoista 
ja moni käyttää väärän kokoisia kenkiä. Laadukkaisiin turvajalkineisiin kannattaa panostaa.

 Jalassa on
• 26 luuta
• 2 ns. sesam-luuta
• 33 niveltä
• yli 100 lihasta
runsas verisuonisto, 
tärkeimpänä alaonttolaskimo, 
selkäydinhermojen jatkeena 
reisi-, lonkka-, pohje- ja 
säärihermo. Raajoihin 
päätyy 70 pro senttia 
ihmisen hermoista.

Seisomatyötä tekevä ottaa 
noin 10 000 askelta päivässä. 
Jokainen askel kuormittaa 
jalan rasitusta kolme kertaa 
henkilön painon verran.

mmo,o, 
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 Tämä kirja on syntynyt 
sen kirjoittajien yhteisestä 
huolesta, että suomalainen 
hyvinvointivaltio ei ole yltä-
nyt pohjoismaiselle tasolle ja 
se on hälyttävällä tavalla ra-
pautumassa. Kurssia on muu-
tettava.
 Näin pohjustaa Palkansaa-
jien tutkimuslaitoksen eri-
koistutkija Heikki Taimio 
toimittamaansa kirjaa, joka 
julkaistiin helmikuussa.  
 Työväen Sivistysliiton 

(TSL:n) julkaisemassa kirjas-
sa joukko suomalaisia eturi-
vin talous- ja yhteiskuntatie-
teilijöitä arvioi harjoitettua 
talous- ja hyvinvointipoli-
tiikkaa ja sen haasteita.
 - Pohjoismaista hyvinvoin-
tivaltiota on Suomessa ajettu 
johdonmukaisesti alas jo run-
saan vuosikymmenen ajan. 
Kansalaisten on ollut vaikea 
ymmärtää tätä politiikan 
muutosta, Taimio pohtii.

Kasvun rajat
Yksi kirjan kirjoittajista, Pal-
kansaajien tutkimuslaitok-

sen johtaja Jaakko Kiander 
tekee selkoa artikkelissaan, 
mitä taloudellinen kasvu on 
ja mihin sitä tarvitaan. 
 - Kaikista ideologisista 
vastaväitteistä huolimat-
ta hyvinvointivaltio ei ole 
rapauttanut kansainvälistä 
kilpailukykyä. Suhdan-
ne- ja fi nanssikriisejä vas-
taan hyvinvointivaltio 
on vakauttanut taloutta, 
luonut kansalaisille kat-
tavat turvaverkot ja so-
siaalisen nousun mah-
dollisuudet.
 Kiinostavan osion 
muodostaa myös Jy-
väskylän yliopiston 
lehtori Johanna 
Kohlin katsaus il-
mastonmuutoksen 
torjumisen ja sii-
hen sopeutumisen 
sosiaalisista vai-
kutuksista.
 Kirjoittajat muistutta-
vat, että köyhyydessä elää 
700 000 kansalaista - jo 14 
prosenttia väestöstä. Määrä 
on lähes kaksinkertaistunut 
vuodesta 1995. Parhaassa 

istutta-
ssä elää

jo 14

Kiander
elissaan,
asvu on
n.
ogisista 
olimat-

ei ole
välistä 
hdan-

vas-
altio
utta,
kat-
so-
h-

n 

Kurssin muutos: Kestävään kasvuun ja hyvinvointiin

TSL teki painavan pokkarin

- Onko pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta irrottautuva 
Suomi ajamassa kiville kuin holtiton ja ohjaamaton laiva? 
Miten on käynyt ihmisten?
Ja pitäisikö perustaa valtion omistama pankki, jolle voisi 
antaa nimeksi vaikka Postipankki, Jaakko Kiander heitti 
julkistamis tilaisuuden keskustelun lopuksi.

SASKin 
matkoille
voi nyt 
hakea

Hakuaika SASKin tä-
män vuoden talkoomatkoille 
on alkanut. Matkakohteina 
ovat Namibia ja Dominikaa-
ninen tasavalta. Ilmoittau-
tuminen talkoojoukkueisiin 
päättyy perjantaina 3. huhti-
kuuta. Kumpaankin ryhmään 
valitaan 14 osanottajaa.
 Namibian-matkan ajan-
kohta on 21.9.-12.10.2009 
(perillä 22 yötä). Eteläiseen 
Afrikkaan matkustaa 14 tal-
koomatkalaista ja ryhmän 
vetäjä. Retkeläisiä isännöi 
SASKin pitkäaikainen yh-
teistyökumppani Labour Re-
sarch and Resource Institute 
LaRRI, joka on ammattiyh-
distysliikettä lähellä oleva 
tutkimus- ja koulutusinsti-
tuutti.
 
Ay-järjestöjen 
remontteihin
Namibiassa työkohteena 
on yksi ay-keskusjärjestön 
NUNWin aluekeskuksista, 
joita toimii Swakopmundissa, 
Tsumebissa ja Grootfonteinis-
sa. Isännät valitsevat kevään 
aikana sopivimman kohteen, 
jonka perusteella määräytyy 
myös talkoojoukkueen tuki-
kohta työviikkojen aikana. 
Sekä menon ja paluun yhtey-
dessä ryhmä viettää pari päi-
vää pääkaupungissa Wind-
hoekissa.
 Dominikaanisen tasavallan 
talkoomatkajoukkue lähtee 
kohti Karibiaa perjantaina 
20. marraskuuta. Takaisin 
Suomeen talkoolaiset saapu-
vat kuukautta myöhemmin 
eli sunnuntaina 20. joulukuu-
ta (perillä 29 yötä).
 Tukikohta on jälleen pää-
kaupungissa Santo Domin-
gossa, jossa matkalaisia isän-
nöivät ay-keskusjärjestö 
CNUS sekä siihen kuuluva 
sairaanhoitajien ammattiliit-
to SINATRAE. Työkohde on 
liiton toimitilojen pintare-
montti CNUS-talon yläker-
rassa.
 Kummallekin talkoomat-
kajoukkueelle järjestetään 
viikonlopun mittainen val-
mennuskurssi, joka on kai-
kille osanottajille pakollinen. 
Kurssi on elokuun 29.-30. 
päivä Helsingissä.

Lisätietoja:
www.sask.fi /mukaan/
talkoomatkalle/ 

työiässä olevia työntekijöitä 
palaa loppuun ja itsetunto 
murentuu.

Enemmän toimintoja,
nopeampi testaus ja
yhtä kestävä kuin 
ennenkin

UUTTA

Fluke 1650B -sarjan asennustesterit
SFS 6000 -standardin mukaisia
Fluke 1650B-sarja perustuu aiempaan vankkarakenteiseen 
1650-sarjaan. Se on vain päivitetty vastaamaan mittauslaitteiden 
tehokkuustarpeita paremmin.

Kiertokytkin osoittaa selvästi valitun toiminnon, ei hankalia 
monitasoisia valikoita
Nopea suuren virran silmukkaimpedanssitesti
Käyttäjän aseteltavissa oleva vikavirtasuojan testivirta
PASS/FAIL -indikointi vikavirtasuojatestauksen tuloksissa
Nollausadapteri mittausjohtojen nopeaan nollaukseen

Fluke: täydellinen mittalaitevalikoima
Mittauslaitteita laidasta laitaan, Fluke 62 infrapunalämpömittarista 
Fluke 1507/1503 eristysvastusmittareihin. Fluke -valikoimasta 
löydät oikean mittauslaitteen joka sovellukseen. Fluken jatkuva 
tuotekehitys takaa, että sähköalan ammattilaisilla ja urakoitsijoilla 
on saatavilla alan laajin mittauslaitevalikoima.

www.fluke.fi/1650B   ( 0800 111 862

Fluke. Keeping your world up and running.®
Nopea oiko-
sulku  virran 

mittaus 
Säästää jopa
50% aikaa!

Kestävä
Kesää pudotuksen

jopa 1 metristä

Kevyt
Painaa

alle 1.2kg

Nollausadapteri
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Tampereen teknil-
linen yliopisto (TTY) on 
saanut työ- ja elinkeinomi-
nisteriöltä 36 000 euroa tut-
kimukseen, jossa selvitetään 
sähkö- ja magneettikentille 
altistumista.

 Hankkeen tutkimuskoh-
teena ovat ensisijaisesti 110 
kilovoltin johdot ja sähkö-
asemat. Magneettikenttäal-
tistuksen osalta mukana tut-
kimuksessa ovat myös 110 
kilovoltin maakaapelit.
 110 kilovoltin ja sitä suu-
rempien voimajohtojen ja 
sähköasemien sähkö- ja mag-
neettikentille altistumisen 
arviointi -niminen hanke 
kestää vuoden ajan ja päät-

tyy syyskuun lopulla 2009. 
 - Tavoitteena on, että 
hankkeesta saatavia tuloksia 
voivat hyödyntää alan yri-
tykset ja viranomaiset arvioi-
dessaan voimajohtojen sekä 
sähköasemien sähkö- ja mag-
neettikentille altistumista, 
sanoo professori Leena Kor-
pinen.
 Korpisen mukaan nyt käyn-
nistyvä hanke ei tavoittele 
uusia kenttien terveysvaiku-

tuksiin liittyviä tutkimustu-
loksia, vaan on käynnistetty 
yleisen tietämyksen lisäämi-
seksi sähkö- ja magneettiken-
tille alistumisesta. 
 Voimajohdot ovat usein 
väestön mielenkiinnon koh-
teena ja on katsottu tärkeäksi 
selvittää myös 110 kilovoltin 
johtoihin liittyvää altistu-
mista. Sähköasemat ovat taas 
tärkeitä työntekijöiden altis-
tumisen näkökulmasta.

 Nykyään TTY:n energia- ja 
prosessitekniikan laitoksella 
toimiva Korpisen ympäristö-
terveyden tutkimusryhmä on 
kartoittanut väestö- ja työn-
tekijäaltistumiseen liittyvissä 
tutkimuksissaan aikaisem-
min 400 kilovoltin johtojen 
ja sähköasemien kenttiä.
 Sähkö- ja magneettikentil-
le altistuminen ja siihen liit-
tyvät terveyskysymykset ovat 
edelleen varsin ajankohtaisia 

aiheita, joita on tutkittu jo 
pitkään. Esimerkiksi Maail-
man terveysjärjestö (WHO) 
seuraa kentille altistumiseen 
liittyviä terveysvaikutuk-
sia säännöllisesti ja julkaisi 
vuonna 2007 uusimman tut-
kimusyhteenvetonsa aihees-
ta.

Tampereen teknillisen 
yliopiston ympäristötervey-
den tutkimusryhmä järjestää 
keväällä ajankohtaispäivän, 
jonka teemana on sähkö- ja 
magneettikentät työ- ja elin-
ympäristössä.
 Tilaisuus on suunnattu 
sähköalan työnantajille, työ-
suojelupäälliköille ja -val-
tuutetuille, työsuojeluviran-
omaisille, työhygieenikoille, 
työterveyshuollon asiantun-
tijoille, teollisuuden ja muun 
elinkeinoelämän päättäjille 
ja asiantuntijoille, alan tut-
kijoille sekä muille aiheesta 
kiinnostuneille. Tiedotusvä-
lineenne on tervetullut mu-
kaan.

 Päivän aikana käsitellään 
muun muassa seuraavia asia-
kokonaisuuksia:
• Sähkö- ja magneettikentil-
le altistuminen terveyskysy-
myksenä
• Tutkimustuloksia johtoi-
hin liittyvästä väestöaltis-
tuksesta
• Käytännön toimijan näke-
myksiä sähkö- ja magneetti-
kentistä
• Mittaustuloksia sähköase-
mien työntekijäaltistuksesta
• Esimerkkejä työympäris-
töissä esiintyvistä kenttäon-
gelmista

Tilaisuuden osallistumismak-
su on 150 € + alv. 22 %, sisäl-
tää opetuksen, koulutusma-
teriaalin, lounaan ja kahvit. 
Ilmoittautumiset sähköposti-
osoitteeseen: riitta.lehtela@
tut.fi. Tilaisuuteen ilmoit-
tautuminen päättyy torstaina 
30.4.2009.

Lisätietoja:
Professori Leena Korpinen
Tampereen teknillinen 
yliopisto, Ympäristöterveys
puh. 040 595 2035
leena.korpinen@tut.fi 

Ajankohtaispäivä 
  7.5.2009  klo 9.30 – 16.15
  Hermian auditorio  Hermiankatu 6 - 8, Tampere

Tutkimushanke sähkö- ja magneettikentille altistumisesta
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Pohjois-Euroopan johtava 
turva- ja ammattijalkine-
valmistaja

Sievin Jalkine Oy
Korhosenkatu 24 
85310 SIEVI AS. 
Puh. 08-488 11 
Fax 08-488 1200 
info@sievi.com
www.sievi.com

Sievin uusi Matrix-turvajalkine edustaa viimeisintä turvajalkineteknologiaa. Lähes saumattoman päällisrakenteensa 

ansiosta se kestää ulkoista kulutusta perinteistä turvajalkinetta paremmin. Täysin integroitu päällisrakenne tekee 

Sievi Matrix -turvajalkineesta myös erittäin istuvan ja jalkaa tukevan. Sen rakenne suojaa jalkaa uudella tavalla.

Sievi Matrix S2
44-52146-163-92H
39-47 EN ISO 20345: S2

Sievi Matrix S3
44-52145-362-92H
36-38 EN ISO 20345: S3
44-52145-363-92H
39-47 EN ISO 20345: S3

Saumattoman turvallinen. Sievi Matrix

S i e v i

M AT R I X
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Jäsenmaksujen suorittaminen

Helsingin Sähköalantyön-
tekijät ry:n (os. 049) eläkeläis-
jaosto kokoontui 23.2.2009. 
Keskusteluissa nousi vahvasti 
esille tekeillä oleva TEAM-
hanke. Osastomme senio-
reista monet ovat toimineet 
vuosien ja vuosikymmenten 
aikana liittomme moninai-
sissa luottamustehtävissä ja 
toiminnallaan osaltaan olleet 
rakentamassa Sähköliittoa 
toimivaksi ja taloudellisesti 
vahvaksi jäsenistön edunval-
vojaksi.
 Erityisesti meitä tyrmistytti 
tapa, miten kyseistä hanketta 
on viety kohti liittymispää-
töstä. Jäsenistön vastustuk-
sesta huolimatta eräät tahot 
yrittävät kaikin tavoin saada 
sähköliittolaiset liittymään 

suurliittoon. TEAMin puu-
hamiehet (alullepanijat) löy-
tyvätkin samoista järjestöistä 
– SAK mukaan lukien – jot-
ka vastustivat Sähköliiton 
perustamista.  
 Metalli ja Kemianliitto var-
maan mielellään ottaisivat 
sähköalantyöntekijät maksu-
miehiksi suurliittoon. Vielä 
on hyvässä muistissa, miksi 
oman ammattiliiton perus-
taminen oli välttämätöntä. 
Metalliliiton puristuksessa 
ei sähköalantyöntekijöitä 
juurikaan huomioitu, siksipä 
oman järjestön perustaminen 
tuolloin tuli ajankohtaiseksi.
 Arvoisat liittomme jäsenet: 
mikäli teillä on tilaisuus tu-
tustua liittomme historiakir-
jaan, saatte erinomaista tietoa 

Sähköliiton perustamisesta. 
Nyt viiden vuosikymmenen 
jälkeen samat järjestöt (Ke-
mianliitto mukana), jotka 
vastustivat liittomme perus-
tamista, yrittävät palauttaa 
sähkötyöntekijät takaisin ai-
taukseen. Oman liittomme 
TEAM-puuhamiehiä voisi 
verrata lähes maanpetturuu-
teen.
 Pidetään Sähköliitto edel-
leen Sähköliittona.
 "Parempi vuosi tiikerinä 
kuin tuhat vuotta lampaana." 
(Vanha kiinalainen sanonta) 

049 Helsingin 
Sähköalantyöntekijät ry/
Eläkeläisjaosto

TEAM tyrmistyttää

Jäsenmaksujen mak-
suaikaa on kuusi kuukautta 
siitä, kun maksuperuste on 
syntynyt. Jäsenmaksut mak-
setaan päätoimesta makse-
tusta verollisesta palkasta ja 
työttömyyskassan maksamis-
ta etuuksista. Työttömyyskas-
sa perii jäsenmaksun auto-
maattisesti päivärahoista. 
 Mikäli jäsenmaksuja on 
maksamatta yli kuuden kuu-
kauden ajalta, katkeaa jä-
senyys osastoon/liittoon ja 
työttömyyskassaan.

Uusi työnantaja 
– uusi perintä-
sopimus
Työnantajaa vaihtavat so-
pimusalajäsenet täyttävät 
jä senmaksun perintäsopi-
muksen jokaisen uuden työ-
suhteen alkaessa. Sama säh-
köinen lomake palvelee sekä 
jäseneksi liittyviä että työn-
antajaa vaihtavia jäseniä. 

Lomakkeen voi:
 Täyttää ja lähettää 

sähköisesti netissä 
www.sahkoliitto.fi   
Liity jäseneksi (etusivulla)

 Tulostaa  
www.sahkoliitto.fi  
Lomakkeet 
ja lähettää allekirjoitetun 
lomakkeen postitse tai 
faksilla 
        

 Lähettää lomakkeen 
säh köpostin liitteenä 

 Tilata kirjallisesti 
täytettävän lomakkeen 
liiton postituksesta, 
puh. (03) 252 0234.

Työnantaja 
perii jäsenmaksun
Jos työnantaja perii jäsen-
maksun, sopimus on toimi-
tettava työnantajan alle-
kirjoitettavaksi. Jos täytät 
ja lähetät lomakkeen netin 

kautta, muista tulostaa yksi 
kappale myös työnantajalle-
si. Sähköisiin lomakkeisiin ei 
merkitä allekirjoituksia. 
Lähetämme työnantajalle 
tarvittavat viitteet jäsenmak-
sujen tilittämistä varten. 

Maksat itse
jäsenmaksun
Jos maksat jäsenmaksun itse, 
työnantajan allekirjoitusta ei 
tarvita.  
 Itse maksaville jäsenille lä-
hetämme viitetilisiirrot täy-
tetyn perintäsopimuksen pe-
rusteella tai voit myös soittaa 
ja tilata viitetilisiirtoja liiton 
jäsenrekisteristä.  

Verkkopalvelu 
apunasi
Sähköliiton jäsenenä Sinul-
la on mahdollisuus katsella 
verkkopalvelun kautta omia 
tietojasi ja tarvittaessa päi-
vittää niitä. 
 Pääset verkkopalveluun  

www.sahkoliitto.fi  
Jäsenrekisteri. 
 Ensimmäisen kerran palve-
luun kirjaudutaan antamalla 
käyttäjätunnukseksi oma jä-
sennumero (jäsenkortista) 
salasanaksi oma postinume-
ro 
 Järjestelmä vaatii muutta-
maan salasanan ensimmäisen 
kirjautumisen yhteydessä. 
Säilytä uusi salasana huolel-
lisesti! Tarkat kirjautumisoh-
jeet löytyvät verkkopalvelun 
etusivulta.
 Itse maksavana jäsene-
nä voit laskea jäsenmaksun 
määrän ja maksaa sen verk-
kopankin kautta omilla Nor-
dean, Sammon tai Osuuspan-
kin pankkitunnuksillasi.      

Pidä jäsenyytesi 
voimassa
Mikäli esimerkiksi opiskelet, 
olet armeijassa, saat kansan-
eläkelaitokselta sairaus- tai 
työttömyyspäivärahaa, olet 

määräaikaisella eläkkeellä, 
ilmoita nuo jaksot jäsenre-
kisteriin, jotta ne voidaan 
merkitä jäsenmaksuvapaiksi 
ajoiksi. Näin jäsenyytesi ja 
samalla työttömyysturvaoi-
keutesi pysyy voimassa. 
Voit tulostaa Jäsenmaksuva-
paiden ilmoittamislomak-
keen www.sahkoliitto.fi  
Lomakkeet  ja lähettää sen 
postitse jäsenrekisteriin.
 Jäsenmaksuvapautuksia 
voit ilmoittaa myös faksilla, 
sähköpostilla tai verkkopal-
velun kautta. 

Jäsenrekisteri päivystää toimistoaikana, 
ensisijaisesti klo 9.00–15.00

Puh. (03) 252 0303.
Postiosoite: 

Sähköliitto, Jäsenrekisteri, PL 747, 
33101 Tampere

Faksi (03) 252 0210
Sähköposti: 

jasenrekisteri@sahkoliitto.fi 

Kerro mielipiteesi Sähköliiton asioista 
Lukijan ääni -palstalla.

Lähetä ytimekkäät kommettisi osoitteella 
vasamalehti@sahkoliitto.fi 

www.tokem.fi

Insinööri (AMK)
4 vuotta | 240 op

Nyt on hyvä aika oppia uutta.

Aikuisopiskelu avaa uusia mahdollisuuksia.  
Opiskelu onnistuu yleensä hyvin työn ohessa,  
sillä opinnoista noin puolet järjestetään virtuaalisesti.

•  Kone- ja tuotantotekniikka
• Sähkötekniikka
• Tuotantotalous

Yhteishaku 14.4.–30.4.2009. Katso hakuohjeet www.tokem.fi 
tai hakutoimisto@tokem.fi, puh. 010 383 5198. 

Tilaa ilmainen hakijan opas, 
puh. 010 383 5198 tai hakutoimisto@tokem.fi.
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RIST IKKO

Lähetä vastauksesi 27.3.2009 mennessä: Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere. Oikein vastanneiden kesken arvomme Sähköliiton historiakirjan ja yllätyspalkinnon.

Nimi: 

Osoite:
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Kokouksia
Seuraavaan (23.4.2008. ilmestyvään) Vasamaan tulevat kokous-
ilmoitukset pyydetään toimittamaan 14.4.2008 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 
Sähkötyöntekijäin 
Ammattiosasto N:o 001 ry
Sääntömääräinen kevätkoko-
us 21.4.2009 klo 17.00 osas-
ton toimistolla, Rautatienkatu 
16 D 46. Kahvitarjoilu! Kaikki 
osaston jäsenet ovat tervetul-
leita. –Hallitus

001 Oulun Sähköalan-
työntekijäin Ammattiosasto 
N:o 1 ry/Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaoston kokous pide-
tään aina joka kuukauden toi-
sena tiistaina klo 14.00 osas-
ton toimistolla, Rautatienkatu 
16 D 46. Tervetuloa!   

003 Muhoksen 
Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään lauantaina 
21.3.2009 klo 16.00 hotelli-
ravintola Rokuanhovissa. Esil-
lä sääntömääräiset ja muut 
esille tulevat asiat. Tervetuloa! 
–Hallitus 

007 Lauritsalan Sähköalojen 
ammattiosasto ry
Kevätkokous 31.3. Kaukaan 
Vapaa-aikatalolla klo 18.00.

013 Hyvinkään 
Sähköalantyöntekijäin 
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään perjantaina 
3.4.2009 klo 17.00 ravintola 
Harlekiinissa. Osasto tarjoaa 
päivällisen. Tervetuloa! 
–Hallitus

014 Nokian 
Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään perjantaina 
3.4.2009 klo 18.00 Nokian 
Keilaamolla. Esillä sääntömää-
räiset sekä muut esille tulevat 
asiat. Tervetuloa! –Hallitus

016 Haminan 
Sähköosasto ry
Kesäpäivät Tampereella 
6.6.–7.6.2009. Sitovat ilmoit-
tautumiset 26.3.2009 mennes-
sä Ylermi Suvirannalle, 
puh. 040 736 6437. 

017 Äänekosken 
Sähköalantyöntekijäin 
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään 28.4.2009 klo 
18.00 Äänekoskella ravintola 
Tahdissa. Toimikunta kokoon-
tuu jo klo 17.30. Tervetuloa! 
–Hallitus 

018 Hämeenlinnan 
Sähkötyöntekijät ry
Pilkkikisat Äimäjärvellä 
21.3.2009 klo 9–13. Kokoon-
tuminen Kalvolan Kaanaanku-
jalla klo 8.30. Joukkuekilpailu 
3-henkisin joukkuein. 
Lisätietoa Lehtosen Kalervol-
ta, puh. (03) 682 8439.

018 Hämeenlinnan 
Sähkötyöntekijät ry
Osallistumme 4.4.2009 Porissa 
järjestettävään kaukalopallo-
turnaukseen. Joukkuetta 
kokoaa Ari Haapanen, puh. 
050 454 4530. Mikäli olet 
pelimiehiä, ota yhteyttä! 

018 Hämeenlinnan 
Sähkötyöntekijät ry
Keilailuilta 20.4.2009 klo 17–
20 Hämeenlinnan Keilahallilla. 
Tule tutustumaan lajiin asian-
tuntijoiden ohjauksessa. Il-
moittautumiset 9.4. mennessä 
jari.korpela@ruukki.com iltai-
sin, puh. 040 506 3076. 
Mukaan otetaan 20 jäsentä.

018 Hämeenlinnan 
Sähkötyöntekijät ry
Kaikki talotekniikan TES:lla 
työskentelevät jäsenet ovat 
tervetulleita osallistumaan 
tiedotus- ja keskustelutilaisuu-
teen, joka pidetään 21.4.2009 

klo 17 Hämeenlinnan Seudun 
Osuuspankin kokoustiloissa, 
Raatihuoneenkatu 21 (käynti 
sisäpihan puolelta). 

018 Hämeenlinnan 
Sähkötyöntekijät ry
Kutsumme kaikki jäsenet osal-
listumaan kevätkokoukseen, 
joka pidetään 21.4.2009 klo 
19 Hämeenlinnan Seudun 
Osuuspankin kokoustiloissa, 
Raatihuoneenkatu 21 (käynti 
sisäpihan puolelta).

018 Hämeenlinnan 
Sähkötyöntekijät ry
Nordean ja Hämeenlinnan 
Seudun Osuuspankin kanssa 
on uusittu yhteistyösopimuk-
set. Tutustu OP-sopimukseen 
kotisivullamme tai tilaa pape-
riversio sihteeriltä, puh. 050 
468 4567. Nordean taloustur-
vasopimus tuli kaikille jäsen-
tiedotteen mukana. 

020 Kotkan 
Sähköalantyöntekijäin 
Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään maanantaina 
20.4.2009 klo 19.00 osaston 
toimistossa, Vesivallinaukio 
5 A, (2.krs.), Karhula. Tervetu-
loa osaston jäsenet! –Hallitus
  
020 Kotkan 
Sähköalantyöntekijäin 
Ammattiosasto ry 
Seuraavat hallituksen koko-
ukset pidetään maanantaisin 
23.3., 6.4. ja 20.4. klo 18.00 
osaston toimistossa, Vesival-
linaukio 5 A, (2.krs.), Karhula. 
–Hallitus

024 Varkauden 
Sähköalantyöntekijäin 
Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään 8.4.2009 klo 18.00 
(hallitus klo 17.00) ravintola 
Amandassa. Kokouksessa käsi-
tellään sääntöjen kokoukselle 
määräämät asiat. Kokouksen 
jälkeen ruokailemme. 
Tervetuloa! –Hallitus

025 Loviisan 
Sähköalantyöntekijäin 
Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään keskiviikkona 
8.4.2009 klo 18.00 hotelli De-
gerbyn kokoustiloissa Lovii-
sassa. Esillä sääntöjen kevät-
kokoukselle määräämät asiat: 
tilinpäätös vuodelta 2008 ja 
vastuuvapauden myöntämi-
nen sekä muut ajankohtaiset 
asiat. Kokouksen jälkeen ruo-
kailu! Tervetuloa! –Ammatti-
osaston hallitus

025 Loviisan 
Sähköalantyöntekijäin 
Ammattiosasto ry
Osasto järjestää jäsenilleen 
perheineen matkan Sähkölii-
ton Kesäpäiville Tampereelle 
5.-7.6.2009. Lähtö perjantai-
iltana. Matkan hinta on 25 €/
henkilö sisältäen bussikulje-
tuksen, hotellimajoituksen, 
Cumulus Koskikatu, 2hh/2 
yötä ja iltajuhlan. Ilmoittautu-
miset mieluiten sähköpostilla 
ari.raisanen@fortum.com tai 
puh. työ 010 455 3445 ja mak-
su viimeistään 4.5.2009 men-
nessä osaston tilille: 800013-
1177615. 
Mukaan mahtuu 50 nopeinta 
ilmoittautujaa. Tarkempi läh-
töaika ja ohjelma ilmoitetaan 
lähtijöille myöhemmin.

029 Kouvolan  
Sähkötyöntekijäin  Osasto ry
Sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään 1.4.2009 klo 18.00 
osaston toimistolla, Kouvo-
lankatu 24 A 8. Kokouksen 
jälkeen ruokailu. Tervetuloa! 
–Hallitus 

032 Pudasjärven 
Sähköalojen 
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkoko-
us perjantaina 27.3.2009 klo 
18.00 Pudasjärvellä, Fortumin 
saunaosastolla. Esillä sääntö-
määräiset asiat. Tervetuloa 
kokoukseen!

038 Naantalin 
Voimalaitostyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään 17.4.2008 
klo 18.30 ravintola Kala-Tra-
pissa Naantalissa. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset ja 
muut esille tulevat asiat. Ko-
kouksen päätteeksi ruokailu. 
Tervetuloa! –Hallitus 

039 Tietoliikenne- ja Infor-
maatiotekniikka os.039 ry
Kevätkokous keskiviikkona 
8.4.2009 klo 17.30 Sähköliiton 
Etelä-Suomen aluetoimistossa, 
Paasivuorenkatu 2 C, 4. krs, 
Helsinki. Esillä osaston sääntö-
jen kevätkokoukselle määrää-
mät asiat sekä jäsenistön esille 
tuomat asiat. –Hallitus 

041 Turun Seudun 
Sähkötyöntekijät ry        
Osaston sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään torstai-
na 23.4.2009 klo 18.15
osaston toimistolla, 
Brahenkatu 13 A 4, Turku. 
Esillä sääntömääräiset asiat. 
Kahvi- ja voileipätarjoilu. 
Tervetuloa mukaan!
–Osaston hallitus

043 Porvoon 
Sähkötyöntekijät ry
Osaston kuukausikokous 
torstaina 16.4.2009 klo 18.00 
Rakennusliiton toimistolla, 
Sibeliusbulevardi 36.  
Seuraavat kokoukset 28.5., 
20.8., 10.9., 8.10., 5.11.
 ja syyskokous 26.11. Tervetu-
loa! Tarjolla kahvia ja pullaa. 
Osaston verkkosivut avattu 
osoitteessa www.porvoonsah-
kotyontekijat.net –Hallitus

049 Helsingin Sähköalan-
työntekijät ry/Eläkeläiset
Eläkeläisten kevätretki 
8.6.2009 Merimaailmaan – 
Sealifeen Linnanmäelle, Tivo-
litie 10, Helsinki. Kokoontu-
minen Sealifen sisäänkäynnin 
edessä klo 10.15. Sealifen 
kierros kestää noin tunnin, 
jonka jälkeen ruokailu Lin-
nanmäen Restel-ravintolassa. 
Retken hinta on 10 € niin jä-
seneltä kuin seuralaiseltakin. 
Sitovat ilmoittautumiset 22.5. 
mennessä maksamalla retken 
hinta Helsingin osaston eläke-
läisten tilille: Nordea 206518-
138246, viitenumero 1478. 
Lisätietoja Markku Salliselta, 
puh. 040 503 8538. Otathan 
mukaan puolison tai ystävän! 
Tervetuloa!

049 Helsingin Sähköalan-
työntekijät ry/Eläkeläiset
Eläkeläiset järjestävät kylpylä-
retken Tallinnaan Viimsi Spa 
-kylpylään 23.8.–30.8.2009. 
Lähtö Helsingistä Länsitermi-
naalista 23.8. klo 10.30 Tallink 
Star/Superstar -aluksella. Ko-
koontuminen klo 9.30 Länsi-
terminaalissa. Paluu 30.8. klo 
16.00 samalla laivalla. Matkan 
hinta 400 € sisältää laivamat-
kat Helsinki-Tallinna-Helsinki 
kansipaikoin + 1 yhteinen 
hytti meno- ja paluumatkal-
la matkatavaroiden säilytystä 
varten, bussikuljetuksen Tal-
linnan satamasta kylpylään, 
puolihoidon kylpylässä (aami-
ainen ja päivällinen), lääkärin 
tulokonsultaation, 12 kylpylä-
hoitoa, 6 ryhmäliikuntaa, kun-
tosalin ja allasosaston käytön 
(klo 7.00-22.00) sekä suomen-
kielisen oppaan palvelut. Sito-
vat ilmoittautumiset Markku 
Salliselle, puh. 040 503 8538 

ja maksamalla 27.4. mennessä 
varausmaksu 70 € Helsingin 
osaston eläkeläisten tilille: 
Nordea 206518-138246, viite-
numero 1012. Loppusumma 
330 € on maksettava 15.7. 
mennessä samalle tilille. Lähti-
jöiden nimien lisäksi on ilmoi-
tettava syntymäajat. Terve-
tuloa retkeilemään! Otathan 
matkalle mukaan vaimon tai 
ystävän! 

056 Ikaalistenseudun 
Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään lauantaina 
4.4.2009 klo 10.00 Mertiöran-
nan kurssikeskuksessa Jämijär-
vellä. Esillä kevätkokoukselle 
kuuluvat asiat ja muut koko-
ukselle esitettävät asiat. Pää-
tetään muun muassa keväällä 
mahdollisesti tehtävästä, osas-
ton järjestämästä matkasta 
Ahvenanmaalle.
Kokouksen jälkeen pidetään 
perinteiset pilkkikilpailut. Ku-
ten aiemminkin, pilkkikilpai-
lut järjestetään perhetapahtu-
mana. Joten joukolla mukaan 
suosittuun tapahtumaan!
Pilkkikilpailujen alkamisaika 
on noin klo 12.00. 
Tervetuloa Mertiörantaan! 
–Osaston hallitus

057 Etelä-Pohjanmaan
Sähköalantyöntekijäin 
osasto ry 
Pilkkikisat tuloo taas!! Osas-
tomme haastaa Seinäjoen ke-
säpäivät järjestäneet osastot 
pilkkikilpailuun 21.3.2009. 
Kilpailupaikkana toimii Kas-
kisten koulukeskus. Jäälle klo 
10.00. Kuljetus kilpailupaikalle 
Seinäjoen Anttilan parkkipai-
kalta klo 8.00. Lapsille oma 
sarja. Ilmoittautumiset ja tie-
dustelut Hannu Lehtola, puh. 
iltaisin 040 843 7843. 
Tulukaa puhelinmiehet ja ku-
rikkalaaset koittamahan onni-
anna, nii katotahan onko teis-
tä mihinkää!                                     

057 Etelä-Pohjanmaan 
Sähköalantyöntekijäin 
osasto ry
Sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään torstaina 
23.4.2009 klo 18.00, 
hallitus 17.30.
Kokouspaikka Best Western 
Cityhotel, Kalevankatu 2, 
Seinäjoki. Käsitellään koko-
ukselle sääntöjen määräämät 
asiat. Ruokailu. Tervetuloa! 
–Hallitus

059 Lahden 
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston pilkkikilpailut pide-
tään lauantaina 28.3.2009 
klo 9.00 Stora Enson majalla 
Suvisalossa. Tervetuloa 
joukolla mukaan! 

059 Lahden 
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään perjantaina 
17.4.2009 klo 18.30 hotelli-
ravintola Alex Park’issa, Alek-
santerinkatu 6, Lahti. 
Kokouksen jälkeen saunomis-
ta ja iltapalaa.
Tervetuloa! –Hallitus

060 Mikkelin 
Sähköalantyöntekijät ry
Perinteiset pilkkikilpailut pi-
detään 28.3.2009 klo 9.00–
13.00 kurssikeskus Heimarin 
rannassa. Onginnan jälkeen 
saunomismahdollisuus.

073 Kurikan 
Sähköalojen osasto ry
Sääntömääräinen kevätkoko-
us 29.4.2009 klo 18.00 hotelli-
ravintola Pitkä-Jussissa. 
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Kesäpäiville lähtijät! Ilmoit-
tautuminen Arja Mäki-Kam-
pille 8.5.2009 mennessä, 
puh. 040 731 0533. 

074 Kuusankosken 
Sähkömiehet ry 
Osaston ja eläkejaoston yhtei-
set pilkkikilpailut lauantaina 
28.3.2009 klo 8.00–13.00
Lappalan mökillä. Kaikki jä-
senet/perheenjäsenet terve-
tuloa!

074 Kuusankosken Sähkömie-
het ry/Eläkejaosto 
Eläkejaosto kokoontuu kes-
kiviikkona 1.4.2009 klo 13.00 
Kettumäen palvelukeskuk-
sessa. Vakuutusyhtiö Turvan 
edustaja on paikalla kerto-
massa vakuutusasioista.
Eläkeläiset tervetuloa 
mukaan!

077 Savonlinnan ja 
Lähiympäristön 
Sähkömiehet ry 
Perinteiset pilkkikilpailut pi-
detään 4.4.2009 klo 9.00–
13.00 Tuunaansaaren Kotase-
lällä. Lähtö Mansikkakioskilta. 
Tervetuloa! –Toimikunta

077 Savonlinnan ja 
Lähiympäristön 
Sähkömiehet ry 
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään 17.4.2009 klo 
18.00 kylpylä-hotelli Fontan 
Casinolla.  Käsitellään sääntö-
määräiset ja ajankohtaiset asi-
at. Tervetuloa. –Hallitus

077 Savonlinnan ja 
Lähiympäristön 
Sähkömiehet ry 
Osastomme täyttäessä 50 
vuotta 3.4.2009 kutsumme 
osaston jäsenet juhlaristei-
lylle, joka tehdään 12.6.2009 
klo 19.00 M/S Velmerillä. Läh-
tö Savonlinnan satamasta. 
Ilmoittautumiset Markku Val-
jakalle 30.5.2009 mennessä, 
puh. 050 326 6049. Mukaan 
mahtuu 40 henkilöä.

080 Heinolan Sähkömiehet 
ammattiosasto 80 ry
Sääntöjen määräämä kevät-
kokous 24.4.2009 klo 18.00 
Opekon saunanvintillä. Koko-
uksen jälkeen on sauna lämpi-
mänä. Ammattiosasto järjes-
tää myös risteilyn Tallinnaan 
29.5.2009. Sitovat ilmoittautu-
miset sihteerille, puh. 044 742 
9535. Matkan omavastuu 30 
€ sisältää illallisen. Paikkoja 
rajallisesti.

085 Salon Seudun Heikko-
ja Vahvavirtaosasto ry
Sääntömääräinen kevätko-
kous torstaina 26.3.2009 klo 
19.00 Salon työväentalolla, 
Vilhonkatu 9. Esillä sääntö-
määräiset asiat. Tervetuloa! 
–Hallitus

091 Lieksan 
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään keskiviikkona 
31.3.2009 klo 17.00 hotelli 
Puustellin saunaosastolla. 
Esillä osaston kevätkokouksel-
le kuuluvat sääntömääräiset 
asiat. Tervetuloa!
Pilkkikilpailut pidetään sun-
nuntaina 5.4.2009 klo 9–13 
Herranniemessä. Naisten sar-
jassa on myös oma kiertopal-
kinto. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa! –Hallitus

104 Saarijärven 
Sähköalantyöntekijät ry
Kuukausikokous 2.4.2009 
klo 17.00 Summassaaressa. 
  
104 Saarijärven 
Sähköalantyöntekijät ry 
Kevätkokous 16.4.2009 klo 
17.00 Summassaaressa.

105 Vihdin 
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään 17.4.2009 klo 
18.00 Hiipun majalla. Sauno-
mismahdollisuus ja tarjolla 
pientä purtavaa. Tervetuloa! 
–Hallitus 
 
105 Vihdin 
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätristeily 22.5.–24.5.2009 
Helsinki-Tukholma-Helsinki. 

Paikkoja rajoitetusti. Ilmoit-
tautumiset viimeistään 15.4. 
Timo Koskiselle, 
puh. 040 552 8209.

106 Savon 
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkoko-
us perjantaina 27.3.2009 klo 
18.00 hotelli-ravintola Savo-
niassa, Sammakkolammentie 
4, Kuopio. Kokouksen jälkeen 
ruokailu. Tervetuloa! 
–Hallitus

110 Petäjäveden 
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätvuosikokous perjantaina 
24.4.2009 klo 17.00 Kanttaris-
sa Petäjävedellä.
Päätetään muun muassa vuo-
den 2008 tilinpäätöksen vah-
vistamisesta. Kokous on sään-
töjen määräämä 2-kokous, 
jossa päätetään ammattiosas-
ton lopettaminen.
Osaston jäseniä pyydetään 
ottamaan yhteys Teuvo Si-
monahoon, puh. 040 715 0460 
tai Esko Horsma-ahoon, puh. 
040 576 1330 toiseen osastoon 
siirtymisen ilmoittamiseksi liit-
toon. (Lupa siirtoon on henki-
lökohtainen). 
Tervetuloa!  –Hallitus

112 Pieksämäen 
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään 3.4.2009 klo 18.00 
ravintola Martinassa, Keskus-
katu 5. Esillä sääntöjen mää-
räämät ja muut esille tulevat 
asiat, muun muassa Tallinnan-
matka. Ruokailu. Tervetuloa! 
–Hallitus 

114 Tornion Seudun 
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään maanantaina 
6.4.2009 klo 18.00 Tornion 
Järjestötalolla. Esillä sääntö-
määräiset asiat. Tervetuloa! 
–Hallitus

118 Järvi-Savon Tieto-
liikenne  ammattilaiset ry 
Kevätkokous pidetään keski-
viikkona 22.4.2009 klo 18.30 
Savonlinnan Puhelimen toi-
mitalolla, Nojanmaantie 20. 
Käsitellään sääntöjen kevät-
kokoukselle määräämät asiat. 
Tervetuloa!

123 Länsi-Suomen 
tietoliikennealan 
ammattilaiset ry
Kevätkokous pidetään perjan-
taina 3.4.2009 klo 18.00 Här-
män kuntokeskuksessa. Esillä 
kevätkokousasiat. TEAM-
hankkeesta kertoo puheen-
johtaja Martti Alakoski. Koko-
uksen jälkeen ruokailu. Salissa 
illalla tanssittaa Antti Ahopel-
to ja Voimaorkesteri. 
Tervetuloa! –Hallitus 
www.lsta.kpnet.com
 
124 Päijät-Hämeen 
Tietoliikenne ammattilaiset ry
Sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään torstaina 
26.3.2009 klo 17.00. Paikka on 
ravintola Wanha Herra, Laak-
sokatu 17. Esillä sääntöjen 
määräämät asiat. Tervetuloa!  
–Hallitus

128 Ekenäs El-arbetare rf
 Stadgeenligt vårmöte 
9.4.2009 kl. 19.00 på Motel 
Marine. Stadgeenliga ären-
den. Välkommen! –Styrelsen
Sääntömääräinen kevätkoko-
us 9.4.2009 klo 19.00 motelli 
Marinessa. 
Sääntömääräämät asiat.
Tervetuloa! –Toimikunta
 
131 Sodankylän 
Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään 27.3.2009 klo 
17.30 hotelli Sodankylässä. 
Käsitellään sääntömääräiset ja 
muut esille tulevat asiat. Ter-
vetuloa! –Hallitus 

136 Hämeen 
Sähkömiehet ry
Osaston kevätkokous pide-
tään torstaina 26.3.2009 klo 
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TYÖVOIMATOIMISTOON 
ILMOITTAUTUMINEN
Jos joudut työttömäksi tai lo-
mautetuksi, ilmoittaudu työ-
voimatoimistoon viimeistään 
ensimmäisenä työttömyyspäi-
vänä. 
Työnantaja tekee lomaute-
tuista työvoimatoimistoon 
(TE-toimisto) niin sanotun 
ryhmäilmoituksen vain, jos lo-
mautettuja henkilöitä on vä-
hintään kymmenen. Varmista 
työnantajaltasi, kuinka monta 
muuta työntekijää työpaikal-
tasi lomautetaan ja tekeekö 
työnantaja ryhmäilmoituksen. 
Työnantajan tulee antaa lo-
mautetulle kirjallinen lomau-
tusilmoitus vähintään 14 vuo-
rokautta ennen lomautuksen 
alkamista. Lomautusilmoituk-
sessa tulee olla myös lomau-
tetun allekirjoitus ja tiedoksi-
saantipäivämäärä.

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 samana 
päivänä, kun työnhakukorttiin 
merkitty uusimispäivä um-
peutuu. Työvoimatoimiston 
antamat lausunnot sitovat 
kassaa, eikä kassa voi maksaa 
päivärahaa, mikäli työnhakusi 
ei ole voimassa. Jos työnhaku-
si katkeaa, et voi uusia sitä ta-
kautuvasti viittaamalla esimer-
kiksi unohtamiseen, pitkään 
ilmoittautumisväliin, auton 

rikkoutumiseen, lapsen sairas-
tumiseen tai muuhun inhimil-
liseen syyhyn. MUISTA PITÄÄ 
TYÖNHAKU VOIMASSA!

PÄIVÄRAHAHAKEMUS 
Saat päivärahahakemuksen 
työvoimatoimistosta tai voit 
tulostaa sen ja palkkatodistuk-
sen Työttömyyskassojen yh-
teisjärjestön sivulta www.tyj.fi  
kohdasta 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. 

HAKEMUKSEN LIITTEET
• 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 siis tule ilmoittaa yhteissum-
mana.  
Kun kyse on työsuhteen päät-
tymisestä, tarkista että palk-
katodistukseen on merkitty 
eriteltynä myös muut mahdol-
liset ylimääräiset palkkiot tai 
rahaerät, jotka on maksettu 
työsuhteen päättyessä.
Muista tarkistaa palkkato-
distuksesta, että siihen on 
merkitty mahdolliset palkat-
tomat ajanjaksot (lomautus, 
vanhempainloma, palkaton 
virkavapaa tai palkaton sai-
rasloma). Tarkista myös, että 
palkkatodistuksessa on pal-
kanlaskijan allekirjoitus ja pu-
helinnumero. 

• Sairauskassan todistus mak-
setuista täydennyspäivära-
hoista. 
Täydennyspäivärahan osuus 
luetaan työansioihin ja ote-

taan näin ollen mukaan päi-
värahan määritykseen. Jos osa 
päivärahasta maksetaan sai-
rausvakuutuslain mukaisena 
päivärahana ja osa täydennys-
päivärahana, vain täydennys-
päivärahana maksettu osuus 
luetaan työansioihin.

• Jäljennös lomautus- tai irti-
sanomisilmoituksesta
 
• 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 3 viik-
koa. Maksupäiviä ovat keski-
viikko ja perjantai. 

•JATKOHAKEMUS 
Täytä jatkohakemus normaa-
listi vähintään neljältä täy-
deltä kalenteriviikolta siten, 
että hakujakso päättyy sun-
nuntaihin. Mikäli työnantajasi 
maksaa sinulle lomautuksen 
aikana esimerkiksi pekkasia 
tai pitämättömiä lomapäiviä, 
muista ilmoittaa siitä jatkoha-
kemuksessasi ja liitä palkkato-
distus hakemuksesi liitteeksi.
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. 
Muista merkitä tehdyt työtun-
nit hakemukseen! 
Käsittelyaika on noin 2-3 viik-
koa. Maksupäiviä ovat keski-
viikko ja perjantai. 

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:
1) kun sinulle maksetaan päi-
värahaa ensimmäisen kerran
2) 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.

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 
Puhelintiedustelut 
arkisin klo 9.00 – 15.00, 
puh. (03) 252 0300.

HAKEMUSTEN 
POSTITUSOSOITE
Sähköalojen työttömyyskassa
PL 774
33101 TAMPERE
Sähköpostiosoite 

ttkassa@sahkoliitto.fi 

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.

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

LISÄTIETOA www.sahkoliitto.fi 
 

Kassassa on tällä hetkellä ruuhkaa, 
joten ensimmäisen hakemuksen käsittelyaika 

on noin 3 viikkoa hakemuksen saapumisesta lukien.
HUOM! 

Puhelintiedustelut arkisin klo 9.00 – 15.00,
 puh. (03) 252 0300.

18.30 Kruuna ja Klaavassa. 
Käsitellään kevätkokouksen 
sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa! –Hallitus

136 Hämeen 
Sähkömiehet ry
Osasto järjestää kevätmatkan 
Tarttoon ja Viljandiin 21.5.–
24.5.2009. Matkan hinta on 
339 €. Osasto osallistuu jä-
senten matkakustannuksiin, 
ei-jäsen maksaa koko sum-
man. Hintaan kuuluvat mat-
kat, majoitukset, ruoat ja si-
säänpääsymaksut kohteisiin. 
Sitovat ilmoittautumiset 27.3. 
mennessä Seppo Ojalalle, puh. 
040 726 0741.
Lippuja Pyynikin kesäteatte-
riin on vielä muutama jaossa. 
Kysellä voi Seppo Ojalalta.  

138 Savon tietoliikenne- 
ja IT-osaajat ry 
Sääntömääräinen kevätkoko-
us keskiviikkona 1.4.2009 klo 
16.30 DNA, Kotkankallionkatu 
11, 1.kerros, Kuopio. 
Käsitellään sääntöjen määrää-

mät asiat. Kahvitarjoilu 
Tervetuloa! –Hallitus

139 Jyväskylän 
Puhelialantyötekijät ry 
Kevätkokous 28.3.2009 klo 
14.00 hotelli Albassa, Ahlma-
ninkatu 4, Jyväskylä.

144 Varkauden Seudun 
Asennussähkömiehet ry   
Pilkkikilpailut pidetään lauan-
taina 28.3.2009 Peten mökil-
lä Sikoinleuan vesillä. Kokoon-
tuminen klo 7.00 Taulumäen 
torille, josta lähtö kilpailupai-
kalle. Tervetuloa! 
–Hallitus    

149 Kuhmon Sähköalantyön-
tekijäin Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkoko-
us perjantaina 3.4.2009 klo 
18.00 ravintola Eskobarissa. 
Esillä sääntöjen määräämät 
asiat sekä muut esille tulevat 
asiat. Tervetuloa! –Hallitus
 

149 Kuhmon Sähköalantyön-
tekijäin Ammattiosasto ry
Kajaanin osasto järjestää Kai-
nuun sähkäreille perheineen 
pilkkikisat 18.4.2009 Hyrynsal-
mella, Vuoriniemen kämpällä. 
Sarjat: yleinen, naiset ja jouk-
kuekilpailu. Kuhmosta järjes-
tetään kimppakyyti kisoihin. 
Ilmoittautumiset 27.3.2009 
mennessä Pentti Willmanille, 
puh. 040 412 7156.
5.-7.6.2009 järjestetään mat-
ka Tampereen Kesäpäiville. 
Ilmoittautumiset 17.4.2009 
mennessä Veijo Maliselle, puh. 
044 062 9122.

154 Pogostan 
Sähköalantyöntekijät ry
Pilkkikilpailut pidetään 
5.4.2009 klo 8.30 Ilomantsissa. 
Kokoontuminen Ilomantsin 
Nesteen parkkipaikalla, jos-
ta lähdetään kilpailupaikalle. 
Osasto tarjoaa nuotiomakka-
rat. Runsasta osanottoa toivo-
en –Toimikunta

155 Hissimiehet ry
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään lauantaina 
25.4.2009 klo 14.00 Helsingis-
sä. Paikka on Kaivokatu 10  
A, ullakkosauna. Käsitellään 
osaston sääntöjen määräämät 
asiat. Ruokatarjoilu. Hallitus 
kokoontuu klo 12.00. 
Tervetuloa! –Hallitus
                                                                                     
156 Kauhavan 
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous perjantaina 
17.4.2009 klo 18.00 Tuppiros-
kan saunalla. Esillä kevätko-
kousasiat, TEAM-hankkeen ti-
lanne sekä muut esille tulevat 
asiat. Tervetuloa! 
–Hallitus

161 Inkoon 
Voimalaitostyöntekijät ry 
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään 22.4.2009 klo 
18.00 Lohjalla Rakennusosas-
tojen kokoustiloissa, Kauppa-
katu 8. Hallitus kokoontuu klo 
17.30. Kokouksessa esillä sään-
tömääräiset asiat. 
Tervetuloa! –Hallitus

169 PVO Energia-
ammattilaiset ry Os.169
Kevätkokous 27.3.2009 klo 
18.30 hotelli Pitkä-Jussissa, Ku-
rikassa. Esillä sääntömääräiset 
ja muut esille tulevat asiat. 
Ruokailu kokouksen jälkeen. 
Tervetuloa kokoustamaan ja 
viihtymään! –Hallitus

178 Siilinjärven 
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous pidetään tiis-
taina 21.4.2009 klo 16.30 ra-
vintola Vintissä, Kuiluntie 5, 
Siilinjärvi. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen lo-
puksi ruokailu. Tervetuloa!
–Hallitus

180 Parikkalan Seudun Säh-
köalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään 27.3.2009 klo 
18.00 ravintola Lohikontissa. 
Tervetuloa! –Toimikunta
185 Satakunnan 
Puhelin- ja Tietoliikenne-
työntekijät ry 
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään keskiviikkona 

15.4.2009 klo 17.00 ravintola 
Rossossa, Antikatu 11. Esillä 
sääntömääräiset ja jäsenten 
muut esille tuomat asiat.
Kokouksen jälkeen lämmintä 
purtavaa ja kahvit. Tervetu-
loa! –Hallitus

Söderholm kiittää
Kiitän merkkipäiväni muista-
misesta liiton entistä liittosih-
teeriä ja osasto 049:n senio-
rijaostoa. Lisäksi osoitan kii-
tokseni Ryhmä 2000:lle, joka 
kutsui minut merkkipäivänäni 
mukaan tärkeään, ryhmän 
tulevaisuutta koordinoivaan 
kokoukseen Pirkkalaan ABC-
ravintolaan. Kyllä kahvi ja 
sydänmunkki maittoi!

Jack Söderholm 80 v. 
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Osasto 136, Hämeen 
sähkömiehet ry järjesti pe-
rinteisen osastokurssin Keu-
ruulla 30.–31.1.2009.
 Luennoitsijoina liitosta 
olivat puheenjohtaja Martti 
Alakoski ja työehtoasiamies 
Markku Vuoti. Innokkaita 
kuulijoita oli paikalla 16.
 Perjantaina Alakoski piti 
perusteellisen esitelmän 
mahdollisesta uudesta liitos-
ta. Suurimmalle osalle tiedot 
olivat tuttuja, onhan niitä 
jo vuodenpäivät vatvottu, ja 
Sähköliiton osastoiden selkeä 
kielteinen kanta on tiedossa.  
Nyt vain mielenkiinnolla 
odoteltiin, miten Metallin ja 
Kemian äänestyksessä käy.  
 Kävi äänestyksessä miten 
tahansa, tulee Metallin ja 
Kemian toukokuun tulevista 
kokouksista vaikeat. Tämä 
on helppo päätellä, kun lu-
kee liittojen lehtiä. Melkein 
poikkeuksetta liiton johtoeli-
missä olevat puhuvat uuden 
liiton puolesta. Jäsenistöjen 
enemmistö taas taitaa olla 
suurliittoa vastaan. 
 
Kreosootti, 
linjamiesten 
painajainen
Paljon keskustelua saatiin 
aikaiseksi, kun tuli puhe 
kreosoottipylväistä. Näistä 
pylväistä on nyt tullut lin-
jamiesten painajainen. Osa 
sähkölaitoksista alkoi käyt-
tää niitä vuonna 2006. Jotkut 
näistä laitoksista on kokeilun 
jälkeen luopunut kresootti-
pylväiden käytöstä ja siirty-
nyt kuparikyllästeisiin. 
 Nyt kun on todettu henki-
löiden, jotka työskentelevät 
kreosoottipylväiden kanssa, 
terveysarvoissa jäämiä täs-
tä aineesta, niin ei tarvitse 
epäillä, ettei oltaisi teke-
misissä epäilyttävän aineen 
kanssa.
 Kuinkahan asentaja pystyy 
työskentelemään, kun hän 
on ensin vaatettanut itsensä 
nykyiseen kankeaan talvi-
haalariin ja vielä sen päälle 
kreosoottisuojahaalariin, sil-
mäsuojaimiin, kasvovisiiriin 
- ja vielä aktiivihiilisuodatin 
hengityksen suojaksi. Tämän 
suojautumisen jälkeen sitten 
pitäisi nousta pylvääseen ja 

tehdä siellä vielä töitäkin. 
Jokainen pylvästyöskentelyn 
kanssa tekemisissä ollut tie-
tää, ettei siitä tule mitään, tai 
jos tulee, aikaa on varattava 
tuplasti enemmän. Nostoko-
rityöskentelyssä pätevät myös 
samat säännöt.
 Sitten nämä taukotilat, 
joista on myös Sähköliiton 
suosituksessa ohjeet. Näiden 
ohjeiden mukaan nyt sitten 
toimitaan. Mutta ei huolta, 
jokainen vastuunalainen työ-
antaja tietenkin huolehtii sii-
tä, että asiat ovat kunnossa. 
Ainahan ensin huomioidaan 
terveys ja työturvallisuusasiat 
kuntoon ja sitten vasta aloi-
tetaan työt.
  En vain ole vielä kuullut, 
saati nähnyt, yhtään tauko-
tupaa, joka olisi varustettu 
asianmukaisesti.

Monenlaisia 
aliurakoitsijoita
Runsaasti mielipiteitä ja 
kommentteja aiheuttivat 
sähkölaitosalalle lisäänty-
mässä määrin tulleet uudet 
urakoitsijat.
 Urakointiketjut ovat mo-
nasti pitkät. On aliurakoitsi-
jan aliurakoisijan aliurakoit-
sijaa. (Kuinka nyt tällaisessa 
tilanteessa toimii tilaajavas-
tuulaki?) Usein tilaaja antaa 
kilpailtavan urakan sille, jol-
la on halvin tarjous. Tilaaja 

olettaa, että urakoitsijalla on 
kaikki asiat kunnossa. Näin 
ei kuitenkaan ole aina ol-
lut. Kokonaisurakassa, johon 
kuuluvat myös maankäyttölu-
vat, osa luvista puuttuu. Var-
sinaista työtä tehdään huo-
noilla työvälineillä tai niitä 
ei ole ollenkaan.  Ilmalinjan 
rakentamisessa puuttuvat esi-
merkiksi jarrupukit ja punta-
rit. Työmaadoitusvälinetä 
ei ole tarkastettu ja niiden 
tyyppikin on ollut kiellossa 
jo kymmenisen vuotta. 
   Pääasia on, kun vain työ 
saadaan nopeasti tehtyä. 
Näissä tapauksissa kunnolli-
set urakoitsijat jäävät ilman 
työtä ja on kyseenalaista, tu-
leeko työkään sitten teettä-
jälle yhtään halvemmaksi.
 Onhan näissä tapauksessa 
hyviäkin puolia: ”työllistävä 
vaikutus”. Töitä joudutaan 
parsimaan ja töiden tarkasta-
jille riittää myös töitä. 
 Olisi kylläkin järkevää teh-
dä työt kunnolla, meni sitten 
aikaa kuinka paljon vain. Ei 
kenelläkään luulisi olevan 
kortistoon kiirettä.
 Näiden asioiden kanssa 
kurssilaisten päivät pääosin 
kuluivat. Iltasella sitten sau-
nottiin, uitiin ja rentoudut-
tiin.  

Kurssiterveisin 
H.A. Koivula

TEAM, kreosootti 
ja urakointi 
puhuttivat Hämeen 
sähkömiesten kurssilla

Kurssitilaisuudessa palkittiin kaksi pitkäaikaista järjestö- ja osasto-
työssä vaikuttanutta osaston jäsentä SAK:n kultaisella ansiomerkillä, 
Jorma Setälä (vas.) ja Seppo Ojala.

OSASTOT  TO IMIVAT

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

Omron-Yaskawa, maailman
suurin taajuusmuuttajien 
valmistaja.
Meiltä saat näitä luotettavia taa-
juusmuuttajia suoraan varas-
tosta. 
1-vaihesyötön taajuusmuuttajat
0,25-5 kW 3-vaihemoottoreille. 
Huom !!! taajuusmuuttajalle tuo-
daan vain nolla, vaihe ja suo-
jamaa.
Taajuusmuuttajan muodosta-
ma 3-vaiheverkko kytketään
normaalisti moottorin  kytken-
täliittimiin kolmiokytkentänä.
Kiihdytys ja hidastusaika toi-
sistaan riippumatta 0,01-6000
sek.
Ylikuormitettavuus 150/120%
nimellislähtövirrasta 1 min ajan.
Muistiin ohjelmoitavissa 0 --16
esivalittua taajuutta (nopeutta).
Esim. TM 0,55 V max 0,75 kW
3~ moottoreille 
Taajuusalue 
0,1 --- 400 Hz.
Syöttöjännite 
200-240V ±10%
hinta
vain 178 €

V1000 sarjan 3-vaihesyötön
taajuusmuuttajat 0,55 - 18,5 kW
3-vaihemoottoreille.  
Taajuusalue 0,1---400 Hz
Kiihdytys ja hidastusaika toisis-
taan riippumatta 0,01-6000 sek.
Ylikuormitettavuus 150/120%
nimellislähtövirrasta 1 min ajan.
Muistiin ohjelmoitavissa 0 --16
esivalittua taajuutta (nopeutta).
Muuttajassa on EN 954-1 stan-
dardin turvaluokan 3 mukaiset
kaksinkertaiset turvatulot. Esim. 

TM 5,5 V3
max 7,5 kW
3~ moottoreille
Syöttöjännite 
380-480V ±10%

748 €

E7 sarjan 3-vaihesyötön 
taajuusmuuttajat 18,5 - 90 kW 
3-vaihemoottoreille.  
Taajuusalue 0,1---400 Hz
Kiihdytys ja hidastusaika toisis-
taan riippumatta 0,0----999 sek.
Ylikuormitettavuus 120% nimel-
lislähtövirrasta 1 min ajan.
Muistiin ohjelmoitavissa 8 esiva-
littua taajuutta (nopeutta).
Syöttöjännite 380-480V ±10%
Esim. 

TAMU 18 E
max 18,5 kW
3~ moottoreille

1790 €

Hinnat ALV 0%

Taskukokoinen yleismittari
60A AC/DC avopihdillä
max Ø 6 mm johdolle. 3400 di-
gitaalin numeronäyttöllä sekä
analogisella patsasnäyttöllä ja
automaattisella aluevalinnalla.
Vastusmittaus 0,1Ω --34 MΩ
Taajuus 1 Hz--10 kHz
DC jännite 0,1mV--600V 
AC jännite 1mV--600V 
DC virta 0,1A--60A
AC virta 0,1A--60A
Dioditestaus ja johta-
vuussummeri < 30Ω
mitat 128x87x21 mm
Takuu 1 vuosi.
KEW 2000 125 €
Rasiasaha 3:lla terällä 
72 mm, 80 mm ja 95 mm reiän
poraukseen koje- tai jakorasiaa
varten. 

Poraa puuta, las-
tu- tai kipsilevyä
tai vastaava ra-
kennuslevyä. 
RA SAHA mak-

saa vain 22 €
STRIPPER kuorintapihti 
Soveltuu johtimil-
le 0,5--2,5 mm²
Pituus 165 mm.
Pihdin kidassa si-
vuleikkurit. Lukitus. 

hinta vain 12 €

HAUPA automaat-
tinen 5kuori-

mapihti
HA 21 06 96

sopii johdoille
Ø 0,2 -- 6 mm
vain 32 €

HAUPA kuorimatyökalu
PWS Plus. HA 20 00 33
Erittäin ohuiden johti-
mien kuten DATA
ja puhelinkaape-
leiden kuorintaan. 
Sopii johdoille
Ø 0,25 -0,8 mm  27 €
ESD juotosasema.
230V 50W. Pikalämmitys vain
30 sek.  Keraaminen lämmi tys-
elementti. Lämpötila säädettä-
vissä 250°C ---- 480°C. Mitat:

103x90x175 mm
ASEMA 50

hinta 75 €

Juotostyökalusetti. 
Sarja sisältää kuvas-

sa näkyvät 
5 työkalua

TINASETTI
hinta 850 €

Juotostina 500g
rulla Sn60 / Pb40

Ø 1,0 mm
TINA 1 hinta 990 €

TINAIMURI Todella teho-
kas hinta 1080 €

Tilaa nettohin-
noin varustettu 
kuvasto No 22
tai lataa se ko-
neellesi koti-
sivultamme
Hinnastosta löydät yli 4400 va-
rastoimaamme tuotetta jotka pää-
sääntöisesti löytyvät aina heti
toimitukseen.
Esim. 33 erilaista kattoon tai sei-
nään asennettavaa kosteantilan
poistopuhallin versiota.
Poistopuhaltimet ovat roiskeve-
sitiiviitä joten ne sopivat esim.
WC-, kylpy- ja uima-allastiloihin.
Max + 40°C. Rakenne kaksois-
eristetty. Takuu 1 vuosi.

POP 100 tehot:
15 W,  98 m³/h
Ø 100 mm hormiin
150x150x36 mm
vain 24 €

Poistopuhallin sähköisellä
sulkuritilällä.
POP 120 SU
20W 190 m³/h
Ø 120 mm hormiin 
180x180x56 mm

49 €
Poistopuhallin jälkikäyntiajas-
timella 3-20 min. ja kosteus-
anturilla 45-100 % RH.

POP 150 KO
25W 320 m³/h
Ø 150 mm horm
209x209x45mm
95 €

Poistopuhallin liiketunnisti-
mella ja jälkikäynnillä 1-15 min
Asennus seinään tai kattoon yli
2,3 m korkeuteen. Tunnistus-
etäisyys 3 m
POP 100 IR tehot:
15 W,  98 m³/h
Ø 100 mm hormiin
150x150x35 mm 79 €
Kanavapuhallin. 
Asennus ilmastointiputken väliin,
teho rittää myös pitempiin kana-
viin. IP X4.        

SMT 100 tehot:
25W 130 m³/h
14 mm vesipats
Ø 100 mm putk.

6980 €

Räjähdyssuojatut radiaalipu-
haltimet. Atex 94/9/EEC, EExe
ryhmä II ( propaani, etyleeni, ve-
ty ), lämpötilaluokka T3 (kaasu-
jen leimahduslämpötila yli 200°C)
Puhaltimet on tarkoitettu esim.
maalaamoihin, akkulataamoihin,
liuotintiloihin ja harrastetiloihin.
Vankka teräksinen runko, moot-
tori erillään ilmavirrasta.
Voidaan asentaa vaaka- tai pys-
tyasentoon.
400V 3-vaihemoottori, ei sää-
dettävissä. 
7 versiota 420-1800 m³/h, 
Ø 160-200  mm esim. 

ATEX 160 A
143 W
550 m³/h
Ø 160 mm 
putkeen
520 €
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SÄHKÖL I I TON KURSS IT  2009

Huhtikuu
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

Syyskuu
Ammattiosastot yhdessä
5. - 6.9.2009 
Next Hotel Rivoli, Järvenpää
Hakuaika päättyy 19.8.2009

Nuorten tapaaminen
12. - 13.9.2009 
Sähköliiton koulutustilat ja 
Varalan Urheiluopisto, Tampere
Hakuaika päättyy 28.8.2009

Tietoliikenne- ja verkosto-
teknologia-alan sekä ener-
gia-alan yhteinen TES-kurssi
19. - 20.9.2009 
Holiday Club Tampereen kylpylä, 
Tampere
Hakuaika päättyy 4.9.2009

Metalliteollisuuden 
TES-kurssi
19. - 20.9.2009 
Hotelli Cumulus Koskikatu, 
Tampere
Hakuaika päättyy 4.9.2009

Talotekniikka-alan 
TES-kurssi, 
työehtosopimus tutuksi
26. - 27.9.2009 
Sokos Hotel Alexandra, 
Jyväskylä
Hakuaika päättyy 11.9.2009

Mekaanisen metsä-
teollisuuden TES-kurssi
26. - 27.9.2009 
Hotelli Cumulus Koskikatu, 
Tampere
Hakuaika päättyy 11.9.2009

Luottamusmiesten 
jatkokurssi
I-osa 28.9. - 2.10.2009
II-osa 26. - 30.10.2009
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 31.8.2009

Lokakuu
Paperi- ja puumassa-
teollisuuden TES-kurssi
3. - 4.10.2009 
Hotelli Cumulus Koskikatu, 
Tampere
Hakuaika päättyy 18.9.2009

Työsuojelun jatkokurssi
I-osa 12. - 16.10.2009 
II-osa 9. - 13.11.2009
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 14.9.2009

Tuottavuus ja hyvinvointi - 
luottamusmiesten 
täydennyskurssi
13. - 15.10.2009 
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 25.9.2009

Sähköliitto alueellani
16. - 17.10.2009 
Kylpylähotelli Rantasipi Eden, 
Nokia
Hakuaika päättyy 2.10.2009

Monikulttuurisuus 
työelämässä
17. - 18.10.2009 
Hotelli Cumulus Koskikatu, 
Tampere
Hakuaika päättyy 2.10.2009

Vauhtia ammattiosaston 
arkeen
17. - 18.10.2009 
Sähköliiton koulutustilat, 
Tampere
Hakuaika päättyy 2.10.2009

Talotekniikka-alan 
TES-kurssi,
urakkamääräyksistä sekä 
urakoiden laskemisesta
10. - 11.10.2009 
Hotelli Cumulus Koskikatu, 
Tampere
Hakuaika päättyy 25.9.2009

Ulkoistaminen, alihankinta 
ja vuorkatyö
20. - 22.10.2009 
Hotelli Cumulus Koskikatu, 
Tampere
Hakuaika päättyy 2.10.2009

Tietokoneen käyttäjän 
peruskurssi
24. - 25.10.2009 
TSL:n koulutustila, Tampere
Hakuaika päättyy 9.10.2009

Ulwin-urakkalaskentakurssi
31.10. - 1.11.2009 
TSL:n atk-luokka, Jyväskylä
Hakuaika päättyy 16.10.2009

Marraskuu
Yritystalouden tunteminen 
edunvalvonnan välineenä 
5. - 6.11.2009 
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 19.10.2009

Luottamusmiesten 
peruskurssi, verkkokurssi
I-osa 3. - 4.11.2009 
II-osa 24. - 25.11.2009
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 5.10.2009

Työympäristön 
ajankohtaispäivät
13. - 14.11.2009 
Hotelli- ravintola Lasaretti, Oulu
Hakuaika päättyy 30.10.2009

Raha-automaatti-
yhdistyksen runko-
sopimuksen TES-kurssi
14. - 15.11.2009 
Sähköliiton koulutustilat, 
Tampere
Hakuaika päättyy 30.10.2009

Ilmoittaudu mukaan liiton 
kursseille hakuaikaan mennes-
sä sähköpostilla tiina.makkyla@
sahkoliitto.fi   
tai soittamalla koulutusyksik-
köön, puh. (03) 252 0238. 

Osallistuminen kursseille on 
liiton jäsenille maksutonta. 
Matkakulut korvataan julkisten 
kulkuneuvojen taksojen mu-
kaan tai omaa autoa käytettä-
essä 0,23 €/km.

Kuinka yritys toimii?
Yritystoiminnan perusteita 

luottamushenkilöille
25.5. - 27.5.2009

Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Sähköliitto järjestää yhdessä Kiljavan opisto kanssa kaikille 
luottamushenkilöille tarkoitetun kurssin, jossa käsitellään 
yritystoiminnan perusteita luottamushenkilöiden kannalta.

Kurssin tavoite on antaa perustiedot yritystoiminnasta: miten 
liiketoimintaa suunnitellaan, organisoidaan ja rahoitetaan. 
Opitaan tunnistamaan yritystoiminnan perusprosessit ja ym-
märtämään henkilöstön asemaa yritystoiminnan kokonaisuu-
dessa. 

Avainsisältöjä ovat
• yritystoiminnan lähtökohta: voitto, kannattavuus
• kasvu yritystoiminnan tavoitteena
• kriisin varhaiset ja myöhäiset varoittajat
• yritysfuusio kasvun esimerkkinä
• yritys supistuvilla markkinoilla tai kannattavuuskriisissä

Kurssi kuuluu koulutussopimuksen mukaiseen yhteiseen kou-
lutukseen, joten sovi työnantajasi kanssa paikallisesti ansion-
menetyksen korvaamisesta ja ateriakorvauksen maksamisesta 
kurssin ajalta.

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

Ilmoittaudu mukaan kurssille viimeistään 8.5.2009 mennessä 
soittamalla koulutusyksikköön, puh. (03) 252 0238 
tai sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.fi  

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 sähkö-
asennustoimialan jäsenille. Henkilökohtainen tieto työehto-
sopimusmääräyksistä antaa parhaat edellytykset hyvän edun-
valvonnan hoitamiseen.

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

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 (2hh), 
ruokailut sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen 
mukaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 €/km.

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

Sähköliitto alueellani
Sähköliitto järjestää kaikille ammattiosastojen toimihenki -
löille ja luottamushenkilöille sekä kaikille muille asiasta 
kiinnostuneille Sähköliitto alueellani -kursseja.

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 €/km.

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

Sähköliitto julistaa 
haettavaksi vuoden 2009 
TUL–Sähköliitto -apurahan. 
Apuraha on tarkoitettu hui-
pulle tähtääville TUL:n ur-
heilijoille.

 Vapaamuotoisesta hake-
muksesta tulee ilmetä hakijan 
täydellinen nimi, henkilö-
tunnus, osoitetiedot, Sähkö-
liiton osasto sekä urheilulaji, 
seura ja parhaat saavutukset.

Hakemukset toimitetaan 
Sähköliiton toimistoon 
8.4.2009 mennessä:
Sähköliitto/Reijo Salmi
PL 747
33101 Tampere

TUL–Sähköliitto -apuraha 
haettavana

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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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  H O L I D A Y 

C L U B I N  A R K I S T O

Sähköliitto tarjoaa 
jäsenilleen monenlaisia lo-
maetuja. Lomakohteiden 
varaus kesäkuukausiksi käyn-
nistyy juuri nyt. Nyt varatta-
vissa olevat Holiday Clubin 
tasokkaat kohteet sijaitsevat 
Vuokatin Katinkullassa ja 
Tampereen kylpylässä. 
   Kainuun vaaramaisemissa 
sijaitseva Katinkulta on yksi 
Suomen monipuolisemmista 
ympärivuotisista lomakes-
kuksista. Kesällä aktiviteet-
teja löytyy melonnasta golfi in 
ja kylpyläriemuihin. Katin-
kullan tilavat lomaosakkeet 
sijaitsevat hotellin lähistöllä 
erillisissä pientaloissa.
 Lapinniemen kylpylän ta-

sokkaat ja tilavat lomaosak-
keet tarjoavat kesällä mahdol-
lisuuden mukavan kaupunki-
loman viettoon Tampereella. 
Särkänniemen huvipuistoalue 
ja Sara Hildénin taidemuseo 
sekä Näsijärven risteilyalus-
ten satama ovat vain kiven-
heiton päässä kylpylähotel-
lista samoin kuin kaupungin 
keskusta palveluineen. 
 Vietä siis monipuolinen 
aktiiviloma Katinkullasta tai 
kaupunkiloma Tampereella. 

Lomakohteiden 
hakuaika juuri nyt
Hakuaika alkaa 19.3. ja 
päättyy 14.4.2009. 
 Haettavat viikot arvotaan 
hakijoiden kesken keskiviik-
kona 15.4.2009.
 Arvontaan voi osallistua 
yhdellä hakulomakkeella. 
Kätevimmin hakulomakkeen 
voi täyttää internetissä www.

aop.fi /varaus/sahkoliitto  ”Va-
paat viikot ja varaus”. 
 Sivuilta löytyvät myös tie-
dot arvonnasta. Varaustoi-
veen voi esittää myös puhe-
limitse 0207 626 230.
 Hakemusten tulee olla pe-
rillä Aikaosuuspalvelu Oy:ssä 
tiistaina 14.4.2009. 
 
Lomaoikeus
Lomaviikkoja voivat varata 
yli vuoden Sähköliiton jäse-
nenä olleet henkilöt. Lomat 
on ensisijaisesti tarkoitettu 
liiton työikäisille jäsenille. 
Oppilasjäsenillä varausoike-
utta ei ole. Liiton eläkeläi-
set ja henkilökunnan jäsenet 
saavat vuokrausoikeuden ar-
vonnassa mahdollisesti va-
raamatta jääneisiin vapaisiin 
viikkoihin. 

Lomavarauksia 
hoitaa  
Sähköliiton jäsenten loma-
varauksia hoitaa Holiday 
Club Finland Oy:n isännöin-
tiyhtiö Aikaosuuspalvelu Oy, 
Annaleena Sila, Jenni Kä-
pynen, Leena Niemi, Outi 
Laaksonen ja Elina Mäki-
nen, puh. 0207 626 230 (ar-
kisin klo 9.00 -16.00) sähkö-
posti reservations@aop.fi .

Holiday Club Katinkulta 
Koy Golfharju, Katinkulta, 
88610 Vuokatti
Vaihtopäivä: 
Lomaviikko alkaa kysei-

sen viikon maanantaina klo 
18.00 ja päättyy seuraavan 
viikon maanantaina klo 
10.00.
Huoneisto: 
Olohuone + k + 1 mh + 
pesuh + s + wc 62 m2 

(2 + 2 hengelle). Kaksiker-
roksinen pientalo.
Varustelu: 
liinavaatteet, astiasto, kah-
vinkeitin, vatkain, leivän-
paahdin, mikroaaltouuni, jää-
kaappipakastin, liesi ja uuni, 
liesituuletin, takka, astian-
pesukone, pyykinpesukone, 
hiustenkuivaaja, digi-tv, 
dvd, cd-radio, kuivauskaap-
pi, keskuspölynimuri, ko-
neellinen ilmanvaihto, sili-
tysrauta- ja lauta, internet-
yhteys. Majoittujamäärässä 
+2 tarkoittaa vuodesohvaa.
Kylpylän ja harrasteiden 
käyttö erillistä maksua vas-
taan. 
Haettavissa olevat viikot: 
25, 32, 37 ja 38 
(Hinta 350 €/vko)
                                
Holiday Club 
Tampereen kylpylä
Koy Lapinniemen 
Kehräämö I-XIX, 
Lapinniemenranta 12, 
33180 Tampere
Vaihtopäivä: 
Lomaviikko alkaa viikkonu-
meroa osoittavan edellisen 
viikon perjantaina klo 16.00 
ja päättyy kyseisen viikon 
perjantaina klo 11.00. Kyl-

pylän ja harrasteiden käyttö 
erillistä maksua vastaan.
Huoneisto: 
oh + ks + pesuh + s 30 m2 + 
parvi 15 m2 (2 + 2 hengelle) 
kerrostalo. 
Varustelu: 
liinavaatteet, astiasto, keit-
tolevyt (ei uunia), jääkaappi, 
mikroaaltouuni, astianpesu-
kone, kahvinkeitin, leivän-
paahdin, vedenkeitin, tv, 
dvd, stereot, kylpytakit ja 
pyyhkeet. 
Majoittujamäärässä +2 tar-
koittaa vuodesohvaa, kiinte-
ät vuodepaikat parvella.
Haettavissa olevat viikot: 28 
ja 36 (Hinta 250 €/vko) 

Huoneisto: 
oh + k + 1 mh + pesuh + s 
+ wc 68 m2 + parvi (toinen 
mh parvella) 30 m2 (4 + 2 
hengelle) kerrostalo. 
Varustelu: 
liinavaatteet, astiasto, liesi 
ja uuni, jääkaappi, mikro-
aaltouuni, astianpesukone, 

kahvinkeitin, leivänpaahdin, 
vedenkeitin, tv, dvd, stereot, 
kylpytakit ja pyyhkeet. Ma-
joittujamäärässä +2 tarkoit-
taa vuodesohvaa.
Haettavissa oleva viikko: 
25 (Hinta 400 €/vko) 

Huoneisto: 
oh + k + 2mh + pesuh + wc 
94,5 m2 + avoparvi 41 m2 
(4 + 4 hengelle) kerrostalo. 
Varustelu: 
liinavaatteet, astiasto, liesi 
ja uuni, jääkaappi, mikro-
aaltouuni, astianpesukone, 
kahvinkeitin, leivänpaahdin, 
vedenkeitin, tv, dvd, stereot, 
kylpytakit ja pyyhkeet. 
Majoittujamäärässä +4 tar-
koittaa avoparven vuode-
paikkoja.
Haettavissa oleva viikko: 
29 (Hinta 400 €/vko)

Lisätietoa 
www.sahkoliitto.fi 
www.holidayclub.fi 

Holiday Club -lomaviikkojen 
haku kesälle 2009 

Katinkulta


