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Sähköliiton hallitus päätti liiton irtautumisesta TEAM-liittohankkeesta, s. 3
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Pääkirjoitus

| Ledaren

Kevät on uudistumisen aikaa

Våren är förnyelsens tid

Koko pitkän talven jatkunut epätietoisuus siitä, missä muodossa sähköalan ammattilaisten edunvalvontaa tulevaisuudessa harjoitetaan, päättyi vihdoin vappuna. Kevään kuumimpana päivänä liiton enemmistöryhmä teki päätöksensä TEAM-hankkeesta vetäytymisen puolesta. Kun myös vähemmistö päätyi samaan tulokseen, oli liiton hallituksen helppo
todeta, että ylimääräistä edustajistoa ei enää tarvita tosiasian vahvistamiseen: Sähköliitto
jatkaa itsenäisenä ammattiliittona.
Vain päivää myöhemmin, kuin Sähköliiton uudesti alkaneen kevään merkiksi, valittiin
liiton entinen puheenjohtaja, mutta yhä sen jäsen, Lauri Lyly SAK:n uudeksi puheenjohtajaksi. Se oli hetki, jota perustamisensa jälkeen aluksi jopa keskusjärjestön hylkimäksi joutunut Sähköliitto oli tavallaan 54 vuoden ajan kiihkeästi odottanut. Sähköliiton itsenäinen
tie oli osoittautunut oikeaksi valinnaksi.
Menestyksen huuma on kuitenkin tasan yhtä pysyvää kuin kevätnurmen vihreys syystuulten alkaessa puhaltaa, sillä edunvalvonnan maailma on parin viime vuoden aikana muuttunut pysyvästi. Ammattiyhdistykset ovat murroksessa ja työnantajien neuvotteluasenteet
jyrkentyneet. Paluuta tupokausien tuttuun ja jopa sovinnaiseen sopimustoimintaan ei yleisesti ottaen enää ole.
Siksi Sähköliiton on omien sopimusoikeuksiensa takaamiseksi paneuduttava työehtosopimusten kehittämiseen aivan uudella asenteella ja näkemyksellä. Se vaatii totuttelua ja
herättää monissa jäsenissä varmasti myös vastarintaa. Tiukassa paikassa kuitenkin nähdään,
kuka oikeasti haluaa tehdä töitä itsenäisenä jatkavan Sähköliiton puolesta ja kuka vain
pitää meteliä siitä, kuinka huonosti asiat ovat.
Liiton asiat ovat hyvin, mutta tulevaisuus ei silti ole välttämättä helppo. Yhä jatkuva
taloudellinen lama on kiristänyt työnantajien asenteita, mikä ei ennusta helppoa sopimuskierrosta.
Uusi tilanne ei kuitenkaan merkitse sitä, että kaikista entisistä, hyviksi koetuista asioista
pitäisi luopua. Päinvastoin, moni vanha konsti on nyt syytä ottaa esiin edunvalvonnan
työkaluksi. Itsenäisen sopimustoiminnan turvaamiseksi voidaan joutua käyttämään kovia
otteita kuten työtaistelu-uhkaa ja jopa lakkotoimia.
Silloin, kun keväästä on muistona enää kellertynyt, ensipakkasen kohmettama ruohokenttä, punnitaan todellista sitoutumista tämän liiton toimintaan.

Ovissheten som rådde hela den långa vintern om i vilken form intressebevakningen
av elbranschens yrkesmän kommer att skötas i framtiden, tog äntligen slut i början av maj. I
den hetaste vårdagen fattade förbundets majoritetsgrupp sitt beslut om att dra sig ur TEAM
- projektet. När också minoritetsgruppen hamnade i samma resultat, var det lätt för förbundsstyrelsen att konstatera, att ett extra ordinarie representantskapsmöte inte behöver sammankallas för att fastslå ett faktum: Elektrikerförbundet fortsätter sin verksamhet som självständigt
fackförbund.
Bara en dag senare, liksom ett tecken för Elektrikerförbundets nya vår, valdes förbundets f.d.
ordförande, men fortfarande förbundets medlem, Lauri Lyly till FFC:s nye ordförande. Det
var en stund, som Elektrikerförbundet hade på sätt och vis väntat på i 54 år, och som efter sitt
grundande hade först blivit t.o.m. diskriminerat av centralorganisationen. Elektrikerförbundets
självständiga väg hade visat sig vara det rätta valet.
Framgångens berusning är ändå precis lika varaktig som vårgräsets grönska när höstvindarna
börjar blåsa, för intressebevakningens värld har förändrats för gott under de senaste åren. Fackföreningarna står i brytningsläge och arbetsgivarnas förhandlingsinställningar har blivit mer
fordrande. I stort sätt finns det inte längre någon återvändo till den bekanta och till och med
konventionella förhandlingsverksamheten som vi hade under inpo-perioderna.
Därför måste Elektrikerförbundet nu sätta sig in att utveckla kollektivavtalen med en helt
ny attityd och inställning för att kunna garantera sina egna avtalsrättigheter. Det kräver tillvänjning och väcker säkert också motstånd hos många medlemmar. När det blir tufft ser man
ändå vem som på riktigt vill arbeta för det självständiga Elektrikerförbundet och vem som bara
väsnas av hur dåligt det ligger till.
Det går bra med förbundet, men framtiden kommer nödvändigtvis ändå inte vara lätt. Den
fortgående ekonomiska krisen har spänt arbetsgivarnas inställningar, vilket inte förespår någon
lätt förhandlingsrunda.
Den nya situationen betyder ändå inte att man borde ge upp alla gamla välbeprövade saker.
Tvärtom, nu finns det anledning att ta fram många gamla knep till verktyg för intressebevakningen. För att säkra den självständiga avtalsverksamheten kan vi vara tvungna att använda
hårda tag, så som varsel för konflikt eller till och med strejkåtgärder.
När våren är ett blott minne och det kvarstår en stelfrusen gräsmatta efter den första frosten,
skall man väga den äkta förbindelsen med verksamheten i förbundet.
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Koetinkynä
R IIT TA

K A L L IO

SAK:n puheenjohtajavaalit ovat
takanapäin ja keskusjärjestö jatkaa työtään uuden keulakuvan suojissa. Takana
on myös valtamedian hetkellinen kiinnostus ay-liikkeeseen.
Tai oikeastaan kiinnostus koski vain
puheenjohtajakisaa, jossa kaksi aika
lailla samoin ajattelevaa kilpaili järjestön ykköspaikasta. Syvällisissä analyyseissä suomalaisen journalismin parhaat
voimat löysivät kilpakumppaneista noin
kolme eroavaisuutta.
Kaikki onnistuivat havaitsemaan, että
Petri Vanhala on paitsi pidempi myös
nuorempi kuin Lauri Lyly, jonka työkokemus siis täytynee olla laajempi. Kokeneen Laurin ja pitkän Petrin koulutuspohjasta löydettiin vielä eroavaisuuksia,
joten tutkiva journalismi sai sulan hattuunsa.
Kilpakumppanien ajatuksista tuskin
kukaan jaksoi olla kiinnostunut. Monikaan toimittaja ei varmasti vaivautunut
tutustumaan esimerkiksi Lylyn tai Van-

Asiaan!
halan mahdollisiin linjaeroihin. Ay-liikkeen ajamista asioista ei valtamediassa
hehkuteta varmasti lähiaikoina, kun aihepiiri on jo tyhjennetty helposti sulateltavan puheenjohtajapelin myötä.

Takana on myös puheenjohtajakisan
”pitkien puukkojen viikko”, jonka aikana herrasmieskisaa hämmennettiin sivulta. Kummankin ehdokkaan tukijoukot tekivät taustatyötä pohjustaakseen
oman ehdokkaansa valintaa.
Siinä vaiheessa, kun TEAM-hankkeessa vielä mukana olevat teollisuusliittojen johtajat löivät rumpua Vanhalan puolesta ja samalla puukkoa Lylyn
selkään, minulle valkeni, että kiittämättömyys on maailman palkka.
TEAM-hankkeen ”isänä” ja veturina
toiminut Lyly syrjäytettiin hankkeesta
jo aiemmin. Viestintäliiton liittokokouksen yhteydessä projektissa mukana-

olevat liittojohtajat syyttivät Lylyä liian
itsenäisestä tyylistä hankkeen johdossa.
Me työmme puolesta hanketta läheltä
seuranneet tiedämme, että koko projekti ei olisi luultavasti edes käynnistynyt
nykyisessä laajuudessa tai edennyt menestyksellisesti ilman Lylyn persoonaa.
Aikataulussa se pysyi pitkään myös hänen tarmokkuutensa ansiosta.
Teollisuusliittojen kampituksesta huolimatta Lauri Lyly valittiin SAK:n puheenjohtajaksi. Ensitöikseen Lyly lupasi,
ettei hänelle jää vaalitaistelun ylilyönneistä mitään hampaankoloon.

Tampereella vappuna puhunut Lyly ennakoi
vaikeaa työehtosopimuskierrosta.
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Yksimielisesti ulkona TEAMista
PAAVO

HOL I

Kolme vuotta kestänyt
mukanaolo teollisuusliittojen
liittohankkeessa päättyi Sähköliiton osalta 13.5., kun liiton hallitus päätti lopullisesti
irtautua TEAMista. Päätös

oli yksimielinen.
Perusteluita ei tarvinnut
kaukaa hakea, sillä liiton
molemmat edustajistoryhmät
olivat jo aiemmin todenneet,
ettei liittofuusio niitä kiinnosta. Edunvalvonnantekijät
äänestivät asiasta kokouksessaan 29.4. numeroin 47-7 ja

Yhteistyöryhmä 2000 oli 6.5.
omassa tapaamisessaan yksimielisesti TEAMia vastaan.

Nyt keskitytään
tes-neuvotteluihin
Päätösten pohjana oli tosiasia, että viime kesän osastokyselyssä vain alle 20 pro-

senttia kyselyyn vastanneista
osastoista kannatti liittymistä
TEAMiin. Toisaalta samaisessa kyselyssä 75 prosenttia
osastoista kannatti liittoyhteistyön vaihtoehtojen selvittämistä muiden liittojen
kanssa, jos Sähköliitto irtautuu TEAMista.
Viime marraskuussa pidetyn edustajakokouksen esittämää ylimääräistä edustajiston
kokousta ei tässä tilanteessa
enää myöskään tarvitse kutsua koolle. Edustajisto olisi
päättänyt asiasta vain siinä
tapauksessa, että hallitus olisi
voinut esittää sille jonkin toteuttamiskelpoisen liittoyhteistyöratkaisun.
Hallitus myös totesi, että
edellisessä kokouksessa pöydälle jätetty TEAM-aiesopimus on Sähköliiton osalta
Edunvalvonnantekijät äänestivät
29.4. suljetulla lippuäänestyksellä
luvuin 47-7 TEAMia vastaan. Äänestysvuorossa Petri Sassi. Taustalla tilannetta tarkkailee liiton
puheenjohtaja Martti Alakoski
sekä äänestysvuoroaan odottelevat Kari Ylikauppila ja Jukka
Toikka.

Osallistu
jäsentutkimukseen
Energia- sekä tieto- ja
verkostoteknologia-alojen
jäsenet voivat nyt vaikuttaa
alojensa työehtosopimusten
kehittämiseen. Sähköliitto
on laatinut työehtosopimusten sisältöön liittyvän kyselyn näiden sopimusalojen
jäsenille. Kyselyn tulosten
perusteella määritellään syksyllä aloitettavan neuvottelukierroksen painopisteitä.
Linkki kyselyyn löytyy liiton
nettisivujen www.sahkoliitto.
fi etusivulta. Kysely on avoinna 11.5. – 31.5.2009 välisen
ajan.

Metalliteollisuuden

neuvottelut
jatkuvat
Teollisuus- ja erityisalojen johtokunta kokoontuu 25.5. pohtimaan metalliteollisuusalan työehtosopimuksen neuvottelutilannetta. Vastaava työehtoasiamies
Antti Nieminen kertoi, että
neuvottelutilanne on tällä
hetkellä vielä täysin auki.
Johtokunta myös arvioi kuinka metalliteollisuuden sähköasentajille tehdyn kyselyn
tutkimustuloksia sovelletaan
tuleviin neuvotteluihin. Sähköliitto neuvottelee Teknologiateollisuus ry:n kanssa seuraavan kerran 27.5.

saman tien rauennut.
Päätöksestä ei käyty enää
keskustelua, mikä osoitti,
että liittofuusiolla ei enää
ollut vetovoimaa. Työllisyystilanne ja ajankohtaiset neuvottelut työehtosopimuksista
kiinnostavat jäseniä enemmän.

Olisiko jäsenille
kelvannut unioni?
Tällä hetkellä näyttää siltä,
että koko TEAM-hankkeelta
on puhti pahasti kadoksissa.
Fuusiota on lykätty vuodella eteenpäin eli uusi liitto
aloittaa – jos aloittaa – toimintansa vasta vuonna 2011.
Sitä ennen hankkeen on selvittävä monista teknisistä ja
taloudellisista haasteista. Lisäksi ainakin Metalliliiton on
kyettävä saamaan jäseniltään
kolme neljäsosan kannatus
vanhan liiton lopettamiselle
Koko ajatus teollisuusalojen liittojen yhdistämisestä
sai sytykkeen marraskuussa
2005 julkaistusta Sähköliiton strategia-asiakirjasta,
jossa itsenäisten liittojen vä-

linen unioni nimettiin yhdeksi kehitysvaihtoehdoksi.
Sen innoittamina päättivät
Sähköliitto, Kemianliitto,
Paperiliitto, Puuliitto, Rakennusliitto ja Viestintäliitto
aloittaa selvitystyön yhteisen
unionin perustamisesta.
Syksyllä 2006 Metalliliitto ilmoitti tulevansa mukaan
unionihankkeeseen, jonka
vaihtoehtona voisi olla suuri teollisuusliitto. Lauri Lyly
nimitettiin joulukuussa 2006
hankkeen selvitysmieheksi ja
hänen TEAM-esityksensä hyväksyttiin jatkotyön pohjaksi
keväällä 2007. Saman vuoden
syksyllä alkoi hankkeen jatkoselvitys, josta Sähköliitto
jäi pois osastokyselyn tulosten
jälkeen syksyllä 2008. Edustajiston lykättyä päätöstä TEAMIsta jäätiin odottamaan
Metalliliiton ja Kemianliiton
jäsenäänestyksiä, jotka eivät
kuitenkaan enää muuttaneet
Sähköliiton vaikuttajajäsenten mielipiteitä. Sähköliitto
päätti irtautua TEAMista ja
jatkaa itsenäisenä ammattiliittona.

Lauri Lyly nousi SAK:n johtoon
RI I T TA

KA L L IO

Sähköliiton entinen
puheenjohtaja Lauri Lyly
valittiin SAK:n puheenjohtajaksi 14. toukokuuta Nurmijärven Kiljavalla pidetyssä
keskusjärjestön valtuuston
kokouksessa.
Reilut neljä vuotta SAK:n
edunvalvontaosaston johtajana toiminut Lyly oli tyytyväinen selkeään voittoonsa.
Hän voitti vastaehdokkaansa Paperiliiton liittosihteeri
Petri Vanhalan demariryhmän äänestyksessä numeroin
49-31.
- Kokemus varmaan ratkaisi, Lyly arvioi tulosta ja lupasi
luotsata SAK:ta yhtenäisenä
eteenpäin.

Aloitti
luottamusmiehenä
Loviisan ydinvoimalaitoksen
pääluottamusmiehen paikalta ay-uransa aloittanut Lyly
toimi Sähköliitossa energiaalan toimitsijana 1989-1997,
kunnes valittiin liiton puheenjohtajaksi vuonna 1997.
Vuonna 2004 Lyly siirtyi
SAK:n edunvalvontaosaston
johtajaksi. Hän on myös toiminut oman toimensa ohella
TEAM-liittoprojektin selvi-

tysmiehenä ja projektipäällikkönä. Lyly on yhä Sähköliiton jäsen.

Työnjakosopimus
esiin linjapuheessa
Ensitöikseen Lauri Lyly ehdottaa työmarkkinajärjestöille työnjakosopimusta, jolla
sovittaisiin työelämään liittyvien keskeisten asioiden
pääsopimispaikat.
- Vaikka neuvottelurakenteet ja -paikat muuttuvat entistä moninaisimmiksi, mihinkään ei katoa tarve viedä
yhteisiä asioita ja tavoitteita
eteenpäin joko sopimus- tai
kolmikantapöydässä. Työntekijöiden kannalta on tärkeää,
että tässä onnistutaan jatkossakin, koska kaikkia asioita
ei pystytä hoitamaan yhdessä
pöydässä. Peruskysymyksiä
ovat, miten sitova koordinaatio rakennetaan ja miten
autetaan niitä aloja, joissa
yhdessä päätetyt asiat eivät
etene, Lyly linjasi SAK:n valtuuston kokouksessa pitämässään talous- ja työmarkkinapoliittisessa katsauksessa.
Hänen mukaansa hyvä
paikka työnjakosopimuksen
kehittelemiselle olisi työmarkkinajärjestöjen yhteinen
neuvottelu- ja työrauhajärjestelmää pohtiva työryhmä.

Ajankohtaisessa sopimuspoliittisessa tilanteessa työmarkkinakeskusjärjestöjen
pitäisi Lylyn mielestä vielä ennen syksyn varsinaista
neuvottelukierrosta avata
tietä liittokohtaiselle sopimiselle istumalla yhteiseen
neuvottelupöytään. Hänen
mielestään keskusjärjestöjen
pitäisi auttaa liittokierroksen
sopimuspöytiä ratkaisemalla
osa yhteisesti esillä olevista
asioista.

Keskusjärjestöt
neuvottelupöytään
- Asioita, joista keskusjärjestöt voisivat neuvotella, ovat
esimerkiksi työttömyysturvan ongelmakohdat ja yritysten kriisitilanteiden puskurit
sekä palkansaajien ostovoimaan liittyvät linjaukset.
Tällaisella esisopimisella ei
kuitenkaan vietäisi tilaa liittokohtaiselta sopimiselta,
Lyly tähdensi
- Kysymys olisi uudenlaisesta, ovia avaavasta sopimustoiminnasta. Vaikka EK:lta on
otettu eräissä sopimusasioissa
allekirjoituskynä pois, olisi
heidänkin syytä käyttää sitä
osaa, mikä on vielä jäljellä.
Tässä olisi yksi mahdollisuus.
Mikäli työehtosopimusratkaisuja ei synny syksyn alkupuo-

Vastavalittu puheenjohtaja Lauri Lyly loisteli kilpaa auringon kanssa
poseeratessaan kameroille Kiljavan opiston puistossa.

lella, joudumme ehkä käyttämään sopimuksetonta tilaa
saadaksemme riittävän laajan
yhteisen rintaman rakennettua, sellaisen jota työnantajapuoli oikeasti kuuntelee, Lyly
sanoi.

Puheessaan Lyly haastoi
myös hallituksen ja yritykset
voimakkaampaan vastasykliseen elvytystyöhön ja harmaan talouden torjuntatalkoisiin.
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Uudet säädökset
ohjaavat valintaa

Tikas,
teline
vai nostin?
Sähköasentaja Risto Kankkonen pohtii, miten uudet tikasmääräykset vaikuttavat hänen työhönsä.
Kesäkuun jälkeen A-tikkaiden suurin seisontakorkeus on yksi metri.
RIITTA

KALL I O

Kokkolalaisen kerrostalotyömaan rappukäytävässä
sähköasentaja Risto Kankkonen keikkuu parimetrisillä A-tikkailla ja vetää hiki
hatussa palohälytyskaapelia

katon jakorasioihin, joihin
tulee myös valaisimet.
- Vaikka on toukokuu, osa
putkista tuntuu olevan jäässä,
harmittelee sähköasentajien
kärkimiehenä toimiva Kankkonen.
Paikalle osunut työsuojelutarkastaja Timo Penttinen

puolestaan pahoittelee, että
asennustyötä ylipäätään joudutaan tekemään tikkailta
käsin.
- Tällaisessa tilassa telineitä
on tietysti vaikea käyttää ja
ne olisivat kaikkien muiden
rakentajien tiellä. Monesti
myös suunnittelussa otetaan

- Uudet työsuojelumääräykset nostavat rakennusalan teollisuuden
työturvallisuuskäytäntöjen tasolle, arvioivat (vasemmalta) Timo
Penttinen, Matias Rovio, Jukka Turpeinen ja Pekka Pitkänen.

liian vähän huomioon rakennuksen tuleva kunnossapitotyö.
Asennuksen jälkeen tilassa
tulee vuosien varrella keikkumaan myös moni lampunvaihtaja, kaikki huterien tikkaiden varassa.
- Seinällä oleva valaisin
olisi helpompi huoltaa, mutta kattovalaisimet ovat ilmeisesti halvempia, Penttinen
arvelee.
Rantakatu 2-4:n rakennustyömaalla riittää henkilönostimia.
Rakennusliike on uusien säädösten mukaan perehdyttänyt niiden
käyttäjät tehtäväänsä ja myöntänyt kirjalliset luvat nostinten
käyttöön.

Putoamisia
ja kolhuja
Kokenut kärkimies Kankkonen ei ole tikkailta tipahdellut, mutta kolhuja tulee aina
silloin tällöin.
- Naarmuja tulee useimmiten silloin, kun on keskittynyt johonkin asennustyöhön.
Sitten sitä nostaa päänsä ja
törmää ilmastointiputkeen.
Kypärän lippa saisi olla läpinäkyvä, jolloin näkisi paremmin yläviistoon ja ehtisi
paremmin varoa, Risto Kankkonen vinkkaa suunnittelijoille.
Kaapelihyllyä jatkava säh-

köasentaja Seppo Hietala tekee myös töitä A-tikkaan varassa. Työn alla oleva kerros
on niin täynnä rakennustavaraa, ettei teline tai henkilönostin sopisi sekaan ilman
laajoja järjestelyjä.
- Kaapelihyllyt tulevat 2,5
metrin korkeuteen, silloin
työskentelykorkeus on kohtuullinen, Hietala lohduttautuu.
Hän arvelee, että vaikka
tipahtaminen on vaarana,
suurin riesa asennustyössä on
kuitenkin pöly ja melu.
- Kuulosuojaimet ovat todella tarpeen. Suojalaseja
ja hengityssuojainta käytän ainakin silloin, kun itse
poraan. Rakennuksella saa
myös aina olla varovainen,
ettei jää kiireen keskellä esimerkiksi toisten työkoneiden
puristukseen, Hietala sanoo.

Uudet ohjeet
työsuojelusta
Työmaainsinööri Pekka Pitkänen muistuttaa, että vaikka A-tikkaan käyttö on vähentynyt, se on toistaiseksi
sallittua, jos käytössä ei ole
työkonetta. Kesäkuun alussa
astuvat voimaan uudet työ-

vas am a
suojelumääräykset, joiden
mukaan A-tikasta voi käyttää asennustöissä ainoastaan
silloin, kun seisontakorkeus
on alle metrissä.
Tämän vuoden alusta voimaan tuli myös määräys henkilönostinten käytön luvanvaraisuudesta ja käytönopastuksesta.
- Työntekijä tarvitsee nyt
työnantajan kirjallisen luvan
henkilönostimen käyttöön,
sanoo Timo Penttinen.
Hän muistuttaa, että työnantajan on ennen luvan
myöntämistä myös perehdytettävä nostimen käyttäjät
tehtäväänsä.
- Uusien säädöksien tarkoitus on lisätä työturvallisuutta.
Tilaajan vastuu myös korostuu entistä enemmän. Käytännöt ovat tietysti edelleen
kirjavia, mutta parempaan
suuntaan ollaan menossa, arvioi Penttinen, joka itse on
perehdyttänyt rakennusliike
Forsströmin ja Teknon työn-
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Muutokset
parantavat
nostoturvallisuutta
1.1.2009 voimaan
tulleet muutokset
VNa työvälineiden
turvallisesta käytöstä
ja tarkastamisesta
(=käyttöasetus) 403/2008

• henkilönostimen käyttäjällä
oltava työnantajan antama
kirjallinen lupa käyttää
ko. tyyppistä laitetta
• teleskooppi- ja nivelpuominosturin korissa on käytettävä
turvavaljaita
• käyttäjän pystyttävä varmistumaan ohjauspaikalta,
että laitteen vaara-alueella
ei henkilöitä
Työsuojelutarkastaja Timo Penttinen arvioi Rantakadun rakennustyömaan työturvallisuuden edustavan alansa parasta a-luokkaa.

tekijöitä uusiin määräyksiin.
Vastaava työnjohtaja Janne Kujala arvelee, että koulutus on ollut tarpeen, sillä

parhaimmillaan kerrostalotyömaalla saattaa hurista yli
10 erilaista henkilönostinta.
Timpureilla, ilmastointimiehillä, maalareilla ja sähkömiehillä on kullakin omat
nostimensa.

Kokkolassa
riittää töitä
Rakennusliike Forsströmin
urakoima, Rantakatu 2-4:ään
nouseva kerrostalo sisältää liike- ja toimistotiloja, 38 asuntoa ja 180 parkkipaikkaa.

Risto Kankkonen ja Seppo Hietala
pitävät uusia työsuojelumääräyksiä perusteltuina.

14 283 neliön ja 54 100
kuution laajuisessa kiinteistössä ahkeroi tällä hetkellä noin 30 pääurakoitsijan
rakennusammattilaista. Ulkopuolisia on noin 20, joista
Sähköliike Tekno Oy:n sähköasentajia on neljä.
- Täällä riittäisi töitä useammallekin sähköasentajalle, mutta kun ei tahdo löytyä.
Kokkolaan ei rakennusalan
lama ole varmaan vielä ennättänyt, Risto Kankkonen
pohtii.

Kankkonen ja Hietala tietävät, että keskellä kaupunkia
sijaitseva rakennustyömaa on
käynnissä myös heinäkuussa.
- Lomat täytynee porrastaa. Toisaalta olisi hyvä tehdä töitä keskikesällä, kun rakennuksella on hiljaisempaa,
miehet aprikoivat.

1.6.2009 voimaan
tulevat muutokset
VNa rakennustyön
turvallisuudesta
205/2009

• jos putoamiskorkeus on
yli 2 metriä, on aina oltava
kaide tai muu putoamisen
estävä järjestely, kuten esim.
turvavaljaat asianmukaisesti
käytettynä
• A -tikkaita käytettäessä varmistettava niiden pysyminen
pystyssä (varmuus pystyssä
pysymiseen 1,5 kertainen
vaikka vaikuttaa 0,3 kN:n
(=30 kg:n) vaakavoima
• A -tikkailta ei saa käyttää
työkaluja, jotka vaativat
voimaa
• työmaan toteuttaminen
mahdollisimman pölyämättömästi ja tarvittaessa tehtävä
mittauksia, joilla varmistetaan
työmenetelmän pölyttömyys
• rakennustyömaalla on
käytettävä ehdottomasti
kypärää, aikaisemmin arvio
käyttämiseen perustui tehtyyn
arvioon
• rakennustyömaalla käytettävä työn ja olosuhteiden
edellyttäessä suojalaseja,
työnantajan on hankittava
em. suojaimet työtekijöiden
käyttöön (työmaalla vain harvoin tilanteita, jolloin ei ehdottomasti tarvita suojalaseja)
• rakennustyömaalla käytettävä heijastavia varoitusvaatteita (koskee myös työmaalla
satunnaisesti käyviä, kuten
työnjohto ja muut yritysten
toimistossa työskentelevät
samoin kuin esim. toimitsijat
vieraillessaan työmaalla)
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Energia- ja verkostoala Vantaalla

Sopimukset, palkkakehitys
ja vuokratyö
PAAVO

HOL I

Kolmen eri ammattialan luottamusmiehet ja
työsuojeluvaltuutetut olivat
koolla, kun Vantaalla pidettiin 24.-25.4. energia sekä
tieto- ja verkostoteknologiaalan luottamushenkilöiden
seminaari.
Kahden päivän aikana kuulijat saivat paikalla olleet 79
kuulijaa rautaisannoksen
tietoa niin sopimuksista ja
palkoista kuin alan taloudellisesta tilanteestakin työnantajien näkökulmasta.

Tavoitteena on
yhteinen sopimus
- Yritysten rakennemuutos
haastaa ammattiliitot kehittämään työehtosopimustoimintojaan ja rakenteitaan
uudella tavalla. Yhä enemmän työntekijöitä siirtyy
erilaisiin urakointiyrityksiin,
joiden toimintaedellytykset
ovat hyvin erilaisia, muistutti vastaava työehtoasiamies
Sauli Väntti seminaarin
avauspuheenvuorossaan.
Väntti kävi lävitse sekä
Energiateollisuuden että Tieto- ja verkostoteknologiaalan työehtosopimuksia ja
tulevan neuvottelukierroksen muutostavoitteita niihin.
Jälkimmäisellä alalla on hyvin vähän erimielisyyksiä ja
päätavoitteena on sopimuksen yhdistäminen energiaalan kanssa.
Energia-alalla tärkeimmät

tavoitteet liittyvät matkustamiseen, työajan lyhennykseen, varallaoloon ja ylitöihin.

Alalla hyvä
ansiokehitys
Sauli Väntti kävi lävitse
myös alan palkkakehitystä. Vuosina 2006-2008 oli
energia-alan palkkakehitys
keskimäärin 13,3 prosenttia.
Tieto- ja verkostoteknologiaalalla tuntipalkkaisten ansiot
nousivat 2006-2008 keskimäärin 8,7 prosenttia ja kuukausipalkkaisilla peräti 18,2
prosenttia. Jälkimmäisessä
on kuitenkin huomioitava
vertailujakson aikana tapahtunut palkkarakenteen muutos.
Alojen välisessä palkkavertailussa vuonna 2008, oli
energia-alan keskiarvo tuntipalkaksi muutettuna 14,00
euroa. Tieto- ja verkostoalan
tuntipalkkaisilla keskiarvo
oli 13,90 euroa ja kuukausipalkkaisilla 15,00 euroa.
Ylimmissä palkkaryhmissä
7-8 jakautuivat palkat noin
15,50 – 17,00 euron välille.
Ansiokehitystä voi siten molemmilla aloilla pitää varsin
hyvänä.

Aliurakoinnin
määrä yllättänyt
Luottamushenkilöt saivat seminaarissa kuulla myös viimeisintä tutkimustietoa aliurakoinnista ja vuokratyöstä
omilla toimialoillaan. Lähteenä oli Sauli Väntin teke-

mä Humanistisen ammattikoulun opinnäytetyö ”Aliurakointia ja ammattiyhdistystoimintaa”, joka valmistui
marraskuussa 2008.
- Energia- ja tieto- ja verkostoteknologia-aloilla aliurakointi kohdistuu lähinnä
maakaapeleiden vetoon ja
pylvästykseen liittyvään kaivinkoneurakointiin, Sauli
Väntti kertoi.
Tutkimukseen kuuluneeseen verkkokyselyyn vastanneista 210 luottamusmiehestä yli 40 prosenttia ilmoitti
työnantajayrityksensä käyttäneen vuokratyövoimaa viimeisen vuoden aikana. Määrä oli etukäteen arvioitua
suurempi.
- Vuokratyöntekijä on
yleensä juuri ammatillisesta
oppilaitoksesta valmistunut
nuori, joka ei kuulu liittoon
ja jolle pieni palkka ei ole ongelma, Väntti tiivisti.

TIKLI ry:n osastopäällikkö Veikko Nurmi käytti Mika Waltarin kirjallista vertausta kuvaillessaan tietoja verkostoteknologia-alan tilannetta: ”Elämme aikaa, jossa rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät”.

tynyt ja lähes puolet heistä
kokee olevansa neuvotteluissa altavastaajana. Koulutustakin luottamusmiehistä on

Väntti ihmetteli.
Liittoon luottamusmiehet
sentään vielä luottavat. Peräti 87 prosenttia tutkimukseen

hakenut vain alle puolet.
- Luottamusmiehet ovat
työpaikalla yhä useammin
yksin, eikä työhuonekunnan
tuki ole enää itsestään selvää,

osallistuneista luottamusmiehistä katsoi Sähköliiton toimineen luottamuksensa arvoisesti.

Luottamusmiehiä
tarvitaan lisää
Aliurakointiyrityksissä ei
monesti edes ole luottamusmiehiä, koska nuoret työntekijät eivät ole järjestäytyneitä liittoon
- Viimeisen kymmenen
vuoden aikana on luottamustehtävissä toimivien aktiivien määrä laskenut yli 18 prosenttia, kun jäsenten määrä
on laskenut samassa ajassa
vain neljä prosenttia, Väntti
laskee.
Samalla luottamusmiesten
neuvotteluasema on heiken-

Neuvottelut laman
ja yt-menettelyn
varjossa
Työnantajien näkökulmaa tulevalle neuvottelukierrokselle valottivat TIKLI ry:n osastopäällikkö Veikko Nurmi ja
Energiateollisuus ry:n johtaja
Kari Laaksonen. Nurmi totesi, että lama on tosiasia kuten
myös tieto- ja verkostoteknologia-alan muuttuminen
- Katteet ovat pieniä ja kilpailu kovaa. Tilannetta voisi
kuvailla Mika Waltarin Sinuhe -romaanissa esiintyvän
orja Kaptahin lausumalla
”Elämme aikaa, jossa rikkaat
rikastuvat ja köyhät köyhtySeminaarissa puhui SAK:n edunvalvontaosaston johtaja Lauri Lyly,
joka pohti tulevan neuvottelukierroksen näkymiä.

vät”, Nurmi maalaili.
Nurmi haluaisi joustavuutta lisää, koska työtä tehdään
silloin kun sitä on. Työehtosopimuksessa hän puuttuisi
”dinosauruksiin” eli päivätyörajoitukseen, ulkopuoliseen työvoimaan ja ammattitutkintolisään.
Kari Laaksonen totesi,
että energiaa käyttävät alat
(teollisuus, teknologia, metsä) ovat talouskriisissä ja
tuotanto supistuu 2009 noin
15-20 % vuodessa. Sopimustavoitteiksi Laaksonen asetti
tuottavuuden parantamisen,
yrityskohtaisuuden ja kausiluonteisuus sekä joustavat
työaikajärjestelyt. Paikallista
sopimista tulisi myös lisätä.
Sähköliiton lakimies Tero
Heiniluoma toi oman lisänsä keskusteluun selvittämällä yt-menettelyn koukeroita
kuulijoille.
SAK:n näkökulman tilaisuuteen toi Lauri Lyly,
tuolloin vielä edunvalvontaosaston johtajan asemassa.
Hän toisti julkisuudessakin
olleen tosiasian, että neuvottelukierroksesta tulee pitkä ja
hajanainen.
- Asioita koordinoidaan
kummallakin puolella, mutta
yhteistä foorumia, jota tarvittaisiin, ei työnantajapuolen
jääräpäisyyden vuoksi ole,
Lyly kertoi.
Lyly sivusi myös TEAMia
ja totesi, että pääsääntöisesti
uusi liitto ei tule toimimaan
Sähköliittoa vastaan työehtosopimustoiminnassa vaan
haluaa toimia yhteistyössä.
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Kreosootista voidaan luopua

Vaihtoehtona
nostimet ja
komposiittipylväät
PAAVO

19 metriin asti. Se riittää
useimpiin linjamiesten työtehtäviin, Siukkola esitteli.
Seminaaripaikkana pidetyn
hotellin ulkopuolella pääsivät halukkaat kokeilemaan
nostokoria käytännössä. Linjatyötä tekevät miehet olivat näkemäänsä tyytyväisiä.
Avoimeksi vain jäi se kuinka
työantajat saadaan ymmärtämään, että investointi linjatyöjärjestelmään on samalla
sijoitus entistä nopeampaan
ja turvallisempaan työtapaan.
- Kyllä nämä kaikki järjestelmät, niin komposiittipylväät kuin nostimetkin, pitäisi
ottaa Suomessa täysimääräiseen käyttöön. Silloin kreosoottihaitoista päästäisiin
lopullisesti eroon, työturvallisuusasioista seminaarilaisille puhunut Sähköliiton vastaava työympäristöasiamies
Veijo Korhonen toivoi.

HOL I

Sähköpylväiden kyllästysaineena käytettävä,
terveydelle vaarallinen kreosootti voidaan korvata muilla menetelmillä. Vantaalla
seminaariin kokoontuneet
Sähköliiton energia-alan
sekä tieto- ja verkostoteknologia-alan luottamushenkilöt kuulivat tuoreinta tietoa
kreosootin vaihtoehdoista.
- Kreosootilla kyllästetyissä pylväissä työskenneltäessä
on käytettävä asianmukaisia suojavarusteita. Asiasta
on sovittu Energiateollisuus
ry:n kanssa, jonka perusteella
Sähköliito on tehnyt oman
työturvallisuusohjeen, vastaava työehtoasiamies Sauli
Väntti muistutti.
Samaa mieltä oli itsekin
pylvästöitä tekevä Lauri Järvinen, Eltel Networks Pohjoinen Oy:stä:
- Sähköliitto on liittona
hoitanut asian hyvin, joten
tässä asiassa emme me pylvästyöskentelyä tekevät saa
lipsua, jotta aikaansaadut
parannukset eivät mene hukkaan.

Ruotsalainen
komposiittipylväs
Suojavarusteiden käyttöä
helpompaa olisi kuitenkin
luopua kreosootista kokonaan. Monesti esitetty vaihtoehto puupylväiden korvaamisella muilla vaihtoehdoilla
sai seminaarissa käytännön
näyttöä lahden takaa Ruotsista. Jerol Industri Ab esitteli
valmistamiaan muoviraaka-

Linjanosturin kaikkia toimintoja voidaan ohjata korista käsin.

aineista tehtyjä komposiittipylväitä, joita on jo sijoitettu
maastoon Ruotsissa.
Bo Sköllermark kertoi, että
komposiittipylvään materiaali on sisäpuolelta lasikuitua ja
ulkopuoli sitä suojaavaa polyefiiniä, joka on samaa ainetta
kuin kaapeleiden eristemateriaali.
- Näihin pylväisiin voi kiivetä pylväskengillä, ne eivät
johda sähköä, eivät lahoa,
eivätkä tikat pääse niihin
käsiksi. Ne ovat siten hyvin
pitkäikäisiä, kierrätettäviä ja
ympäristöystävällisiä, Sköllermark kuvaili.

Kestävä ja
huoleton
Jerol Industri on tehnyt tähän saakka valopylväitä ja
nyt uutuutena myös sähköpylväitä, kun Skellefteå Kraftin voimalaitoksesta otettiin
yhteyttä pylväiden kehittämiseksi.
- Itse asiassa idean isä on
Suomesta, tammisaarelainen
Rolf Jernström, joka on toiminut tämän asian parissa jo
30 vuotta, Bo Sköllermark
paljasti.
Jerol Industri on alansa
markkinajohtaja ja vie pylväitä 11 maahan. Bo Sköllermark heittikin ilmaan ajatuksen, että Suomessa vaikkapa
Sähköliiton ammattiosastot
ryhtyisivät edustamaan näiden, muun muassa UV-säteilyn suhteen sertifioitujen
pylväiden myyntiä.
- Tällä hetkellä komposiittipylväs on kalliimpi
kuin puupylväs, mutta sen
elinkaarihinta on kilpailuVastaava työehtoasiamies Sauli Väntti, Jerol Industri Ab:n Bo
Sköllermark ja pääluottamusmies
Lars Nabb keskustelivat uuden
komposiittipylvään rakenteesta.

kykyinen. Se johtuu siitä,
että toisin kuin kyllästetyt
puupylväät, ei sitä tarvitse
tarkastaa tai huoltaa, mutta
siihen voidaan kiivetä ilman
suojavarusteita, Bo Sköllermark muistutti.

Nosturissa ei
tarvitse suojautua
Seminaarissa esiteltiin myös
toinen mahdollisuus kreosoottihaittojen eliminoimiseksi. Lännen Konekeskus
Oy oli tuonut paikalle traktoriin asennetun linjatyöjärjestelmän, jolla voitaisiin
siirtyä entistä laajemmin nostintyöskentelyyn. Tämäkin
työtapa on jo paljon laajemmassa käytössä naapurimaassamme Ruotsissa.
Tuotepäällikkö Hannu
Siukkola Lännen Konekeskuksesta kertoi, että suuripyöräisellä traktorilla päästään kulkemaan vaikeassakin
maastossa, jolloin lähes kaikki pylvästyöt voidaan tehdä
niihin kiipeämättä.
- Nostokorilla on ulottuvuutta parhaimmillaan jopa
Lännen Konekeskus Oy:n traktorialustalle tehdyn linjanosturin
korin ulottuvuus on parhaimmillaan 19 metriä.
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PA LSTA

Sähköliitossa on voimaa
MARTT I

ALAK O S KI

Kuittasin juuri mukavan vedonlyöntivoiton kollegaltani Metalliliitosta, kun
edeltäjäni Lauri Lyly valittiin tiukan kisan jälkeen
SAK:n uudeksi puheenjohtajaksi. Voitto se oli myös
koko Sähköliitolle, joka on
joutunut hakemaan pitkään
olemassaolonsa oikeutusta
teollisuusliittojen keskuudessa.
Sähköliittohan hyväksyttiin keskusjärjestön jäseneksi vasta vuonna 1969 SAK:n
eheytymisen yhteydessä.
Sen jälkeen liiton arvostus
on noussut ja viimeisimmän
uutisen jälkeen oikein kohisten. Lylyn valinnan jälkeen
voimme olla oikeutetusti
rinta rottingilla. Tapahtuma
myös asettaa haasteita tulevaisuudelle, että voimme
jatkossakin olla ylpeitä vahvasta osaamisestamme.

Teollisuusalojen Ammattiliitto TEAM perustettiin ilman Sähköliittoa.
Viestintäalan ammattiliiton liittokokous 8. toukokuuta Tampereella muutti
sääntönsä TEAM:in säännöiksi, valitsi puheenjohtajiston ja hallituksen. Näin
syntyi uusi ammattiliitto,

jonka virallinen toiminta alkaa vuoden 2011 alusta, jos
muut vielä mukanaolevat
liitot pystyvät lopettamaan
toimintansa ja sulautumaan
uuteen liittoon.

Sähköliiton hallitus päätti
13.5., että liitto ei enää ole
mukana TEAM-liittohankkeessa. Hallitus totesi liiton
edustajistoryhmien pitämien kokousten kannanottojen olevan liittofuusiota vastaan ja päätti yksimielisesti,
että Sähköliitto vetäytyy
TEAM-hankkeesta.
Lisäksi hallitus päätti, että
marraskuussa 2008 pidetyn
edustajakokouksen esittämää edustajiston ylimääräistä kokousta ei ole tarvetta
kutsua koolle.
Liiton hallituksen päätös
varmistui lähtökohtaisesti
jo 29.4. pidetyssä Edunvalvonnantekijöiden edustajistoryhmän kokouksessa.
Ryhmä vastusti TEAM:iin
liittymistä äänin 46-7. Yhteistyöryhmä 2000:n kanta
oli yksimielisen kielteinen.

Mitä Sähköliitto sai oltuaan
mukana TEAM-hankkeessa?
Ainakin opimme tuntemaan muiden mukana ole-

vien järjestöjen toimintatavat ja erilaiset tunnusluvut.
Oli mukava huomata, miten
toimiva Sähköliiton hallintomalli on moneen muuhun
liittoon verrattuna. Meidän
mallimme on joustava, dynaaminen ja tuotu lähelle
yksittäistä jäsentä.
Edustuksensa kautta Sähköliiton jäsen pääsee luontevasti osallistumaan oman
järjestönsä päätöksentekoon. Pitkälle viety jäsendemokratia mahdollistaa jopa
sääntöjen muutokset syksyisin kokoontuvassa edustajistossa.
TEAM-hankkeessa mukanaolo korosti myös sähköisten alojen ammattiliiton
tarpeellisuutta. Samalla kun
päätös suurliittohankkeesta irtaantumisesta tehtiin,
otettiin toki suuri haaste
vastaan. Kaikki voimavarat
onkin nyt suunnattava liiton sisäisen yhtenäisyyden
säilyttämiseksi, että pystymme varmistamaan ammattijärjestömme toimintakyvyn.
Jäsenten kannalta tärkeintä
on hyvä työehtosopimustoiminta ja siihen liittyvä
edunvalvonta.

Moni meistä joutui viettämään lämmintä vappujuhlaa työttömyyden uhan
alla, kun maailmanlaajuisen

laman vaikutukset ovat iskeneet työpaikoille. Laman
varjolla ”kyykytetään” eli
lomautetaan tai irtisanotaan
työntekijöitä, vaikkei tuotannollisia ja taloudellisia
syitä olisikaan.
Taloudellisen tilanteen toteaminen yt-neuvotteluissa
on vaikeaa luottamusmiehille ja vielä vaikeampaa se
on niissä työpaikoissa missä
luottamusmiestä, eli henkilökunnan sopijaosapuolta ei ole lainkaan. Tällöin
työnantajan on helppo viedä neuvottelut haluamaansa
päätökseen.
Pahimmillaan tämä voi
johtaa ay-liikkeen suuren
saavutuksen eli lomaltapaluurahan (lomarahan) poistoon. Lomarahan vaihtaminen vapaaseen on mahdollista vain, jos siihen on
alan työehtosopimuksessa annettu mahdollisuus.
Työntekijöitä suostutellaan
vetoamalla kaikkien vastuuseen firman tulevaisuudesta.
Onko tämä EK:n jäsenyrityksiensä kautta antama lamanhoito-ohje?

Pääministerin ja työmarkkinajohtajien tapaamisessa huhtikuun puolivälissä
varmistui viimeistään, ettei
keskitettyä sopimuskierrosta työmarkkinoille synny.

Liittokierros käy nytkin palkansaajille, vaikka pitkälle
ja keskitetylle sopimuskierrokselle olisi ollut talouden taantumassa tarvetta.
Erityistä tarvetta olisi ollut
sopia edelleen mittavasta
talouden elvytyksestä sekä
työelämän kehittämisestä.
Ennustankin, että liittokohtaisesta neuvottelukierroksesta tulee vielä vaikeampi kuin edellisestä kierroksesta, joka sekin syntyi
liittokohtaisena. Lamasta
huolimatta – tai ehkä juuri
siitä syystä – on helppo ennustaa työtaistelutoimien
lisääntyvän monilla ammattialoilla.
Lama testaa myös ammattiyhdistysliikkeen yhtenäisyyttä ja keskinäistä solidaarisuutta. Palkansaajien
vastapuolena ovat yritykset
ja työnantajajärjestöt, eivät
toisten ammattialojen työntekijät tai järjestöt.

prosenttia Suomen lainsäädännöstä on EU:n päätöselimissä tehtyjen päätöksien
täytäntöönpanoa. Euroopan
tasolla tehdyt linjaukset
vaikkapa työelämäkysymyksiin vaikuttavat ihmisten arkeen myös täällä Suomessa.
Siksi ei ole samantekevää
ketkä palkansaajien oikeuksia Euroopan unionin tasolla
puolustavat. Kesäkuun eurovaalit on otettava vakavasti.
Ay-liike kannustaa ihmisiä vaikuttamaan äänestämällä muutoksen puolesta.
Työväenpuolueilla on useita
hyviä ja osaavia ehdokkaita.
Valitkaa suosikkinne ja käykää äänestämässä!
Aurinkoista kevättä ja
kesän odotusta!

EU-vaalit käydään heti kesäkuun alussa, sunnuntaina 7.6. Äänestysprosentti
näissä vaaleissa on aiemmin
ollut varsin alhainen 41 %,
koska kansalaiset eivät ilmeisesti ole mieltäneet näiden vaalien tärkeyttä. EU:n
parlamentti tekee suuria
päätöksiä, jotka koskettavat
koko Eurooppaa. Jo 70-80

EU-parlamenttiin 13 suomalaista

Äänestä EU-vaaleissa 7.6. !
RI I T TA

Reijo Paananen
on valmis
ryhtymään töihin
EU-parlamentissa.

KA L L IO

Suomesta valitaan 13
edustajaa EU-parlamenttiin.
Jokainen äänioikeutettu voi
sunnuntaina, kesäkuun 7.
päivä vaikuttaa osaltaan siihen, keitä Brysseliin koneeseen nousee.
Yksi ehdokkaista on SAK:n
45-vuotias järjestöpäällikkö
Reijo Paananen, joka kampanjoi SDP:n ehdokkaana
erityisesti työelämän perusoikeuksien nostamisesta talouden oikeuksien rinnalle EU:n
perussopimuksessa.
Vaalikiertueellaan Paananen kävi myös Sähköliiton
edustajistosalissa Tampereella kertomassa vaaliteemois-

taan.
- EU:ssa on eletty viimeiset kymmenen vuotta porvarikomennossa. Valtaosassa
jäsenmaita on oikeistolainen hallitus, ja tämä heijastuu suoraan EU:n komission
kokoonpanoon. Se taas vaikuttaa siihen, mitä asioita
unionissa on viime vuosina
painotettu. Tai oikeammin,
mitkä asiat eivät ole nousseet
työlistalla riittävän korkealle,
Paananen arvioi.

Työelämän
perusoikeudet
esille
Paananen muistuttaa, että
Euroopan unionin sisämarkkinoiden peruspilareita ovat
pääoman, tavaroiden, palve-

luiden ja työvoiman esteetön
liikkuminen. Raha ja tavarat
ovat olleet näistä selkeästi päätöksenteon keskiössä.
Työntekijöiden ja palveluiden liikkuvuuden varjolla
sen sijaan on usein pyritty
murentamaan erityisesti pohjoismaista vahvaa työehtosopimuskäytäntöä.
- EU:ssa laki on toistaiseksi kirjoitettu pääosin vapaan kilpailun edistämiseksi.
Työntekijöiden ja ay-liikkeen
oikeudet jäivät usein vapaan
kilpailun jalkoihin, Paananen harmittelee.
Hän pitää kestämättömänä,
että työntekijöiden suojaksi tehdyt työehtosopimukset
voidaan pahimmillaan tulkita kilpailun esteiksi.

- Euroopan ammattiyhdistysliikkeen päätavoitteita on
työelämän perusoikeuksien
nostaminen talouden oikeuksien rinnalle EU:n perussopimuksessa.

EU:n tarjottava
turvallisuutta
Paananen korostaa, että Euroopan unioni tarvitsee toimivan ja tehokkaan talouden lisäksi myös aktiivista ja
työntekijöiden edut huomioivaa työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa.
- Unionin on kyettävä
osoittamaan, että se pyrkii
luomaan sosiaalista turvallisuutta kaikille kansalaisilleen. Pitää muistaa, että koko
Eurooppa-projekti tähtää ih-

misten hyvinvoinnin parantamiseen.
Aiemmin Euroopan parlamentissa kolme vuotta erityistehtävissä työskennellyt
kielitaitoinen Paananen on
nähnyt, kuinka asiansa osaavat ja määrätietoiset parlamentaarikot voivat saada
merkittäviä tuloksia aikaan.
- Tämä edellyttää, että sinne
valitaan riittävästi edustajia,
jotka ymmärtävät ja muistavat, että tämä manner kukoistaa vain työn tekemisen
vuoksi.
Lisätietoja:
www.reijopaananen.fi
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Työsuojelupiirien tehokkaan toiminnan
edellytykset säilytettävä
Sosiaali- ja terveysministeriö asetti viime vuonna
työsuojeluhallinnon resurssityöryhmän selvittämään
työsuojeluvalvonnan tehostamista, työsuojelupiirien muuttuneiden ja uusien
tehtävien kehittämistä sekä
tuottavuusohjelman vaikutuksia. Työsuojeluhallinto
vaikuttaa omalta osaltaan
työssä jatkamiseen ja työurien pidentämiseen. Uusina
tehtävinä ovat harmaan talouden torjunta ja kaksien
työmarkkinoiden syntymisen
ehkäiseminen.
Työryhmässä ovat edustettuina sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinomi-

nisteriö, Uudenmaan työsuojelupiiri, Työterveyslaitos,
Elinkeinoelämän keskusliitto
EK, Kunnallinen työmarkkinalaitos, SAK, STTK ja
AKAVA.

Edellytyksenä
riittävät resurssit
Vaikuttava työsuojeluvalvonta vuonna 2015 edellyttää riittäviä resursseja,
vaikuttavuuteen perustuvaa
valvontastrategiaa sekä työsuojelutoimijoiden yhteistyötä. Tuottavuusohjelmasta
huolimatta työsuojelupiirien
tehokkaan ja tuloksellisen
toiminnan edellytykset on
säilytettävä. Työsuojeluhal-

linnon resurssityöryhmä luovutti maaliskuussa raporttinsa sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälälle.
Työryhmä ehdottaa raportissaan toimenpiteitä työsuojeluvalvonnan vaikuttavuuden lisäämiseksi, valvonnan
toteutuksen kehittämiseksi,
vaikuttavan valvontastrategian toteuttamiseksi sekä
henkilöstön osaamisen varmistamiseksi ja ammattitaidon ylläpitämiseksi.

Työsuojeluvalvontaa
tehostetaan
Työsuojeluvalvonnan kohteena on noin 240 000 työ-

paikkaa. Työsuojeluvalvonta
keskitetään sellaisille työpaikoille, joiden työoloissa on
ongelmia ja joissa valvonnalla saadaan eniten aikaan työolojen parantumista.
Työryhmä esittää, että valvonnan suuntaamista työolojen kehittymisen kannalta
oikeisiin kohteisiin tehostetaan. Tavoitteena on, että
työsuojelupiirien toiminta
ja toimivallan käyttö on samanlaista valtakunnallisesti.
Tämä edellyttää, että valvontaresurssit on jaettava alueellisesti riittävän tasapainoisesti ja kattavasti.
Työryhmän mukaan merkittävä osa työsuojelupiiri-

en resursseista on käytettävä
työpaikoilla tapahtuviin viranomaisaloitteisiin tarkastuksiin.

Työsuojelutoiminnan
yhteistyötä
vahvistetaan
Yhteistyö valtion ja työmarkkinajärjestöjen sekä muiden
työsuojelutoimijoiden kesken
on työsuojelutoiminnan perusta. Työryhmä esittää, että
työsuojelutoiminnalle laaditaan yhteisesti hyväksytyt
linjaukset, ja kukin työsuojelutoimija osallistuu aktiivisesti linjausten toteuttamiseen omalla toiminnallaan.

Myös valvonnan tavoitteet
määritellään yhdessä kolmikantaisesti neljän vuoden
välein laadittavassa runkosopimuksessa.
Työsuojeluosasto seuraa
työryhmän toimenpiteiden
toteutumista kahden vuoden välein (2011 ja 2013).
Seurannasta laaditut raportit
käsitellään kolmikantaisesti
työsuojeluneuvottelukunnassa.

SFS 6002 YLEINEN SÄHKÖTYÖTURVALLISUUSKOULUTUS
SYKSYN KURSSIT
29.9.2009 VANTAA
21.10.2009 TAMPERE
5.11.2009 TURKU
10.12.2009 VANTAA
LISÄTIETOJA:
www.sahkoinfo.fi/kurssit
Hinta
330 e + alv 22 %
Jäsenhinta 210 e + alv 22 %

YLEINEN SÄHKÖTYÖTURVALLISUUSKOULUTUS on uusittava siten, että
koulutusten väli on enintään 5 vuotta.
– Koulutus sisältää sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja
turvallisuusvaatimukset. Koulutuksen alussa käydään läpi kuolemaan johtaneet
sähkötapaturmat, sähköiskujen, valokaarien ja sähkö- ja magneettikenttien aiheuttamat
vaarat. Samoin käydään läpi tärkeimmät sähkötyön tekemiseen liittyvät määräykset,
ohjeet, työn organisointi ja henkilöiden vastuut.
– Koulutuksessa esitellään turvalliset työskentelytavat erilaisissa sähkö- ja käyttötöissä
sekä sulakkeiden vaihdossa. Samoin henkilökohtaisten jännitetyö- ja suojavälineiden
käyttöä painotetaan.
– Koulutukseen osallistuneille myönnetään sähkötyöturvallisuuskortti.

SYKSYN KURSSIT
15.10.2009 TAMPERE
3.11.2009 VANTAA
LISÄTIETOJA:
www.sahkoinfo.fi/kurssit
Hinta
405 e + alv 22 %
Jäsenhinta 310 e + alv 22 %

YLEISEN SÄHKÖTYÖTURVALLISUUDEN KERTAUSKOULUTUS ja
TYÖTURVALLISUUSKORTIN TÄYDENNYSKOULUTUS
– tärkeät turvallisuuskoulutukset yhdessä päivässä!
Molemmat koulutukset on uusittava siten, että koulutusten väli on enintään viisi vuotta.
Tähän koulutukseen kannattaa tulla, vaikka sinulla olisi vielä yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus voimassa pitempään, koska tärkeintä on se, että
työturvallisuuskorttisi on voimassa koulutusajankohtana. Älä päästä sitä vanhaksi!
Jos työturvallisuuskorttisi on päässyt vanhenemaan, sinun on käytävä uudestaan yhden
päivän peruskoulutus.

ILMOITTAUTUMINEN
www.sahkoinfo.fi/kurssit
koulutus@sahkoinfo.fi
p. 09 5476 1422

Kurssien jäsenhinta koskee STUL:n ja sen jäsenjärjestöjen jäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia.

– sähkö- ja teletiedon ykkönen
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Rimmistö rukkaa runkosopimusta
RI I T TA

KA L L IO

Sähköliiton organisaatiouudistus edesauttaa
edunvalvontaosastoa runkosopimuksen teossa, arvioi
tuore sektoripäällikkö Keijo
Rimmistö, joka uudistuksen myötä sai talotekniikan
Sektoripäällikkönä Keijo Rimmistö aikoo tavoitella Sähköliiton
teollisuuden aloille itsenäistä työehtosopimusta.

lisäksi vastatakseen myös
teollisuuden sekä huolto-ja
kunnossapidon sopimustoiminnasta samoin kuin työsuojeluasioista.
Kesäkuussa täysipäiväisen
työnsä pitkän sairasloman
jälkeen aloittava Rimmistö
on tyytyväinen organisaatiouudistuksesta ja saamastaan
luottamuksesta.
- Henkilökohtaisesti olen
erityisen kiitollinen tästä.

suuksista sähköisillä aloilla.
Liiton puheenjohtaja painotti, että kyseisen sopimuksen
toimivuus mitataan – kuten
aina – vasta käytännön kautta eikä mikään siinä esitetty
asia ole sellainen etteikö sitä
voitaisi kehittää.
Uutta sopimusta sovelletaan erilaisiin kiinteistöjen
ja teollisuuden käyttö-, ylläpito, huolto-, kunnossapitoja niihin liittyviin projektitehtäviin. Sitä ei tarkoitettu
käytettäväksi esimerkiksi
energia-alalla.

Rankka kuuri
Keijo Rimmistön tukka on
hoitojen jälkeen kasvanut
takaisin entistä tuuheam-

Sähköliiton
organisaatiossa
muutoksia

Uusi TES
huolto- ja
kunnossapitopalveluihin
Sähköliiton hallitus
hyväksyi 29.4. ylimääräisessä kokouksessaan työnantajaliitto TIKLI ry:n kanssa
neuvotellun uuden Huoltoja kunnossapitopalveluiden
työehtosopimuksen. Vastaavan työehtoasiamies Keijo
Rimmistön esittelemä sopimus on voimassa 30.4.2012
asti. Sopimus on pääosin
sama kuin 30.4.2010 saakka voimassa ollut Huolto- ja
kunnossapitoalan sopimus,
jonka nimi nyt siis muuttui.
Uudesta sopimuksesta keskusteltiin vilkkaasti ja moni
hallituksen jäsen esitti epäilynsä sen käyttömahdolli-

Olen ollut pitkällä sairaslomalla, mutta nyt taas kunnossa. Viime elokuussa diagnoosiksi varmistui pahalaatuinen
imusolmukesyöpä. Olen käynyt läpi leikkaus- ja sytostaattihoidon, mikä ei aina ollut
helppoa, sanoo Rimmistö.

Ty ö e h t o a s i a m i e s
Hannu Helminen ja alueasiamies Markku Kemppainen vetivät 19. – 20.3.2009
Oulussa laajan työmaavalvonnan kierroksen. Liiton
miesten lisäksi työmaita kiersi seitsemän paikallisten ammattiosastojen edustajaa.
Kahden päivän aikana valvontaryhmät tarkastivat kaikkiaan 31 työmaata. Niistä 18
oli asuntokohteita ja 11 julkisia. Jälkimmäisten joukossa
oli muun muassa psykiatrian
klinikka, kauppakeskus, koulu ja päiväkoti. Lisäksi käytiin
yhdessä teollisuuskohteessa.
Suurimmat puutteet löytyivät aiempien työmaakierrosten tapaan työmaasopimuksista, joita oli jälleen kerran

Sähköliiton toimistoorganisaatiota on uudistettu
1.5.2009 alkaen.
Suurin muutos aikaisempaan on, että edunvalvontaja jäsenpalvelut muodostavat
yhteisen osaston. Ne on nyt

jaettu sektoreihin ja edunvalvontasektorin sopimustoiminta on jaettu kahteen
osaan entisen kolmen asemasta. Myös liiton viestintätoiminta on nostettu omaksi
osastokseen.

+4&/*45½

Ammattiosastot

Edustajisto

Tark.vlk

Hallitus

Talous.vlk

Viestintä- ja tiedotusosasto
Viestintäpäällikkö,
päätoimittaja

Johto
Puheenjohtaja
Viestintävaliokunta

Vasama
ulkoinen
tiedotus

Internet
Kotisivut

Liittosihteeri

Työjaosto = johtoryhmä

Edunvalvonta- ja jäsenpalveluosasto
Lakiosasto

Laaja kierros
työmailla Oulussa
HOL I

positiivisin mielin. Olen
myös erittäin kiitollinen
kaikille saamastani tuesta ja
kannustuksesta. Ne antoivat
voimia kamppailla sairauden
voittamiseksi.
Tervehtynyt Rimmistö paneutuu ensitöikseen talotekniikka-alan työehtosopimuksen yleissitovuuden turvaamiseen jatkossa.

Ammattiosastot

Jäsenpalvelu- ja
alueellinen edunvalvonta sektori

Edunvalvontasektori
puheenjohtaja

PAAVO

pana. Myös miehen ääni on
pikkuhiljaa alkanut palautua.
Kilpisrauhanen etäispesäkkeineen on leikattu, mutta
äänihuulia vaurioittanut sairaus on pakottanut Rimmistön opettelemaan vatsasta
puhumista.
Rankka kuuri on saanut
Rimmistön miettimään elämän arvoja uudesta näkökulmasta.
- Nyt mennään eteenpäin

tehty aivan liian laiskasti.
Työmaasopimus löytyi vain
12 työmaalta ja niistä osa oli
tehty vain suullisesti.
Milloin vakituisessa päivätyössä olevat jäsenet oppivat asian, joka opetetaan
jo ammattikoululaisille eli
tekemään vain kirjallisen sopimuksen? Vielä pahempaa
tietysti on jos sopimusta ei
ole lainkaan. Eipä kannata
sopimuksettomien kauheasti
anella apua jos palkka tilipussi ei lopulta olekaan tessin tason mukainen.
Jotain hyvääkin Oulun
kierrokselta löytyi, sillä työsuojeluasiat olivat kaikilla
työmailla suhteellisen hyvin
hoidettu.
Seuraava työmaakierros
tehdään vielä toukokuun aikana ja kohteena on silloin
Kuopio.

Sektoripäällikkö

Sektoripäällikkö

Energia,
verkosto,
ja teollisuuden erityisalat sekä
kv. sektori

Talotekniikka-, metalliteollisuus-,
huolto- ja
työympäristö sektori

Osastopäällikkö, lakimies

Jäsenten oikeusapu ja
luottamusmiehille annettava
lainopillinen koulutus

Järjestö- ja koulutuspäällikkö

Alueellinen edunvalvonta

Jäsenpalvelu yksikkö
Os.tiedotus

Koulutusyksikkö

Jäsenrekisteri

Jäsenmaksutilitykset

Talous-, tietohallinto-,
kiinteistö- ja toimistopalveluosasto

Nuorisoyksikkö

t&OFSHJBBMBOKL
t5JFUPKBWFSLPTUPKL

t/VPSJTP
valiokunta

t+ÊSKFTUÚ
ja koul.vlk

t5BMPUFLOJJLLBBMBOKL
t5FPMMKBFSBMPKFOKL
t5ZÚZNQÊSJTUÚWML

Talouspäällikkö

Talousyksikkö

Toimistopalvelut

Työtaistelukassa

Kiinteistöt

Alueasiamiehet
I-S

L-S

E-S

P-S

Hallitus

L-S

Tutkimus: viestintäpäällikkö, päätoimittaja (tutkimustoiminnan koordinointi ja -järjestäminen)
Jäsenpalvelut ja projektit: järjestöpäällikkö (jäsenpalvelut ja niiden kehittäminen, järjestöprojektit)
Edunvalvonta ja jäsenhankintaprojektit: sektoripäällikkö

Työttömyyskassa

vas am a

5/2009

L U K IJAN Ä ÄNI

Pohjanmaan poikien vesiperä
Liittomme päätäntävaltaelinten ryhmäkokoukset ovat
yksiselitteisesti päättäneet pitää Sähköliiton itsenäisenä ja
omissa käsissään. Tunnetusti
liiton edellinen puheenjohtaja Lauri Lyly on kotoisin
Pohjanmaalta, kuten nykyinenkin puheenjohtaja.
Lauri Lyly on TEAMin
”isä” ja hän vakuutti niissä
tilaisuuksissa, joissa olin mukana, uuden järjestön olevan
avain liittojen vaikutusval-

Kerro mielipiteesi
Sähköliiton asioista
Lukijan ääni
-palstalla.
Lähetä ytimekkäät
kommettisi
osoitteella
vasamalehti@
sahkoliitto.fi

lan lisäämiseen edunvalvonnassa. Liiton puheenjohtaja
väittämästään huolimatta
on ollut taustalla tukemassa
TEAMin ”isän” tavoitteita
hajottaa liittomme aloja eri
”sektoreihin” TEAMin sisällä.
Muutoksia ei pidä vastustaa vain vastustuksen vuoksi,
mutta kokemukset tulee olla
muistissa. Ay-liike ei muodostu pelkästään hyväntahtoisista ystävällisistä päättäjistä,

vaan monestikin saalistajista, jotka näkevät vain oman
(omien) ammattialan (ammattialojen) tarpeet. Metalliliitto muistetaan vanhoilta
ajoilta ja kun se varmasti tulee dominoimaan tätä uutta
suurliittoa, on hyvä jäädä sen
jaloista pois. Sähköliitto –
sähköalantyöntekijäin liitto!
Jack Söderholm

Sähköasentajan
ammattitutkinto
14.9.2009 alkaen
Tervetuloa oppimaan!
amiedu.ﬁ

Uusi sähköasennuskalusteiden saneerauspaketti tehostaa työtä
ja auttaa pärjäämään paremmin niin saneerauspuolella kuin
uudisrakentamisessakin.
• Kattavat toiminnot pinta-asennustarvikkeiden avulla myös
saneerauskohteisiin Jussi- tai Impressivo-sarjoilla.
• Kaikki tuotteet samasta valikoimasta: kytkimet, pistorasiat,
vikavirtasuojat, säätimet ja liiketunnistimet.
• Uutuutena 0-luokan pistorasiat myös Impressivoon, europistorasiat Impressivo- ja Jussi-sarjoihin sekä 4-osainen Jussipintapistorasia.
• Täysin uudistettu Kosti-sarja kosteisiin tiloihin.

ABB Busch-Jaeger Oy,
0,   0ORVOO PUHELIN    WWWABBFI
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Fackliga kunskaper
RITVA

REINBO T H

Elektrikerförbundets informationsrunda i
yrkesskolorna har nu kommit till Östra Nyland till den
svenska enheten Östra Nylands yrkesinstitut. Här skall
i slutet av maj drygt 20 unga
män få papper på att de är
utbildade elmontörer, automationsmontörer och elektronik montörer. Livet står
öppet för dem.
Åtminstone har Östra
Nylands yrkesinstitut inte
att klaga över läget. Skolan
ligger en bit från Borgå centrum i Haiko by uppe på en
hög backe med utsikt över
havet, som ligger alldeles intill. Före årets början hette
skolan Östra Nylands yrkesskola, som blev knappt 60 år
gammal innan nya tider. En
av de närmaste grannarna är
den berömda Haiko gården.
I en av de näraliggande röda
stugorna hade Albert Edelfelt
sin ateljé, dit en skylt visar
vägen.
Juha Lujanen, som är distriktsombud för Södra Finland, och Henrik Holmberg
har kommit hit för att ge information i fackliga frågor
för studerande som slutar
studierna i slutet av maj och
börjar sin karriär i arbetslivet.
Henrik är anställd på Are Oy,
men han har fungerat långt
över tio år som förtroendeman och arbetarskyddsombud på heltid. Numera sitter
han bland annat i Elektrikerförbundets representantskap
och leder förbundets utskott
med arbetarskydds- och arbetsmiljöfrågor.
Innan de sätter igång bjuder tf-lektor i yrkesämnen
Krister Björk sina gäster på
lunch. Institutets kockelever
har tagit vara på säsongens
läckerhet, sparris, och gjort
en smaklig soppa som förrätt.
Huvudrätten består av kött
med färgrika grönsaker och
fräsch sallad. Och efterrätten, ja den tar nästan tungan
med sig, så läckert är den.

Informationen
kan börja
Så är det dags med informationen. Killarna väntar redan
i salen. Bara killar den här
gången, det finns nog några

flickor som studerar på ellinjen, men de hör inte till de
närvarande grupperna.
Henrik börjar med att visa
upp ett schema hur förhandlingarna på arbetsmarknaden
går till. Vad har facket för
roll och vidare fackförbundet eller centralorganisationen FFC. På arbetsgivarsidan
finns motsvarande mönster.
Är det i förhandlingarna fråga om frågor som berör samtliga arbetstagare i riket, kommer regeringen och riksdagen
in i bilden.
Henrik poängterar att det
i förhandlingarna inte alltid
är fråga om endast förbättringar i arbetslivet, det kan gälla
också försämringar. Det har
vi fått erfara åtminstone på
90-talet under den svåra lågkonjunkturen.
För dem som jobbar på elbranschen, är Elektrikerförbundet det rätta förbundet. I
förbundet finns cirka 32 000
medlemmar, som jobbar
inom energi, kommunikation, industri och husteknik.
Man kan bli medlem i facket
redan när man studerar.
Det kan vara på sin plats att
nämna några milstolpar från
fackföreningsrörelsens historia, menar Henrik, och påminner om att utan den fackliga rörelsen skulle vi inte ha
t.ex. 8-timmars arbetstid, som
kom till 1917. Bestämmelser
för semester kom till 1922,
trots att det ännu inte fanns
kollektivavtal då. Frågor som
har kommit till godo för alla
med hjälp av den fackliga
rörelsen, är t. ex. barnbidrag 1947 och arbetspension
1962.
Varje bransch har sina egna
kollektivavtal, var de anställda får veta sina arbetsvillkor.
I dem finns bestämmelser om
lön, arbetstid, övertid, semester, uppsägningstid, kostnadsersättningar m.m. Kollektivavtalen är förhandlade
och undertecknade av båda
parterna, arbetsgivare och arbetstagare, och de skall gälla
inom respektive branscher.

Kollektivavtal
och arbetsavtal
Men det är inte nog med kollektivavtalen. När man börjar som anställd, skall man
göra ett arbetsavtal med arbetsgivaren. Och det skall

man göra skriftligt och båda
parterna skall underteckna det. Dess vikt poängterar
Henrik flera gånger. Då har
man att visa vad man har
överenskommit ifall det blir
tvistefrågor mellan parterna.
I avtalet kommer man överens om anställningstid och
anställningens början, om arbetstid och provtid.
Mycket viktigt är att det
sägs i avtalet, vad som är den
uppgift som den anställda
har. En viktig sak är också att
man definierar var den anställdas arbetsplats är. Om den
inte är definierad, kan det bli
olika meningar om den.
Henrik berättar att det blir
årligen några rättegångar för
olika åsikters skull. För att
undvika sådant, råder Henrik
att se till att frågan är tydligt
sagt i avtalet. Och avtalet
skall arkiveras så som några
andra dokument så att de
finns till hands vid behov.

Förtroendemannen
hjälper
Henrik säger att det skulle
vara bra, om man hade möjlighet att gå igenom avtalet
med förtroendemannen innan man skriver under det.
Det är för sådant som förtroendemannasystemet finns
till. Förtroendemannen är arbetstagarnas representant på
arbetsplatsen. Vill man när
som helst veta om någonting, råder Henrik att ta kontakt med förtroendemannen.
Man skall inte tveka eller bli
oviss om sina arbetsvillkor.
Förtroendemannasystemet
kan kallas ett visst försäkringssystem för arbetstagare.
Han ser till att arbetsvillkoren för var och en är de som
de skall vara. Visserligen kan
han tala för sina kompisar
bara om han har deras stöd
på sin sida. Därför är det viktigt att organisera sig. Då kan
man lita på att man får hjälp
då man behöver.
I princip skall det finnas
förtroendeman på varje arbetsplats, men det kan finnas
små arbetsplatser som saknar
en sådan. Då skall man för att
få råd kontakta förbundets
distriktsbyrå, som för Östra
Nylands del ligger i Helsingfors i Hagnäs. Där svarar Juha
Lujanen.

Löner och tillägg
Det som naturligt intresserar
mest är lönerna. Henrik förklarar medellönerna och hur
lönesystemen fungerar på olika jobben inom elbranschen.
Kollektivavtalet ger minimilönerna, men därtill kommer
personliga tillägg som betalas
enligt kompetens och talang
och dylika saker. Det som
påverkar lönerna idag är hela
tiden ökad teknik som dessutom förnyas ofta.
Henrik säger några ord också om pensioner trots att han
av egen erfarenhet vet att
den frågan har föga intresse när man är 18 år eller så.
Men med åren blir man nog
intresserad av sin pension,
och det är bra så. De unga har
det bättre på det sättet att de
genast kommer med i pensionssystemet när de börjar
jobba. Då Henrik började sin
karriär, började systemet för
honom först efter han hade
fyllt 23 år fast han hade arbetat flera år innan det.
Henrik menar att det är bra
att veta, att alla på arbetsplatsen har rätt till den skolning
som de behöver för att klara
av sina arbetsuppgifter. Det
gäller också arbetsgrupper,
så att alla har tillgång till de
kunskaper som är nödvändiga för jobbet. Utbildningen
är också arbetsgivarens fördel. Jobben blir bättre och
snabbare gjorda och det finns
mindre risk för arbetsskador.
- Också förbundet har kurser för olika ändamål. De
flesta kurserna är för förtroendevalda, men vi har också utbildning för t. ex. unga
medlemmar, säger Henrik.

Arbetarskyddets
vikt
En viktig fråga att ta vara på
är arbetarskyddet. Det ligger
varmt om Henriks hjärta
och han försöker få killarna
att förstå dess vikt. Det är
lagstadgat att firmorna måste göra riskbedömningar för
att bli av med onödiga risker.
Men, berättar Henrik, enligt
en nyhet i tidningen, 25 procent av firmorna har ännu
inte gjort det.
- På elbranschen gäller
De här unga männen har just fått
information i de fackliga frågorna
som kommer att ha betydelse för
deras villkor i arbetslivet.
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r för livet
det att se till bl.a. att utrustningen, överhalare, skor,
handskar m.m. är i skick.
Henrik får veta att man
har i skolan haft en del arbetarskyddsutbildning, men det
som fattas ännu är en första
hjälp -kurs. Han anser den
vara nödvändig.
De här är några av frågorna
som Henrik tar upp. Det har
tagit tid över en timme, och
man märker att killarna börjar bli litet rastlösa. Kanske
var det litet för stort paket så
här i början. Inga frågor kommer fram än så länge.
Också Henrik funderar att
det kanske blev för mycket
information på en gång. Det
skulle kanske vara tillräckligt
om man tog fram fem eller
sex viktigaste frågor och försökte få till stånd en diskussion kring dem. Fast, fortsätter
han, kanske de här studerandena är litet för unga för diskussion.
- Då jag jobbade på Elisa,
ordnade vi information för
nya anställda. Där blev det
diskussion, men de var litet
äldre, hade kanske jobbat
som sommarvikarier ett par
somrar redan eller varit anställda en tid.
Henrik hoppas på att de
nya eventuella medlemmarna i facket nöjer sig inte bara
att betala medlemsavgiften
utan kommer med i fackets
verksamhet. Det fackliga arbetet behöver de ungas syn
på framtiden. De äldre skall
komma detta ihåg och bereda
rum för unga.

I väntan
på framtiden
Kalle Vainio och Robin
Starck hör till de unga som
blir färdiga på våren. En del
av informationen de fick kändes bekant men man skulle
nog behöva tid för att riktigt
gå igenom innehållet.
- T.ex. man visste ju nog att
det kommer tillägg på lönen,
men att det fanns så många
lönemodeller, det var nog
nytt för mig, säger Robin.
Kalle kommer från Borgå,
Robin från Pernå. Robin har
fått två arbetserbjudanden,
men han går strax efter skolan
in i militären, så han vet inte
om någon av dem är kvar när
han har militären klar. Kalle
har också jobb men inte på
elbranschen. – Det har in-

genting att göra med det jag
har studerat, definierar han.
Robin började studera på elbranschen av intresse. – Nästan allt, t. ex. motorer har att
göra med elektricitet. Det är
bra att veta hur elbranschen
går ut på, menar han.
Kalle däremot säger att han
hamnat att studera elbranschen nästan av slump. Men
han ångrar nog inte studierna.
Vad väntar de unga männen av framtiden? Jobb som
fastanställd, så klart. Och
gärna bra betalt.
Ingen av dem har varit
elevmedlem i facket. Robin
säger att han inte ens visste
att det var gratis. Men så fort
han har en fast anställning på
branschen skall han bli medlem.
- Det är viktigt att veta att
man har möjlighet till hjälp
om man skulle behöva det,
säger Kalle.

Utbildning
också på svenska
Krister Björk har arbetat
som lektor från och med hösten 2008. Till dess arbetade
han som elektriker, så han
har en bra kännedom om
branschens utveckling.
- Automationen har kommit allt mera med i bilden.
Det har blivit alltmer teknik.
Tidspressen har ökat och processen får allt mindre tid på
sig, säger han. Men det är nog
intressant att arbeta som lärare på branschen.
Också eleverna har blivit
annorlunda. Förr höll de på
med sina mopon och de visste bra hur skruvmejsel skulle
användas. Nu är det inte alls
självklart.
Elbranschen är rätt så populär linje nu igen efter några år med mindre intresse. Krister Björk tror att det
beror på att man litar på att
det finns bra med arbete på
branschen. Sysselsättningsläget har varit bra hittills, men
den svåra ekonomiska situationen i samhället syns nog
i vår. En stor del av eleverna
har dock fått arbete, om inte
på elbranschen så i några av
närliggande branscher.
Som redan tidigare nämnts
blev det organisationsändringar i skolan från och med början av året. Man slog samman
två yrkesskolor, Borgå hant-

verks- och konstindustriskola
och Östra Nylands yrkesskola
till Östra Nylands yrkesinstitut. Man kan studera på metall, bil och transport, elektricitet eller bygglinjer eller
bli frisör eller kock. Konstindustrisidan ger utbildning
i grafisk planering, smyckekonst, miljöbygge och mode.
- Vi har 450 studieplatser
och de är alla fullsatta. Vårt
syfte är att erbjuda yrkesutbildning på svenska för elever från Östra Nyland, säger
rektor Solveig Mickels. Hon
har börjat som rektor samtidigt med det nya institutet,
tidigare arbetade hon som
tjänsteman i samkommunen
för yrkesutbildning.
Solveig Mickels litar på
att det kommer att finnas
tillräckligt med elevunderlag också i framtiden. Östra Nyland är ju ett inflyttningsområde. För tillfället är
det kanske mera finskspråkiga
som flyttar dit men inte endast så. Och det är ju rikets
politik att det skall finnas
heltäckande yrkesutbildning
också på svenska. Utöver de
ungas utbildning har skolan
vuxenutbildning, som rektorn tror blir allt starkare och
viktigare i framtiden.
Rektorn tackar landets
myndigheter för en bra marknadsföring, som har lett till
att yrkesutbildningen har blivit allt populärare bland ungdomar. Deras arbete i att höja
yrkesutbildningens status har
varit lyckat.
Solveig Mickels önskar också en starkare representation
av de fackliga organisationerna. För tillfället arbetar man
för att det skall bli verklighet
från och med nästa höst.

Ha tålamod
med de unga
Juha Lujanen har nu ungefär
två månader bakom sig som
distriktsombud. Tidigare arbetade han på Relacom och
före det på Elisa. I båda ställen var han förtroendeman.
Tiden i det nya jobbet har
gått snabbt. Det som sysselsätter honom mest för tillfället är förfrågningar som har
sitt ursprung i den ekonomiska situationen i landet och
över hela världen. De anställdas representanter frågar råd
om permitterings- och uppsägningsfrågor. Det är dagens

läge också på elbranschen.
Juha är nöjd med ungdomen han just mötte i Borgå
och deras intresse för fackliga
frågor. Han säger att man grälar alltför lätt och onödigt på
ungdomen, som för det mesta
är trevliga. Det han önskar av
dem är att de skulle organisera sig, att de skulle inse vikten att vara medlem i facket.
- Endast så kan man få
trygghet för sin anställning
och veta att någon är på din
sida i tvistefrågor.
Under de senaste åren när
det har gått ekonomiskt bra
i landet och också för de anställda, har man låtit förstå i
t. ex. tidningsskriverier att
tiden har kört förbi fackföreningsrörelsen, att den
inte behövs mera. Juha vill
poängtera att det inte stämmer. Fackföreningsrörelsen
är nödvändig för en arbetstagare också under goda tider
men i synnerhet under sämre
konjunkturer. För deras egen
skull vädjar Juha de unga att
organisera sig.
De unga som nu börjar i
arbetslivet har fått en bra
utbildning men det betyder
inte, att de kan allting i arbetslivet. Juha skulle vilja
att de äldre kompisarna på
arbetsplatsen skulle förstå
att låta en ung komma med
och göra saker och ting, så att
han inte behöver stå vid sidan och därifrån försöka lära
sig. Också vädjar han, att
arbetsgivarna tar hänsyn till
att det går långsammare för
en nykomling i början, men
om han får lära sig ordentligt,
priset för bådadera parterna
kommer senare.
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Porvoossa annettiin

tietoa työelämää varten
RITVA

REINBO T H

Sähköliiton tiedotuskierros ammatillisiin oppilaitoksiin tehtiin nyt Itä-Uudellemaalle ruotsinkieliseen
oppilaitokseen. Runsaat kaksikymmentä nuorta miestä
saa päättötodistuksensa toukokuun lopussa Östra Nylands yrkesintitut -nimisestä
oppilaitoksesta. Heistä tulee
sähkö-, automaatio- ja elektroniikka-asentajia.
Työelämän asioista kertoivat Sähköliiton EteläSuomen alueasiamies Juha
Lujanen ja Sähköliiton
edustajiston jäsen sekä liiton työympäristövaliokunnan puheenjohtaja Henrik
Holmberg, joka on toiminut
työpaikkansa, Are Oy:n päätoimisena luottamusmiehenä
ja työsuojeluvaltuutettuna jo
toistakymmentä vuotta.

Työsuhteen
peruskysymyksiä
Opiskelijat saivat rautaisannoksen ammattiyhdistystietoutta ja sen historiaa.
Henrik Holmberg kävi läpi
ay-liikkeen asemaa yhteiskunnassa ja sitä, miten työelämän kysymyksistä neuvotellaan. Erityisesti nuoria
miehiä kiinnostivat palkkakysymykset ja palkkajärjestelmien rakenteet, mutta
Henrik Holmberg painotti
myös muiden työsuhteen ehtojen merkitystä.
Hän kertoi, minkälaisia
työehtosopimuksia liitto tekee. Ne luovat pohjan järjestäytyneelle työelämälle,
mutta eivät riitä takaamaan
kaikkia tilanteita.
Jokaisen pitäisikin tehdä
työnantajansa kanssa ehdottomasti kirjallinen työsopimus. Kaksi tärkeintä työsopimukseen kirjattavaa asiaa
ovat noudatettava työehtosopimus ja työhönottopaikka. Niiden avulla sovitaan
työsuhteen keskeisistä asioista, kuten palkasta, työajoista
ja työpaikasta. Esimerkiksi
työpaikan käsitteestä syntyy
vuosittain muutamia oikeusjuttuja, koska asiaa ei ole
yksiselitteisesti sovittu työsopimuksessa.
Työsopimus tulee allekirjoittaa ja tallettaa, kuten
kaikki tärkeät dokumentit.
Jos mahdollista, olisi hyvä,

rehtori arvelee tulevan tulevaisuudessa entistä merkittävämmäksi koulutusalueeksi.
Solveig Mickels toivoo
myös tiiviimpää yhteistyötä
ay-liikkeen kanssa, mikä onkin toteutumassa ensi syksynä.

että työpaikan luottamusmies
tarkistaisi sopimuksen ennen
kuin työntekijä allekirjoittaa sen. Luottamusmies on
työntekijöiden edustaja työpaikalla ja hän osaa nähdä
sopimuksen mahdolliset karikot. Niiden korjaaminen
ennakkoon säästää monelta
harmilta.
Periaatteessa jokaisella työpaikalla pitäisi olla luottamusmies, mutta sellaisiakin
työpaikkoja on, joilta luottamusmies puuttuu. Ne ovat
yleensä pieniä yrityksiä. Sellaisessa tapauksessa työntekijän turva on liitto ja oman
alueen aluetoimisto.

Malttia antaa
kasvaa

Ammattitaitoa
koulutuksesta
Henrik Holmberg painotti
ammatillisen koulutuksen
tärkeyttä. Jokaisen pitää saada se tietous, jonka hän tarvitsee selviytyäkseen työtehtävistään. Koulutus on myös
työnantajan etu: työt tulevat
paremmin ja nopeammin
tehdyksi ja työtapaturmien
riski on vähäisempää.
Myöskään työsuojelun merkitystä ei voi riittävästi korostaa. Työnantajilla on lakisääteinen velvoite tehdä työpaikan riskikartoitus. Henrik
Holmberg totesi, että kuitenkin noin neljännes työnantajista ei ole vielä täyttänyt
velvoitettaan. Sähköalalla
työsuojelun piiriin kuuluu
esimerkiksi se, että kaikilla
on asianmukaiset työskentelyvarusteet, haalari, käsineet
ja jalkineet.
Ammattiopettaja Krister
Björk kertoi, että koulussa
on järjestetty työsuojeluun
liittyvää koulutusta. Ensiapukurssia, jota Henrik Holmberg piti tärkeätä, ei vielä ole
ollut, mutta se luvattiin järjestää.
Henrik Holmberg toivoi,
että nuoret järjestäytyisivät
ja että liiton mahdolliset uudet jäsenet eivät tyytyisi vain
maksamaan jäsenmaksuaan,
vaan tulisivat mukaan liiton
toimintaan. Ay-liike tarvitsee nuorten näkemyksiä.
Vanhempien kollegojen olisi
hyvä muistaa tämä ja tehdä
tilaa nuorilla.

Tiedon lähteillä
Porvoolainen Kalle Vainio ja
pernajalainen Robin Starck
kuuluvat niihin nuoriin, jot-

Kalle Vainio (vas.) ja Robin Starck saavat päättötodistuksensa keväällä.
He ymmärtävät hyvin ay-tietouden merkityksen työelämän merellä.

ka saavat päättötodistuksen
käteensä muutaman viikon
kuluttua. Heistä osa saadusta
tiedosta tuntui tutulta, mutta
sitä pitäisi pohtia rauhassa,
että kaiken omaksuisi.
- Esimerkiksi tiesin kyllä
palkoista sen, että peruspalkan lisäksi tulee erilaisia lisiä,
mutta sitä en tiennyt, että
palkkajärjestelmiä on niin
monia, Robin Starck sanoi.
Hän on saanut kaksi työtarjousta, mutta on menossa
armeijaan heti koulun päätyttyä. Kalle Vainiolla on työ
odottamassa, mutta se ei ole
sähköalalta.
Robin Starck aloitti opinnot sähköalalla mielenkiinnosta.
- Melkein kaikella on yhteytensä sähköön. On hyvä
tietää, kuinka sähkö toimii ja
minkälaisia mahdollisuuksia
sähköala tarjoaa.
Kalle Vainio ajautui opis-

kelemaan sähköalaa melkein
sattumalta. Hän ei kuitenkaan ole katunut, plakkariin
on tarttunut paljon tarpeellista tietoa.
Nuoret miehet odottavat
tulevaisuudelta vakituista
työsuhdetta – ja mieluiten
hyvin palkattua.
Kumpikaan ei ole ollut liiton jäsen opiskeluaikanaan.
Robin Starck kertoi, että
hän ei ole edes tiennyt, että
silloin ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Mutta heti, kun
hänellä on alan töitä, hän
liittyy liittoon.
- On tärkeätä tietää, että
on mahdollisuus apuun, jos
sellaista sattuu tarvitsemaan,
Kalle Vainio sanoi.

Ala ja opiskelijat
muuttuneet
Krister Björk on toiminut
opettajana viime syksystä.
Sitä ennen hän työskenteli

alalla parikymmentä vuotta.
Hänellä on siis hyvin tuntumaa alaan ja sen kehitykseen.
Sähkölinja on taas suosiossa muutaman vähemmän
kiinnostavan vuoden jälkeen. Krister Björk uskoo sen
johtuvan siitä, että alalla arvellaan olevan hyvin töitä.
Tilanne onkin ollut hyvä,
mutta nykyinen taantuma
näkyy. Suurin osa valmistuvista opiskelijoista on saanut
töitä, joskaan kaikki eivät
alalta, useimmat kuitenkin
lähialoilta.
Rehtori Solveig Mickels
kertoo, että oppilaitoksessa
on 450 opiskelijapaikka ja
kaikki ovat täynnä.
- Tarkoituksenamme on
tarjota ammatillista koulutusta itäuusmaalaisille ruotsinkielisille nuorille. Nuorisokoulutuksen ohella koulu
tarjoaa aikuisopetusta, jonka

Juha Lujasella on takanaan
parisen kuukautta nykyisessä
alueasiamiehen tehtävässä.
Tällä hetkellä häntä työllistävät erityisesti taantuman
näkymät. Luottamusmiehet
ja muut henkilöstön edustajat tiedustelevat lomautuksiin ja irtisanomisiin liittyvistä kysymyksistä. Se on päivän
tilanne myös sähköalalla.
Juha Lujanen kiittelee nuoria mukaviksi. Hänen mielestään nuoria moititaan usein
aivan syyttä. Myös hän toivoo, että nuoret järjestäytyisivät ja näkisivät ay-liikkeen
merkityksen.
- Vain siten voi saada turvan työelämässä. Ay-liike antaa tietoa ja apua, jos sellaisen
tarve kohtaa. Viime vuosina,
kun maassa on mennyt lujaa,
on saanut lukea esimerkiksi
lehtikirjoituksia siitä, kuinka
ay-liikkeen aika on ohi, kun
jokainen neuvottelee itse sopimuksensa. Sehän ei pidä
paikkaansa. Ay-liike on tarpeellinen työntekijälle niin
hyvinä, mutta erityisesti huonoina aikoina, Juha Lujanen
sanoo painokkaasti.
Nyt työnsä aloittavilla nuorilla on hyvä ammatillinen
koulutus takanaan, mutta se
ei tarkoita sitä, että heidän
ammattitaitonsa olisi huipussaan. Juha Lujanen vetoaakin
vanhempiin kollegoihin, että
heillä olisi malttia antaa nuoren tulokkaan oppia työnsä
työtä tehden, ei sivusta seuraten. Hän vetoaa myös työnantajiin, että nämä ymmärtäisivät, että työ on hitaampaa nuorella, joka vasta opettelee erilaisia toimia. Mutta
kun työn saa oppia kunnolla,
siitä on iloa sekä työntekijälle että työnantajalle.
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Alkukesän aurinkoiset kelit ovat jälleen saaneet
grillaajat innostumaan. Grillikauppa käy kuumana ja uusimmista muskelimalleista
saa pulittaa jopa yli 1 000
euroa. Keskihintainen nestekaasugrilli maksaa 400 euron
kieppeillä ja pallogrillin saa
muutamalla kympillä. Sitten
ovat vielä sähkögrillit ja kertakäyttögrillit – valinnanvaraa siis riittää.
Olipa oma grilli mitä mallia
tahansa, grillatessa on hyvä
muistaa huolellisuus ja varovaisuus. Varmista, että sammutusvälineet ovat saatavilla
grillin lähettyvillä.
Ohessa muutamia vinkkejä
ja ohjeita turvalliseen grillaukseen:
• Sytytä grilli turvallisesti
• Sytytä grilli takkatikuilla
tai grillisytyttimellä.
• Siirrä tulentekovälineet ja
sytytysaineet pois lämmönlähteen, avotulen ja lasten
lähettyviltä.

• Sytyttämiseen ei saa käyttää bensiiniä tai spriitä.
• Leimahdusvaaran välttämiseksi anna sytytysnesteen
ensin riittävästi imeytyä hiiliin ja sytytä vasta sitten.
• Sytytysnestettä ei tule lisätä jo sytytettyihin grillihiiliin, sillä liekki voi pulloon
imeytyessään sytyttää sen.
• Käytä grillatessa suojakäsineitä.
• Pidä grilliä koko ajan silmällä äläkä anna liekkien
nousta liian korkeiksi. Grillituotteista valuva rasva voi
leimahtaessaan nostattaa
vaarallisen korkeita liekkejä.
• Muista, ettei rasvaa saa
sammuttaa vedellä vaan tukahduttamalla esimerkiksi
sammutuspeitteellä.

Kaasu- ja
sähkögrillit
Kaasu- ja sähkögrillit ovat
yleistyneet viime vuosina.
Kaasugrilli on turvallinen,
kunhan muistat sulkea kaa-

supullon venttiilin käytön
jälkeen. Lue kaasugrillin ja
kaasulaitteiston käyttöohjeet
ennen grillaamisen aloittamista.
Tarkista kaasugrillin kunto
ja vaihda letku, mikäli se ei
ole kunnossa. Letkuasennukset saa tehdä itse, mutta kiinteissä asennuksissa on hyvä
käyttää aina hyväksyttyä
kaasuasennusliikettä. Jos olet
epävarma osaamisestasi, käytä aina asiantuntijan apua.
Vaihtaessasi pulloa huolehdi, ettei sytytyslähteitä
ole lähellä. Tarkista vaihdon
jälkeen liitosten tiiviys ja pitävyys. Jos pullossa on painoventtiili, kokeile pullon
ja paineensäätimen liitoksen
pitävyyttä nostamalla pulloa
liitoskohdasta.
Sulje pulloventtiili aina
grillaamisen loputtua.
Kaasulaitteet on syytä tarkastaa ja huoltaa vuosittain.
Vuotavat liitokset ja letkut
sekä huonokuntoiset laitteet

HULTAFORS GROUP–

PARTNERI JOHON VOIT LUOTTAA

hultaforsgroup.com

lisäävät onnettomuusriskiä.
Vuotanut kaasu kerääntyy
lattianrajaan ja syttyy herkästi pienestäkin kipinästä.

Miten kaasuonnettomuudet
voi välttää?
• Hanki kunnolliset CE-merkityt laitteet. Vaihda ikivanhat kaasulaitteet uusiin.
• Lue laitteiden käyttöohjeet
huolellisesti ennen laitteiden
käyttöönottoa.
• Älä käytä ulkokäyttöön
tarkoitettuja laitteita sisätiloissa.
• Anna hyväksytyn kaasuasennusliikkeen huoltaa laite, jos se ei toimi tai liekin
väri on keltainen.
• Puhdista kaasulaitteet
säännöllisesti käyttöohjeiden
mukaan.
• Kaasulaitteet tarvitsevat
palamisilmaa. Huolehdi ilmanvaihdosta.
• Tarkasta kaikki liitokset ja
kaasuletkut keväällä, jos lait-

teita ei ole käytetty talven
aikana.
• Teetä kiinteät asennustyöt
ammattilaisilla.
• Kaikkia kaasukäyttöisiä
lämmittimiä ei saa käyttää
asuintilojen lämmitykseen.
• Varmista lämmittimen
käyttötarkoitus. Käytä kaasulämmittimiä ainoastaan
huoneissa, joissa on riittävä
ilmanvaihto

Jäähdytä käytetty
kertakäyttögrilli
huolella
Kertakäyttögrillien käyttö
on yleistynyt niiden pienen
koon, helppokäyttöisyyden
ja edullisen hinnan vuoksi. Grillin mukana tuleviin
käyttöohjeisiin on tutustuttava ja niitä on noudatettava. Tärkein lenkki kertakäyttögrillien turvallisuudessa on
grillaaja itse.
Kertakäyttögrilli ei sovellu käytettäväksi sisätiloissa.
Ulkotiloissakin kertakäyt-
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tögrilliä tulee käyttää vain
palamattomalla alustalla.
Grillin mukana tulee jalusta,
jota pitää aina käyttää, sillä
grillin pohja kuumenee huomattavasti. Grillin pohjan
on oltava irti alustasta useita
senttimetrejä.
Kertakäyttögrillin sammuttaminen kannattaa varmistaa
kaatamalla runsaasti vettä
tai hiekkaa sen päälle niin,
että grillihiilet peittyvät kokonaan. Grillin saa laittaa
roska-astiaan vasta, kun on
varmistunut, että sen sisältö
on täysin jäähtynyt. Jäähtyminen kestää useita tunteja.
Tarkista voimassaolevat
metsä- ja ruohikkopalovaroituksen Ilmatieteenlaitoksen
internetsivuilta osoitteesta:
www.fmi.fi/saa/varoituk.html
Lähteet: Kuluttajavirasto,
Pelastustoimi, TUKES (Turvatekniikan keskus) sekä Ilmatieteenlaitos
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Sähköliitto on ottanut
jäsenilleen Turvasta jäsenvakuutuksen, johon kuuluu
matkustajavakuutus koti- ja
ulkomaanmatkoille. Vakuutus sisältää myös vapaa-ajan
tapaturmavakuutuksen pysyvän haitan varalle. Vakuutettuina ovat liiton työssäkäyvät
jäsenet ja työvoimaviranomaisten hyväksymät työnhakijajäsenet.
Jäsenen mukana matkustavat alle 18-vuotiaat lapset
ovat myös vakuutettuina.
Lapsella tarkoitetaan tässä jäsenen omaa tai huollettavana
olevaa lasta. Omaan lapseen
rinnastetaan adoptiolapsi tai
puolison lapsi, joka asuu jäsenen kanssa samassa taloudessa. Lisäksi avioerotapauksissa
tapaamisoikeuden nojalla
matkalla mukana olevat jäsenen lapset kuuluvat vakuutuksen piiriin.
Jäsenen avio- tai avopuoli-

so ei kuulu vakuutuksen piiriin, ellei hänkin ole Sähköliiton jäsen. Jos vakuutuksen
piiriin kuulumaton avio- tai
avopuoliso matkustaa yksin
lasten kanssa, ei matkustajavakuutus siinä tapauksessa
koske myöskään lapsia.

Kesämökkimatka
ei kuulu
vakuutuksen piiriin
Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille tehtävillä
vapaa-ajan matkoilla. Lisäksi
vakuutus on voimassa vapaaajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla, jotka ulottuvat
linnuntietä vähintään 50 kilometrin etäisyydelle normaalin elinympäristön ulkopuolelle vakuutetun asunnosta,
työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta.
Vakuutus ei kuitenkaan ole
voimassa edellä mainittujen
paikkojen välisillä matkoilla
eli matka kesämökille ja sieltä takaisin kotiin ei kuulu vakuutuksen piiriin.

Matkatavaravakuutuksesta alennusta
Matkatavarat eivät sisälly
jäsenvakuutukseen. Liiton
neuvottelemana lisäetuna jäsen saa määräaikaisesta matkatavaravakuutuksesta 20
prosentin lisäalennuksen sovittujen jäsenalennusten lisäksi. Jos jäsenellä on Turvan
laaja kotivakuutus, sisältyvät
tähän myös matkatavaroille
aiheutuvat vahingot enintään 4 500 euroon saakka.
Omavastuu on tällöin sama
matkatavaravahingossa kuin
normaalissa irtaimistovakuutuksessakin.

Mitä vakuutuksesta
korvataan?
Vakuutus korvaa matkan aikana alkaneen äkillisen sairauden tai sattuneen tapaturman aiheuttamat hoitokulut
ilman ylärajaa. Matkasairaudella tarkoitetaan matkan
aikana alkanutta, odottamatonta ja äkillistä sairastumista, joka on edellyttänyt

välitöntä lääkärinhoitoa tai
jonka lääketieteellisen kokemuksen mukaan muutoin on
katsottava saaneen alkunsa
matkan aikana.
Ennen matkan alkua ollut
sairaus ei siis ole vakuutusehtojen tarkoittama matkasairaus. Ennen matkaa olleen
sairauden äkillisestä ja odottamattomasta pahenemisesta matkan aikana korvataan
kuitenkin välttämättömän
ensiapuhoidon kustannukset matkakohteessa, mutta ei
muita vakuutusehdoissa mainittuja kustannuksia. Sairauden odottamattomana pahenemisena ei pidetä sellaisen
sairauden pahenemista, jonka tutkimukset tai hoitotoimenpiteet ovat kesken matkalle lähdettäessä.
Vakuutuksesta korvataan
myös matkan peruuntumisja keskeytymiskuluja sekä
matkalta myöhästymisestä
aiheutuvia kuluja vakuutusehdoissa tarkemmin määritellyin perustein.

Jos sairastuu
matkalla tai
sattuu tapaturma
Muista ottaa matkalle mukaan jäsenkorttisi, joka on
myös matkavakuutuskortti.
Näin hoitava laitos voi todeta, että asiakkaalla on voimassa oleva matkavakuutus
ja että hoidoille löytyy maksaja. Matkavakuutuskortti ei
kuitenkaan ole maksukortti,
joten on hyvä varautua siihen, että kulut joutuu maksamaan ensin itse ja hakemaan korvausta myöhemmin
vakuutusyhtiöstä. Jos joudut
itse maksamaan hoitokulut,
säilytä kuitit ja lähetä ne vahinkoilmoituksen mukana
Turvaan.

SOS auttaa
Mikäli hoitolaitoksen kanssa
syntyy ongelmia, kannattaa
ottaa yhteyttä jäsenkortin
takana mainittuun SOS:iin,
joka on pohjoismaisten vakuutusyhtiöiden omistama
kansainvälinen ”hälytyskes-

kus”. Toimistossa on ympärivuorokautinen päivystys ja
siellä tunnetaan Sähköliiton
vakuutus. Toimistosta annetaan tietoja vakuutuksen
sisällöstä ja he antavat myös
ohjeet, miten kyseisessä tapauksessa pitäisi menetellä.
SOS palvelee suomen kielellä.

Lisätietoja
jäsenvakuutuksesta
Vakuutusehdot ja korvauksenhakuohjeet löytyvät Turvan palvelusivustolta, jonne
on linkki Sähköliiton internetsivuilta www.sahkoliitto.
fi. Lisätietoja vakuutuksesta
saat Turvan palvelutoimistoista, palvelupisteistä, asiamiehiltä tai palvelunumerosta 01019 5110. Palvelupisteiden yhteystiedot ja lisätietoja
Turvasta löydät osoitteesta
www.turva.fi Asiakaspalvelun sähköpostiosoite on asiakaspalvelu@turva.fi.

vas am a

Sähköasentaja Elis Laine
on poissa
Elis Laine kuoli 15.3.2009
Turussa 87-vuotiaana. Hän
oli syntynyt 14.6.1921 Mynämäellä.
Maaseudun sähköistyksen
aikaan 1940-luvulta alkaen
Elis Laine teki paljon keikkatöitä maaseudulla, jolloin hän oli Mynäsähkön
hommissa. Työvuosia siellä
kertyi yhteensä 13,5 vuotta. Matkatöissä Laine oli
1950-luvulla muun muassa
Ahvenanmaalla Vihannon
Sähköllä ja saariston sähköistyksen aikaan Nauvossa
puolitoista vuotta, jolloin

Nauvon koko pitäjä sähköistettiin.
Sähköliittoon ja Turun
ammattiosastoon Elis Laine
liittyi 1961 ja tuli mukaan
osaston toimintaan. Ennen
liittymistään Sähköliittoon
hän kuului Metalliliittoon
1950-luvulla. Turun Valon
ja Voiman palveluksessa
Laine valittiin luottamusmieheksi 1965 yksimielisesti, jossa tehtävässä hän toimi
pitkälle yli toistakymmentä
vuotta. Laine jäi pois työelämästä ja siirtyi eläkkeelle
1.7.1984.
Elis Laine kuului
pitkäaikaisesti Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry:n eri
toimielimiin sekä
työryhmiin ollen esimerkillinen ammattiyhdistysvaikuttaja
järjestötoiminnassa
ja edunvalvonnantekijänä omalla luottamusta sekä arvostusta
herättävällä toimintatavallaan meille
nuoremmille sähköalan ammattilaisille.

Elämäntyönsä Elis Laine teki sähköasentajana
1940-luvulta eläkeikään
saakka sähköistämällä asuntoja ja kiinteistöjä maaseudulla, saaristossa ja kaupungeissa. Varsinaisen päivätyön ohella hän osallistui
luottamusmiestoimintaan,
muuhun ammattiyhdistystoimintaan sekä SDP:n osastotoimintaan. Eläkeläisenä
Laine kuului presidentin
vaalien ja muiden yhteiskunnallisten vaalien senioritoimijoihin ja soppatykkijoukkueeseen osallistumalla
ympäri Varsinais-Suomea
eri paikkakunnilla olleisiin
vaalitapahtumiin, joihin
tarvittiin talkoolaisia.
Elis Lainetta jäivät kaipaamaan tytär perheineen Paraisilta.
Toverimme Elis Laineen
muistoa kunnioittaen
Turun Seudun Sähkötyöntekijät ry:n eläkeläiset
Ilari Hyytiäinen

5/2009

17

Hannu Ruismäki 50 vuotta

Sähköliiton TEAMratkaisu oli oikea
MARGIT NURMIKOLU

Sähköliiton edustajiston jäsen, Lapuan Sähköalantyöntekijöiden puheenjohtaja ja työpaikkansa, Empower Oy:n työosaston luottamusmies Hannu Ruismäki
viettää 50-vuotissyntymäpäiväänsä 29. toukokuuta.
- Matalalla profiililla juhlitaan, Hannu Ruismäki tuumii.
Luottamustoimia Ruismäellä on ollut aikaisemminkin.
Hän on toiminut muun muassa työsuojeluvaltuutettuna
vuosina 1994–2002 sekä hoidellut osaston tiedotussihteerin, nuorisosihteerin ja opintosihteerin postia vuosina
2005–2006.

Verkkoasennuksen
ammattilainen
Nykyisen työnantajansa leivissä Hannu Ruismäki on
ollut viimeiset kymmenen
vuotta sähköverkkoasennus-

tehtävissä. Rautainen ammattilainen on hankkinut
työkokemusta aikaisemmin
Suomen Voimatekniikan,
KS-Valoasennuksen, Vattenfallin ja Lapuan Sähkön palveluksessa.
- Firman omistuspohja on
vuosien varrella muuttunut,
mutta työntekijän kannalta työnantaja on ollut koko
ajan sama, Hannu Ruismäki
toteaa.

Jatketaan pienenä
ja sitkeänä
Päivän polttava asia eli
TEAM-ratkaisu sai Hannu
Ruismäen täyden siunauksen.
- Ratkaisu oli oikea ja toivottavasti se on oikea myös
”pitkäs juaksus”, Hannu Ruismäki sanoo.
Ruismäki miettii tulevaisuuden visiota esimerkiksi
Sähköliiton neuvotteluoikeuksista ja -mahdollisuuksista
TEAM-ratkaisun jälkeen ja
toteaa, että on hyvä jatkaa

vanhaan hyvään malliin: pienenä ja sitkeänä liittona.

Veikkaus viehättää
Reissuhommia tekevä Ruismäki toteaa, että mukava
harrastus – sähly – on jäänyt
vähiin viime aikoina juuri
liikkuvan työn takia. Myös
Veikkauksen pelit ovat Ruismäen sydäntä lähellä ja niitä
eivät reissuhommat estä, kun
pelata voi missä hyvänsä.
- Omia harratuksia enemmän vapaa-aikaa täyttävät
nykyisin tyttärien pianonsoitto-, kuorolaulu- ja pesäpalloharrastukset, Ruismäki
naurahtaa.

ilmoitus

Sinulle on räätälöity etuja
Tapiola Pankkiin
Vuoden 2009 alusta alkaen ne Sähköliiton jäsenet, joilla on kotivakuutus
Turvassa, saavat huomattavia etuja siirtäessään palkkatilinsä Tapiola
Pankkiin. Turvan henkilökunnan avulla saat avattua tilisi Tapiola Pankkiin,
ja jos sinulla on myös lainaa tai sijoituksia, sinulle varataan aika pankkineuvojalle.
Tapiola Pankki on turvallinen suomalainen pankki, joka on puolueettomissa tutkimuksissa osoittautunut
keskittävälle asiakkaalle erittäin kilpailukykyiseksi vaihtoehdoksi. Pankki
perustettiin asiakkaita kuunnellen.
Sama periaate on kunniassa edelleen,
vuosien jälkeen.

Niinpä yli 90 % aktiiviasiakkaista on
valmiita suosittelemaan Tapiola Pankkia. (Tapiola Pankin asiakastyytyväisyys-

Hoidamme lainojen siirrot
puolestasi
t Kokonaisedullinen asuntolaina

kysely 1/2008, Otantatutkimus)

Lisää rahaa vain palkka/eläkepankkia vaihtamalla
t Tapiola Pankin käyttötilin korko
kuuluu maan parhaisiin, ja sitä
maksetaan kuukauden jokaisen
päivän saldolle erikseen
t Jos pankkisi maksaa pienempää
korkoa, ja sitäkin vain kuukauden
alimmalle saldolle, menetät vuodessa riihikuivaa rahaa verrattuna
Tapiola Pankin asiakkuuteen

Täyden palvelun pankki
t Tapiola Pankissa voit hoitaa kaikki pankkiasiasi
t Ja useimmat niistä kätevästi verkkopalvelun kautta
Edut Sähköliiton jäsenille
t 50 % alennus Tapiola Pankin
verkkopalvelun
kuukausimaksuista
t 50 % alennus Tapiola Pankin
pankkikortin kuukausimaksuista
t Säännöllinen kuukausisäästäminen Tapiola Varainhoidon rahastoihin ilman merkintäpalkkiota

Näin saat jäsenetusi
Tapiola Pankista
1. Olet Sähköliiton jäsen ja sinulla on
ainakin kotivakuutus Turvassa
2. Päätät siirtää palkka/eläketilisi
Tapiola Pankkiin
3. Turvan henkilökunnan avulla saat
avattua tilisi Tapiola Pankkiin.
Jos sinulla on lainaa tai sijoituksia,
varataan sinulle aika pankkineuvojalta.
Lisätietoja Tapiola Pankista saat
Turvan palvelunumerosta
01019 5110

Kysy jäseneduistasi Turvasta.
Lisätietoja Sähköliiton internetsivuille linkitetystä Turvan palvelusivustosta tai
Turvan palvelunumerosta 01019 5110
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SÄHKÖLIITON KESKUSTOIMISTON
KESÄAJAN PÄIVYSTYKSET

Liiton keskustoimisto ja
työttömyyskassan toimisto
Tampereella on suljettu
6.7.-31.7.2009.
Tänä aikana eri osastojen päivystykset
maanantaista perjantaihin seuraavasti:

• Edunvalvontaosaston päivystys
puh. (03) 252 0240
Juha Lujanen 6.7.–17.7.
Jari Ollila 20.7.–31.7.

• Jäsenrekisterin päivystys
puh. (03) 252 0303
klo 10.00 – 11.00
lukuun ottamatta 8.7.–10.7.,
jolloin jäsenrekisteri on suljettu

• Työttömyyskassan päivystys
puh. (03) 252 0300
klo 10.00 – 11.00

❁❁

❁❁❁
Sähköliiton
nettisivuilla
parempi
keskustelupalsta
Liiton 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.

SÄHKÖLI I TON ALUETOI MI STOJ E N K E S ÄAJ AN P ÄIV Y S TY K S E T
Etelä-Suomen
aluetoimisto

Länsi-Suomen
aluetoimisto

Paasivuorenkatu 2 A
00530 Helsinki
Alueasiamies
Jaakko Aho,
puh. (09) 7742 8510 ja
050 60 448
Alueasiamies Juha Lujanen,
puh. (09) 7742 8511 ja
050 563 4400

• Turun toimipiste
Maariankatu 6 b
20100 Turku
puh. (02) 279 6900
Alueasiamies
Mika Kantonen,
puh. 050 60 306

Juha Lujanen päivystää
6.7.–31.7. keskustoimiston
ollessa suljettuna.
Aluetoimisto on suljettuna
3.8.–7.8.2009.
Päivystys
puh. (03) 252 0240.
Päivystys
• Hämeenlinnassa ei ole
päivystystä heinä- ja
elokuussa.
• Lahdessa ei ole päivystystä heinäkuussa. Elokuun
päivystys on 31.8.2009.

Päivystys
sopimuksen mukaan
• Rauma,
Satamakatu 16 A 2
• Pori, Pohjoispuisto 2 C 38
Aluetoimisto on suljettu
6.7.–8.8.2009.
Päivystys
puh. (03) 252 0240
• Seinäjoen toimipiste
Keskuskatu 17 B 17
60100 Seinäjoki
puh. (06) 414 2226
Alueasiamies Jari Ollila,
puh. 050 60 302

Itä-Suomen
aluetoimisto

Pohjois-Suomen
aluetoimisto

Vuorikatu 11 A 12
50100 Mikkeli
puh. (015) 161 551
Alueasiamies
Jouni Leppänen,
puh. 050 60 303

Mäkelininkatu 31
90100 Oulu
puh. (08) 378 755
Alueasiamies Markku
Kemppainen,
puh. 050 60 304

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

Päivystys
Heinä- ja elokuussa ei ole
aluetoimistopäivää Oulun
ja Lapin lääneissä.
Aluetoimisto on suljettu
6.7.–8.8.2009.
Päivystys
puh. (03) 252 0240.

Aluetoimisto on suljettu
22.6.–25.7.2009.
Päivystys
puh. (03) 252 0240.

Aluetoimisto on suljettu
3.8.–9.8.2009.
Päivystys
puh. (03) 252 0240.

Jaakko Aho

Juha Lujanen

Mika Kantonen

Jari Ollila

Jouni Leppänen

Markku Kemppainen

Uutta!
Edullinen Fluke Ti9-lämpökamera
vianhakuun ja kunnossapitoon
Fluke Ti9 on kestävä ja edullinen perustason lämpökamera, joka
näyttää sähkölaitteiden viat nopeasti.
Kokonaiskuvan ottaminen on helppoa: kohdista, tarkenna ja vedä
liipaisimesta. Laite näyttää kuumat kohdat, jotka varoittavat
mahdollisista vioista.
s  X  PIKSELIN EROTTELUKYKY
s %RINOMAINEN LËMPÚHERKKYYS .%4$
s +ESTËË TODISTETTAVASTI PUDOTTAMISEN KAHDEN METRIN KORKEUDESTA
s ,AAJA LËMPÚTILA ALUE x ²#
www.fluke.fi/ti

Fluke. Keeping your world up and running.®

Täysin radiometrinen
lämpökamera vaativiin
käyttöympäristöihin

Tilaa oma Ti9-lämpökamera jo tänään!
Lähimmän jälleenmyyjäsi löydät osoitteesta
www.fluke.fi tai soittamalla 0800 111 862

vas am a
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J ÄSENREKI STERI TI EDOTTAA

Jäsenmaksujen
suorittaminen
Jäsenmaksujen maksuaikaa on kuusi kuukautta
siitä, kun maksuperuste on
syntynyt. Jäsenmaksut maksetaan päätoimesta maksetusta verollisesta palkasta ja
työttömyyskassan maksamista etuuksista. Työttömyyskassa perii jäsenmaksun automaattisesti päivärahoista.
Mikäli jäsenmaksuja on
maksamatta yli kuuden kuukauden ajalta, katkeaa jäsenyys osastoon/liittoon ja
työttömyyskassaan.

Uusi työnantaja
– uusi
perintäsopimus
Työnantajaa vaihtavat sopimusalajäsenet täyttävät
jäsenmaksun perintäsopimuksen jokaisen uuden työsuhteen alkaessa. Sama sähköinen lomake palvelee sekä
jäseneksi liittyviä että työnantajaa vaihtavia jäseniä.
Lomakkeen voi:
1 Täyttää ja lähettää sähköisesti netissä www.sahkoliitto.fi > Liity jäseneksi
(etusivulla).
2 Tulostaa www.sahkoliitto.fi > Lomakkeet ja lähettää
allekirjoitetun lomakkeen
postitse tai faksilla
3 Lähettää lomakkeen sähköpostin liitteenä
4 Tilata kirjallisesti täytettävän lomakkeen liiton
postituksesta, puh. (03) 252
0234.

Työnantaja perii
jäsenmaksun
Jos työnantaja perii jäsenmaksun, sopimus on toimitettava työnantajan allekirjoitettavaksi. Jos täytät
ja lähetät lomakkeen netin
kautta, muista tulostaa yksi
kappale myös työnantajallesi. Sähköisiin lomakkeisiin ei
merkitä allekirjoituksia.
Lähetämme työnantajalle
tarvittavat viitteet jäsenmaksujen tilittämistä varten.

Maksat itse
jäsenmaksun

Itse maksaville jäsenille lähetämme viitetilisiirrot täytetyn perintäsopimuksen perusteella tai voit myös soittaa
ja tilata viitetilisiirtoja liiton
jäsenrekisteristä.

Verkkopalvelu
apunasi
Sähköliiton jäsenenä Sinulla on mahdollisuus katsella
verkkopalvelun kautta omia
tietojasi ja tarvittaessa päivittää niitä. Pääset verkkopalveluun www.sahkoliitto.
fi > Jäsenrekisteri.
Ensimmäisen kerran palveluun kirjaudutaan antamalla
käyttäjätunnukseksi oma jäsennumero (jäsenkortista)
salasanaksi oma postinumero
Järjestelmä vaatii muuttamaan salasanan ensimmäisen
kirjautumisen yhteydessä.
Säilytä uusi salasana huolellisesti! Tarkat kirjautumisohjeet löytyvät verkkopalvelun
etusivulta.
Itse maksavana jäsenenä
voit laskea jäsenmaksun määrän ja maksaa sen verkkopankin kautta omilla Nordean,
Sammon tai Osuuspankin
pankkitunnuksillasi.

Pidä jäsenyytesi
voimassa
Mikäli esimerkiksi opiskelet,
olet armeijassa, saat kansaneläkelaitokselta sairaus- tai
työttömyyspäivärahaa, olet
määräaikaisella eläkkeellä,
ilmoita nuo jaksot jäsenrekisteriin, jotta ne voidaan
merkitä jäsenmaksuvapaiksi
ajoiksi. Näin jäsenyytesi ja
samalla työttömyysturvaoikeutesi pysyy voimassa.
Voit tulostaa Jäsenmaksuvapaiden ilmoittamislomakkeen www.sahkoliitto.fi >
Lomakkeet ja lähettää sen
postitse jäsenrekisteriin.
Jäsenmaksuvapautuksia
voit ilmoittaa myös faksilla,
sähköpostilla ja verkkopalvelun kautta.
Ohessa jäsenmaksuvapaiden ilmoittamislomake.

Jos maksat jäsenmaksun itse,
työnantajan allekirjoitusta ei
tarvita.
Jäsenrekisteri päivystää toimistoaikana,
ensisijaisesti klo 9.00–15.00.
Puh. (03) 252 0303.
Kesäajan päivystykset löytyvät sivulta 18.
Sähköliitto, Jäsenrekisteri, PL 747, 33101 Tampere
Faksi (03) 252 0210
Jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

JÄSENMAKSUVAPAIDEN ILMOITTAMINEN

Sääntöjen mukaan jäsenmaksu maksetaan päätoimen veronalaisesta palkasta ja työttömyyskassan maksamista
etuuksista. Jäsenmaksuista vapautumisajat Sinun on itse selvitettävä Sähköliiton jäsenrekisteriin.
Hoida jäsenmaksuvapaiden ilmoitukset säännöllisesti 2 – 4 kertaa vuodessa. Voit tehdä sen tällä lomakkeella.
Lomakkeen voi tulostaa myös www.sahkoliitto.fi
Lähetä ilmoituksesi osoitteella:
Sähköliitto/Jäsenrekisteri, PL 747, 33101 TAMPERE
Henkilötiedot

Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimet
Puhelin

Matkapuhelin

Sähköposti

JÄSENMAKSUVAPAIDEN SYY JA VAPAUTUMISAIKA
Alkamispäivämäärä

Päättymispäivämäärä

Työttömyysturvan peruspäiväraha/työmarkkinatuki 500 kassapäivän
jälkeen tai ennen liiton työttömyyskassan päivärahaoikeutta
Kelan/vakuutusyhtiön sairauspäiväraha
Vakuutusyhtiön tapaturmapäiväraha
Kelan/vakuutusyhtiön kuntoutusraha
Äitiys-/isyyspäiväraha
Vanhempainraha
Hoitovapaa/kotihoidontuki
Omaishoitaja
Palkaton virkavapaa/oma loma
Asevelvollisuus
Opiskelu
Toimita erikseen oppilaitoksen todistus opiskeluajasta, selvitä myös
palkaton loma-aika ja muista hoitaa jäsenmaksu loma-ajan palkkatulosta (oppilasjäseniltä emme tarvitse erillistä selvitystä)
Kuntoutustuki/määräaikainen eläke
Merkitse aika ja toimita kopio eläkepäätöksestä
Toistaiseksi maksettava pysyvä eläke
Toimita kopio päätöksestä, niin siirrämme sinut eläkeläisjäseneksi
Muu syy, mikä

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Päiväys

Allekirjoitus

Osoite
PL 747 (Aleksanterinkatu 15)
33101 Tampere

Puhelin
(03) 252 0111

Faksi
(03) 252 0210

www.sahkoliitto.fi
Pankki: Nordea
152130-102378 jäsenmaksutili

Lomakenumero SL/02.03

Kesän kynnyksellä vielä viimeiset pilkit
Kainuulaisten Sähköliiton ammattiosastojen pilkkikilpailut pidettiin Hyrynsalmen Vuoriniemessä
18.4.2009. Kisa käytiin kovassa
pohjoistuulessa ja muutaman asteen pakkasessa.
008 Emäjoen Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto ry
040 Kainuun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto ry
149 Kuhmon Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry
Tulokset:
Miehet
1. Hannu Heikkinen, Kainuu
2. Mikko Romppainen, Emäjoki
Tapani Väisänen, Emäjoki
4. Toivo Heikkinen, Emäjoki
5. Ilmari Pulkkinen, Kuhmo
6. Matti Kovalainen, Kainuu

1 240 g
970 g
970 g
940 g
710 g
520 g

7. Antero Kyllönen, Kainuu
8. Pentti Willman, Kuhmo
9. Raimo Leinonen, Kainuu
10. Hannu Heikkinen, Kainuu
11. Markku Väisänen, Kainuu
12. Hannu Pikkarainen, Kuhmo
13. Tuomas Haapalainen, Emäjoki
14. Jouko Mulari, Emäjoki
15. Jouko Heikkinen, Kainuu

440 g
350 g
260 g
190 g
100 g
90 g
70 g
60 g
50 g

Joukkuekisa
1. Kainuu 1
2 240 g
Raimo Leinonen, Aimo Tolonen ja
Hannu Heikkinen
2. Kuhmo
1 150 g
Hannu Pikkarainen, Pentti Willman ja
Ilmari Pulkkinen
3. Emäjoki 1
1 070 g
Jouko Mulari, Toivo Heikkinen ja
Tuomas Haapalainen

4. Emäjoki 2
970 g
Hannu Keränen, Tapani Väisänen ja
Esa Kemppainen
4. Emäjoki 3
970 g
Mikko Romppainen
6. Kainuun eläkeläiset
960 g
Matti Kovalainen, Antero Kyllönen ja
Veikko Lipponen
7. Kainuu 2
190 g
Janne Heikkinen, Hannu Niskanen ja
Kalle Mulari
8. Kainuu 3
150 g
Erkki Kari, Jouko Heikkinen ja
Markku Väisänen
9. Kainuu 4
50 g
Juha Surkka ja Heikki Teiska
Suurin kala -kilpailun voitti Ilmari Pulkkinen
150 grammaa painaneella ahvenella.
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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.

Kesäajan päivystykset löytyvät sivulta 18.

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 työnhakijaksiilmoittautumislomake. 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.

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA
Huom! Hakemukset voi
postittaa aikaisintaan hakujakson viimeisenä päivänä.
Työttömyyskassa ei käsittele
etukäteen lähetettyjä hakemuksia.
•ENSIMMÄINEN
PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Käsittelyaika on noin 5 viikkoa. Maksupäiviä ovat keskiviikko ja perjantai.
•JATKOHAKEMUS
Täytä jatkohakemus normaalisti vähintään neljältä täydeltä
kalenteriviikolta siten, että
hakujakso päättyy sunnun-

taihin. Mikäli työnantajasi
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.

LOMAKORVAUKSEN
JAKSOTTAMINEN
Jaksotuksella tarkoitetaan
työsuhteen päättyessä maksetun lomakorvauksen muuttamista päiviksi, joilta ei ole
oikeutta työttömyyspäivärahaan. Jaksotusaika saadaan
jakamalla lomakorvauksen
määrä viimeisen palkan perusteella.
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
nelipäiväistä 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.
TYÖTTÖMYYSKASSAN
PALVELUAJAT
Puhelintiedustelut
arkisin klo 9.00 – 11.00,
puh. (03) 252 0300.

HAKEMUSTEN
POSTITUSOSOITE
Sähköalojen työttömyyskassa
PL 774
33101 TAMPERE
Sähköpostiosoite
ttkassa@sahkoliitto.fi

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
1) Kun kirjaudut työttömyyskassan, jäsenrekisterin tai
voimavirran verkkopalveluun ensimmäistä kertaa:
Käyttäjätunnus on oma jäsennumerosi (jäsenkortista)
Salasana on oma postinumerosi
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
2) Olet jo aikaisemmin kirjautunut työttömyyskassan,
jäsenrekisterin tai voimavirran verkkopalveluun:
Käyttäjätunnus on oma jäsennumerosi (jäsenkortista),
salasana säilyy entisellään
Kaikkiin verkkopalveluihin (Jäsenrekisteri,
Työttömyyskassa, Voimavirta) kirjaudutaan käyttämällä
samaa käyttäjätunnusta ja salasanaa.
Kun olet kirjautunut Työttömyyskassan verkkopalveluun,
pääset samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla myös
Jäsenrekisterin verkkopalveluun sekä Voimavirtaan.

SAK:n
maksuton
kesäduunari-info
aloitti päivystyksen
toukokuun alussa
numerossa
0800 179 279.
Info on avoinna elokuun
puoleenväliin asti.
Puhelinpalvelun lisäksi
kesätyöntekijöitä
palvellaan verkossa
www.sak.fi/kesaduunari
(suomeksi) ja www.sak.fi/
sommarjobbare
(ruotsiksi).

TUL:n, SAK:n, SAKKI ry:n ja Nuorten kotkien yhteistyössä järjestämä Pohjantähti-leiri kutsuu perheitä
lomanviettoon jo 22. kerran. Pohjassa, Raaseporin
kaupungissa sijaitseva Kisakeskus sopii täydellisesti liikunnallisen leirin pitopaikaksi. Leiri ajoittuu suomalaisten lomakauden alkuun, 29.6.-4.7.2009.

Yksi Pohjantähti-leirin vahvuuksista on se, että
siellä pystytään aidosti tarjoamaan mielenkiintoista,
ohjattua toimintaa kaikille ikäluokille. Esimerkiksi
yläasteikäisille ja sitä vanhemmalle nuorisolle ei ole
Suomen suvessa niin paljoa leiritarjontaa kuin olisi
tarpeen.

- Pakataan perheet telttoihin ja mökkeihin, keksitään heille puuhaa aamusta iltaan ja ruokitaan
neljästi päivässä. Tässä resepti Pohjantähti-leiriin,
kertoo leiripäällikkö Antti Lindtman, joka viettää talvet SAK:n nuorisosihteerinä.

Pohjantähti-leirillä on Kisakeskuksen ja järjestävien
tahojen yhteistyön ansiosta sen verran iso ohjaajakapasiteetti, että samaan aikaan, kun kaikista
pienimpiä leikitetään hiekkalaatikolla ja askartelunurkassa, isommilla on meneillään oma Suuri
seikkailunsa. Leirillä kaikki pääsevät kisaamaan mitä
mielikuvituksellisimmissa lajeissa. Olennaiset leirielementit, kuten makkaranpaisto ja saunominen ovat
toki myös ohjelmassa.
Pohjantähti-leirin ohjelmassa pyritään tukemaan
perheiden yhdessäoloa, mutta vanhemmille tarjoutuu myös mahdollisuus liikuntaan aikuisseurassa.

SAL:n lomakorvaus
SAK:laisten ammattiliittojen jäsenet voivat hakea
leiriä varten Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestön

SAL:n lomatukea koko perheelle. Lomatukihakemus
löytyy SAL:n nettipalvelusta
www.salry.net/hakemukset/lomatukihakemus

Hinnat (suluissa hinta SAL:n lomatukea saaville)
Leiriviikon hintaan sisältyy täysihoito ja
kaikki leirin aktiviteetit.
Alle 4-vuotiaat voivat osallistua leirille maksutta.
sisämajoitus, aikuiset: 410 € (80 €)
sisämajoitus, lapset 4-16 v.: 225 € (60 €)
teltta tai asuntovaunu, aikuiset: 210 € (40 €)
teltta tai asuntovaunu, lapset 4-16 v.: 105 € (20 €)
Leirille voi ilmoittautua soittamalla Kisakeskukseen,
puh. (019) 223 0300 tai täyttämällä nettilomakkeen
osoitteessa
www.kisakeskus.fi/yleiset/kurssivaraukset.php
Ilmoittautumiset ja lomatukihakemukset 5.6.2009
mennessä. Hakijat saavat 12.6.2009 ilmoituksen siitä,
onko heille myönnetty SAL:n lomatuki.
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nopea, varma ja edullinen
sähkötarvikkeiden toimittaja.
Seuraavaan (18.6.2009 ilmestyvään) Vasamaan tulevat
kokousilmoitukset pyydetään toimittamaan 8.6.2009 mennessä
Margit Nurmikolulle: puh. (03) 252 0231, faksi (03) 252 0210
tai s-posti vasamalehti@sahkoliitto.fi
Muistathan merkitä yhteystietosi, kun lähetät ilmoituksen!

001 Oulun
Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry
Osastomme uudet kotisivut
löytyvät osoitteesta
www.osasto001.fi/
Käy tutustumassa! –Hallitus

reittiä Tervakosken la-asema
klo 7.10, Turengin la-asema
7.30, Hmeenlinnan Wetterhoff 8.00, Iittala 3-tie 8.10.
Paluukyyti A-finaalien jälkeen
noin klo 17.
Jäsenet tervetuloa mukaan!

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.

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Onkikilpailut pidetään
22.8.2008 klo 9-13
Vanajanniemessä.
Varaa päivä harrastukselle!

001 Oulun Sähköalantyöntekijäin Ammattiosasto
N:o 1 ry/Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaoston kokous pidetään aina joka kuukauden
toisena tiistaina klo 14.00
osaston toimistolla, Rautatienkatu 16 D 46. Tervetuloa!
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 perjantaina
22.5.2009 osaston toimistolle
tai Asko Virtaselle, puh.
045 638 9565 tai 050 559
6424.
013 Hyvinkään
Sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry
Perinteiset Kesäpäivät vietetään taas tutuissa tunnelmissa Kotkan Kaarniemessä
21.–23.8.2009. Nyt mukaan
vanhat ja uudet Kesäpäivien
viettäjät! Viikonlopun aikana
kisaillaan kesäisissä/leikkimielisissä kilpailuissa, vietetään
mukavaa kesäistä viikonloppua yhdessä ja erikseen saunoen, uiden, syöden ja ihan
muuten vain vapaa-ajasta
nauttien. Ilmoittautumiset
ja tiedustelut Sami Lindgren,
puh. 040 515 4378.
016 Haminan Sähköosasto ry
Kesäpäivät 6.–7.6.2009. Lähtö
Haminan linja-autoasemalta
klo 6.30 vanhaa tietä.
018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Eläkeläisten retki Kivikellarinmäelle keskiviikkona
10.6.2009. Ilmoittaudu 3.6.
mennessä Rantasen Matille,
puh. 040 734 4496. Bussi ajaa
reittiä Tervakoski la-asema
klo 11.30, Hämeenlinnan
Wetterhoff klo 12.00 ja
Turengin la-asema 12.15.
Paluukyyti noin klo 17. Kivikellarinmäellä on yksityinen
museo, jonka isäntä Toimi
esittelee ja emäntä MarjaLiisa tarjoaa maittavan lounaan. Tervetuloa jäsenet
puolisoineen!
018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Matka Sambacrossiin Kauhajoelle 18.7.2009 katsomaan
SM-rallicrossia ja samban rytmejä. Ilmoittaudu 30.6.2009
mennessä mikko.korpinen
@ruukki.com tai iltaisin
puh. 050 344 5459. Matkan
omavastuuosuus on 20 € ja se
tulee suorittaa viitenumerolla
8109 viimeistään 30.6. mennessä osaston tilille (Nordea)
103230-7200367. Bussi ajaa

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Hämeenlinnan Seudun OP
järjestää yhteistyökumppaneilleen illanvieton 10.8.2009
klo 18.00 Suvirinteessä.
Lähde mukaan! Ilmoittautumiset hsop.ilmoittautumiset@
op.fi tai puhelimella (03) 61
491. Pidä kiirettä ilmoittautumisella, paikkoja rajallisesti.
043 Porvoon
Sähkötyöntekijät ry
Osaston kuukausikokous pidetään perjantaina 29.5.2009
Kaarniemessä, Sähköliiton
lomakeskuksessa. Lähtö matkailutoimiston edestä (Rihkamakatu 4) klo 17.00. Ilmoittautumiset Raimo Häkkiselle,
puh.040 580 0590.
Tervetuloa! –Hallitus
073 Kurikan
Sähköalojen osasto ry
Kuukausikokous pidetään
27.5.2009 klo 18.00 Kurikan
Fortumin tiloissa (korjaamo).
Käsiteltävinä asioina muun
muassa Kesäpäivät.
077 Savonlinnan ja Lähiympäristön Sähkömiehet ry
Osastomme täytti 50 vuotta
3.4.2009, minkä johdosta
kutsumme osaston jäsenet
juhlaristeilylle 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.
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.
104 Saarijärven
Sähköalantyöntekijät ry
Ylimääräinen kevätkokous
pidetään Summassaaressa
29.5.2009 klo 18.00, ruokailu klo 17.00. Kokouksessa
käsitellään tiliasiat.
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 Päiville, puh 050 453
0407. Ilmoittautumismaksu
risteilylle on 50 €, joka palautetaan laivalla.

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
1-49 kpl 0 48 € /kpl
Lämmittimen puhdistus taka1-99 kpl 1 85 €
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
yli 99 kpl 0 € /kpl
1-9 kpl 6 30 €
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
maksaa
yhdistelmäpistorasia
VJ 10 T 1090 €
IP34 16A voima+suko
vain 75 €
PR516+1M
HINNAT ALV 0%
1-9 kpl 8 50 €
yli 9 kpl 7 80 €

puh 02

Finnparttia

72 72 00

Sähköistä
palvelua
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

www. finnparttia.fi
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SÄHKÖLIITON KURSSIT 2009

Syyskuu

Lokakuu

Ammattiosastot yhdessä

Paperi- ja puumassateollisuuden TES-kurssi

5. - 6.9.2009
Next Hotel Rivoli, Järvenpää

3. - 4.10.2009
Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere

Hakuaika päättyy 19.8.2009
Nuorten tapaaminen

Tietoliikenne- ja verkostoteknologia-alan sekä energia-alan yhteinen TES-kurssi

10. - 11.10.2009
Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere

19. - 20.9.2009
Holiday Club Tampereen kylpylä,
Tampere

Hakuaika päättyy 25.9.2009

Hakuaika päättyy 4.9.2009

I-osa 12. - 16.10.2009
II-osa 9. - 13.11.2009
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

19. - 20.9.2009
Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere

Hakuaika päättyy 4.9.2009

13. - 14.11.2009
Hotelli- ravintola Lasaretti, Oulu

14. - 15.11.2009
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere

Hakuaika päättyy 16.10.2009

Hakuaika päättyy 30.10.2009

Marraskuu

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

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

Hakuaika päättyy 5.10.2009

Hakuaika päättyy 14.9.2009

Yritystalouden tunteminen
edunvalvonnan välineenä

Tuottavuus ja hyvinvointi luottamusmiesten
täydennyskurssi

5. - 6.11.2009
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Osallistuminen kursseille on
liiton jäsenille maksutonta.
Matkakulut korvataan julkisten
kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 €/km.

Hakuaika päättyy 19.10.2009

Hakuaika päättyy 25.9.2009
Sähköliitto alueellani

26. - 27.9.2009
Sokos Hotel Alexandra,
Jyväskylä

Hakuaika päättyy 11.9.2009
Mekaanisen metsäteollisuuden TES-kurssi

16. - 17.10.2009
Kylpylähotelli Rantasipi Eden,
Nokia

Nuorten tapaaminen

Hakuaika päättyy 2.10.2009

12.9.–13.9.2009 Tampereella

Monikulttuurisuus
työelämässä

26. - 27.9.2009
Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere

Haluatko tavata muita nuoria sähköliittolaisia?
Haluatko tutustua Sähköliittoon?
Haluatko tietää, mitä tämä liitto tekee?
Haluatko saada uusia kokemuksia?

17. - 18.10.2009
Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere

Hakuaika päättyy 11.9.2009

Hakuaika päättyy 2.10.2009
Luottamusmiesten
jatkokurssi

Jos haluat kaikkea tätä, tule mukaan Nuorten tapaamiseen
12.9.–13.9.2009 Tampereelle.
Vietämme myös yhdessä vapaa-aikaa seikkailemalla
Varalan Urheiluopistossa.

Ulkoistaminen, alihankinta
ja vuokratyö

I-osa 28.9. - 2.10.2009
II-osa 26. - 30.10.2009
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

20. - 22.10.2009
Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere

Hakuaika päättyy 31.8.2009

27.7. - 1.8.2009
Yyterin kylpylähotelli, Pori

Raha-automaattiyhdistyksen runkosopimuksen TES-kurssi

13. - 15.10.2009
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Talotekniikka-alan
TES-kurssi,
työehtosopimus tutuksi

Kuntoremonttiloma
- hyvinvoinnin avaimet -

Hakuaika päättyy 30.10.2009

31.10. - 1.11.2009
TSL:n ATK-luokka, Jyväskylä

Työsuojelun jatkokurssi

Metalliteollisuuden
TES-kurssi

24. - 25.10.2009
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere

Ulwin-urakkalaskentakurssi

Talotekniikka-alan
TES-kurssi,
urakkamääräyksistä sekä
urakoiden laskemisesta

Hakuaika päättyy 28.8.2009

Työympäristön
ajankohtaispäivät

Hakuaika päättyy 9.10.2009

Hakuaika päättyy 18.9.2009

12. - 13.9.2009
Sähköliiton koulutustilat ja
Varalan Urheiluopisto, Tampere

Vauhtia
ammattiosaston arkeen

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

Hakuaika päättyy 2.10.2009
Tietokoneen käyttäjän
peruskurssi

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 28.8.2009 mennessä soittamalla koulutusyksikköön, puh. (03) 252 0238 tai sähköpostilla
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

24. - 25.10.2009
TSL:n koulutustila, Tampere

- puolihoitoloma
- omavastuuosuus 95 €/hlö
Kuntoremonttiloma on terveyttä edistämään suunniteltu
liikunnallinen loma, jossa osanottajia ohjataan elämään
terveellisesti ja liikkumaan oikein.
Loman alussa tehtävien testien ja mittausten pohjalta lomalainen laatii oman harjoitusohjelman yhteistyössä ohjaajan
kanssa ja saa tarvittavat kotiohjeet.
Kuntoremontissa on päivittäin tietoiskuja muun muassa terveydestä, ravinnosta, liikunnasta ja oman hyvinvoinnin avaimista.
Loman aikana järjestetään ohjattua liikuntaa: vesiliikuntaa,
voimistelua, hengitysharjoitteita, kuntosaliharjoituksia,
sauvakävelyä, sykelenkkiä, retkiä lähimaastoon
- sääolosuhteet huomioiden.
Lisäksi osanottajilla on mahdollisuus käyttää kylpylää,
kuntosalia ja osallistua allasjumppiin.
Kuntoremontti on myös hauska loma, johon kuuluu
illanviettoja ja mukavaa yhdessäoloa.
Kuntoremonttiin sisältyy noin puoli vuotta kuntoremonttiloman jälkeen pidettävä seurantaviikonloppu eli terveystreffit.
Treffeillä tehdään kuntotestit uudelleen sen selvittämiseksi,
miten kuntoilu on edistynyt saatujen kotiohjeiden pohjalta.
Tässä yhteydessä ohjeet myös päivitetään ajan tasalle.
Määrärahat kuntoremonttilomiin saadaan SAL ry:n kautta
Raha-automaattiyhdistyksen avustuksista.
Tukea kuntoremonttilomalle voivat hakea liiton työikäiset ja
terveet jäsenet puolisoineen, jotka eivät ole saaneet lomatukea edellisenä vuonna omasta tai puolison ammattiliitosta
tai muusta lomajärjestöstä. Tukea ei myönnetä lapsille.
Tuen suuruus on 500 euroa, josta 350 euroa myönnetään kuntoremonttiviikolle ja 150 euroa noin puolivuotta kuntoremonttiloman jälkeen pidettäville seurantaviikonlopulle. Matkakustannuksista lomalainen vastaa itse.
Hakumenettely
Kuntoremonttilomia haetaan Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry:n (SAL) lomatukilomakkeella, joita voi tilata
Sähköliiton postituksesta, puh. (03) 252 0234. Lomakkeen voi
myös tulostaa osoitteesta www.salry.net tai Sähköliiton
kotisivuilta.
Hakemus palautetaan 1.6.2009 mennessä osoitteella:
SÄHKÖLIITTO/Koulutusyksikkö, PL 747,33101 Tampere.

Hakuaika päättyy 9.10.2009
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RIITTA

KALL I O

Liiton Kesäpäivät pidetään Tampereella 6.-7. kesäkuuta TUL:n liittojuhlan

starttiviikonlopun yhteydessä. TULe2009 tapahtuman
runsaan kulttuuri- ja urheiluannin lisäksi sähköliittolaisille on luvassa omaa ohjelmaa
alkaen avajaisista lauantaina

6.6. kello 10.00 Sähköliiton
pihassa Aleksanterinkatu
15:ssä.
Sähköliiton talossa toimii
tapahtuman ajan myös liiton
oma infopiste, josta jäsenet

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

6.-7.6.2009

saavat opastuksen lisäksi ilmaiset kahvit. Aulatiloissa
on esillä liiton jäsenten kätten töitä, muun muassa valokuvanäyttely ja puukkoja.
Näyttelyyn sopii vielä lisää-

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

TULe-starttiviikonloppu
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: GoTamperemyyntipalveluun/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.

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

kin esiteltävää, joten tekijät esiin ja yhteys vaikkapa
Päivi Hoivalaan, puh. (03)
2520 246.
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. Samoin Sähköliiton mestarit selvitetään
pompanheitossa, keilauksessa
ja rantalentopallossa.
TUL:n starttiviikonlopun
info-pisteestä saat Sähköliiton jäsenkorttia näyttämällä
Särkänniemen rannekkeet
viiden euron alennuksella
(ajalle 5. - 14.6.2009).

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

Kesäpäivien avajaisia vietetään lauantaina 6.6. Sähköliiton pihassa,
missä tapahtuman järjestelytoimikunta poseerasi toukokuussa Tiina
Mäkkylän johdolla.

