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Pääkirjoitus

| Ledaren

Työturvallisuus on tahdosta kiinni

Arbetarskyddet handlar om vilja

Mikä on tärkeämpää kuin palkka, hyvät työkaverit tai jopa työpaikan säilyminen? Oma
terveys. Vain terveenä voi tehdä työtä ja toisaalta terveyden vaarantava työ ei ole hyväksyttävää työtä.
Vakavia sairauksia ei voi ennakoida, mutta työterveysasioihin voidaan vaikuttaa ja työtapaturmia kykenee jokainen estämään. Lait, asetukset ja määräykset suojelevat työntekijöitä
ja oikeat työtavat taas vähentävät työn aiheuttamaa rasitusta ja estävät tapaturmien syntymistä.
Tilastojen mukaan työtapaturmien määrä on kuitenkin ollut jälleen nousussa. Erityisessä
vaarassa ovat uudet ja nuoret työntekijät, pätkätyöläiset sekä ulkomailta tulleet.
Onnettomuuksia sattuu, koska työturvallisuus on pitkälti tahdon asia. Parhaimmistakaan
turvavarusteista ei ole apua, jos niiden käyttäjä on itse välinpitämätön turvallisuutensa suhteen.
Turhimpia onnettomuuksia ovat työliikenteessä sattuneet vahingot, sillä ne ovat usein
seurauksiltaan vakavampia kuin itse työpaikalla sattuneet tapaturmat.
Työturvallisuuskeskuksen antamassa esimerkissä työmatkalla liukastuneen ja kaatuessaan
kätensä murtaneen suunnittelijan vahingosta syntyneet kustannukset työnantajalle olivat
yli 10 000 euroa. Työntekijä oli poissa töistä kaikkiaan 59 päivää. Välittömien sairaskulujen
lisäksi työnantajan ongelmiksi jäivät muun muassa sijaisen palkkaaminen ja tuotannon viivästyminen.
Tahtoa ja tarkkuutta vaaditaan siis jokaiselta. Työntekijöiden on oltava huolellisia työssään ja toisaalta uskallettava välittömästi puuttua havaitsemiinsa turvallisuuspuutteisiin.
Kovin jätkä ei ole se, joka uskaltaa ottaa riskejä vaan se, joka haluaa niitä viimeiseen asti
välttää.
Työantajien pitää puolestaan ymmärtää, että tapaturmia vähentävät toimet tuovat lisää
euroja kassaan ja että panostuksella työturvallisuuteen on suora yhteys yrityksen tuottavuuteen.
Työtapaturmien nollatoleranssia ei siten saa unohtaa taloudellisen taantumankaan aikana,
vaan se pitää sisäistää läpi koko henkilökunnan, alkaen toimitusjohtajasta ja ulottuen tilapäisenä apuna toimivaan keikkatyöläiseen asti.

Vilket är viktigare än lön, goda arbetskompisar eller till och med behållande av ar-

pa a vo.holi@ sa hk ol i i tto . fi
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betsplats? Egen hälsa. Man kan arbeta enbart då man är frisk, och å andra sidan är arbetet,
som utgör fara för människans hälsa, inte något acceptabelt arbete.
Man kan inte förutsäga allvarliga sjukdomar, men man kan påverka hälsofrågorna i arbetet
och varje människa kan förebygga arbetsolycksfall. Lagarna, författningarna och bestämmelserna skyddar arbetstagarna, och de rätta arbetssätten för sin del minskar arbetsbelastningen
och förebygger olycksfall.
Enligt statistiken har antalet arbetsolycksfall ändå börjat öka igen. Särskilt nya och unga
arbetstagare, snuttarbetare samt utländska arbetstagare är i fara.
Olycksfall förekommer eftersom arbetarskyddet handlar mycket om vilja. Även de bästa
skyddsutrustningarna hjälper inte, om användaren själv är ointresserad av sin säkerhet.
De mest onödiga olycksfallen är personskadorna som förekommer i arbetstrafiken, för följderna är ofta allvarligare än olycksfallen som sker på själva arbetsplatsen.
I ett exempel utgivet av Arbetarskyddscentralen, blev kostnaderna till arbetsgivaren av en
skada på en formgivare, som på vägen till jobbet hade halkat och fallit ner och brutit armen,
över 10 000 euro. Arbetstagaren var borta från jobbet 59 dagar i allt. Förutom de direkta
sjukdomsutgifterna fick arbetsgivaren på sig bl.a. anställningen av en vikarie och förseningen
av produktionen.
Det krävs alltså vilja och noggrannhet av alla. Arbetstagarna ska vara noggranna i arbetet
och å andra sidan våga omedelbart gripa in i de upptäckta säkerhetsbristerna. Den coolaste
killen är inte han, som vågar riskera, utan han som vill undvika dem in i det sista.
Arbetsgivarna bör för sin del förstå, att åtgärderna, som minskar olycksfall, för med sig mera
euron till kassan och att satsningarna till arbetarskyddet har en direkt kontakt till produktiviteten av företaget.
Nolltoleransen i arbetsolycksfall får inte heller glömmas under den ekonomiska regressionen, utan den måste poängteras för hela personalen, från verkställande direktör till en
arbetare som jobbar som tillfällig hjälp i företaget.

Koetinkynä
Kun lomat ja lomautukset ovat monilla kohta käsillä, kannattaa muistaa
hyödyntää myös Sähköliiton omistamat
edulliset lomapaikat. Liiton jäsenille on
tarjolla Holiday Clubin lomaosakkeiden
lisäksi kaksi hyvin erilaista kohdetta vapaa-ajan viettoon.
Eteläinen merenrantapaikka Kotkan
Kaarniemessä hiekkarantoineen, hirsihuviloineen ja rantasaunoineen on
lähellä ruuhka-Suomen kaupunkihuveja mutta silti aivan omassa rauhas-

M i nnaliis a

Opas

Hyviä lomaideoita
saan mäntymetsien ja rantakallioiden
keskellä. Parhaaseen kesäloma-aikaan
Kaarniemeen riittää tulijoita, joten varaukset kannattaa tehdä ajoissa. Muina
aikoina rantalomalle yleensä mahtuu lyhyelläkin varoajalla.

Ideoita Ylläkselle
Sähköliiton osittain omistaman, läpi
vuoden auki olevan kylpylähotelli Ylläs
Saagan kiivain hiihto- ja laskettelusesonki taas alkaa olla ohi tältä keväältä,
joten liiton jäsenetuja pääsee helposti
hyödyntämään Pallas-Ylläs -kansallispuiston kupeeseen. Perinteisen patikoinnin, luonto- ja kalastusmatkailun
lisäksi Ylläs tarjoaa kesällä nykyään hieman nuorekkaampaakin menoa. Uuden

Kansallismaisemasta voi nauttia
vaikka alamäkipyöräilyssä.

Kannen kuvassa: Kirsi Yliruokanen Kuva: Hannu Miettinen
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gondolihissin ansiosta tunturin huipulle
pääsee kesälläkin vaivattomasti. Alas
taas voi tulla vaikka alamäkipyöräilyyn
suunnitelluilla polkupyörillä. Uutena
aktiviteettina tunturirinteessä on tarjolla myös frisbee-golfia.
Nopeasti kehittynyt Ylläksen tunturikeskus täyttyy kesällä monista tapahtumista; muun muassa musiikkia ja elokuvia pääsee nauttimaan yöttömässä yössä.
Lapin lumoa eivät vähennä myöskään
alueen parantuneet ravintolapalvelut.
Samoin Länsi-Lappiin matkaavat voivat helposti hyödyntää rajajoen takana
odottavat Ruotsin edulliset ostospaikat.
Eurolla kun saa tätä nykyä yli kymmenen kruunua.
Ostosrahaa voi kokeilla esimerkiksi
osallistumalla avoimeen EU-rahoitteeseen suunnittelukilpailuun, jolla etsitään ideoita Ylläsjärven ja Äkäslompolon alueiden kehittämiseen. Lisää tietoa
asiasta löytyy vaikkapa Kolarin kunnan
kotisivuilta www.kolari.fi

SÄHKÖALOJEN AMMATTILIITON JÄSENLEHTI,
perustettu 1957

53. vuosikerta

Tilaushinta:
25 e/vsk kotimaa
30 e/vsk ulkomaat

Painos: 32 100 kpl
Tarkastettu nettolevikki 31 420
(LT 7.4.2003)

Ilmoitushinnat tekstisivulla:
Mustavalkoilmoitukset 1,31 e/pmm
2-väri-ilmoitukset 1,51 e/pmm
Neliväri-ilmoitukset 1,81 e/pmm
Työpaikkailmoitukset -50 %

Ilmoitusmyynti:
Ammattimedia Oy/Eeva Lesonen,
PL 141, 20251 Turku
Puh. (02) 276 1000
Fax (02) 235 3864
ammattimedia@ammattimedia.fi

Painopaikka:
Esaprint, Lahti
2009

Lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa
Seuraava Vasama ilmestyy 20.5.2009, aineistot 11.5.2009 mennessä
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Metalliteollisuudessa käynnissä
neuvottelut palkankorotuksista
PAAVO

HOL I

Sähköliiton metalliteollisuuden sopimusalan työehtosopimukseen liittyvät
neuvottelut palkankorotuksista alkoivat 21.4.2009.
Vastaava työehtoasiamies
Antti Nieminen kertoo, että

Sähköliiton ja Teknologiateollisuus ry:n välisen ja siihen
sisältyvistä 1.10.2009 toteutettavista viimeisistä vuotta
2009 koskevista palkankorotuksista on sopimuksen mukaan neuvoteltava 31.5.2009
mennessä.
- Sopimus on voimassa
30.4.2010 saakka, mutta jos

korotuksista ei päästä yksimielisyyteen, voi kumpi
hyvänsä osapuoli irtisanoa
sopimuksen päättymään jo
syyskuun lopussa, Nieminen
muistuttaa.

Palkankorotuksissa
ongelmia
Nyt neuvoteltavat ja viimei-

set sopimukseen sisältyvät
palkankorotukset tulisivat
sopimuksen mukaan voimaan
1.10.2009. Neuvotteluja ei
helpota se, että kesän 2008
korotuksissa oli sähköalalla työskentelevien kohdalla
vaikeuksia.
- Työnantajat eivät neuvotelleet työpaikkakohtaisista
eristä sähköalan pääluottamusmiesten kanssa vaan toteuttivat sen ilman neuvotteluja. Myös sopimukseen
sisältyneen korotusrakenteen
vuoksi jäi monella työpaikalla osa sovituista palkankorotuksista saamatta, koska
niistä ei päästy paikallisesti
sopuun, Antti Nieminen harmittelee.
Vaikka Teknologiateollisuus toimii Sähköliiton kanssa sopimusosapuolena, on se
ollut haluton vaikuttamaan
siihen, että sen omat jäsenyritykset noudattaisivat yhSähköliitossa on noin 2 800 Metalliteollisuuden sopimusalalla
013 työskentelevää jäsentä, joista parisataa on töissä Rautaruukin terästehtaalla Raahessa.

LVIS-työn hyvät käytännöt
-seminaari
 Sähköliitto

järjestää
29.5.2009 Helsingissä työsuojeluaiheisen seminaarin.
Tapahtumapaikkana on klo
12.00 lähtien Kirjan juhlasali, Kirjatyöntekijänkatu 10,
Helsinki.
Seminaari on tarkoitettu
työsuojeluvaltuutetuille ja

luottamusmiehille sekä muille työsuojelusta kiinnostuneille liiton jäsenille.
Paikalla on myös tutkimusinsinööri Susanna Mattila,
joka esitellee Työterveyslaitoksen TASKE-hankkeen.
Hankkeessa mukana olleet
yritykset esittelevät samalla

turvallisuustuotteitaan.
Seminaariin on ilmoittauduttava
viimeistään
22.5.2009 mennessä, Sähköliiton työympäristöyksikön
sihteeri Pirjo Visamalle, puh.
(03) 252 0219 tai pirjo.visama@sahkoliitto.fi

Sähköliitolle

tyydyttävä arvosana
viestintätutkimuksessa

Viestintäyritys JKL
Group suoritti helmikuussa
omasta aloitteestaan laajan
ammattiliittojen jäsenviestintäselvityksen. Verkkokyselyllä suoritettuun selvitykseen vastasi 107 Sähköliiton
jäsentä, joista 46 prosenttia
ilmoitti olevansa liiton luottamushenkilö.
Vastanneista lähes kolme
neljäsosaa antoi liiton viestinnälle vähintään tyydyttävän kouluarvosanan. Yhdeksikön arvoisena viestintää
piti 13,2 prosenttia vastan-

neista ja kahdeksikon antoi
33 prosenttia. Nelosen arvoisena viestintää pitäneiden
osuus oli vain 3,8 prosenttia
vastanneista.
Liiton verkkosivujen osalta
yleisarviot olivat hyvin positiivisia. Vähintään kohtalaisena pidettiin niin tiedon
löydettävyyttä, sisällön hyödyllisyyttä kuin ulkoasuakin.
Erityisesti pidettiin tekstien
helppolukuisuudesta, joka
noin 56 prosentin mielestä
ansaitsi arvosanan hyvä tai
erittäin hyvä. Eniten moit-

teita tuli tiedon ajantasaisuudesta, joka vastanneista 30
prosentin mielestä oli heikkoa.
Selvitys suoritettiin ennen
Sähköliiton uusien nettisivujen julkaisemista, joten
verkkosivujen osalta tulokset
edustavat jo mennyttä aikaa.
Yksi uusien nettisivujen yhteydessä toteutettu asia on
ollut juuri panostus nopeaan
tiedottamiseen jäsenistölle.

Kysely
Metalliteollisuuden
sopimusalalle 013

Sähköliiton tes-neuvottelukunta haluaa selvittää ennen toukokuun lopussa päättyvää neuvotteluaikaa metalliteollisuudessa työskentelevien jäsenten mielipidettä tuleviin
neuvotteluihin.
Palkankorotuksiin liittyvien asioiden lisäksi kyselyssä selvitetään myös alan työntekijöiden halukkuutta mahdolliseen
työtaisteluun.
Kysely toteutetaan internetissä Webropol -tutkimuksena.
Linkki tutkimukseen löytyy Sähköliiton nettisivujen www.
sahkoliitto.fi Voimavirta-ekstranetistä, jossa valikon ”Tutkimukset” alla on sivu ”Metalliteollisuus 013”. Tutkimuslinkki
on auki 24.4. – 8.5. ja näkyy vain sopimusalan 013 jäsenille.

teisesti tekemää sopimusta
sähköalan työntekijöihin.
- Jos nyt neuvoteltava palkankorotus sisältää työpaikkakohtaisen erän, on sen toteuttamisesta neuvoteltava
sähköalan pääluottamusmiehen kanssa.

Niemisen mukaan sopimusta olisi myös vahvistettava niin, että jatkossa sähköalan pääluottamusmiesten
asema työpaikan neuvotteluosapuolena vahvistuisi.

Sähköliiton
nettisivuilla
parempi
keskustelupalsta

Sähköliitto kannattaa
Lauri Lylyä
SAK:n uudeksi
puheenjohtajaksi

 Liiton

 Lauri

uudistetuille
nettisivuille www.sahkoliitto.fi on avattu entistä
parempi keskustelupalsta.
Se löytyy etusivun vasemmassa reunassa olevan
painikkeen takaa.
Keskustelupalstalle on
luotu joitakin valmiita jäseniä kiinnostavia aiheita
ja keskustelijaksi voi kirjautua kuka hyvänsä.
Koska palsta kuitenkin
on julkinen, tullaan sitä
seuraamaan Sähköliiton
viestinnän toimesta tarkasti. Loukkaaviin tai
viestintälain vastaisiin
kirjoituksiin tullaan puuttumaan tiukasti.
Joten kirjoittakaa, provosoikaa ja kärjistäkää,
mutta asiallisesti, ilman
turhaa herjailua ja sadattelua.

Lylyn pyrkimys
SAK:n puheenjohtajaksi sai
lähes lopullisen oloista tukea, kun Sähköliiton hallitus päätti 26.3. yksimielisesti tukea Lylyn ehdokkuutta.
Perusteluina hallitus totesi,
että sähköalan ammattilaiset tuntevat SAK:n edunvalvontaosaston johtajana
toimivan entisen puheenjohtajansa asiantuntemuksen,
jota SAK:n johtamisessa tarvitaan.
Sähköasentajana aloittanut
Lyly on tehnyt pitkän ay-uran
Sähköliitossa. Ennen siirtymistään SAK:öön vuonna
2004 toimi Lyly muun muassa
Loviisan ydinvoimalaitoksen
pääluottamusmiehenä, energia-alan toimitsijana 19891997 ja lopulta Sähköliiton
puheenjohtajana 19972004.
Lylyä tukevat lisäksi ainakin JHL, PAM
ja Merimiesunioni.
Sähköliiton tuen
myötä Lylyllä
lienee jo riit-

tävä enemmistö valinnan tekevän SAK:n valtuuston jäsenistä. Päävastaehdokkaana
olevan Paperiliiton liittosihteeri Petri Vanhalan kannattajat löytyvät lähinnä teollisuusliittojen joukosta. SAK:n
uusi puheenjohtaja valitaan
14.5.2009 SAK:n valtuuston
kokouksessa Kiljavalla.
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Levitunturilla rakennetaan riuskasti ja paikallisesti sopien

Kärkimies Koutalaella
L E V I N K O U TA L A E L L E
NOUSEE TYYLIKÄS RINNEHOTELLI,
J O N N E P Ä Ä S E E L A A K S O S TA
SEKÄ AUTOLLA ETTÄ GONDOLIHISSILLÄ.
NOPEASTI ETENEVÄLLÄ TYÖMAALLA
AHKEROI TÄNÄ KEVÄÄNÄ AINAKIN
70 RAKENNUSMIESTÄ JA
7 - 1 0 S Ä H K Ö A S E N TA J A A .

- Illalla ei tarvitse lähteä lenkille, kun päivän juoksee näissä kerroksissa, Kyösti Heikkilä vakuuttaa seitsenkerroksisen hotellirakennuksen kattotasanteella.
RIITTA

KALL I O

 Aikataulussa ollaan,
vaikka kohde onkin ollut tavallista vaativampi, vakuuttaa YIT:n sähköasentajien
kärkimies Kyösti Heikkilä ja viittaa Levin tuuliseen
ylärinteeseen, Koutalaelle.
Sinne nousee seitsenkerroksinen hotellirakennus, jonka
elementtiseinien saumaukset
ja vesikattotyöt ovat täydessä
vauhdissa.
Hotellia rakennuttaa yksityinen sijoitusyhtiö Kassiopeia, joka omistaa myös viereisen kongressi- ja luontokeskus Summitin kiinteistön
ja hotelleja Levin keskustassa.

Urakka etenee
vauhdilla
Myös suuren rakennuksen
sisällä työt etenevät suunnitelmien mukaan. Heikkilä
ja kourallinen YIT:n muita
sähköasentajia painavat töitä
urakalla, jotta rinnehotellin
170 huoneen ja kolmen ravintolan sähkötekniikka pelaisi, kun ensimmäiset asiakkaat saapuvat marraskuussa
Kittilässä pidettäviin pujottelun maailmancupin kisoihin.

Aurinkoisena kevätpäivänä keltaisen parakkikylän
reunustama 15 000 neliömetrin laajuinen hotellityömaa näyttää isolta, mutta
miltei leppoisalta komeassa
tunturimaisemassa. Kuutioita YIT-kiinteistötekniikan
urakoimassa rakennuksessa
on 58 000.

Aluksi kolme
kuukautta
tuntitöitä
- Nyt näyttää hyvältä, mutta alkuvaiheessa töitä tehtiin
enimmäkseen sateessa, viimassa tai paukkupakkasessa.
Kyösti Heikkilä selittää,
että osa asennustöistä on
sellaisia, että ne on tehtävä
paljain käsin, olipa kuinka
kylmä tahansa. Alkuvaiheessa sähköasentajat tekivät kolmisen kuukautta tuntitöitä,
koska urakkatyön edellytykset eivät täyttyneet puutteellisten suunnitelmien takia.
Tarkka kärkimies harmittelee rakennusaikaista takapainotteista suunnittelua ja
tiukkaa rakentamisaikataulua. Sähkösuunnitelmat toiRiku Kämäräinen on sähköasentajaporukan kuopus, työpari
Pentti Pauna taas kokeneimpia
konkareita.

mitettiin asentajille aluksi
turhan myöhään.
- Vaikka sähköurakka on
edennyt hyvin, suunnitelmat
laahasivat varsinkin alussa
hieman jäljessä. Alkuperäisiin piirustuksiin on tullut

aika paljon muutoksia. Kun
niistä ei ollut ajoissa tietoa, ei
myöskään kaikkiin ole voitu
varautua. Se on tiennyt meille lisätöitä, kun on jouduttu
esimerkiksi piikkailemaan
ylimääräisiä reikiä sähköve-

toja varten.
Monitoiminen kärkimies
toimii myös työporukkansa
luottamusmiehenä ja työmaan työsuojeluasiamiehenä.
Hotellin harjannostajaisissa

Heikkilä esitti työntekijöiden
puheenvuoron rakentamisen
vaiheista ja ongelmistakin,
joita on riittänyt koko Lapin
luonnon voimalla, mäkäräisistä paukkupakkasiin.

vas am a
Komennus sujuu
paikallisesti sopien
Levin Koutalaen muhkea hotelli nousee aivan hiljattain
valmistuneen luontokeskus
Summitin viereen.
Kongressi- ja näyttelytiloja
sisältävä luontokeskus on talotekniikan osalta YIT:n rakentama. Myös siellä Kyösti
Heikkilä toimi porukkansa
kärkimiehenä.
Samanaikaisesti hotellityömaalla ahertaa seitsemän
asentajaa. Kaikki kulkevat

töihin muualta. Suurin osa
on Rovaniemeltä ja Kemijärveltä, mutta kaksi asentajista
on lainassa YIT:n Oulun toimipisteestä.
Rovaniemeläisillekin työmatkaa Leville kertyy noin
170 kilometriä, joten sitä
ei kannata joka päivä ajaa.
Niinpä työmaalla on käytössä paikallisesti sovittu työaika, jonka mukaan miehet
tekevät nelipäiväistä viikkoa.
Viikon työtunnit tulevat kuitenkin täyteen, sillä kolmena

päivänä työaikaa venytetään
tavallista pidemmäksi.
- Kaikki ovat tyytyväisiä tähän työaikajärjestelyyn, jonka ansiosta meidän tarvitsee
yöpyä komennusmajoituksessa vain kolme yötä. Maanantaisin aloitamme työt vasta
kahdeksalta ja torstaina lopetamme kello 15.30. Alkuviikosta työpäivää sitten
jatketaan kello 18.30 saakka,
Heikkilä selvittää.

Haastava työmaa
Hotellityömaan vastaava
mestari Antero Kansanaho
kertoo, että YIT on vuokrannut Levin läheisyydestä yli 20
mökkiä 70 vakituisen työntekijän majoitusta varten.
- Pitkäaikaisissa vuokrasopimuksissa ei edes tarvitse
maksaa ”Lapin lisää”, huomauttaa sähkötyönjohtaja
Aarre Aapaoja.
Kyösti Heikkilä on tyytyväinen sähkötyönjohtajan
Antero Kansanaho, Aarre Aapaoja ja Kyösti Heikkilä tutkailevat
hotellin sähköpiirustuksia, joihin
on tullut muutoksia
rakentamisen edetessä.
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läsnäoloon.
- Tämä on nykyään harvinaista herkkua, että työmaalla on oma sähkötyönjohtaja.
Onhan tämä tietysti keskimääräistä isompi ja monimutkaisempi kohde, joten on
paikallaan, että vastuuta on
jaettu.

Kärkimies monessa
mukana
Heikkilä tietää, että monilla
työmailla kärkimies saa vastata sähkötöiden vetämisestä.
- Palkassa se ei vain tahdo
näkyä. Kärkimieslisä ei korvaa työn ja vastuun määrää,
varsinkaan silloin, kun työmaalla ei ole erillistä sähkötyönjohtajaa. Se alkaa
muodostua ongelmaksi, sillä
kärkimiehet ikääntyvät ja
nuoria ei tahdo saada enää
kärkimieshommiin. Toisaalta
kaikista ei siihen olisikaan,
pohtii Heikkilä, joka on kouluttanutkin sähköasentajia
Lapin ammattiopiston kursseilla.
Pari riuskaa nuorta asentajaa on kurssien myötä pääty-

Oululainen Tuomas Alatalo asentaa hotellihuoneen kojerasioita.

nyt Heikkilän asennusporukkaan.
Nuori oululainen Tuomas
Alatalo opastaa välillä vuorostaan kouluttajaansa, joka
istuu myös Sähköliiton edustajistossa ja työsuojeluvaliokunnassa.
- TEAM on niin isoa hom-

maa, että siihen ei kannata
liittyä. Unohtuu pian, mitä
ammattikuntaa liiton pitäisi
edustaa.

Valmistuvan hotellin katolta avautuu huikea näköala tunturimaisemaan.

Paikallinen sopiminen ja TIKLIn jäsenkirje
PAAVO

Tieto-

HOL I

ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry
lähetti 3.3.2009 jäsenyrityksilleen kirjeen, jossa korostettiin työnteon joustavuutta
alan taantumasta selviämisen
keinona. Sähköasennustoimialan työehtosopimus tarjoaa TIKLIn mukaan useita
mahdollisuuksia paikalliseen
sopimiseen, jolla työtä saa-

daan tuottavammaksi.
Sähköliitto on puheenjohtajansa Martti Alakosken myötä allekirjoittanut
kyseisen kirjeen ja tukee siten TIKLIn ajatuksia.
Mistä kirjeessä käytännössä
oikein on kyse, talotekniikka-alan vastaava työehtoasiamies Keijo Rimmistö?
- Sähköliiton perusajatus
on se, että paikallinen sopiminen ei tarkoita siihen
pakottamista tai palkkojen

alentamista. Kysymys on asioista, joilla työtä voidaan nopeuttaa tai helpottaa, jolloin
sekä yritys että työntekijä
hyötyvät sopimuksesta, Rimmistö painottaa.
Rimmistö muistuttaa, että
talotekniikan työehtosopimuksen yksi oleellinen osa
eli henkilökohtainen palkanosa HPO neuvotellaan jo
nyt aina paikallisesti.
- Se ei ole toiminut kaikkialla, ei varsinkaan pienissä

yrityksissä, minkä vuoksi valtakunnansovittelija laati sopimukseen tietyn minimin,
joka toteutuu kaikissa yrityksissä, tarvittaessa vaikka oikeusteitse, Rimmistö selventää.
HPO on palkkaryhmissä
S-1 siten vähintään 38 snt/h
ja palkkaryhmissä 2-5 vähintään 48 snt/h. Sopimuksen mukaan HPO nousee
1.10.2009 lähtien 48 ja 58
senttiin.
- Valtaosassa yrityksistä

HPO:sta kyetään kuitenkin
sopimaan, jolloin summat
ovat näitä suurempia. Haluaisiko kukaan luopua tällaisesta, paikallisesti sovitusta
aikatyön perustuntipalkan
päälle tulevasta palkanlisästä? Tuskinpa kukaan, jolloin
ei myöskään pitäisi olla esteitä sopia joistakin muistakin
asioista paikallisesti, kunhan
työehtosopimuksen määräyksiä vain noudatetaan, Keijo
Rimmistö ohjaa.

Paikallinen
sopiminen:
 Työehtosopimuksen mukaan järjestäytynyt
työnantaja ja työntekijät
voivat sopia keskenään asioista toisin kuin TES:ssa, ei
kuitenkaan työntekijöiden
kannalta sitä heikommin
ehdoin. Toisin sopimisen
mahdollisuus on erikseen ilmoitettu TES:ssa.
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Sininen kirja nousi seminaarin päärooliin

Yleissitovuus
edelleen
voimassa
RIITTA

KALL I O

 Talotekniikan pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen yhteinen
seminaari Tampereella sähköistyi silminnähden, kun
ennen aloituspäivän lounasta tuli tieto, että alan työehtosopimus ei enää olisikaan
yleissitova.
Tampereen Rosendahliin
kokoontunut yli satahenkinen seminaariyleisö sai tilanteen pohdittavakseen, kun
vastaava työehtoasiamies
Keijo Rimmistö välitti saamansa viestin kuulijoille.
- Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on ilmoittanut, että

sähköasennusalan työehtosopimus ei ole yleissitova, Rimmistö tiedotti tylyn uutisen.
Yt-lain kiemuroita esitellyt
Sähköliiton lakimies Tero
Heiniluoma pääsi kesken luentonsa tuoreeltaan puntaroimaan päätöksen vaikutuksia alan työehtoihin.
- Päätös ei ole vielä lainvoimainen, joten yleissitovuus
on voimassa.

Päätöksestä
valitetaan
- Tulemme valittamaan ratkaisusta. Lainvoimainen päätös työtuomioistuimesta saataneen muutaman kuukauden kuluttua. Siihen saakka
tilanne on ennallaan, toteaa
myös Sähköliiton puheen-

johtaja Martti Alakoski.
Hän muistuttaa, että työrauhavelvollisuus on edelleen voimassa. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry:n jäsenyritysten
on edelleen noudatettava
voimassa olevaa työehtosopimusta. Sama koskee myös
niitä työnantajia, jotka ovat
tehneet Sähköliiton kanssa
erillissopimuksen.
- Järjestäytymättömien työnantajien osalta voidaan todeta, että vakiintuneesta
käytännöstä, yleissitovan
työehtosopimuksen noudattamisesta on tullut työsopimuksen osa, ja sillä perusteella työehtosopimusta on edelleen noudatettava, Alakoski
painottaa.

Ei-toivottu tilanne

Esa Larsén pelkää alan pirstoutumista, ellei saada aikaan tällä
hetkellä eri työehtosopimusten
piiriin kuuluvia sähkö- ja teleasennusalan töitä kattavaa
yleisitovaa TES:iä.

Seinäjoen pojat, Marko Haapanen ja Mikko Kopra luottivat siihen, että yleissitovuus saadaan pidettyä vastaisuudessakin.

”Yleissitovuuskriisi” vei niin
tarkkaan seminaarilaisten
mielenkiinnon, että ylitarkastaja Sari Wulffin mainio luento kulukorvausten
verotuksesta ei saanut ansaitsemaansa mielenkiintoa.
Se sijaan työnantajapuolen
puheenvuoroja kuunneltiin
tavallista herkemmällä korvalla.
Ari Luodes kaipasi perinteistä raskaan työehtosopimuksen yksinkertaistamista.

vas am a
Liittoon kannattaa
kuulua - varsinkin
juuri nyt!

Hannu Helminen, Seppo Fahlström ja Keijo Rimmistö puntaroivat uutta tilannetta.

Seminaarissa vieraillut
Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton (STUL:in) johtaja Esa
Larsén toivoi koko sähköalalle kattavaa, yleissitovaa
työehtosopimusta, joka kohtelisi niin työntekijöitä kuin
yrityksiäkin tasapuolisesti ja
oikeudenmukaisesti.
- Yleissitovuuden poistuminen ei ole työnantajienkaan
kannalta toivottava tilanne. Kaikkien kannalta olisi
hyvä, jos käytössä olisi kohtuullinen työehtosopimus,
joka kohtelisi yrityksiä ja
työntekijöitä tasapuolisesti.
Sen pitäisi olla rakenteeltaan
selkeä, jolloin sen noudattaminen ei teettäisi turhaa hal-

linnollista työtä, kuten nykyinen hankalasti tulkittava
”sininen kirja”, ja myös sen
noudattamista olisi helpompi
valvoa, Larsén linjasi.
Myös Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliiton
(TIKLI:n) asiamies Ari Luodes kaipasi asennusalalle uudenaikaisempaa työehtosopimusta.
- Nyt olisi hyvä hetki modernisoida alan TES, jonka
pohja on liki sata vuotta vanha. Aikatöissä sininen kirja
on turhan monimutkainen
luettava. Kiinteisiin urakkatöihin sen sääntöjä voisi
edelleen soveltaa, Luodes
pohti.

- Huonona aikana kannattaa
kuulua liittoon, Jari Saarinen
vakuutti.

- Jos alan työehtosopimus ei
ole yleissitova, kannattaako
enää edes kuulua liittoon,
tuskaili joku seminaarilaisista.
Tuskailija sai vastauksen
monesta suusta.
- Liittoon kannattaa kuulua varsinkin juuri nyt; yhtenäisyydessä on voimaa, Keijo
Rimmistö vakuutti.
Hän sai tukea näkökannalleen muun muassa ylöjärveläiseltä luottamusmieheltä
ja edustajiston jäseneltä Jari
Saariselta.
- Hyvänä aikana ei ole
niin tärkeää kuulua liittoon,
mutta tällaisessa tilanteessa
liitosta on erityistä hyötyä,
Saarinen vakuutti.
Hänen porilainen kollegansa, Olkiluodossa asennusvalvontaa tekevä Raimo
Härmä puolestaan arvioi,
että todennäköisesti tilanne
pysyy pitkään aivan ennallaan ja mihinkään hysteriaan
ei ole aihetta.

Ajankohtaiskatsauksen liiton toimintaan luonut puheenjohtaja Martti Alakoski
muistutti, että monilla on
myös turvanaan työsopimus,
jossa noudatettava TES on
mainittuna.
Kaksipäiväisen seminaarin
loppuosa oli omistettu ajankohtaisille työsuojeluasioille.
Niitä esitteli vastaava työehtoasiamies Veijo Korhonen.
Lisää työsuojeluasiasta seuraavassa numerossa.
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Sähköliiton
työehto asiamiehet
vastaavat
tarvittaessa
yleissitovuutta
koskeviin
kysymyksiin.

Työsuojeluvaltuutettu Heikki Artamo ja pääluottamusmies Tero
Eklund Turun Sähkötukusta arvioivat, että TES:in yleissitovuuden
menetys on työnantajille pahempi asia kuin työntekijöille. – Jos
alalla ei ole selviä pelisääntöjä,
hinnoittelu vaikeutuu ja meno
muuttuu villiksi.

LI I TTO S I H TE E R I N

LI N K KI

Yleissitovuus haaste säköasennusalalle
TIMO

P UNKKI

 Samaan

aikaan kun
sähköasennusalan työttömyys on rajussa kasvussa,
saapui yllättävä ilmoitus talotekniikka-alan sähköasennustoimialan työehtosopimuksen yleissitovuuden menettämisestä.
Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on päätöksellään
todennut, ettei sähköasennusalan ”työehtosopimus ole
työsopimuslain 2 luvun 7§:n
1 momentissa tarkoitetulla
tavalla edustava eikä siten
yleissitova”.
Yleissitovuudestahan johtuu, että työnantajien on
noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisella
alalla edustavana pidettävän
työehtosopimuksen määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista
ja työoloista, jotka koskevat
työntekijän tekemää tai siihen lähinnä rinnastettavaa

työtä. Tämä määräys työsopimuslaissa on velvoittanut
kaikkia sähköasennusalan
toimijoita noudattamaan
työehtosopimusta yleissitovuuden kautta.
Kun työsopimuslakia uusittiin vuonna 2001, oli tarkoitus, että lain tietyillä laissa
määrätyillä säännöksillä täsmennettäisiin ja täydennettäisiin työehtosopimusten
asemaa lähinnä järjestäytymättömien työnantajien
palveluksessa olevien työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehtojen turvaajana.
Mielestäni asiakokonaisuutta on tarkasteltava tästä
työsopimuslain perustelusta
lähtien.

Mikä on
muuttunut?
Vahvistamislautakunnalle on
annettava tieto uuden työehtosopimuksen solmimisen
jälkeen sopimuksesta ja siihen sidotuista jäsenyritysten
ja työntekijöiden määrästä.

Myös Sähköliitto antaa
lautakunnalle sopimusalajäsenten ja liityntäsopimuksien
jäsenten määrät. Ilmoitetuissa tiedoissa on tapahtunut
pientä muutosta.
Sähköasennustoimialan
työehtosopimuksen työntekijämäärä on noin 9 200. Alan
työntekijämäärä on kasvanut
noin 750 asentajalla ja samaan aikaan on TIKLI:n sähköasennusalan jäsenyritysten
asentajien määrä pudonnut
noin 540 asentajalla. Soveltamisalassa tai sopimuksen
osapuolissa ei ole muutosta
tapahtunut.
Kun luvuilla arvioidaan
yleissitovuutta, ei tilastollista edustavuutta niistä saada.
Vaikka TIKLI:n toimitusjohtaja Harri Hietala on useasti esittänyt kantanaan, ettei
yleissitovuus ole matematiikkaa, on asiasta edelleen oltava toista mieltä.
Työsopimuslain perusteluissa todetaan, että ”uusien
kriteerien tarkoitus on, että

päätökset yleissitovuudesta
voitaisiin mahdollisimman
laajasti perustaa työehtosopimuksen kannalta merkitykselliseen tosiasia-aineistoon”.
Nyt tapahtuneessa päätöksessä on siten korostunut matematiikan osuus.
Tarkastelussa on ilmeisesti
jäänyt vähemmälle huomiolle ”asianomaisen alan työehtosopimustoiminnan vakiintuneisuus, alan yleinen
järjestäytymisaste työnantaja- ja työntekijäpuolella sekä
työehtosopimusten yleissitovuuden tavoite järjestäytymättömien työnantajien
työntekijöiden työnteon vähimmäisehtojen laajana turvaajana” (HE 157/2000).
Asennusalan sopimus on
varmasti vakiintunut ja alan
järjestäytymisaste työntekijäpuolella on korkea, mutta
turvaako nyt tehty päätös yli
6 400 sähköasentajan työnteon vähimmäisehdot lain
tarkoittamassa hengessä?
Työnantajapuolen sisäisis-

tä ristiriidoista kärsivät taas
syyttömät, eli sähköasennusalan työntekijät.

Miten eteenpäin?
Vaikka vahvistamislautakunnan päätös on tullut, ei se
ole vielä lainvoimainen, eikä
siten vielä voimassa. Lautakunnan päätöksestä voi valittaa, ja tämän Sähköliitto
tulee tekemään. Seuraavaksi
asiaa käsitellään aikanaan
työtuomioistuimessa. Vasta
sen päätöksen jälkeen yleissitovuuspäätös saa aikanaan
lainvoimaisuuden.
Sähköasennusalan järjestäytyminen työntekijäpuolella on korkea. Syyttävä sormi osoittaakin työnantajiin.
Asennusalan yritysten
kiinnostus TIKLI:n jäsenyyteen ei ole kovinkaan mairittelevaa, ja tästä syystä mahdollinen yleissitovuus joko
säilyy tai menetetään.
Työnantajien pitäisikin
tässä tilanteessa yhdistää
voimansa, sillä muuten seu-

raukset koko alalle ovat arvaamattomia. Sähköliitto on
valmis tekemään sähköasennusalan sopimukseen niitä
muutoksia, joista viime sopimuskierroksella on allekirjoituspöytäkirjassa sovittu.
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Työttömyys riesana
– työttömyyskassa
turvana
TEKSTI
MARGIT NURMIKOLU
KUVA PAAVO HOLI

Taantuma on ylettänyt lonkeronsa myös Sähköalojen työttömyyskassaan.
Tämän vuoden ensimmäisen
vuosineljänneksen tilastot
ovat karua kerrontaa: ansioturvaa saavia työttömiä on
38,8 prosenttia enemmän
kuin viime vuonna samana
ajankohtana.

Viiden viikon jono
Päivärahaa on maksettu
vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 1 962
työttömälle, mikä on 548
henkilöä enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.
Lisäksi 489 työtöntä odottaa
rahojaan.
- Tammi-maaliskuun aikana on tullut noin 1 000 hakemusta enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.
Työttömyysaste on noussut
5,2 prosentista 6,9 prosenttiin, työttömyyskassan johtaja Maarit Tenlenius laskee.

Hän toteaa, että viime vuonna tähän aikaan ei ollut
ruuhkaa, ja työttömyyskassassa oltiin päivän tasalla käsittelyajoissa.
- Nyt meillä on viiden viikon jono alkavien päivärahahakemusten käsittelyssä
ja soviteltavien päivärahahakemusten käsittelyaika on
venynyt kolmeen viikkoon,
Maarit Tenlenius kertoo.

Puhelinpäivystystä
pakko rajoittaa
Työttömyyskassassa on tehty
säännöllisesti ylitöitä. Hel-

potusta ei kuitenkaan ole
näkyvissä, ja henkilökunnan
kesälomat painavat päälle.
Työttömyyskassan toiminnan määräävät lait ja asetukset, jotka ovat usein monimutkaisia ja vaativat täydellisen paneutumisen asiaan,
ettei virheitä ja ikäviä takaisinperintöjä syntyisi.
- Puhelimet ovat soineet
ymmärrettävästi taukoamatta, ja ihmiset ovat vihaisia ja
turhautuneita, kun rahoja ei
kuulu. Meidän on ollut kuitenkin pakko rajoittaa puhelinpäivystysaikaa arkisin

klo 9.00–11.00 välille, jotta
kassan henkilökunta pystyisi käsittelemään hakemuksia
tehokkaasti ja jäsenet saisivat
rahat mahdollisimman nopeasti, Maarit Tenlenius toteaa.

Teollisuudessa
kaikkein eniten
työttömyyttä
Eniten työttömyys on koetellut vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana Sähköliiton jäseniä teollisuusaloilla,
joilla on alkuvuodesta ollut
peräti 77,1 prosenttia enem-

män ansioturvaa tai koulutustukea saavia työttömiä
kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Toiseksi
heikoimmin on mennyt tietoliikennealalla, jossa työttömiä on ollut 64,2 prosenttia
enemmän. Talotekniikassa
vastaava luku on 33,3 prosenttia. Energia-alalla sen sijaan työttömyys on laskenut
2,7 prosenttia.
- Energia-alan luvut ovat
silkkaa tilastoa: tilanne ei ole
muuttunut parempaan viime vuodesta. Jotakin pientä
heittoa alalla saattaa tehdä

i

Kun henkes
on muillekin
kallis.

www.henkikulta.fi

Vakuuta perheesi tulevaisuus.
Kysy lisää Turvan Henkikulta -vakuutuksesta ja liittosi vakuutuseduista.
Soita 01019 5110 tai poikkea toimipisteessämme.

Testaa henkikultasi osoitteessa www.henkikulta.fi

Kuolemanvaravakuutuksen myöntää Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola ja
tapaturmavakuutukset Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva.
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Ohjeita työttömyystilanteessa
Käy henkilökohtaisesti
ilmoittautumassa työvoimatoimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä/työttömyyspäivänä.
Työnantaja tekee lomautetuista työvoimatoimistoon
(TE-toimisto) niin sanotun
ryhmäilmoituksen vain, jos
lomautettuja henkilöitä on
vähintään kymmenen. Varmista työnantajaltasi, kuinka monta muuta työntekijää
työpaikaltasi lomautetaan ja
tekeekö työnantaja ryhmäilmoituksen.

Työnantajan tulee antaa lomautetulle kirjallinen lomautusilmoitus vähintään 14
vuorokautta ennen lomautuksen alkamista. Lomautusilmoituksessa tulee olla myös
lomautetun allekirjoitus ja
tiedoksisaantipäivämäärä.
Ansiopäivärahahakemuksen saat työvoimatoimistosta (TE-toimisto) tai netistä
www.sahkoliitto.fi > Työttömyyskassa > Lomakkeet tai
www.tyj.fi > Lomakkeet.

Liitä hakemukseen palkanlaskijan allekirjoittama palkkatodistus ja kopio lomautusilmoituksesta. Lue hakemuksen täyttöohjeet huolellisesti
ja tarvittaessa toimita hakemuksen mukana muut tarvittavat liitteet.

kausityöttömyys sekä yritysten välinen kilpailu, joka
aiheuttaa muutoksia markkinaosuuksissa, Sähköliiton
energia-alan työehtoasiamies
Markku Vuoti toteaa.

on peruspäivärahaa vastaava
osuus ja loput maksaa työttömyysvakuutusrahasto.

150 000:een. Suhteellisesti
miesten työttömyys on kasvanut 31,4 prosentilla ja naisten
vastaavasti 4,2 prosentilla.
Mielenterveyden keskusliiton huhtikuun tiedotteessa todetaankin, että miesten
työttömyyden kasvuun on
varauduttava myös mielenterveystyössä.
Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtaja Pekka
Saurin mukaan 1990-luvun
suurtyöttömyyden kokemusten perusteella miehet selviytyvät työttömyydestä keskimäärin naisia huonommin.

Kassan talous
hyvällä mallilla
Jäsenten ei kuitenkaan tarvitse ainakaan vielä olla
huolissaan työttömyyskassan
korvauskyvystä. Sähköalojen
työttömyyskassan talous on
hyvällä mallilla. Kassan omalla vastuulla on 5,5 prosenttia
etuusmenoista. Valtion osuus

Miesten
työttömyys
noussut
Tällä hetkellä Suomessa on
työttömiä eniten miehisillä
aloilla, kuten teollisuus-, rakennus- ja kuljetusaloilla.
Muutos viime vuoden alkukuukausista tämän vuoden helmikuun loppuun on
ollut dramaattinen: työttömien miesten määrä Suomessa on noussut 114 000:stä

Esimerkkejä tarvittavista
palkkatiedoista:
•Liitä palkkatodistus vähintään 43 työssäoloviikolta
(jos et ole saanut päivärahaa
vuonna 1997 tai sen jälkeen)
TAI 34 työssäoloviikolta (jos

www.turva.fi

olet saanut päivärahaa vuonna 1997 tai sen jälkeen).
•Muista tarkistaa palkkatodistuksesta, että siihen on
merkitty mahdolliset palkattomat ajanjaksot (lomautus,
vanhempainloma, palkaton
virkavapaa tai palkaton sairasloma). Tarkista myös, että
palkkatodistuksessa on palkanlaskijan allekirjoitus ja
puhelinnumero.
•Kun kyse on työsuhteen
päättymisestä, tarkista että
palkkatodistukseen on merkitty eriteltynä lomaraha ja

Saurin mukaan masennuksen, alkoholisoitumisen ja
syrjäytymisen riski oli 90-luvullakin miehillä selvästi
naisia suurempi.
Miesten työttömyyden kasvusta aiheutuvat mielenterveysongelmat tulisikin nyt
ottaa huomioon entistä paremmin myös työvoimapoliittisia toimia suunniteltaessa.

mahdollinen lomakorvaus.
Myös muut mahdolliset ylimääräiset palkkiot tai rahaerät, jotka on maksettu
työsuhteen päättyessä, tulee
ilmoittaa eriteltynä todistuksessa.

•Jos teet osa-aikatyötä, hae
päivärahaa neljältä kalenteriviikolta tai kalenterikuukausittain ja liitä mukaan
palkkatodistus. Muista merkitä tehdyt työtunnit hakemukseen!

•Voit lähettää ensimmäisen
hakemuksen kahden kalenteriviikon ajalta lomautuksen/työttömyyden alkamisesta ja sen jälkeen neljältä
kalenteriviikolta jälkikäteen
hakemuksen päättyessä sunnuntaihin.

•Mikäli työnantajasi maksaa
sinulle lomautuksen aikana esimerkiksi pekkasia tai
pitämättömiä lomapäiviä,
muista ilmoittaa niistä jatkohakemuksessasi ja liittää
palkkatodistus hakemuksesi
liitteeksi.

KASSAN PALVELUAJAT
OVAT MUUTTUNEET!
Kassassa on tällä hetkellä ruuhkaa,
joten ensimmäisen hakemuksen käsittelyaika
on noin 5 viikkoa hakemuksen saapumisesta lukien.
Puhelintiedustelut arkisin klo 9.00 – 11.00,
puh. (03) 252 0300

MUISTA PITÄÄ
TYÖNHAKU VOIMASSA!
Lisää työttömyydestä sivulla 23.
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Ketteryyttä kaikissa toimissa

Agility
palkitsee
ohjaajan ja
koiran

T E KSTI
J ARMO

SEP P ÄL Ä

KUVAT
HANNU

MIET T I NE N

Oulunsalolainen Kirsi Yliruokanen työskentelee
DNA-Palvelut Oy:n teknisessä asiakastuessa, harrastaa agility-koirakilpailuja ja
toimii ammattiosastonsa puheenjohtajana. Sattumaa tai
ei, näissä kaikissa vaaditaan
palvelu- ja ohjauskykyä, tilannetajua, ketteryyttä ja
kärsivällisyyttäkin. Mutta
kaikki tehtävät ovat myös
erittäin palkitsevia.
Agility vie
ympäri Suomen
Agility eli koirien esteratakilpailu on Kirsin ja hänen
miehensä Jukan yhteinen
harrastus. Heillä on neljä
shetlanninlammaskoiraa,
joista kolme eli Macy, Nelli
ja Taika kilpailevat aktiivisesti. Monet kilpailut käynyt
konkari, 12-vuotias Minni on
jo ”eläkkeellä”.
Pariskunnan kesäviikonloput kuluvat koirien koulutuksessa tai osallistumalla
agility-kisoihin eri puolilla
Suomea. Yleensä sekä Kirsi

että Jukka suorittavat radan
läpi yhdessä omien koiriensa
kanssa.
Harrastuksen parissa Yliruokasille on muodostunut
myös laaja tuttavaverkosto.
Kilpailumatkoilla voidaan
puolin ja toisin majoittua
koiraharrastajien kotona ja
vaihtaa kuulumisia koirista
ja lajin ajankohtaisista asioista laajemminkin.

Kuntoilu ja
matkailu
pitävät vireessä
- Agility on hyvin liikunnallinen ja rentouttava harrastus.
Ohjaajan yleiskunto pitää
olla kohtalainen, jotta jaksaa
juosta ja touhuta. Työasiat ja
muutkin pohdittavat jäävät
kyllä pois mielestä siinä vaiheessa, kun keskittyy koiran
kanssa harjoitteluun tai kilpailemiseen, Kirsi kertoo.
Oulun Koirakerho järjestää
ohjattuja agility-harjoituksia
kerran viikossa jokaiselle ryhmälle, ja ryhmiä on esimerkiksi kuluneella talvikaudella
ollut 16. Sen lisäksi hallissa
voi harjoitella myös omalla
ajalla. Omien harjoitustensa
lisäksi Kirsi ja Jukka kouluttavat lajin jatkoryhmää.
Koiraharrastukseen liittyen

Kirsi harrastaa myös jumppaa
ja muuta liikuntaa. Muille
säännöllisille harrastuksille
ei juuri aikaa jääkään.
- Toinen yhteinen harrastus meillä on matkailu. Silloin jätämme koirat tuttavalle hoitoon ja matkustamme
kahdestaan johonkin mukavaan kohteeseen, Kirsi ja
Jukka kertovat.

Kova harjoittelu
palkitaan kisoissa
Kokenut kilpailukoira on oppivainen, virkeä ja erittäin
innostunut lajiinsa. Näilläkin huippu-urheilijayksilöillä
on kuitenkin luonne-eroja:
Yksi on ennen kilpailua viileän rauhallinen, toinen taas
ei millään malttaisi pysyä paikoillaan.
Jukka Yliruokasen mukaan
agility-koiralta vaaditaan
lähtönopeutta, kestävyyttä,
voimaa ja ketteryyttä. Niinpä
säännöllinen lihashieronta
on niille välttämätöntä. Koiria käytetään myös ahkerasti
peruskuntolenkeillä. Menestyminen edellyttää koiralta
hallittavuutta, hyvää kuntoa, toimintakykyä ja hyvää
yhteistyötä ohjaajan kanssa.
Nopeimmin ja vähimmillä
virheillä radan selvittänyt

voittaa.
- Kilpailutilanteessa koiran
liike ei saa pysähtyä, ja niin
koiran kuin sen ohjaajankin
on oltava tarkkaavainen ja
osattava ennakoida radan
tehtävät. Hyvä kilpailusuoritus on onnistuneen yhteistyön tulos, Jukka mainitsee.
Kirsi ja Jukka kiertävät koiriensa kanssa varsin ahkerasti kilpailuja eri puolilla Suomea. Maaliskuussa kilpailut
olivat Kikan Tallin maneesissa Siilinjärvellä, jossa kisajärjestelyistä vastasi paikallinen,
270-jäseninen agility-seura
Hukka-Putki ry. Kilpailuihin
osallistui eri sarjoissa yhteensä yli 80 koiraa.

Asiakastuki
auttaa aina
Kirsi Yliruokanen työskentelee DNA-Palvelut Oy:n
teknisessä asiakastuessa Oulussa. Yksikössä on yhdeksän
henkilöä, joista viidellä, kuten Kirsillä, on Sähköliiton
työsopimus. Tehtävinä ovat
esimerkiksi yritysasiakkaiden
vikailmoitusten vastaanotto
ja verkonvalvonnan neuvonta.
Kirsi Yliruokanen on myös työosastonsa luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu.

Aikaisemmin Kirsin työnimike oli käyttökeskusoperaattori, mutta työnkuva on
edelleen melko samanlainen.
Hän on tullut laskentamerkonomina Oulun Puhelin
Oy:hyn asiakaspalvelutehtäviin vuonna 1996. Lisäoppia
on tullut monien teknisten ja
muiden kurssien lisäksi koko
ajan työn ohella, ja työtä tekemällä on oppinut paljon.

Agilityssa liikuntaa saavat niin
isäntä kuin koirakin. Jukka Yliruokanen ja shetlanninlammaskoira
Nelli vauhdissa.

- Pidän työstäni, siinä on
paljon kiinnostavia asioita,
ja palvelutehtävissähän me
olemme: Asiakas soittaa ja
haluaa apua, kun esimerkiksi
nettiyhteys ei toimi. Ihan mukavalta se tuntuu, kun yhteys
voidaan vaikkapa etäohjeilla
saada kuntoon ja asiakas on
tyytyväinen palveluun.

vas am a
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Jukan ja Kirsin shetlanninlammaskoirat osallistuvat mini 3 -luokkaan, jossa koiran säkäkorkeus
on alle 35 cm.

Asiakastuessa tehdään kaksivuorotyötä siten, että kaksi
viikkoa tehdään aamuvuoroa
klo 7.30–16 ja viikko iltavuoroa klo 14–22.
Jukka Yliruokanen työskentelee tietoliikenneasiantuntijana eli tietoliikenneverkon
ylläpitäjänä samassa yhtiössä.
Hän toimi aluksi asentajana
ja aloitti nykyisissä tehtävissään viitisen vuotta sitten.

Edunvalvontaa...
Kirsi aloitti Tietoliikenne- ja
informaatiotekniikka osasto
167:n puheenjohtajana tämän vuoden alusta. Ennen
puheenjohtajan tehtäviä Kirsi on ollut osaston hallituksen
jäsenenä jo monta vuotta.
Osastossa on noin 200 jäsentä, he ovat pääosin DNA
Palvelut Oy:n, Empower
Oy:n, Relacom Finland Oy:n
ja Eltel Networks Pohjoinen
Oy:n tietoliikenneammattilaisia.
- On mukavaa tavata saman työpaikan ja saman alan
ihmisiä myös vapaa-ajalla. Jäsenet voisivat toki osallistua
tilaisuuksiin hieman nykyistä aktiivisemmin, kun erilaisia tapahtumia järjestetään.
Kun saman osaston jäseniä
on noinkin monessa eri yrityksessä, osaston toimintaa
ja tapahtumia on toki hiukan
vaikeaa markkinoida. Lisäksi
osa jäsenistä on nyt työpaikoistaan lomautettuina, mikä
vaikuttaa aktiivisuuteen, Kirsi pohtii.

...ja yhdessäoloa
Kirsi Yliruokasen mukaan
valtakunnallisten asioiden
osalta kentän ääni tuntuu
olevan sellainen, että liittoja
ei ehkä pitäisi yhdistää. Jatkossa siis näemme, miten tilanne lopulta kehittyy.
- Ay-toiminta on edunvalvontaa, ja osaston vuosikokoukset pidetään yleensä
erillisinä tapahtumina. Ammattiyhdistys on aktiivitoimijoille myös yhteiskunnallinen harrastus ja mahdollisuus
sosiaalisiin tapaamisiin, hän
kertoo.
Esimerkiksi Katinkullan
perheretkellä oli tänä vuonna mukana noin 40 henkilöä,
ja suosituimpina vuosinaan
tapahtuma on kerännyt mukaan lähes 100 osallistujaa.
Osaston suunnitelmissa on
lisäksi tehdä keväällä retki
Tallinnaan. Yleensä myös
pikkujoulut vietetään muualla kuin kotipaikkakunnalla
eli esimerkiksi Levillä tai Rukalla.

Agility eli ketteryys
 Agility -radalla on
yleensä noin 20 estettä, joista vähintään seitsemän on
tavallisia hyppyesteitä. Muita voivat olla keinu, puomi,
muuri, rengas, pöytä ja tun-

neliesteet. Ohjaajat pääsevät tutustumaan kilpailurataan ennakolta. Kilpailun
voittaa radan nopeimmin ja
virheettömimmin selvittänyt koira.

Agilityssä kilpaillaan luokissa maxi, medi ja mini.
Suosituimpia koirarotuja
ovat bordercollie, borderterrieri ja shetlanninlammaskoira. Kilpailemassa ja

harrastamassa on myös harvinaisempia rotuja, kuten
tanskandoggi ja leonberginkoira.
Agility tuli lajina Suomeen 1986, ja ensimmäiset

viralliset kilpailut järjestettiin 1987. MM-kisat on järjestetty Suomessa vuonna
2000 ja 2008.
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Tässä on työkokemusta reilusti
yli 150 vuotta! Vasemmalta Pauli
Oinonen, Hannu Puoskari, Pasi
Parviainen, Risto Kallinen ja Viljo
Lehikoinen.

- Siellä pitää melkein vaakatasossa sitoa reunoja. Se käy
vartalolle melko lailla, Pasi
Parviainen toteaa. Eikä nostokoriautoja saa viedyksi läheskään joka paikkaan.
Suunnittelupuolella homma on sen sijaan monipuolistunut. Vaikka toimistotyötä on nykyisin lisääntyneen
lupamenettelyn ja muunkin
työnkuvan muutoksen takia
enemmän kuin ennen, tuntuma maastoon säilyy edelleen.

Näppituntumalla
yön pimeydessä
TEKSTI JOHANNA
WESTERSUND
K U VAT
JAAKKO KILPIÄINEN

 Pohjois-Karjalan
Sähkön verkonrakennusyhtiön Enerken asentajakunta
on uusiutumassa. Työntekijöistä jää lähivuosina eläkkeelle kolmannes. Heille on
kertynyt vuosikymmenten
raskaassa työssä roppakaupalla hiljaista tietoa, jota ei parane päästää miesten mukana
ulos talosta.

20 000 km
sähköverkkoa
Vanhan kaartin sähköverkkotyöläiset ovat olleet rakentamassa ja suunnittelemassa
Pohjois-Karjalan Sähkön
(PKS) parinkymmenen tuhannen kilometrin pituista
verkostoa. Juukalaiset Hannu Puoskari, Risto Kallinen, Viljo Lehikoinen ja
Pauli Oinonen tulivat taloon
jo 60-luvulla.
- Tulin alalle metsästä suoraan, kertoo vuonna 1963
työsarkansa sähkön parissa
aloittanut Hannu Puoskari.
- Oltiin isäukon kanssa sinä
mahottomana itikkakeväänä
tekemässä pölliä. Isä sanoi,
että PKS:ään pääsisi kuulemma kesäksi töihin. Minä siihen, että huomenna lähetään
kysymään.

Kun isä ja poika menivät
piirimiehen juttusille, tämä
kysyi, pääsisivätkö miehet jo
seuraavana päivänä töihin.
- Mutta hän ei luvannut
hommia kuin kesäksi. Tässä
kesätyössä olen sitten ollut
pikkusta vaille 46 vuotta.
Kollegojen tarinat ovat
alalle tulosta ovat samantapaisia. Kuusikymmenluvulla
tarvittiin paljon työntekijöitä, kun syrjäkylät olivat vielä
ilman sähköjä.
- Jumalaton pakkastalvi
1965 - 66 jäi kyllä mieleen,
Risto Kallinen muistelee.
- Silloin ei firma vielä tarjonnut lämpöhaalareita.
Meillä oli työvaatteina teryleenihousut, joilla ei ilennyt enää tansseihin mennä.
Tiukatkin ne olivat kuin
mitkä, ei niihin välihousuja
mahtunut, Hannu Puoskari
nauraen kertoo.

Remmikenkätyöskentelyä
Työ oli rankkaa, mutta vaihtelevuutta ei puuttunut.
- Tämän päivän verkonrakentajilla on huomattavasti
yksipuolisempaa. Niin kuin
pojat sen sanovat: nykyään
touhu on pelkkää remmikenkätyöskentelyä eli tolpassa
kiipeämistä, pääluottamusmiehenäkin kauan toiminut
Hannu Puoskari muistuttaa.
90-luvun alussa sisäasennuspuolelta verkonrakennushommiin siirtynyt nykyinen

pääluottamusmies Pasi Parviainen on tarkkaillut viime
vuosien ulkoistamiskehitystä
mietteliäänä.
- 90-luvun notkauksessa
työnantaja työllisti meidät
niin, että linjat ruvettiin raivaamaan itse ulkopuolisten
urakoitsijoiden sijaan. Kolme kesää minäkin raivasin
urakalla työkaverin kanssa.
Kun lama alkoi hieman
hellittää, työtehtäviä ruvettiin ulkoistamaan isolla kädellä. Uusia asentajia ei palkattu vuosikausiin.
- Tänne Juukaan ei otettu
kolmeenkymmeneen vuoteen ketään, vuonna 1973 on
kaksi nuorinta meille tullut,
Pauli Oinonen huomauttaa.
Mittarien luku ja kalustaminen on jäänyt pois sähköverkostoasentajien työnkuvasta. Nykyään heille on jäänyt vain työn raskain osuus:
johtojen veto, kiristäminen
sekä kytkeminen.

Työt ovat
muuttuneet
Pylvään nokassa kiikkuminenkin on muuttunut vaativammaksi. Takavuosina
johdot olivat ohuita ja vaihdevälit nykyistä lyhyempiä.
Tämän päivän rakentajia
johtojen järeys ja pylväiden
taso-orret rassaavat. Työasento on enemmän kuin hankala, kun pylvään päässä täytyy
kurkotella 125 sentin päähän
takaviistoon.

Enerken palkkalistoilla vakituisessa työsuhteessa on tällä
hetkellä noin 140 asentajaa.
Vuodesta 2003 taloon on
koulutettu uusia osaajia oppisopimuskoulutuksen avulla. Nyt asentajien keski-ikä
on 46,1 vuotta.
Kokeneille työntekijöille on kertynyt roima määrä
hiljaista tietoa. Se siirtyy oppisopimuskoulutuksessa olijoille Enerken koulutettujen
työpaikkaopastajien avulla,
kertoo PKS:n henkilöstöpäällikkö Outi Tuupainen.
- Työpaikkaopastajat ovat
yritysjohdon ja esimiesten
valitsemia, asenteeltaan esimerkillisiä ja taidoiltaan rautaisia sähköverkostoasentajia.
Jokainen oppilas saa oman
henkilökohtaisen opastajan,
joita yhtiössä onkin jo 40
henkilöä.
Vaativiin verkonrakennustöihin ei ole valmista koulutusta tarjolla.
Oppisopimuskoulutettavat
on löydetty oppilaitosyhteistyön avulla ja Enerkelle on
siten työllistetty viimeisen
viiden vuoden aikana jo 67
uutta osaajaa.

Hilaisen tiedon
siirtoa
Kantapäänkin kautta kertyneen kokemuksen siirtäminen on työnantajalle rahanLeijonanosa verkostosuunnittelija
Viljo Lehikoisen työpäivistä kuluu nykyään tietokoneen äärellä,
mutta onneksi tuntuma maastoon säilyy silti.

arvoinen asia. Paikallistuntemus, maltti ja käytännön
osaaminen ovat etenkin vikoja etsittäessä ja korjattaessa kullan arvoisia.
Kun käytönvalvoja hälyttää varallaolijan töihin, on
yleensä pimeä ja vesisade,
myräkkä tai paukkupakkanen.
- Kysyin usein, että onhan
se tyyny pään alla varmasti
mukavasti, kun kutsuin aikoinaan porukkaa töihin,
Pasi Parviainen veistelee.
Entisaikaan paikallistuntemus oli vieläkin arvokkaampi
taito, kun vikaa etsittiin käsikäyttöisesti. Nykyään käyttökeskuksesta pystytään rajaamaan vika-alue suhteellisen
tarkasti. Silti paikkojen tunteminen lyhentää virranjakelun keskeytymistä vieläkin.
- Olin parturissa tuossa
kymmenen kilometrin päässä, läksin sieltä justiinsa, kun
sähköt meni poikki. Minä
muistin, että erotin on tien
varressa. Ajoin sinne ja soitin
käyttökeskukseen, että jospa
minä aukaisen tästä erottimen, niin saatte Juukaan päin
sähköt takaisin. Sieltä ihmeteltiin, että millä aikaa minä
sinne ampaisin, kun vian havaitsemisesta ei ollut kulunut
kuin minuutti tai pari, Viljo
Lehikoinen tarinoi.

Ei ainakaan
pätkätyötä
Työtä on tehty urakkatahtiin, takavuosina jopa toista
vuorokautta yhteen menoon.
Viime aikoina on onneksi
ruvettu pitämään kirjaa tunneista, ja kun työrupeama
alkaa venyä liikaa, on lähdettävä huilaamaan, Hannu
Puoskari sanoo.
Sen jälkeen riski on liikenteessä. Kun raskaiden ulko-

töiden jälkeen siirtyy lämpimään autoon kotimatkalle,
silmä alkaa väkisinkin luppasta.
Työnantaja on tarjonnut
mahdollisuutta yöpyä lähellä viankorjauspaikkaa ennen
kotimatkaa, joka saattaa olla
pitkäkin, sillä Enerken asentajien toiminta-alueena on
koko Pohjois-Karjalan maakunta. Moni huristelee silti
samoilla silmillä kotipunkkaan asti.
Ihan lähiaikoina eläkkeelle
jäävät Hannu Puoskari, Risto Kallinen ja Pauli Oinonen
ovat elämäntyöhönsä tyytyväisiä. Nyt on hyvä siirtyä
kalastuksen, metsästyksen ja
marjastuksen pariin.
Viljo Lehikoinen seuraa
perässä parin vuoden päästä,
Pasi Parviainen saa vapaaherran päiviä vielä odotella.
- Energiapuolella on ollut hyvä työtilanne. Lomautuksilta on vältytty, Hannu
Puoskari kiittelee. Talotekniikan puolella Juuassa on
mennyt toisin.
Kaikki asennusliikkeet ovat
kaatuneet täältä jo ajat sitten, eikä tielaitostakaan enää
ole. Enerke se vain porskuttaa, Puoskari toteaa.
Ikääntyvien asentajien
työssä jaksaminen on yksi tulevaisuuden haasteista. Kun
kevyemmät työt on ulkoistettu, työtehtävien järjestely
on vaikeaa.
Asentajakunta toivoo, että
kaukoluentaan siirtymisen
aiheuttama mittarien vaihto
olisi sellainen tehtävä, jonka oma ikääntyvä väki voisi toteuttaa. Nuoret vetreät
rakentajat tarvitaan vanhan
sähköverkoston uusimis- ja
kunnostusurakkaan.
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Metalliton

Sievi

ZONE

Sievi Zone Low SBAEP

Sievi Zone S3

Sievi Zone High S3

43-52144-562-09M
36-38 EN ISO 20345: SB A E P
43-52144-563-09M
39-47 EN ISO 20345: SB A E P

43-52140-562-09M
36-38 EN ISO 20345: S3
43-52140-563-09M
39-47 EN ISO 20345: S3

43-52142-562-09M
36-38 EN ISO 20345: S3
43-52142-563-09M
39-47 EN ISO 20345: S3

Sievi ZONE edustaa uusinta turvajalkineteknologiaa.
Täysin metalliton ZONE on turvajalkine, jossa on kaikki
turvaominaisuudet; naulaanastumis- ja varvassuoja sekä
elastinen pohjarakenne.
Kun haluat parasta, valitse Sievi ZONE.
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Sievin Jalkine Oy
Pohjois-Euroopan johtava turvaja ammattijalkinevalmistaja
Puh. (08) 488 11, Fax (08) 488 1200
info@sievi.com, www.sievi.com
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Rakennusmiehet ja
asentajat joutuvat työssään
alttiiksi erilaisille vaarallisille aineille. Yksi pahimmista
haitoista on pöly, joka tavallisuudessaan jää helposti ottamatta huomioon. Jatkuva
pölyssä työskentely saattaa
kuitenkin vaarantaa terveyden.
Rakennuksilla työstetään
usein betonia ja kiveä, joiden
pölytessä ilmaan joutuu myös
kvartsihiukkasia. Kvartsipölyssä vaarallisimpia ovat
kaikkein pienimmät hiukkaset, jotka joutuvat hengityksen mukana keuhkoihin.
Kvartsipöly aiheuttaa muun
muassa keuhkosyöpää.
Haitallisinta
on hienopöly
Ruumiillinen rasitus lisää
pölylle altistumista, koska
silloin hengitetyn ilman ja
myös keuhkoihin joutuvan
pölyn määrä kasvaa. Ponnistellessaan työntekijä alkaa
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myös hengittää suun kautta,
jolloin nenä ei puhdista ilmaa.
Pienistä hiukkasista koostuva pöly, hienopöly, on näkymätöntä ja hitaasti laskeutuvaa. Sen vuoksi pölyävien
työvaiheiden eristäminen
ja pölyn kohdepoisto ovat
erityisen tärkeitä. Ylilääkäri
Panu Oksa Työterveyslaitokselta korostaa myös pölyämättömiä työmenetelmiä.
Hän näkee hyvän työsuojelun ja töiden ennalta suunnittelun pölyn torjunnan
lähtökohtina.
- Hyvä, että asiasta rummutetaan ja että työnjohtajat pitävät huolen siitä, että
jokainen siivoaa oman työpisteensä. Muutos siivoustottumuksiin saattaa tosin tulla
vasta sukupolven vaihtuessa.
Panu Oksa harmittelee sitä,
että tähän saakka pölyn haittavaikutuksia työpaikoilla on
vähätelty; on ajateltu, että
töitä kuuluu tehdä pölyssä.

Talot rakennetaan
pölyssä
Noin 26 000 rakennusalan
työntekijää altistuu työs-

sään kvartsipölylle. Eniten
kvartsipölyssä joutuvat työskentelemään betonityöntekijät, muurarit, apumiehet
ja siivoojat. Kvartsipölylle
altistuvat myös näiden ammattiryhmien läheisyydessä
työskentelevät sähköasentajat, vaikka he eivät itse tee
kaikkein pölyisintä työtä.
Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan reilusti yli
puolet sähköasentajista pitää
pölyä haitallisimpana aineena työpaikallaan.
Korjausrakentamisessa erityisesti betonin piikkaus ja
rakenteiden purkaminen
lennättävät ilmaan kvartsipölyä. Uudisrakentamisessa
seinien ja lattioiden kuivahionta sekä siivoustyö pölyävät
merkittävästi.

Vuosikymmenet
veivät siivoojat
Pääluottamusmies Olavi
Aaltonen Tekmanni Oy:stä
muistaa, että 1980-luvulla
pääurakoitsijan palkkaamat
rakennussiivoojat ja apumiehet olivat työmailla päivittäinen näky.
- Silloin ne olivat koko ra-

kentamisen ajan siellä ja pitivät paikat siistinä. Siivoojat
myös tiesivät, mitkä olivat
sähkömiesten ja muiden ammattimiesten tavaroita; niitä
ei epähuomiossa viety pois.
Nykyisin saattaa tulla jokin
ulkopuolinen partio, joka vie
kaikki romut ja tarpeellisetkin tavarat alas kerroksesta.

Sopimukset
täsmentämään
siivousta
Tällä hetkellä kärkimiehenä
saneeraustyömaalla keskellä
Helsinkiä toimiva Aaltonen
pitää säännöllisen siivouksen
puuttumista erittäin huonona
asiana. Tavallinen olettamus
lienee, että kukin työntekijä
siivoaa omat jälkensä, mutta
silloin törmätään erilaisiin
käsityksiin siivoamisesta.
- Joku siivoaa vaistomaisesti
omat jälkensä, toinen ei. Ulkomailta tulleilla piikkaus- ja
purkuyrityksillä saattaa olla
aivan erilainen siivouskulttuuri. Niitä pitää paimentaa
tiukasti, kotimaiset porukat
ovat siistimpiä. Riippuu myös
urakkasopimuksesta, kenelle
kuuluu esimerkiksi piikkaus-

jätteen vieminen.
Aaltonen muistuttaa, että
talotekniikka-alan työehtosopimuksessa ei ole siivousvelvoitetta. Pikemminkin
päinvastoin. Usein työmaasopimuksissa voi kuitenkin
olla kohta siivouksesta, sen
tasosta ja siitä, mitä siivouksesta maksetaan.
Sähkömiesten roskat ovat
yleensä putkitusputkien lyhyitä tumppeja, kaapelin
kuorintajätettä sekä kaapelinpätkiä ja pakkausjätteitä.

Suojaimet
kelpaavat nuorille
Piikkaus, poraaminen ja hiominen tuottavat paljon vaarallista kivipölyä. Aaltosen
saneeraustyömaalla on lisäksi
asbestia ja jopa kreosoottia.
Aaltonen toteaa pölyssä työskentelemisen olevan niin arkipäiväistä, ettei sen vaarallisuutta useimmiten ajattele.
Työmiehet voivat kyllä jutella keskenään pölyisyydestä,
mutta tavallisesti asia jää siihen. Betonipölyn terveyshaitat eivät ole samalla tavoin
esillä kuin asbestin.
Aaltosen mielestä muo-

Olavi Aaltonen kaipaa rakennussiivoajia takaisin.

viset väliseinät vähentävät
pölyisyyttä työpaikalla hyvin silloin, kun niitä voidaan
käyttää. Hengityssuojaimista
hän toteaa, että 1950-luvulla
syntyneillä niiden käyttö ei
ole selkärangassa.
- Ne samat miehet, jotka
veneilevät ilman pelastusliivejä, työskentelevät ilman
suojaimia. Nuorempi porukka, 1980-luvulla työelämään
tulleet osaavat suojaimia
käyttää.
Aaltosen saneeraustyömaalla Helsingissä voi valita
kahdentyyppisistä hengityssuojaimista ja ne ovat hyvin
kaikkien saatavilla. 

Hieno pöly leijuu pitkään rakennustyömaalla,
vaikka sitä ei aina silmin havaitsekaan.
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Valokeila
rakentamisen
pölyissä
SEIJA

PE NTT I L Ä

 Kuopiossa

tutkitaan
kolmessa uudisrakennuskohteessa rakennusmiesten altistumista pölylle. Pölyisimmät
työvaiheet tutkimuksessa
ovat olleet betonin piikkaus,
ruiskumaalaus sekä tasoitteiden levitys ja hionta. Myös
eristevillojen asentaminen
ja harjalla siivoaminen pölyävät rakennuksilla runsaasti.
Haitallisiksi tunnetut pölypitoisuudet ylittyvät useimmissa tutkituissa työvaiheissa.

Ripeästi
siivoamaan
Kuopion yliopiston tutkijat
ovat mitanneet rakennustyömaiden pölyisyyttä viime
tammikuusta lähtien ja jatkavat mittauksia yhdellä työmaalla vielä noin kuukauden.
Rakennustyömaita mittareiden kanssa kiertänyt apulaistutkija Harry Damsten arvioi jo nyt kokemuksesta, että
siivouksessa löytyy tehostamista.
- Hanakammin pitäisi tarttua pölyn poistamiseen. Jokaisen pölyävän työvaiheen
jälkeen olisi hyvä heti siivota.
Kävelykin nostattaa ilmaan
lattialle kertyneen pölyn.

Väliseinät
eivät innosta
Damsten ymmärtää, että kiireen vuoksi työmiehet jättävät siivouksen vähemmälle,
vaikka pölyttömyys kohentaisi oloja paljon. Kahdella
tutkimuksen kohteena olevalla rakennustyömaalla on
oma rakennussiivooja, mutta
ei hänkään yksin ehdi pitämään paikkoja puhtaana. Siivoojan loman aikana rakennuspölyjen kasaantuminen
lattioille huomattiin kuitenkin erityisesti.
Yhdellä tutkittavalla työmaalla siivoustyö on pelkästään rakennusmiesten harteilla eli käytännössä siivoamaan ryhdytään, kun mestari
käskee.
Apulaistutkija Harry Damsten toteaa, että aika harva
työntekijä näyttää käyttävän
hengityssuojainta.

- Ehkä nuorempi porukka
enemmän pitää. Suojain on
monen mielestä ahdistava.
Monet tuntuvat kuitenkin
tietävän, että pöly ei ole terveydelle hyväksi.
Väliseinin ja pressuin eristettyjä pölyäviä tiloja Damsten ei ole nähnyt kovin
usein. Hän arvelee, että pressujen ja seinien virittely vie
työmiesten mielestä liikaa aikaa.

Työtilojen pöly
sähkömiehen riesa
Tutkija Vesa Asikainen pitää terveyden kannalta suurimpana ongelmana itse pölyävässä työvaiheessa syntyvää ja ilmaan leviävää pölyä.
Tällöin hetkelliset pölymäärät saattavat kohota erittäin
suuriksi. Esimerkiksi piikkauksen ja tasoitetöiden aikana
työntekijän pölyaltistuminen
voi olla yli kymmenkertainen pölyn haitalliseksi tunnettuun pitoisuuteen verrattuna.
Asikaisen mukaan sähkömiesten pölylle altistumista arvioitaessa tulee käyttää
työskentelytilan mitattuja
pölypitoisuuksia. Ne ovat
huomattavasti työntekijän
henkilökohtaista altistumista
pienempiä, mutta voivat silti
ylittää selkeästi haitalliseksi
tunnetun pitoisuuden. Sähkömiehethän harvoin itse
tekevät pölyäviä työvaiheita,
mutta voivat kuitenkin työskennellä tiloissa, joissa muut
tekevät pölyävää työtä.
Kuopiossa tehtävä tutkimus on Työsuojelurahaston
hanke, joka tähtää rakennuspölyn vähentämiseen uudisrakentamisessa.

Keuhkotaudit
uhkaavat
Tunnetuin kvartsipölyn aiheuttama sairaus on silikoosi eli
kivipölykeuhko. Myös keuhkosyöpä ja keuhkoahtaumatauti katsotaan taudeiksi, jotka kvartsipöly voi aiheuttaa.
Silikoosi on alkuvaiheessaan oireeton ja ensimmäiseksi se näkyy vasta keuhkokuvassa. Työntekijän täytyy
tehdä kvartsipölyssä töitä
noin 20 vuotta ennen kuin

hänelle kehittyy krooninen
silikoosi.
Mahdollisuus sairastua silikoosiin vaihtelee paljon
muun muassa ihmisen elämäntapojen ja ominaisuuksien mukaan. Viime vuosina silikoosiin on sairastunut noin
14 ihmistä vuodessa, mikä on
tavanomaista suurempi määrä.
Keuhkosyöpä kehittyy
usein työntekijälle, jolla jo
on merkkejä silikoosista,
mutta kvartsipöly voi aiheuttaa syövän myös ilman silikoosia. Kvartsipölyn arvioidaan olevan asbestin jälkeen
seuraavaksi tärkein ammattikeuhkosyövän aiheuttaja.
Suomalaistutkijat laskevat,
että kvartsipölyn takia noin
45-50 työntekijää sairastuu
keuhkosyöpään joka vuosi.
Nykyisin kvartsipölylle altistuneiden keuhkosyöpä korvataan ammattitautina.

Tupakoitsijaa
ahdistaa enemmän
Kvartsipöly ja muut teollisuuden pölyt, kaasut ja huurut
ovat yhteydessä krooniseen
keuhkoputkentulehdukseen
ja keuhkoahtaumatautiin.
Tutkimusten perusteella noin
15 prosenttia keuhkoahtaumataudeista liittyy työhön.
Yksittäisen ihmisen sairastumisen syyn selvittely
voi olla vaikeaa. Tavallisesti
tupakka on keuhkoahtauman suurin syy, ja tupakka ja
kvartsipöly yhdessä heikentävät keuhkojen toimintaa.
Kvartsipölylle altistuneella
keuhkoahtaumapotilaalla
epäillään kuitenkin ammattitautia, jos hän on polttanut
tupakkaa alle 10 vuotta askin
tai vähemmän päivässä.
Kvartsipölylle altistuminen saattaa johtaa muihinkin kuin keuhkosairauksiin.
Muun muassa reumalla ja
munuaissairauksilla epäillään
yhteyttä kvartsipölyyn, mutta täysin varmaa tietoa ei ole.



Joka päivä
turvallisesti
töissä
T T K

 Maailmanlaajuista
työturvallisuuspäivää vietetään 28.4.2009 jo 14. kerran
yli 100 maassa samanaikaisesti. Päivää koordinoi Kansainvälinen työjärjestö ILO
ja sitä vietetään työssä menehtyneiden tai terveytensä
menettäneiden muistolle.

Riskit hallintaan
Työturvallisuuskeskus TTK
huomioi työturvallisuuspäivän järjestämällä seminaarin
Turussa ja Seinäjoella yhteistyössä työsuojelupiirien
kanssa. Seminaarien aiheena
on riskien arviointi, joka on
EU:n kaksivuotisen kampanjan teema.
- Riskien arviointia on to-

teutettu Suomessa enenevässä määrin 1990-luvun
alkupuolelta lähtien. Vaarojen arvioinnin työvälineet
ja menetelmät ovat kehittyneet jo varsin pitkälle. Nyt
on aika tehdä tilannearvio,
mitä olemme oppineet ja mihin suuntaan prosesseja tulee
kehittää, asiantuntija Hannu
Tamminen TTK:sta painottaa.
Päivän yhteydessä palkitaan myös kansallisesti EU:n
riskienarviointikampanjassa
kerättyjä hyviä käytäntöjä
sekä julkistetaan vaarojen arviointia työpaikoilla koskevan kyselyn tulokset.

Nolla tapaturmaa
Seminaarien muita aiheita
ovat muun muassa nolla tapaturmaa -toimintatapa, mo-

nikulttuurisuus ja yhteisen
työpaikan turvallisuusvastuut. Myös työpaikat voivat
järjestää teemapäivään liittyviä omia tilaisuuksia.
- Aihe on tärkeä, sillä ILO:n
tilastojen mukaan maailmassa kuolee noin 2 miljoonaa
ihmistä työtapaturmissa eli
5 000 työntekijää päivässä,
Suomessakin vuosittain 4050 työntekijää. Globalisaatio
vaikuttaa tilanteeseen sekä
myönteisellä että kielteisellä
tavalla, kehittämispäällikkö
Tiina-Mari Monni TTK:sta
kertoo.
Seminaarit ovat avoimia
kaikille asiasta kiinnostuneille työelämässä toimiville. Päivän aineistot ovat saatavilla
netissä ja niitä voi hyödyntää
työpaikoilla ilman tilaisuuksiin osallistumistakin.

Uutisia työstä ja turvallisuudesta
 Työmarkkinakeskusjärjestöjen hallinnoima Työturvallisuuskeskus TTK on uudistanut
verkkosivujensa www.ttk.fi
ilmeen ja avannut uuden,
jatkuvasti päivittyvän TTK

Uutiset -uutisverkkolehden
voidakseen muun muassa
reagoida nopeasti ja asiantuntevasti työelämän ajankohtaisiin muutoksiin.
TTK Uutisia kehitetään
jatkossa vuorovaikutteisiksi,

jolloin lukijoiden kommentit ja keskustelut tulevat
olemaan osana sivuja. Myös
TTK:n verkkosivujen sisällöntuotantoon panostetaan
jatkossa muun muassa toimialakohtaisesti.
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TEKSTI
MARGIT NURMIKOLU
KUVA SAMI HELENIUS

Näinä

aikoina kesätöitä ei välttämättä ole tarjolla
yhtä paljon kuin aikaisempina kesinä, mutta jos olet
niiden onnekkaiden joukossa, jotka ovat saaneet kesätyöpaikan, on hyvä muistaa
muutama seikka.
Sähköliiton lakimies Tero
Heiniluoma kehottaa kesätyöntekijöitä hoitamaan
velvollisuutensa ja myös tarkistamaan oikeutensa. Heiniluoma muistuttaa myös, että
nykyisen taantuman aikana
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kesätyöpaikasta on voitu hiljattain vähentää työntekijöitä.
- Kannattaa ottaa huomioon omassa käytöksessään
ja puheissaan se seikka, että
työpaikassa työssä olevilla
saattaa olla ikävässä tilanteessa – lomautettuna tai irtisanottuna – olevia työtovereita. Sytytyslanka sellaisilla
työpaikoilla palaa, Heiniluoma toteaa.

Tee kirjallinen
työsopimus
Tee työsopimus aina kirjallisena. Työsopimuksessa sovitaan muun muassa työaika,
palkka ja työsuhteen pituus.

Työsopimus ei voi olla miltään osin alan työehtosopimusta tai työlainsäädäntöä
heikompi.
Suullinen sopimuskin on
pätevä, mutta jos tulee kiistaa, mitä on sovittu, kirjallisesta sopimuksesta asia on
aina helppo tarkistaa.
Lue työsopimus huolellisesti. Jos olet epävarma, mitä
jonkin kohta tarkoittaa, kysy
asiasta työpaikan luottamusmieheltä tai soita Sähköliittoon, puh. (03) 252 0111.

Liity liittoon
Jo kesätöissä kannattaa liittyä liiton ja työttömyyskassan jäseneksi. Näin pääset

nopeammin ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin.
Edellytyksenä on 43 viikkoa
tehtyä työtä 28 kuukauden
aikana.
Päätoiminen opiskelu ei
kuitenkaan kuluta keruuaikaa, vaan silloin 43 työssäoloviikkoa voidaan hankkia
7 vuoden aikana.
Opiskelun lisäksi esimerkiksi asevelvollisuus- tai siviilipalvelusaika ei kuluta
työssäoloehdon kerryttämisaikaa. Muista kuitenkin ilmoittaa kyseiset ajat
jäsenrekisteriin, jotta jäsenoikeutesi säilyvät. Löydät
jäsenmaksuvapaiden ilmoittamislomakkeen www.sahkoliitto.fi > Lomakkeet.

Täytä
liittymisilmoitus
Sähköliiton jäsenmaksu on
1,4 prosenttia veronalaisesta työtulosta, mutta sen voi
vähentää verotuksessa. Työantaja voi periä jäsenmaksun
palkasta tai voit maksaa sen
itse. Löydät liittymisilmoituksen/perintäsopimuksen
netistä www.sahkoliitto.fi
Lomakkeen voi:
•Täyttää ja lähettää sähköisesti netissä www.sahkoliitto.fi > Liity jäseneksi (etusivulla).
•Tulostaa www.sahkoliitto.
fi> Lomakkeet ja lähettää allekirjoitetun lomakkeen postitse (Sähköliitto, Jäsenrekisteri, PL 747, 33101 Tampere)
tai faksilla (03) 252 0210.
•Lähettää lomakkeen sähköpostin liitteenä jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
•Tilata kirjallisesti täytettävän lomakkeen Sähköliiton
postituksesta, puh. (03) 252
0234.
Jos sinulla on epäselvyyttä
liittymisasioissa tai jäsenmaksujen maksamisessa, ota
yhteyttä Sähköliiton jäsenrekisteriin. Päivystys toimistoaikana ensisijaisesti klo 9.00–
15.00, puh. (03) 252 0303.

Luottamusmies
apunasi
Kun menet uuteen työpaikkaan, ota heti yhteys työpaikkasi luottamusmieheen.

Muista

!

 Tee työ
 Liity liit sopimus kirjallisest
 Tutustu toon heti työn alk i
 Hoida luottamusmiehee aessa
n
 Nouda työsi hyvin
ta työtu
rvallisuu
 Pidä k
so
 Seuraairjaa työtunneistasi hjeita
palkkan
auhasi t
 Pyydä
iet
työtodis

oja
uhteen

tus työs

Lisätieto
a www
.sahkoli
tai puh.
itto.fi
(03) 252
0111

Luottamusmies on työntekijöiden valitsema henkilö,
joka valvoo, että työehtoja
noudatetaan. Hän pitää huolen myös siitä, että sinulle
maksetaan oikeaa palkkaa ja
saat ylityö- ja muut korvaukset.
Mikäli työpaikallasi ei ole
luottamusmiestä ja ilmenee
ongelmia, ota yhteyttä Sähköliittoon, työehtoasiamiehet auttavat sinua.

Työehtosopimus
määrää palkkasi
Työehtosopimus määrää, millä työehdoilla kesätöitä tehdään. Laissa ei ole määritelty
esimerkiksi minimipalkkaa
tai alan työehtoja. Ne on sovittu nimenomaan työehtosopimuksessa.
Jos et tiedä, mitä työehtosopimusta työpaikallasi sovelletaan, tarkista asia työpaikkasi luottamusmieheltä
tai Sähköliitosta.

Noudata
työturvallisuusohjeita
Työantaja on velvollinen
vastaamaan työolosuhteiden
turvallisuudesta: tarvittavista suojavälineistä, turvallisuuskoulutuksesta ja työhön
opastuksesta. Työntekijä
puolestaan on velvollinen
noudattamaan työturvallisuusohjeita.
Työntekijän tulee kieltäytyä työstä, jos työturvallisuus
ei ole kunnossa. Sähköön
kuolee vuosittain noin 3–4
henkilöä. Pääsääntöisesti he
ovat maallikoita, joilla ei ole
tietoa sähköturvallisuudesta.
Työolosuhteista ja työn tur-

päättye

ssä

vallisuudesta riippuu
niin sinun kuin työtovereittesikin terveys!

Pidä kirjaa
työtunneistasi
Useimmat yritykset hoitavat
palkanmaksuvelvollisuutensa. Joskus niin ei ole ja silloin on liiton apu tarpeen.
Kesätyöntekijältä voi jäädä
firmaan satoja euroa kesän
aikana, jos kaikkia lisiä ja
velvoitteita ei ole maksettu.
Pidä kirjaa työtunneistasi ja
seuraa palkkanauhaasi. Mikäli huomaat virheitä, ota heti
yhteyttä palkanlaskentaan ja
pyydä palkanlaskijaa tarkistamaan asia. Kyseessä voi olla
inhimillinen erehdys. Jos palkanmaksussa kuitenkin ilmenee ongelmia, ota yhteyttä
luottamusmieheen.
Myös Sähköliiton työehtoasiamiehet auttavat sinua.
Liiton työntekijöillä on ammattitaitoa, jota kannattaa
hyödyntää.

Pyydä työtodistus
Tee annetut työt tunnollisesti. Kun noudatat velvollisuuksiasi, voit olettaa että
työantajasi maksaa sinulle
oikeaa palkkaa ajallaan sekä
noudattaa työsuhteen muita
ehtoja.
Kannattaa muistaa, että kesätyö on arvokasta kokemusta opiskelun päätyttyä, kun
haet vakituista työtä. Kun
teet työsi hyvin, työantajan
kirjoittama työtodistus auttaa työnsaannissa jatkossa.
Muista aina pyytää työtodistus työsuhteen lopussa!
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6.-7.6.2009

Urheilua, kulttuuria ja ongintaa
RIIT TA

KALL I O

 Sähköliiton ongintamestari selviää heti kesän
alussa. Liiton Kesäpäivät
perinteisine onkikisoineen
pidetään Tampereella 6.-7.
kesäkuuta TUL:n liittojuhlan starttiviikonlopun yhteydessä.
TULe2009 tapahtuman
runsaan kulttuuri- ja urheiluannin lisäksi sähköliittolaisille on luvassa omaa ohjelmaa,
josta onginta on ollut perinteisin yleisösuosikki. Tällä
kertaa onkikisa järjestetään
kirkasvetisellä Tohloppijärvellä, TV2:n toimitalon tuntumassa.
- Tohloppijärvi on kalaisa. Onkeen voi tarttua jopa
kirjolohia ja ankeriaita, lupaa Jaakko Rantala, joka on
järjestävän seuran, Tesoman

Erämiesten puuhamies.
Kalan lisäksi Rantala lupailee kisaan hyvät järjestelyt.
- Kahvia, pullaa, makkaraa
ja hyvää parkkitilaa löytyy.
Aurinkoinen sääkin on tilauksessa…

Ohjelmaa
laidasta laitaan
Sähköliiton Kesäpäivien
avajaisia vietetään lauantaina 6.6. kello 10.00 Sähköliiton pihassa Aleksanterinkatu
15:ssä.
Pelkästään sähköliittolaisille Tampereen viikonloppu
tarjoaa ongintakilpailun lisäksi sökökisan ja iltatapahtuman, joka herkutellaan keskustan maineikkaan ravintola Ziberian tiloissa, entisessä
Finlaysonin puuvillatehtaassa
Keskustorin kupeessa. Myös
golfkisa pelataan sähköliittolaisten kesken. Sähköliiton

mestarit selvitetään myös
pompanheitossa, keilauksessa ja rantalentopallossa.
Sähköliiton talossa, Aleksanterinkatu 15 toimii tapahtuman ajan liiton oma
infopiste, josta jäsenet saavat
opastuksen 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
koordinaattoriin Tiina Mäkkylään, puh. (03) 2520 238.

TULestarttiviikonloppu
TUL:n starttiviikonlopun
info-pisteestä saat Sähköliiton jäsenkorttia näyttämällä
Särkänniemen rannekkeet
viiden euron alennuksella
(ajalle 5. - 14.6.2009).

Starttiviikonloppuna kilpaillaan ay-kilpailujen hengessä monissa lajeissa. Lajeina
beach volley, golf, salibandy,
jalkapallo, lentopallo, sulkapallo, keilailu, pöytätennis,
yleisurheilu sekä tennis.
Kesäpäiville tulijoiden kannattaa tehdä majoitusvarauksensa kiireesti:
GoTampere-myyntipalvelu/
Travel Plan Finland Oy,
Rautatienkatu 25 A,
33100 Tampere.
Puhelimitse: (03) 223 0055,
fax. (03) 223 0033.
Sähköpostitse:
myynti@gotampere.fi.
Nettisivun osoite:
www.travelplan.fi
Lisää tietoa tapahtumista internetissä: www.tule2009.fi/
sivu/starttiviikonloppu.
Jaakko Rantala uskoo, että Tohloppijärvestäkin nousee tällaisia ahvenia.

Nyt nappaa - muista ilmoittautua!
Onkikilpailu

Keilaus

Beach-volley

6.6.2009 klo 11.00 –
14.00. Kisa järjestetään
Tohloppijärvellä TV 2:n
rannassa.

Kilpailut käydään
6.-7.6.2009
TUL:n liittojuhlan keilailun
AY -kilpailun yhteydessä.

Lauantaina 6.6.2009
Pyynikin beach-volley kentillä.

Onkikilpailun järjestävät
Tesoman erämiehet yhdessä
osasto 039:n kanssa.
Sarjat: miehet, naiset, nuoret (alle 12 v), veteraanit.
Ilmoittautumiset sähköpostiosoitteeseen: jaakko.rantala@tesomaneramiehet.fi
Ilmoitettava nimi ja ammattiosasto sekä sarja johon
osallistuu.
Osanottomaksu 15 €. Nuoret ilmaiseksi. Maksetaan tilille Tesoman Erämiehet ry.
573134 – 210190. Maksukuittiin osanottajan nimi ja
sarja. Kuitti oikeuttaa osallistumaan kisaan. Ilmoittautumiset 15.5.2009 mennessä.
Lisätiedot: Helge Hakkarainen, 050 675 93, helge.
hakkarainen@sahkoliitto.fi

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 keilahalli@takl.net. Ilmoittautuessa mainittava nimi, seura ja
ammattiyhdistys. Tulospalvelun varmistamiseksi on joukkueiden kokoonpanot ilmoitettava hallille viimeistään
viikkoa ennen kisoja.
Kilpailumaksu: 30 €/osallistuja. Maksetaan Kaupin
keilahalliin.
Kilpailumuoto: 6 sarjaa eurooppalaisittain suoraan loppukilpailuna.
Sarjat: miehille ja naisille
omat kilpailut.
Tasoitukset:
Pelataan
4.5.2009 voimaan tulevilla
valtakunnallisilla keskiarvoilla, tasoitukset 205–140,
tasoitusprosentti 70. Kilpailijat, joilla ei ole valtakunnallista keskiarvoa saavat maksimitasoituksen 46 pistettä/
sarja.

Sököpeli
6.6.2009 alkaen klo 11.30
Hotelli Cumulus Koskikatu.

Ilmoittautumiset 15.5.2009
mennessä: Jaakko Aho 050
60 448, jaakko.aho@sahkoliitto.fi. Osanottomaksu (10
€/henkilö) maksetaan tilille Nordea 114630-871530,
mainittava osanottajan nimi
ja laji.

Ilmoittautumiset 25.5. mennessä ja lisätiedot: janne.sikio@iki.fi. Kilpailu käydään
TUL:n liittojuhlan Beach
volley Ay-kilpailun yhteydessä. Ilmoittautumisessa
mainittava Ay-beach, sarja,
joukkueen nimi, pelaajien
nimet ja ammattiliitto.
Kilpailusarjat: Miesten Asarja: Avoin sarja kaikille
ammatillisesti järjestäytyneille pelaajille beach-volley
-säännöillä. Miesten B-sarja:
Joukkueeseen voi kuulua
maksimissaan 4 pelaajaa,
joista kentällä voi yhtä aikaa olla 2 pelaajaa. Sarjaan
voivat osallistua kaikki halukkaat ammatillisesti järjestäytyneet beach-volley pelaajat. Osallistumisoikeutta ei
kuitenkaan ole kesällä 2008
tai 2009 Lentopalloliiton
ranking turnauksiin tai Pro
Tourille osallistuneilla pelaajilla.
Naisten A-sarja: Avoin
sarja kaikille ammatillisesti järjestäytyneille pelaajille
beach-volley -säännöillä.
Naisten B-sarja: Joukkueeseen voi kuulua maksimissaan 4 pelaajaa, joista kentällä voi yhtä aikaa olla 2 pelaajaa. Sarjaan voivat osallistua
kaikki halukkaat ammatillisesti järjestäytyneet beach-

volley pelaajat. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole
kesällä 2008 tai 2009 Lentopalloliiton 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 lauantaina 6.6.2009 klo 9.30
Hiisi-Golfissa Lempäälässä.

Peli pelataan pistebogina.
Ensimmäinen lähtö klo 9.30.
Lähtö yhteislähtönä, mikäli kilpailijoita alle 27. Pisin
draivi -kilpailu väylällä 3.
Lähimmäksi lippua -kilpailu
väylällä 9. Tuomarointi ja tulospalvelu Hiisi-Golfista
Kuljetukset: Linja-autokuljetus Lempäälään lähtee klo
8.00 Sähköliiton toimistolta,
Aleksanterinkatu 15.
Auto kiertää seuraavien hotellien kautta: Hotelli
Cumulus, Koskikatu 5, Hotelli Scandic Tampere City,
Hämeenkatu 1. Paluu samaa
reittiä Sähköliiton toimistolle kilpailun jälkeen.
Kilpailumaksu on 50 €/
henkilö, joka sisältää kilpailun, kuljetukset TampereLempäälä-Tampere, aamukahvin ja pullan, päiväkahvin, sämpylän ja juoman kilpailun puolivälissä.

Kilpailumaksu maksetaan
Sähköliiton tilille 15.5.2009
mennessä: Nordea 114630871530. Viitetietoihin ”Golf”
ja kilpailijan nimi. Tuloskortit jaetaan pelipaikalla
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 15.5. mennessä: Teija
Niemenmaa, puh. (03) 252
0225 tai teija.niemenmaa@
sahkoliitto.fi tai postitse:
Sähköliitto, Teija Niemenmaa, PL 747, 33101 TAMPERE. Ilmoita nimesi ja ammattiosastosi lisäksi seurasi ja
tasoituksesi (HCP).

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. Iltatilaisuuden liput noudetaan 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.
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Ylläs Saaga

Sähköistä
palvelua

entistä edullisempi lomapaikka
RIITTA

KALL I O

Hotelli

Ylläs Saaga tarjoaa palvelujaan Sähköliiton
jäsenille nyt entistä edullisemmin ja tehokkaammin.
Jäsenkortin esittämällä esimerkiksi hotellin kupeessa
olevien chalets-huoneistojen
vuokrista putoaa 20 prosenttia pois.
Myös halvoista äkkilähdöistä tiedotetaan jäsenille
vastaisuudessa entistä rivakammin. Äkkilähtöpakettien
edullisuudesta pääsevät osallisiksi myös matkakumppanit,
sillä kuumimman sesongin
ulkopuolella matkapaketteja
myydään kaikille tarjoushintaan. Kannattaa siis seurata
Vasaman ilmoituksia ja liiton
kotisivuja. Tarjouksia voi tul-

Kittilän lentokentältä on
Ylläs Saagalle 40 kilometriä. Kolarin rautatieasemalle
matkaa on myös noin 40 kilometriä. Monet matkaavat
Etelä-Suomesta nukkuen yön
yli autopikajunassa.

la myös sähköpostin tai tekstiviestien välityksellä.

Brittituristien
suosiossa
Sähköliiton osittain omistama tyylikäs Ylläs Saaga on
kuuden vuoden olemassaolonsa aikana vakiinnuttanut asemansa erityisesti brittituristien keskuudessa.
- Meidän talvisesongin
asiakkaistamme peräti kaksi
kolmasosaa tulee Britanniasta, hotellinjohtaja Pekka
Kuusisto paljastaa.
Kuusisto arvelee, että britit arvostavat hotellin tasokkuutta, upeita maisemia,
monipuolisia laskettelu- ja
hiihtomahdollisuuksia, hyvää keittiötä ja allasosastoa
sekä ennen kaikkea sujuvia
liikenneyhteyksiä.

Uusi johtaja,
lisää aktiviteetteja
Reilun vuoden Ylläs Saagaa
luotsannut Pekka Kuusisto
arvioi, että Lapin luonto on
heidän paras vetonaulansa.
- Luontomatkailu jossain
muodossa on tänne tulon syy
likimain kaikilla asiakkaillamme. Ylläksen matkailun
kehitys pääsi todella vauhtiin uuden Ylläsjärven ja
Äkäslompolon kylät yhdistävän matkailutien ansiosta.
Hiljattain rinteessä käyttöön
otettiin uudet gondolihis-

sit. Tunturin huipulle on
rakennettu uusi hissiasema
kahviloineen ja saunoineen.
Ekstremenä saunoa voi myös
gondolisaunassa, joka kiertää
vartin verran tunturirinteessä. Alarinneaseman viereen
valmistui myös Suomen suurin rinneravintola, joten uusia aktiviteetteja riittää lähiympäristössäkin.
Kuusisto harmittelee, että Ylläs Saagassa on
vain 84 hotellihuonetta, jolla
määrällä hotellista on ollut vaikea saada kannattavaa, vaikka
käyttöaste olisi
korkea. Kaavassa
on varattu tilaa
laajennukselle,

jolloin huonemäärä voitaisiin tuplata.
- Jonkun verran kannattavuutta on myös voitu lisätä,
kun välitämme vieressä olevia chalets-huoneistoja. Suurin osa osakkeiden omistajista on antanut huoneistonsa
meille vuokrattavaksi niinä
aikoina, jolloin he itse eivät
niitä tarvitse.

Perhehuoneet
Ahven A 1
Haili B 5
Kiiski B 6
Siika B 4

37 €/vrk (lemmikkieläin sallittu)
42 €/vrk
37 €/vrk
37 €/vrk

Hirsimökit
Merituuli C 1
Maatuuli C 2

60 €/vrk
60 €/vrk

Lomakuukausina, kesä-heinä ja elokuun
pe-pe
330 €/vko

Muut tilat/paikat
Asuntovaunupaikka
+ sähkön hinta touko, -kesä- heinä- ja elokuu
Sähkön hinta muina aikoina
(syys-huhtikuu)
Sähkön kWh-hinta mittarilukeman mukaan
Kausipaikka
4 kk
160 €
Kausipaikka
6 kk
220 €
Kausipaikka 12 kk
280 €
(Kausipaikkahinnat ilman sähköä)
Telttapaikka
3 €/ vrk
Kokoustila
32 €/kerta
(16 hlö+8hlö)

4 €/vrk
2 €/vrk
4 €/vrk

Sähkösauna (10-12hlö)
15 €/ tunti
Rantasauna ( 5-6 hlö)
15 €/ kerta
Pyykinpesukoneen käyttö 1 €/ kerta (maksu lippaaseen)

0,20 sent

Varausaika kesä-, heinä- ja elokuussa mökeissä ja huoneistoissa on
pe-pe 7 vrk), muina aikoina sopimuksen mukaan.

Saimme suruviestin, että
Mauno Siitonen on poistunut keskuudestamme.
Manu oli eläessään niin
monessa mukana. On vaikea
uskoa, miten hän sai aikansa
ja energiansa kaikkeen riittämään. Hän oli aikanaan
osaston puheenjohtaja, pii-

Varaukset alkavat tulopäivänä klo 17
ja päättyvät lähtöpäivänä klo 13.
Lisätietoja ja varaukset Kaarniemen aluevalvoja Pirjo Pasaselta,
puh. (05) 260 6663 tai 0440 557 841

rin ja liiton eri toiminnoissa
mukana, Nastolan kunnan
ja seurakunnan toimissa sekä
myös sotaveteraaneissa.
Manu vaikutti myös osaston huvitoimikunnassa ja
osallistui melkein kaikkiin
tilaisuuksiin, mitä osasto
järjesti. Linja-autoreissulla

odotettiin aina Manun "aikuisvitsejä" ja ainahan niitä
riitti. Manu oli myös pikkujouluja tai retkiä järjestäessään valmis laittamaan nimen vekseliin, kun osaston
rahat eivät heti riittäneet –
ja aina niistäkin selvittiin.
Eikä Manun tarvinnut kos-

kaan ääntä korottaa, paremminkin huumorilla asian
hoiti.
Osastomme muistaa Manun hyväntuulisena toiminnan miehenä.
"Repe" Lindroos
ja osasto 059, Lahti

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

AMMATTILAISTEN SÄHKÖTUKKU
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PILKKIKISOJA

Pilkkikisan voitto
jälleen puhelinmiehille
057 Etelä-Pohjanmaan Sähköalantyöntekijäin osasto ry
073 Kurikan Sähköalojen osasto ry
123 Länsi-Suomen tietoliikennealan ammattilaiset ry

Perinteinen pilkkimaaottelu Pohjanmaan herruudesta
käytiin tällä kertaa Kaskisissa
todella kauniissa kevätsäässä
ja osanottajia oli lähes 50.
Liekö jo ainakin 46. kerta,
kun paremmuudesta kisattiin. Järvisen Veikko muisteli, että todennäköisesti yhdet
TULOKSET
Miehet:
1. Tapani Kivilahti, os. 057, 888 g
2. Hannu Lehtola, os. 057, 542 g
3. Jyrki Herrala, os. 123, 420 g
4. Jarmo Vaaranmaa, os. 123,
334 g
5. Heikki Koskela, os. 123, 183 g
6. Olavi Joensuu, os. 057, 119 g
7. Arto Rajamäki, os. 057, 92 g
8. Risto Parkkonen, os. 073, 58 g
9. Tapani Korpi, os. 057, 42 g

Pilkkikisat
5.4.2009
Varparannalla
058 Joensuun
Sähköalantyöntekijät ry

Osasto 058:n perinteiset
pilkkikisat pidettiin 5.4.2009
Varparannalla Höytiäisellä.
Jäällä oli osanottajia kaikkiaan 20.

Pilkkikilpailut
21.3.2009
Äimäjärvellä
018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry

Olosuhteet olivat upeat, aurinko paistoi ja lämpötila
nollan nurkilla. Vain pieni
tuulenvire hiukan kylmetti, mutta kun kalaa nousi, ei
kylmyyttä juurikaan ehtinyt
TULOKSET
1. Risto Mäenpää, 5 420 g
2. Esa Manninen, 2 690 g
3. Raimo Salo, 2 600 g
4. Mikko Korpinen, 2 220 g
5. Jari Ahlsten, 1 470 g
6. Aimo Pohjola, 1 110 g
7. Kari Haakana, 1 000 g
8. Pauli Suvanto, 840 g
9. Pertti Hietanen, 740 g
10. Aarre Lehtonen, 540 g
11. Kalervo Lehtonen, 490 g
12. Pentti Laine, 270 g
13. Rauno Vuorinen, 200 g
14. Ensio Portell, 160 g
Esko Virtanen, 160 g
16. Eino Tuominen, 80 g
17. Jali Maununen, 40 g
18. Eero Mäki, yksi kiiski

kisat ovat tässä vuosien saatossa jääneet häneltä väliin.
Haastetta oli myös laajennettu Kurikan osaston 073
suuntaan ja sieltä saapuikin
ilahduttavasti osanottajia tähän kisaan.
Kilpailuissa kala oli tosi
huonolla syönnillä, mutta

10. Jani Mäki-Maunus, os. 057,
14 g
Eläkeläiset:
1. Reino Haapamäki, os. 123,
1 129 g
2. Jouko Hakola, os. 123, 571 g
3. Reijo Valli, os. 057, 348 g
4. Timo Harjunpää, os. 057, 186 g
5. Veikko Järvinen, os. 057, 77 g

TULOKSET
Miehet:
1. Kari Heinonen, 830 g
2. Rauno Korhonen, 625 g
3. Martti Halttunen, 92 g
4. Hannu Parviainen, 84 g
5. Kari Laukkanen, 8 g
6. Jouko Korhonen, 4 g
Eläkeläiset:
1. Pentti Karttunen, 585 g
2. Veikko Hiltunen, 162 g
3. Keijo Matikainen, 142 g
4. Matti Kananen, 120 g
5. Heikki Eronen, 26 g
6. Pauli Rantala, 6 g
7. Kalevi Koikkalainen, nykäisy

huomata. Kala söi melko hyvin, mutta reiästä nousi vain
ahvenenpoikasia. Mahtoi
noita 10 gramman sinttejä
olla voittajalla melkoinen
kappalemäärä.
Punnitus, makkaranpaistot
ja palkintojenjako suoritettiin Tarpeenniemen mökin
pihapiirissä; kiitos isäntäväelle!

Suurin kala -palkinto
Kari Haakana, ahven 200 g
Joukkuekilpailu
1. Eläkeläiset II, 7 020 g
Risto Mäenpää, Aimo Pohjola ja
Kalervo Lehtonen
2. Ruukki I, 6 290 g
Raimo Salo, Mikko Korpinen ja
Jari Ahlsten
3. Vattenfall, 3 530 g
Esa Manninen ja Pauli Suvanto
4. Eläkeläiset I, 400 g
Ensio Portell, Esko Virtanen ja
Eino Tuominen
5. Ruukki II, 240 g
Rauno Vuorinen, Jali Maununen
ja Eero Mäki

palkinnot kyllä löysivät ottajansa. Kilpailun suvereeni
mestari löytyi eläkeläisten
sarjasta, joten olisikohan
meidän poikaasten syytä
vähän treenata. Itse ”maaottelu” päättyi tällä kertaa
puhelinmiesten voittoon.
Toivottavasti tämänkertaiset
voittajat tarjoavat ensi vuonna revanssimahdollisuuden
meille häviäjille!
Nuoret:
1. Inka Rantamäki, os. 073, 168 g
2. Pinja Rantamäki, os. 073, 46 g
Roskakalasarja:
1. Asko Rantamäki, os. 073, 187 g
Suurin kala, ahven:
1. Tapani Kivilahti, os. 057, 247 g
Joukkuekilpailu:
1. Osasto 123, 2 637 g
2. Osasto 057, 2 083 g
3. Osasto 073, 104 g

Naiset:
1. Eine Matikainen, 34 g
2. Maire Laukkanen, 2 napakkaa
nykäisyä
Nuoret:
1. Antti Valjus, 84 g
2. Elina Laukkanen, nykäisy
Suurimman kalan onki Kari Heinonen, 300 g painavan ahvenen.
Pienin oli Jouko Korhosen 4
gramman kiiski.
Kari Heinonen sai kiinnityksen
kiertopalkintoon.

Pilkkikilpailut
28.3.2009
Salonsaaren
Suvisalossa
Päijänteellä
059 Lahden
Sähköalantyöntekijät ry
TULOKSET
Miehet:
1. Kari Lindström
2. Arto Arvila
3. Juha Viljanen
4. Ville Virtanen
5. Tapio Virtanen
6. Reijo Viljanen
Vesa Lindfors
Jani Mäkelä
Reijo Rosti
Pekka Mantsinen
Antti Rosti
Pertti Simola
Jorma Ilmoniemi
Naiset:
1. Sirkku Arviala
2. Satu Graham
Tiina Purontaja
Lapset:
Emmiina Lindfors
Erik Lindfors
Jere Virtanen
Daniel Mäkelä
Ronja Graham

1 350 g
780 g
630 g
180 g
155 g
70 g
430 g
70 g
Paljon
Vähän
Jonkin verran
Kaloja
Hirveästi

Kevättapahtuma Saimaan rannalla
007 Lauritsalan Sähköalojen ammattiosasto ry
010 Joutsenon Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto ry
022 Lappeenrannan Seudun Sähköalantyöntekijät ry

Lappeenrannan osaston 022
aktiiviset, vireät eläkkeennauttijat ”halusivat” ottaa
järjestettäväkseen alueen
ammattiosastojen yhteisen
kevättapahtuman ja osoittivat ennakkoluulottomuutta
ja mainiota talkoohenkeä.
Lappeenrannan laajenemisen myötä Joutsenon osasto
010 oli myös edustavasti mukana.
Yhteistoimintaahan osastoilla on ollut ennenkin, viimeksi liiton Talvipäivien järjestelyissä.
Taipalsaaren kirkonkylän
ranta osoittautuikin mainioksi paikaksi hyvine parkkitiloineen ja jäälle muodostuneiden kulku-urien helpottaessa siirtymistä pilkkipaikoille.
Pari pakkasastetta, pilkahdus aurinkoa, viimaa ja noin
15 senttinen lumikerros jään
päällä pitivät huolen pilkkijöiden ulkoilusta ja kuntoilusta.
Taipalsaaren Veikkojen
kenttäkeittiössä valmistettu
rokka lisukkeineen maistui
todella makoisalta ja lämmitti mukavasti pilkkireissun
päätteeksi.
Palkintoja jakoivat ensin jokainen ammattiosasto
omista kilpailuistaan.
Joutsenon osasto oli hankkinut joukkuekilpailuun kiertopalkinnon ja tähän uutuut-

taan kiiltävään, komeaan
pokaaliin osastojen välisestä
joukkuekilpailusta sai ensimmäisenä kiinnityksen Lauritsalan osasto yhteistuloksella 6 249 grammaa. Joukkue
voitti toiseksi tulleen Lappeenrannan osaston niukalla, mutta selkeällä 62 gramman erolla. Joutseno jätettiin
pronssille.
Voittajajoukkueessa pilkkivät Vesa Jaanu, Asko Pulli
ja Maija-Liisa Salo.
Karppasen Asko piti ansiokkaasti palkintojen jaossa
huolen viihteellisestä osuudesta.
Tapahtumaan osallistui
kaikkiaan 33 osastojen jäsentä ja perheenjäsentä.

Pilkkikisat
5.4.2009
Pielisellä

TULOKSET
Miehet:
1. Vesa Jokinen
260 g
2. Jorma Korhonen
140 g
3. Osmo Kärkkäinen 135 g
4. Hannu Piirainen
115 g
5. Kari Eronen
75 g
6. Veijo Komulainen
45 g
7. Veikko Saastamoinen 35 g
8. Esa Halonen
30 g
9. Esko Saastamoinen 20 g
10. Pentti Vaakanainen
(arvottu sijoitus)
11. Eino Nevalainen
(arvottu sijoitus)
12. Jussi Saastamoinen
(arvottu sijoitus)
13. Armas Laatikainen
(arvottu sijoitus)
Naiset:
1. Mirja Halonen
600 g
2. Anne Sulander
150 g
3. Leena Turhanen
75 g
4. Tarja Eronen
30 g
5. Eija Vaakanainen
–
Lapset:
Jussi Saastamoinen kilpaili miesten ja veteraanien sarjassa!

091 Lieksan Sähkötyöntekijät
Ammattiosasto ry

Osaston perinteiset pilkkikisat pidettiin Kestikievari
Herranniemessä Pielisellä
sunnuntaina 5.4.2009. Sää
oli erinomainen, mutta kalansaalis jäi tällä kertaa erittäin niukaksi. Moni pilkkijä
jäi kokonaan ilman saalista
neljän tunnin kisassa, mutta voittaja kuitenkin erottui
selvästi joukosta. Kalaa nousi
18 pilkkijälle yhteensä vain
1 710 g. Tämä oli varmaankin kilpailuhistorian pienin
saalis.
-Kevätterveisin Esko

007 LAURITSALAN OSASTON
TULOKSET
Miehet:
1. Vesa Jaanu, 3 185 g
2. Asko Pulli, 2 142 g
3. Pekka Lohi, 922 g
4. Jaakko Pulli, 686 g
5. Juha Virtanen, 457 g
6. Jorma Aarrevuo, 245 g
7. Ari Salo, 176 g
Naiset:
1. Maija-Liisa Salo, 1 443 g
Nuoret:
1. Henri Virtanen, 291 g

010 JOUTSENON OSASTON
TULOKSET
Miehet:
1. Esko Japola, 2 978 g
2. Jouko Lempiäinen, 1 157 g
3. Eero Piiroinen, 930 g
4. Tapio Urpelainen, 905 g
5. Petri Suopanki, 848 g
6. Asko Karppanen, 466 g
Nuoret:
1. Topi Karppanen, 28 g
022 LAPPEENRANNAN OSASTON
TULOKSET
Miehet:
1. Antti Nikunen, 2 874 g
2. Teuvo Nieminen, 1 958 g
3. Hannu Viljanen, 1 355 g
4. Esa Verhelä, 1 325 g
5. Markku Jänis, 889 g
6. Kari Kylliäinen, 768 g
7. Ari Henelius, 330 g
8. Jaakko Aaltonen, 246 g
9. Juha Toikka, 225 g
10. Paavo Koukku, 101 g
11. Veikko Juvanen, 81 g
12. Aaretti Suoknuuti, 30 g
Naiset:
1. Marja Nikunen, 1 118 g
2. Ulla Henelius, 856 g
Nuoret:
1. Wilma Väätäinen, 298 g
2. Ville Väätäinen, 102 g
Osastojen välinen joukkuekilpailu
(kolme parasta)
1. Osasto 007, 6 249 g
2. Osasto 022, 6 187 g
3. Osasto 010, 5 065 ”

Kiitokset osallistuneille ja
järjestelyistä vastanneille!

Aaltosen Jaakko luovuttaa joukkuekilpailun
kiertopalkinnon Pullin
Askolle ja Salon MaijaLiisalle.

Suurin kala -kiertopalkintoon sai
kiinnityksen Mirja Halonen 290
gramman ahvenella.
g

Tampereen
osaston
pilkkikilpailut
pidettiin
perinteisesti
TKT:n Ensilän
jäillä 29.3.2009
011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Naisten sarjan voittaja:
Orvokki Nieminen, saalis 504 g
Nuorten voittaja:
Jere Näräkkä, 369 g
Suurin kala:
Seppo Toivonen, 196 g
Miehet:
1. Pentti Huhtakallio, 4 686 g
2. Timo Kandel, 3 379 g
3. Martti Koivuluoto, 3 293 g
4. Taisto Leppänen, 2 395 g
5. Seppo Toivonen, 2 303 g
6. Antti Mansikkamäki, 2 230 g
7. Eino Laine, 1 971 g
8. Mauno Kankaanpää, 1 542 g
9. Petri Yli-Somero, 1 425 g
10. Timo Laurila, 1 122 g
11. Ari Näräkkä, 1 013 g
12. Reijo Koski, 740 g
13. Erkki Virtanen, 149 g

20 v asama

4/2009

,&
"
37
4 & $63*5 :$)&$$,
6
5

64

6
.

"
5
&

6
5
6 

/
0
5
-*

    ( 3 & & / -


,
/

*/ & & ,0  4 

    ( 3 & & / -

*/ & # *0 4 

  ( 3& &/ -* / & /

"5 6 3& 4 

/ 5
*/
,*/
3,
&3
.&
$0 -" #& -.
(3 && / -*/ &+ "& 6&

VSW
ÊOZU(SFFO-JOFU BLFOLÊ
 &VSPPQBO6OJPOJPONZÚOU
#&-
BMWPUVOKBBSWPTUFUVO&$0-"
 NBMMJTUPMMFNNFUBSLPJOW
 ZNQÊSJTUÚNFSLJO
OFUÊÊOWBJOOJJMMFUVPUUFJMMF 
 &DPMBCFM4FSUJGJL BBUUJNZÚO
J
MVUVLTFOKBZNQÊSJTUÚZTUÊWÊMM
 KPULBUÊZUUÊWÊUFOFSHJBOLV
ÊULÊTJTÊMMÊJINJTFMMF
 TZZEFOUBSLBUSBKBBSWPU FJW

 IBJUBMMJTJBLFNJLBMJPJUB

VEFUUÊZTJONFUBMMJUPO
 .BMMJTUPOFSJUZJTPNJOBJTV
MBBOBTUVNJTTVPKBKB
 NJLSPLVJUVQÊÊMMJOFO OBV
QÊSJTUÚTUÊÊO
 UVSWBLÊSLJ,FIJUJNNFZN
JTJMMFKB
 IVPMFIUJWJMMF NFUBMMJBMMFSH
WJO
 MFOUPBTFNBUZÚOUFLJKÚJMMFIZ

TFO
BMMJ
 KBMLBBOJTUVWBOKBUVSW
 (SFFO-JOFNBMMJTUPO

&$0-"#&-

-VFMJTÊÊ888+"-"4$0.

vas am a

Kokouksia
001 Oulun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry
Osastomme uudet kotisivut
löytyvät osoitteesta www.
osasto001.fi/
Käy tutustumassa! –Hallitus
001 Oulun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry
Osasto järjestää matkan Sähköliiton Kesäpäiville 6.6.–
7.6.2009, mikäli ilmoittautuneita on tarpeeksi (min. 15,
max. 50 henkilöä). Linja-auto
lähtee perjantaina 5.6.2009
klo 12.00 Oulun linja-autoasemalta ja paluukyyti
Tampereelta sunnuntaina
7.6.2009 iltapäivällä. Tarkempi paluuaika sovitaan matkan
aikana. Osasto kustantaa jäsenille perheineen matkan ja
ilmoittautumiskustannukset
eri lajeihin, joihin jäsenillä on
mahdollisuus osallistua. Majoituksesta perjantaista sunnuntaihin ja ruokailuista on
jokaisen huolehdittava itse.
Kesäpäivistä saa lisätietoa
Sähköliiton kotisivuilta www.
sahkoliitto.fi
Sitovat ilmoittautumiset
sähköpostilla Esa Spetsille 10.5.2009 mennessä esa.
spets@gmail.com Ilmoitamme jokaiselle lähtijälle heti,
kun tarvittava määrä ihmisiä
on ilmoittautunut. Näin jokainen voi hyvissä ajoin alkaa varaamaan majoitusta.
Huom! Majoitukset: myynti@
gotampere.fi ja ilmoita kiintiö TULe2009.
001 Oulun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry
Hallituksen kesäkuun kokous
on siirretty. Uusi aika on perjantai 12.6.2009 klo 17.00 Oulun rakennusmestareidenyhdistyksellä, Isokatu 13, 4. kerros. Käynti takaovesta.
001 Oulun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry/
Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaoston kokous pidetään aina joka kuukauden
toisena tiistaina klo 14.00
osaston toimistolla, Rautatienkatu 16 D 46. Tervetuloa!
002 Veitsiluodon sähkö- ja
automaatiotyöntekijät ry
Kevätkokous pidetään tiistaina 28.4.2009 klo18.00 hotelli
Palomestarin tiloissa.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat: muun muassa
tilinpäätös vuodelta 2008.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
–Hallitus
011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina
29.4.2009 klo 18.00 osaston
toimitilassa, Näsilinnankatu
33 b. Esillä osaston sääntöjen
kevätkokoukselle määräämät
asiat. Paikalla työehtoasiamies Hannu Luukkonen kertomassa ajankohtaisista asioista. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa! – Hallitus
011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Ullikan kevättalkoot lauantaina 23.5.2009 klo 10.00.
Lähtö yhteiskuljetuksena
Sampolan edestä klo 9.00.
Jos tarvitset kuljetusta,

ilmoittaudu viimeistään maanantaina 18.5.2009 osaston
toimistolle tai Asko Virtaselle,
puh. 045 638 9565 tai 050 559
6424.
018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Työympäristöilta torstaina
7.5.2009 klo 17.00. Tervetuloa
koulutustilaisuuteen, jossa
käsitellään kaikkien sähkötöiden turvallisuuskysymyksiä.
Tarkastellaan myös muuttuneita säännöksiä, kerrotaan
sähkötapaturmista ja jokainen voi tuoda työpaikaltaan
esimerkkejä hyvin hoidetuista
ts-asioista. Nostin- ja tikapuutyöskentely on myös esillä.
Koulutuksen pitää Sähköliiton vastaava työympäristöasiamies Veijo Korhonen.
Koulutus pidetään ravintola
Seiskan kabinetissa,
Vuorikatu 22, Hämeenlinna.
Ilmoita tulostasi (tarjoilun
vuoksi) 30.4. mennessä rauno.vuorinen@ruukki.com tai
puh. työ 020 592 5385
(olen vko:n 17 paikalla) tai
040 522 3628.
022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Talotekniikka-alan kurssi urakoiden laskemisesta
sekä urakkamääräyksistä
16.5.2009 klo 9.00 osaston
kokoushuoneessa, Väinölänkatu 25. Osasto tarjoaa lounaan ja kahvit.
Sitovat ilmoittautumiset
30.4.2009 mennessä opintosihteeri Arto Kuittiselle, puh.
työ 040 753 4270 tai puh. koti
0400 964 910. Tervetuloa!
–Opintotoimikunta
036 Kuopion
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous pidetään
7.5.2009 klo 18.00, Suokatu
31 a 10, Kuopio. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa
mukaan! –Hallitus
041 Turun Seudun
Sähkötyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen
kevätkokous pidetään torstaina 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
pidetään perjantaina
29.5.2009 Sähköliiton lomakeskuksessa, Kaarniemessä. Lähtö matkailutoimiston edestä (Rihkamakatu
4) klo17.00. Ilmoittautumiset Raimo Häkkiselle, puh.
040 580 0590 tai netin kautta 17.5. mennessä.
Tervetuloa! –Hallitus
046 Harjavallan
Sähköalojentyöntekijät ry
Kevätkokous 24.4.2009 klo
18.00 Lammaisten Energialla, Myllykatu 2, Harjavalta.
(Käynti takakautta.) Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Paikalla alueasiamies Mika
Kantonen. Tervetuloa!
–Hallitus

Seuraavaan (20.5.2008. ilmestyvään) Vasamaan tulevat kokousilmoitukset pyydetään toimittamaan 11.5.2008 mennessä
Margit Nurmikolulle: puh. (03) 252 0231, faksi (03) 252 0210
tai s-posti vasamalehti@sahkoliitto.fi
Muistathan merkitä yhteystietosi, kun lähetät ilmoituksen!

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kokous
pidetään torstaina 7.5.2009
klo 12.30 Paasivuorenkatu 2
C, 4krs, Helsinki. Kokoukseen
käytetään luottamusmies- ja
työsuojeluvaltuutettuvapaita.
Uudenmaan työsuojelupiirin
tarkastaja tulee kertomaan
asbestin ja kreosootin vaaroista ja miten niihin työmailla tulee suhtautua.
Kokouksessa päätetään
kannanotosta ylimääräiselle edustajiston kokoukselle
10.6.2009, joka tulee päättämään Sähköliiton mahdollisesta liittymisestä TEAM-liittoon. Tervetuloa!
–Olavi Aaltonen,
osaston luottamusmies

sikuljetuksen Tallinnan satamasta kylpylään, puolihoidon
kylpylässä (aamiainen ja päivällinen), lääkärin tulokonsultaation, 12 kylpylähoitoa,
6 ryhmäliikuntaa, kuntosalin
ja allasosaston käytön (klo
7.00-22.00) sekä suomenkielisen oppaan palvelut. Sitovat
ilmoittautumiset Markku Salliselle, puh. 040 503 8538 ja
maksamalla 27.4. mennessä
varausmaksu 70 € Helsingin
osaston eläkeläisten tilille:
Nordea 206518-138246, viitenumero 1012. Loppusumma
330 € on maksettava 15.7.
mennessä samalle tilille.
Lähtijöiden nimien lisäksi on
ilmoitettava syntymäajat.
Tervetuloa retkeilemään!
Otathan matkalle mukaan
vaimon tai ystävän!

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry
Osasto 049:n jäsenet voivat
osallistua Kesäpäiville Tampereelle 6.-7.6.2009. Kilpailuihin osallistuville maksetaan
majoitus, matkat halvimman
kulkuneuvon mukaan, kilpailumaksu, osallistumismaksu
ja illalliskortti. Bussikuljetus
järjestetään Helsingistä, jos
saadaan riittävästi jäseniä
mukaan. Osasto on varannut alustavasti hotellimajoituksia. Jos huoneet loppuvat
kesken, jäsenet hoitavat itse
huonevarauksensa Sähköliiton ohjeiden mukaan. Ilmoittautumiset ja lisätiedot puh.
(09) 753 3235 tai sähköpostiin
helsingin.sahkoalantyontekijat@kolumbus.fi, kelailuun ilmoittautumiset puh. 040 826
1038 ja golfiin ilmoittautumiset puh. 045 657 5144 tai
esko.savolainen@jippii.fi
–Hallitus

059 Lahden
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätretki Saarenmaalle 21.5.–24.5.2009. Lisätietoja matkasta ja hinnasta
osaston toimistolta päivystysaikana maanantaisin klo
16.30–18.00, puh. 044 051
0859 tai P. Simolalta, puh.
050 340 6803.

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry/
Eläkeläiset
Eläkeläisten kevätretki
8.6.2009 Merimaailmaan –
Sealifeen Linnanmäelle, Tivolitie 10, Helsinki. Kokoontuminen Sealifen sisäänkäynnin
edessä klo 10.15. Sealifen
kierros kestää noin tunnin,
jonka jälkeen ruokailu Linnanmäen Restel-ravintolassa.
Retken hinta on 10 € niin jäseneltä kuin seuralaiseltakin.
Sitovat ilmoittautumiset 22.5.
mennessä maksamalla retken
hinta Helsingin osaston eläkeläisten tilille: Nordea
206518-138246, viitenumero 1478. Lisätietoja Markku
Salliselta, puh. 040 503 8538.
Otathan mukaan puolison tai
ystävän! Tervetuloa!
049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry/
Eläkeläiset
Eläkeläiset järjestävät kylpyläretken Tallinnaan Viimsi Spa
–kylpylään 23.8.–30.8.2009.
Lähtö Helsingistä Länsiterminaalista 23.8. klo 10.30 Tallink Star/Superstar –aluksella. Kokoontuminen klo 9.30
Länsiterminaalissa. Paluu
30.8. klo 16.00 samalla laivalla. Matkan hinta 400 €, joka
sisältää laivamatkat HelsinkiTallinna-Helsinki kansipaikoin
+ 1 yhteinen hytti meno- ja
paluumatkalla matkatavaroiden säilytystä varten, bus-

060 Mikkelin
Sähköalantyöntekijät ry
Eläkeläistapaaminen
15.5.2009 klo 18.00 saunan
merkeissä hotelli Cumuluksen
saunaosastolla. Ilmoittautumiset Pekka Lampiselle, puh.
050 352 7512. Kaikki eläkeläiset joukolla mukaan!
069 Nuuskakairan
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous torstaina 7.5.2009 klo
16.30 Pellohovissa. Käsitellään sääntömääräiset ja muut
esille tulevat asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! –Hallitus
070 Suomenselän
Sähkömiehet ry
Kevätkokous pidetään
29.4.2009 klo 18.30 kahvilakonditoria Marjaanassa.
Esillä sääntöjen määräämät
kevätkokousasiat. Tervetuloa!
–Hallitus
071 Vammalan
Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 23.4.2009 klo
18.00 Jaatsin kahvilassa,
Asemakatu 10, Sastamala.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! –Hallitus
074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry
Osasto järjestää matkan Tampereelle Sähköliiton Kesäpäiville 6.6.2009. Ilmoittautumiset 15.5.2009 mennessä, puh.
040 809 7029.
Terveisin hallitus.
074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry /Eläkejaosto
- Eläkejaosto kokoontuu keskiviikkona 6.5.2009 klo 13.00
Kuusankosken autokoulun
tiloissa, Kuusankoskenkatu
10, Kuusankoski. Autokoulun johtaja Juha Lahti kertoo
ikääntyneiden ihmisten ajotaitoasioista ja sovituilta osin
EU-säännöksistä.
- Lappalan kesämökin kevätsiivoustalkoot 13.5.2009

klo 8.00
- Osaston eläkeläisten ja
Lappalan Sähköisten matka
11.6.2009 päiväksi Helsinkiin.
Lähtö Voikkaalta klo.8.00. Tutustumme eduskuntaan Valto
Kosken vieraina. Retken hinta 51 €, johon sisältyy lounas.
Ilmoittautumiset
Arvo Honkaselle 20.5.2009
mennessä, puh.0400 255 844.
Tervetuloa!
077 Savonlinnan ja
Lähiympäristön
Sähkömiehet ry
Osastomme täyttäessä 50
vuotta 3.4.2009 kutsumme
osaston jäsenet juhlaristeilylle, joka tehdään 12.6.2009
klo 19.00 M/S Velmerillä. Lähtö Savonlinnan satamasta.
Ilmoittautumiset Markku Valjakalle 30.5.2009 mennessä,
puh. 050 326 6049. Mukaan
mahtuu 40 henkilöä.
083 Pargas
Elbranschernas Avdelning rf
Stadgeenligt vårmöte hålles
onsdagen 29.4.2009 kl. 19.00
på hotel Kalkstrand.
Välkommen! –Styrelsen
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 29.4.2009 klo 19.00 hotel
Kalkstrandissa.
Tervetuloa! –Hallitus
084 Oulaisten Seudun
Sähkötyöntekijät ry:n
Kevätkokous torstaina
30.4.2009 klo 18.00 Törmänhovilla. Tervetuloa! –Hallitus
091 Lieksan Sähkötyöntekijät
Ammattiosasto ry
Osasto tekee syysretken
Vuokatin maisemiin 2.10.–
4.10.2009. Jos olet kiinnostunut asiasta, kysy lisätietoa
asiasta Esko Saastamoiselta,
puh. 040 558 7997.
100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry
Jalkapallon MM-2010 -karsintaottelu Suomi–Venäjä Olympia-stadionilla keskiviikkona
10.6.2009 klo 20.00. Olemme
varanneet 50 lippua (B19kaarre) teemalla 'Osaston
nuorisotoiminta' = 1 lippu/
jäsen (alle 35v). Varaa omasi sähköpostilla jarvenpaan.
sahko100@elisanet.fi tai puh.
044 425 2552/sihteeri.
108 Nurmeksen
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina
25.4.2009 klo 18.00 hotelliravintola Tiilikassa, Rautavaaralla. Käsitellään sääntömääräiset asiat ja kesän toiminta.
Kokouksen jälkeen illanvietto
ja ruokailu seuralaisten kera.
Yhteiskuljetus: ABC Nurmes
klo 17.00, Valtimon matkahuolto klo 17.20.
Kokouksesta on ilmoitettu
31.3.2009 Ylä-Karjala -lehdessä. Lisätietoa puh. 040 517
8729, Martti. Tervetuloa!
–Hallitus
110 Petäjäveden
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätvuosikokous perjantaina 24.4.2009 klo 17.00
Kanttarissa Petäjävedellä.
Päätetään muun muassa vuoden 2008 tilinpäätöksen vahvistamisesta.
Kokous on sääntöjen määräämä 2-kokous, jossa päätetään
ammattiosaston lopettaminen.
Osaston jäseniä pyydetään
ottamaan yhteys Teuvo Si-

4/2009

21

monahoon, puh. 040 715
0460 tai Esko Horsma-ahoon,
puh. 040 576 1330 toiseen
osastoon siirtymisen ilmoittamiseksi liittoon. (Lupa siirtoon on henkilökohtainen).
Tervetuloa! –Hallitus
120 Vanhankaupungin
Sähkömiehet ry
Kevätkokous pidetään perjantaina 29.5.2009 liiton tiloissa Hakaniemessä, Paasivuorenkatu 2, Helsinki. Kokouksen jälkeen lähdetään risteilylle M/S Baltic Princess
-aluksella. Takaisin Helsingissä ollaan 30.5.2009 klo 16.30.
Sitovat ilmoittautumiset
29.4.2009 mennessä Päiville,
puh 050 453 0407.
Ilmoittautumismaksu risteilylle on 50 €, joka palautetaan
laivalla.
142 Lounais-Suomen
Sähkötyöntekijät ry
Kevätkokous 23.4.2009 klo
18.00 ravintola Patarouvassa, Salossa. Käsitellään kevätkokousasiat ja muut esille tulevat asiat. Tervetuloa!
–Hallitus
159 Laitilan
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 24.4.2009 klo
18.00 Vakka-Suomen Voiman
kokoustiloissa, Vihtorinkatu
2, Laitila. Kokouksen jälkeen
ruokailu. Tervetuloa!
–Toimikunta
182 Teollisuuden
Sähköalojen Työntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään 24.4.2009 klo
18.00. Paikka on ravintola
Kokkipojat, Nuijamiestentie
5 A, Helsinki (Haaga). Kokouksessa käsitellään sääntöjen
kokoukselle määräämät asiat.
Kokouksen jälkeen sauna ja
pientä purtavaa. –Hallitus

KIITOS
Kiitän työtovereita,
työnantajaa ja työn tilaajaa
muistamisesta jäädessäni
eläkkeelle 1.3.2009.
Arvi Kainulainen,
Juankoski

Kaukalopalloturnaus Porissa
Lauantaina 4.4. pelattiin Porissa osastojen välinen kaukalopalloturnaus ja toinen
alkulohko Harjavallassa Porin
jääajan puutteen vuoksi. Kiitos harjavaltalaisille!
Tiukan taistelun jälkeen jatkoajalla Raahe voitti loppuottelussa Turun 4–3.
TULOKSET
1. Raahe
2. Turku
3. Oulu
4. Harjavalta
5. Imatra
6. Tampere
7. Pori
8. Hämeenlinna
Enemmänkin joukkueita olisi
tullut, mutta ilmoittautumisjärjestyksessä kahdeksan ensimmäistä pääsi mukaan.
Kiitokset osallistujille!
Työntäyteistä kevättä kaikille
toivovat Porin kaukalopalloilijat ja muut
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R I S T I K O N R AT K A I S U

nopea, varma ja edullinen

Oikein vastanneiden kesken arvotun palkinnon voitti Pekka Parkkonen Taavetista.
Onnittelut! Palkinto on postitettu voittajalle.

sähkötarvikkeiden toimittaja.
Tilaa nettohinnoin varustettu
kuvasto No 22
tai lataa se koneellesi kotisivultamme

Enston Jussi-sarjan kalusteet
uppoasennukseen esim.
peitelevy PL 3 J
1-9 kpl 3 50 €
yli 9 kpl 3 20 €

Keskuksissa on 5x16A voimaja 16A sukopistorasia jotka on
suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. IP 34.

Hinnastosta löydät yli 4400 va- kytkin KU 1 J
rastoimaamme tuotetta jotka pää20
sääntöisesti löytyvät aina heti 1-9 kpl 4 €
toimitukseen.
yli 9 kpl 3 80 €
Esim. Kotimaiset putkitustarvikkeet kuten
jäykät muoviputket
JM 20 ulko Ø 20 mm
100 m pakkauksissa
hinta 0 39 € /m
Taivutusjouset
muoviputkille esim.
TJ 20 Ø 20 mm putkelle

470 €

Huom! Hanki keskus rakennuskohteeseen heti rakennuspäätöksen tehtyäsi niin saat työnaikasen sähkön kätevästi lopullisesta mittauskeskuksestasi.

kytkin KU 3 J
1-9 kpl 10 80 €
yli 9 kpl 9 80 €
2-os pistorasia peitelevyllä
85x100x22 mm
PU 2 MJ
1-9 kpl 9 80 €
yli 9 kpl 8 98 €

2-os pistorasia keskiölevyllä
Suulakeet esim. Ø 20 mm putPU 2 MKJ 1-9 kpl 8 98 €
kelle JAP PÄÄTE 20
yli 9 kpl 8 20 €
1-99 kpl 0 28 € /kpl
yli 99 kpl 0 15 € /kpl
peitelevy
Enston muoviputken jatkot
lukitusjousin esim.
JH 20 Ø 20 mm putkelle
1-99 kpl 0 20 € /kpl
yli 99 kpl 0 15 € /kpl
Alumiiniputken jatkot
esim. JA 20 Ø 20 mm putkelle

080 €

Alumiiniputket
Ø 16, 20, 25, 40 ja
50 mm. Pituus 1,8 m
esim JAP 20 Ø 20 mm
145 € /m
Alumiiniputkien
taivutusjouset
Ø 16, 20 ja 25 mm.
esim. Ø 20 mm putkelle TJ 20 AL

1499 €

3-vaiheiset mittauskeskukset
pistorasioilla ja automaattisulakkeilla kosteantilan pintatai uppoasennukseen.

PL 1+1 J
1-9 kpl 2 40 €
yli 9 kpl 2 20 €

Antennipistorasia
keskiölevyllä
APU 1KJ päättyvä
rasiavaim. 0,5 dB
1-9 kpl 5 90 €
yli 9 kpl 5 40 €
Kosteidentilojen kalusteet
pinta-asennukseen. Esim.

Alla versio MK6 AR+PR jossa
on mittaritilan ja yllä kerrottujen
pistorasioiden lisäksi:
3x40A pääkytkin,
3x25A päävarokkeet
3 kpl 10A sulakeautomaattia
6 kpl 16A sulakeautomaattia ja
11 kpl varapaikkaa laajennuksille
Mitat mm:
lev. 450
kork. 700
syv. 160
paino 15kg
hinta

288 €
Kosteidentilojen ryhmäkeskukset pinta-asennukseen.
IP 54. Esim.
RK 12 AR
pääkytkin 3x32A
automaatit:
6 kpl 10 A
6 kpl 16 A ja
9 kpl varapaikka
hinta 112

€

Hankkiessasi sähkölämmit-

kalvojakorasia Ensto timiä älä tyydy tavanomaiJRK 9 86x86x39 mm siin. Valitse: ROUNDLINE

1-9 kpl 1 68 €
Varastoimme 72 eri versiota.
yli 9 kpl 1 48 € ROUNDLINEN vahvuudet:
Enston jako- ja kojerasiat
Helposti asennettava
jousihuppuliitin 32 A Tilava liitäntärasia voidaan
tarvikkeineen esim. Ø 94 mm
WAGO 3 0,08-4 mm² vapaasti kiinnittää joko asenuppojakorasia
12 nysäaihiolla
(sopii myös hienosäi- nustelineeseen tai seinään.
keisille johdoille)
JRU
Huoltoystävällinen
85
1-49
kpl 0 48 € /kpl
Lämmittimen puhdistus taka1-99 kpl 1
€
34 € /kpl
65
osasta käy helposti lämmitintä
yli
49
kpl
0
yli 99 kpl 1 €
kallistamalla.
Vedonpoistonysä NY VP
Turvallinen
Strömforssin porraskytkin
16A 250V IP44
Puristealumiinisen lämpöelemen1-99 kpl 0 29 € /kpl
tin ansiosta pintalämpötila on
yli 99 kpl 0 24€
KP 6 RA
50
vain 35°C tehon ollessa 50%
1-9 kpl 6 €
Enston
90
Säätötarkka
kojerasia KRU
yli 9 kpl 5 €
Elektronisen termostaatin säätöulko Ø 71 mm
tarkkuus on ±0,2 °C.
syvyys 47 mm
1-os pistorasia lapsisuojin
Tarkka säätö merkitsee muka15
1-99 kpl 1
€
valkea IP44. PP 1 RA
vuuden lisäksi myös alhaisem99
30
yli 99 kpl 0 € /kpl
1-9 kpl 6 €
paa energiankulutusta.
yli 9 kpl 5 80 €
Kotimaiset putkijohdot
Edullinen
esim. TAM 3x1,5 jossa
Huippulaadustaan ja ominai2-os pistorasia
putki Ø16 mm + MU, SI
suuksistaan huolimatta
ja KV 1,5 mm² ML. Toimi16A IP44. PP 2 RA
ROUNDLINE tasolämmittimet
tuspituus 100 m hinta
1-9 kpl 8 99 €
ovat todella edullisia
vain 0 95 € /m
yli 9 kpl 8 40 € esim. 800W tehoinen 75x40 cm
BASIC 800 T
10m teräsvetojousi
yhdistelmäpistorasia
maksaa
VJ 10 T 1090 €
IP34 16A voima+suko
vain 75 €
PR516+1M
HINNAT ALV 0%
1-9 kpl 8 50 €
80
yli 9 kpl 7 €
S PA H O T E L

puh 02

Finnparttia

72 72 00

www. finnparttia.fi

vas am a
T Y Ö T T Ö M Y Y S K A S S A T I E D O T TA A

LISÄTIETOA www.sahkoliitto.fi
Kassassa on tällä hetkellä ruuhkaa,
joten ensimmäisen hakemuksen käsittelyaika
on noin 5 viikkoa hakemuksen saapumisesta lukien.
HUOM!
Puhelintiedustelut arkisin klo 9.00 – 11.00,
puh. (03) 252 0300.

TYÖVOIMATOIMISTOON
ILMOITTAUTUMINEN
Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi, ilmoittaudu työvoimatoimistoon viimeistään
ensimmäisenä työttömyyspäivänä.
Työnantaja tekee lomautetuista työvoimatoimistoon
(TE-toimisto) niin sanotun
ryhmäilmoituksen vain, jos lomautettuja henkilöitä on vähintään kymmenen. Varmista
työnantajaltasi, kuinka monta
muuta työntekijää työpaikaltasi lomautetaan ja tekeekö
työnantaja ryhmäilmoituksen.
Työnantajan tulee antaa lomautetulle kirjallinen lomautusilmoitus vähintään 14 vuorokautta ennen lomautuksen
alkamista. Lomautusilmoituksessa tulee olla myös lomautetun allekirjoitus ja tiedoksisaantipäivämäärä.
Työvoimatoimisto antaa työttömyyskassalle työttömyyttäsi
koskevan lausunnon. Oikeus
työttömyysetuuksiin alkaa aikaisintaan ilmoittautumispäivästä lukien.
Ensimmäinen ilmoittautuminen tehdään aina henkilökohtaisesti työvoimatoimistossa
käymällä ja täyttämällä työnhakijaksi-ilmoittautumislomake. Mukana on hyvä olla viimeisin työ- tai lomautustodistus sekä muut työttömyyteen
liittyvät asiapaperit. Työvoimatoimisto antaa sinulle ajan
alkuhaastattelua varten, jossa
selvitetään tarkemmin työttömyyspäivärahaan mahdollisesti vaikuttavat asiat.
Työvoimatoimiston antamia
ilmoittautumispäiviä on noudatettava, koska päivärahan
maksaminen katkeaa samana
päivänä, kun työnhakukorttiin
merkitty uusimispäivä umpeutuu. Työvoimatoimiston
antamat lausunnot sitovat
kassaa, eikä kassa voi maksaa
päivärahaa, mikäli työnhakusi
ei ole voimassa. Jos työnhakusi katkeaa, et voi uusia sitä takautuvasti viittaamalla esimerkiksi unohtamiseen, pitkään
ilmoittautumisväliin, auton
rikkoutumiseen, lapsen sairastumiseen tai muuhun inhimilliseen syyhyn. MUISTA PITÄÄ
TYÖNHAKU VOIMASSA!

PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Saat päivärahahakemuksen
työvoimatoimistosta tai voit
tulostaa sen ja palkkatodistuksen Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivulta www.tyj.fi
kohdasta Lomakkeet.
Täytä ensimmäinen työttömyyspäivärahahakemus vähintään kahdelta täydeltä
kalenteriviikolta huolellisesti.
Puutteellisesti täytetty hakemus palautetaan täydennettäväksi.
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 saanut päivärahaa vuonna 1997
tai sen jälkeen).
Todistuksessa tulee näkyä ennakonpidätyksen alainen tulo
ja siihen sisältyvät lomarahat
ja lomakorvaus ERITELTYINÄ.
Lomarahaa ja lomakorvausta
ei siis tule ilmoittaa yhteissummana.
Kun kyse on työsuhteen päättymisestä, tarkista että palkkatodistukseen on merkitty
eriteltynä myös muut mahdolliset ylimääräiset palkkiot tai
rahaerät, jotka on maksettu
työsuhteen päättyessä.
Muista tarkistaa palkkatodistuksesta, että siihen on
merkitty mahdolliset palkattomat ajanjaksot (lomautus,
vanhempainloma, palkaton
virkavapaa tai palkaton sairasloma). Tarkista myös, että
palkkatodistuksessa on palkanlaskijan allekirjoitus ja puhelinnumero.
• Sairauskassan todistus maksetuista täydennyspäivärahoista.
Täydennyspäivärahan osuus
luetaan työansioihin ja otetaan näin ollen mukaan päivärahan määritykseen. Jos osa
päivärahasta maksetaan sairausvakuutuslain mukaisena
päivärahana ja osa täydennyspäivärahana, vain täydennyspäivärahana maksettu osuus
luetaan työansioihin.
• Jäljennös lomautus- tai irtisanomisilmoituksesta
• Avio-/avopuolison virkatodistus ja ote talonkirjasta/
kotipaikkarekisteristä, jos haet
lapsikorotusta avio-/avopuolison lapsista, jotka asuvat samassa taloudessa. Omista lapsista virkatodistusta ei tarvitse
lähettää.
• Kopio sosiaalietuudesta annetusta päätöksestä (esimerkiksi lasten kotihoidon tuki,
myös puolisolle maksettu)
• Palkkatodistus tai veroselvitys viimeksi valmistuneesta
verotuksesta, jos sinulla on
päätyön aikana alkanut toinen työ, joka jatkuu työttömyysaikana.
• Verokortti, jos olet hakenut
muutosverokortin verotoimistosta.
Kotiin tullutta verokorttia ei
tarvitse lähettää, koska työttömyyskassa saa verotiedot
suoraan verottajalta.

maksaa sinulle lomautuksen
aikana esimerkiksi pekkasia
tai pitämättömiä lomapäiviä,
muista ilmoittaa siitä jatkohakemuksessasi ja liitä palkkatodistus hakemuksesi liitteeksi.
Maksupäivät ovat normaalisti keskiviikko ja perjantai.
Jatkohakemus on maksussa
hakujakson päättymisestä laskettuna viimeistään 1½ viikon
kuluttua keskiviikkona.
•SOVITELTAVA
PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Soviteltua päivärahaa maksetaan, jos teet lyhennettyä
työviikkoa tai -työpäivää, olet
osa-aikatyössä tai työskentelet
enintään kaksi viikkoa kokoaikatyössä.
Täytä hakemus neljältä viikolta tai kuukaudelta ja liitä hakemuksen mukaan palkkatodistus hakujakson työpäiviltä.
Muista merkitä tehdyt työtunnit hakemukseen!
Käsittelyaika on noin 3 viikkoa. Maksupäivät ovat keskiviikko ja perjantai.

OMAVASTUUAIKA
Omavastuuaika on seitsemää
työpäivää (ei lauantai ja sunnuntai) vastaava aika, jotka
päivät on hankittava kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Omavastuuaika
asetetaan kun sinulle maksetaan päivärahaa ensimmäisen
kerran aina kun uusi työssäoloehto (34 viikkoa) täyttyy
HUOM! Lyhennettyä työviikkoa tekevältä edellytetään
omavastuu- ja korvauspäiviltä, että viikkotasolla työajan
lyhennys on vähintään 25
prosenttia. Näin ollen nelipäi-

väistä työviikkoa tekevälle ei
kerry omavastuupäiviä eikä
myöskään maksettavia työttömyyspäivärahapäiviä!!
Omavastuuaika lasketaan aikaisintaan siitä päivästä, jona
olet ilmoittautunut työnhakijaksi työvoimatoimistoon.

HAKUAIKA
Hakemusten tulee olla työttömyyskassassa kolmen (3)
kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta, josta lukien etuutta
haetaan. Hakuaika koskee
kaikkia työttömyyskassan
maksamia etuuksia.
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SÄHKÖLIITON KURSSIT 2009

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 tavoitteena on antaa perustiedot yritystoiminnasta:
miten liiketoimintaa suunnitellaan, organisoidaan ja rahoitetaan. Opitaan myös tunnistamaan yritystoiminnan perusprosessit ja ymmärtämään henkilöstön asemaa yritystoiminnan
kokonaisuudessa.

Kurssin avainsisällöt
TYÖTTÖMYYSKASSAN
PALVELUAJAT
Puhelintiedustelut
arkisin klo 9.00 – 11.00,
puh. (03) 252 0300.

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

HAKEMUSTEN
POSTITUSOSOITE
Sähköalojen työttömyyskassa
PL 774
33101 TAMPERE

Kurssi kuuluu koulutussopimuksen mukaiseen yhteiseen koulutukseen, joten sovi työnantajasi kanssa paikallisesti ansionmenetyksen korvaamisesta ja ateriakorvauksen maksamisesta
kurssin ajalta.

Sähköpostiosoite
ttkassa@sahkoliitto.fi

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

Lisää
työttömyydestä
sivuilla 8-9

Perhekuntoloma
Siuntion Hyvinvointikeskuksessa 6.7.- 11.7.2009

KOONNUT
MARGIT NURMIKOLU

Työttömyyskassan verkkopalvelu

Pääset verkkopalveluumme www.sahkoliitto.fi 
Sähköliiton verkkopalvelut Työttömyyskassa
SÄHKÖISET JATKOHAKEMUSLOMAKKEET UUDISTUIVAT
Ansioturvan ja koulutuspäivärahan sähköisissä
jatkohakemuslomakkeissa on 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 lähetät hakemuksesi netin kautta viimeistään maanantaina klo
11.00 mennessä, päivärahat ovat tililläsi jo keskiviikkona.
Pääset verkkopalveluumme www.sahkoliitto.fi >
Sähköliiton verkkopalvelut > Työttömyyskassa

Täysihoito, omavastuuosuus aikuisilta 68 €,
6-16-vuotiailta 43 €, alle 6-vuotiaat ilmaiseksi
Hakuaika päättyy 11.5.2009
Perhekuntoloma on terveyttä edistämään suunniteltu
liikunnallinen aktiiviloma erityisesti lapsiperheille.
Siuntion Hyvinvointikeskus sijaitsee läntisellä Uudellamaalla.
Siuntion aktiivinen luontoliikuntapuisto laavuineen ja nuotiopaikkoineen sekä kulttuurihistoriallinen ympäristö tarjoavat
monipuoliset mahdollisuudet perhelomalle. Hyvinvointikeskuksesta löytyy muun muassa sauna- ja allastilat, kuntosali, liikuntasalit, puuhaparkki 2–7-vuotiaille lapsille.
Perhekuntoloma sisältää:
• aikuisille päivittäin luentoja muun muassa hyvinvoinnista,
terveellisestä ravinnosta, työssä jaksamisesta
• UKK-kävelytesti tai polkupyöräergonomitesti
• omaa ohjelmaa eri-ikäisille lapsille sekä yhteistä ohjelmaa
vanhempien kanssa
• luontoretki
• majoituksen yhdistelmähuoneissa/kahden hengen huoneissa
lisävuoteella (perheen koosta riippuen)
• saunan, allasosaston sekä kuntosalin vapaan käytön.
Määrärahat perhekuntolomaan saadaan SAL ry:n kautta
Raha-automaattiyhdistyksen avustuksista.
Tukea perhekuntolomalle voivat hakea ne liiton jäsenet perheineen, jotka eivät ole saaneet lomatukea edellisenä vuonna
omasta tai puolison ammattiliitosta tai muusta lomajärjestöstä.
Perhekuntolomalle haetaan Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry:n lomatukilomakkeella, joita voi tilata Sähköliiton
postituksesta, puh. (03) 252 0234. Lomakkeen voi myös tulostaa
osoitteesta www.salry.net
Hakemus palautetaan määräaikaan mennessä osoitteeseen:
SÄHKÖLIITTO/Koulutusyksikkö, PL 747,33101 Tampere.

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

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA
Huom! Hakemukset voi postittaa aikaisintaan hakujakson
viimeisenä päivänä. Työttömyyskassa ei käsittele etukäteen lähetettyjä hakemuksia.

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

•ENSIMMÄINEN
PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Käsittelyaika on noin 5 viikkoa. Maksupäiviä ovat keskiviikko ja perjantai.

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

•JATKOHAKEMUS
Täytä jatkohakemus normaalisti vähintään neljältä täydeltä kalenteriviikolta siten,
että hakujakso päättyy sunnuntaihin. Mikäli työnantajasi

4/2009

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

Nuorten tapaaminen
12.9.–13.9.2009 Tampereella
Haluatko tavata muita nuoria sähköliittolaisia?
Haluatko tutustua Sähköliittoon?
Haluatko tietää, mitä tämä liitto tekee?
Haluatko saada uusia kokemuksia?
Jos haluat kaikkea tätä, tule mukaan Nuorten tapaamiseen.
Vietämme myös yhdessä vapaa-aikaa seikkailemalla
Varalan Urheiluopistossa.
Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen, ruokailut sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan
tai omaa autoa käytettäessä 0,23 €/km.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 28.8.2009 mennessä
soittamalla koulutusyksikköön, puh. (03) 252 0238 tai
sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
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SÄHKÖLIITON KESÄPÄIVÄT

6. - 7.6.2009 TAMPERE
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

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

ONKIKILPAILU
6.6. klo 11.00 – 14.00
Tohloppijärvi, TV2:n ranta
Ilmoittautumiset 15.5. mennessä
jaakko.rantala@tesomaneramiehet.fi

RYHMÄTAPAAMISET
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

Osta Kisapassi
- saat paljon etuja
tule2009.fi/
sivu/kisapassit

BEACH VOLLEY
6.6. Pyynikin
beach-volley kentät
Ilmoittautumiset
25.5. mennessä
janne.sikio@iki.fi

SÖKÖ
6.6. klo 11.30
Hotelli Cumulus,
Koskikatu
Ilmoittautumiset
15.5. mennessä
jaakko.aho@sahkoliitto.fi
050 60 448

HARRASTENÄYTTELY
6. – 7.6. Sähköliiton toimisto
Ilmoittautumiset 25.5. mennessä
paivi.hoivala@sahkoliitto.fi
03-252 0246

ILTATILAISUUS 6.6. klo 19.00 alkaen
Juvenes Ravintola Ziperia
tQVIFFOKPIUBKB"MBLPTLFOUFSWFIEZT
tQBMLJUBBOLJMQBJMVJTTBNFOFTUZOFFU
tNBLPJTBBSVPLBB
tFTJUZLTJÊ
Ilmoittautumiset
tUVUUVKFOUBQBBNJTUB 15.5. mennessä
tIJOUBé
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
03-252 0238

(Aleksanterinkatu 15)

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

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

Lisäksi runsaasti mielenkiintoisia koko perheen liikuntakulttuuritapahtumia TUL:n starttiviikonlopussa www.tule2009.fi

