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Pääkirjoitus

| Ledaren

Anna muiden päättää elämästäsi

Låt andra bestämma om ditt liv

Taas se koettiin. Suomessa ovat asiat aivan liian hyvin. Vain 40 prosenttia kansalaisista Det hände igen. Livet i Finland tycks vara alltför bra. Det var enbart 40 procent av folket
vaivautui äänestämään EU-vaaleissa. Ei kiinnostanut. EVVK.
No ei tietenkään kiinnostanut, koska asiat meillä TOSIAAN ovat hyvin. Vaikka seitsemän prosenttia työvoimasta on työttömänä, niin sehän merkitsee, että 93 prosenttia on
töissä. Ja kun on Suomessa töissä, niin silloin saa melkein maailman parasta palkkaa, josta
kehitysmaiden – tai vaikka EU-maa Romanian – duunarit vain uneksivat.
Äänestämättä jättäneiden mielestä asiat varmaankin soljuvat entiseen malliin riippumatta siitä, millaisia ihmisiä Brysseliin valittiin. Samahan se on meidän eduskuntavaaleissakin.
Kyllä Matti Vanhanen duunareiden etua puolustaa siinä missä joku demari tai vassari. Anna
vaan muiden päättää omasta elämästäsi, mitä sitä mokomasta turhia murheita ottamaan.
Mutta aivan samalla tavalla kuin mannerjäät sulavat sen takia, että täällä kaasutellaan
citymaasturilla mökille ja mummolaan, niin EU:n konservatiivit kyllä osaavat vesittää suomalaisen työväenliikkeen vuosikymmenien kovalla työllä aikaansaamat työelämän pelisäännöt.
Odottakaa vain kaikki hyväuskoiset kotiinjääneet. Pian saatte maistaa paikallista sopimista Keskustapuolueen malliin.
Huvittavinta tässä vaalihommassa ei suinkaan ollut Timo Soinin menestys. Sehän oli
pelkkä kuriositeetti. Perussuomalaisten ”hauveliryhmä” kyllä pitää huolen siitä, että kannatusluvut tulevat seuraavissa vaaleissa ryminällä alas.
Huvittavinta oli se, että YLE:n vaalilähetystä ”jännitti” peräti 1,1 miljoonaa suomalaista.
Jännitti mitä? Eiväthän he käyneet edes äänestämässä!
Vai onko virtuaalimaailma sekoittanut suomalaiset niin, että he kuvittelevat vaaliohjelman katselun olevan jonkinlaista vaikuttamista? Ollaan ikään kuin läsnä ja hengessä
mukana, kun katsellaan lähetystä, vähän niin kuin Euroviisuissa. Ettei vain tarvitse omin
sormin koskea äänestyslippuun.
Ai niin, mikä on ollut Sähköliiton edustajistovaalien äänestysprosentti? No, se on siinä
50 prosentin tuntumassa. Siis todellakin ihan turhaa touhua ja vielä rahan haaskausta!
Mitä vaaleja tässä enää tarvitaan, anna vaan kaikki valta muille. Kyllä muut sinun elämästäsi päättää osaavat…

som besvärade sig att rösta i EU-valet. Inget intresse. EVVK.
Nåå, visst var man inte intresserad, för vi har det VERKLIGEN bra. Även om sju procent
av arbetskraften är arbetslösa, så betyder det att 93 procent har jobb. Och när man har jobb i
Finland, så får man nästan den bästa lönen i världen, vilken donarna i u-länderna – eller låt
oss säga t.ex. i EU-land Rumänien – bara drömmer om.
De som inte ville rösta tycker säkert att saker och ting är som alltid oberoende av hurdana
människor det valdes till Bryssel. Det är ju samma sak i riksdagsvalet. Nog försvarar Matti
Vanhanen donarnas intressen lika bra som någon sosse eller vänsterpartist. Låt bara de andra
bestämma om ditt liv, varför bekymra sig för sånt.
Men på alldeles samma sätt som inlandsisen smälter därför att man gasar med cityjeepen
till landet eller till mormor, kan de konservativa i EU omintetgöra arbetslivets spelregler, som
den finska arbetarrörelsen har med hårt arbete åstadkommit under årtiondena.
Vänta bara alla ni godtrogna som stannade hemma. Snart får ni smaka på det lokala avtalandet enligt Centerpartiets modell.
Det som var det mest komiska i valet var inte Timo Soinis framgång. Det var ju bara en
kuriositet. Sannfinländarnas ”valpgrupp” sörjer nog för att väljarantalet kommer att rasa ner
i nästa val.
Det mest komiska var, att till och med 1,1 miljoner finländare ”spände sig” på YLE:s valsändning. Var spända på vad? De röstade ju inte ens!
Eller har virtualvärlden förvirrat finländarna så, att de tror att när man tittar på valprogrammet är det samma sak som att påverka? Som om man var närvarande och deltog, när
man tittar på ett program, lite som i schlagerfestivalen. Att man inte själv behöver röra på
röstsedeln.
Ack, hur stor var valdeltagandet i Elektrikerförbundets representantskapsval? Ja, det var
omkring 50 procent. Alltså verkligen onödig syssla och också slöseri!
Varför skulle man längre behöva några val, ge bara all makt till andra. Visst kan andra bestämma om ditt liv…
Översättning: Minnaliisa Opas

paavo.holi@sahkoliitto.fi
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TEAM-hankkeen kariuduttua on
useammassakin liitossa alettu puhua
unionimallisesta liittoyhteistyöstä.
Myös Lauri Lyly ennakoi TEAMin jälkeen tulevaa ”toista projektia”. Samoin
Espoossa 10. kesäkuuta liittokokoustaan
pitäneen Paperiliiton kokouksen yhdeksi puhutuimmaksi aiheeksi nousi kotimainen liittoyhteistyö.
Paperiliiton valtuusto päätti noin kaksi
vuotta sitten TEAM-liiton valmistelun
yhteydessä jäädä pois liittofuusiomallin
valmistelusta. Valtuusto kuitenkin totesi
jo tuolloin, että erilaisia vaihtoehtoja on
silti pohdittava liittoyhteistyön laajentamiseksi ja syventämiseksi.
- Maailma ympärillämme on muuttunut ja tulee edelleen muuttumaan, joten
vanhojen oppien lisäksi tarvitsemme
myös uudistustahtoa ja -kykyä. Ja niitä
meiltä löytyy, haluammehan olla yhteiskunnallinen uudistusliike edunvalvon-

Toinen projekti?
nan ja sopimustoiminnan lisäksi, sanoi
Paperiliiton puheenjohtaja Jouko Ahonen.


Ahonen peräänkuuluttaa tehokasta liittoyhteistyötä, jonka tavoitteena olisi neuvotteluvoiman lisääminen
TES-pöydässä. Näkemys on varmasti
perusteltu, sillä paperiteollisuuden raju
rakennemuutos on koskettanut Paperiliiton jokaista ammattiosastoa. Edellisen
liittokokouksen jälkeen työssä olevien
jäsenten määrä on vähentynyt yli 6 500
henkilöä.
Syksyn työehtosopimuskierroksella
Ahonen ennustaa työnantajan hyödyntävän alan vaikeaa tilannetta ja esittävän sopimustavoitteissaan useita huononnuksia.



ta ja järkevältä. Sähköliitto ja Paperiliitto ovat tehneet konkreettista yhteistyötä jo kuusi vuotta eräällä sektorilla.
Liitot omistavat yhdessä noin puolet
komeasta lomahotellista Ylläksellä. Ylläs Saaga saattaa olla myös se paikka,
jossa sopimus liittojen laajemmasta yhteistyöstä allekirjoitetaan, veikkaan.

Sähköliitto ja Paperiliitto ovat harjoitelleet
yhteistyötä Ylläs Saagalla.

Saman kokoluokan varakkaiden ammattiliittojen yhteistyö tuntuu mahdollisel-
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Jäsentietojen päivitys on tärkeää
PAAVO

HOL I

 Yksi liiton keskeisistä
toiminnoista on jäsenrekisterin ylläpito. Sen tietojen
avulla hoidetaan niin jäsenmaksut, työttömyyskassan
maksatus kuin Vasaman postituskin jäsenille.
Näiden asioiden hallinta
viivästyy, jos jäsen ei ole huolehdi muuttuneiden tietojensa ilmoittamisesta. Ongelmien selvittäminen hidastaa
palvelua ja vie henkilökun-

nan aikaa. Siitä syntyy ylimääräisiä kustannuksia, jotka ovat muusta toiminnasta
pois.

Yhteystiedot
ajan tasalle
Muuttuneet osoitetiedot saadaan liittoon Itellasta automaattisesti. Kuntaliitosten
jälkeen katuosoite on kuitenkin saattanut vaihtua, vaikka
asuinpaikka olisikin pysynyt
samana. Nämä asiat pitää
tarkistaa oma-aloitteisesti ja
ilmoittaa liittoon.

Nettisivujen Voimavirta
ekstranetin yleisin ongelma
on salasanan unohtaminen.
Monessa tapauksessa uuden
salasanan välitys ei onnistu,
sillä jäsen ei ole muistanut
ilmoittaa vaihtuneesta kännykkänumerosta tai sähköpostiosoitteesta. Taas syntyy
turhaa työtä pienen laiskuuden vuoksi.

Työpaikan vaihto
ja sopimusalanumero
Hankalin tilanne jäsenrekis-

terille syntyy, kun jäsenmaksunsa itse maksava liiton jäsen unohtaa ilmoittaa työpaikan vaihtumisesta. Tieto ei
silloin välity jäsenrekisteriin
työnantajalta, vaan työntekijän on hoidettava asia itse,
jotta työsuhteet kirjautuvat
oikein ja jäsenmaksut saadaan perittyä.
Jos työnantaja perii jäsenmaksun, niin perintäsopimus
on täytettävä aina kun työpaikka vaihtuu. Sen voi tehdä joko netissä tai postitse.
Samalla tavalla pitää jäsen-

Luottamusmiehen Sähköalojen
valinnassa tärkeää työttömyyskassa
ei myöskään
oikea järjestys
jatka TEAMissa
PAAVO

HOL I

 Luottamusmies on
sähköalan edunvalvonnan
tärkein linkki työpaikalla.
Siksi on tärkeää, että luottamusmiehen valinnassa noudatetaan oikeaa järjestystä.
Luottamusmiehen valitsevat työhuonekunnassa olevat
Sähköliiton osastoihin kuuluvat jäsenet. Työnantajalla
ei ole valinnassa mitään roolia.
Olennaista on, että valinta
viedään aina ensin ammattiosaston vahvistettavaksi

ennen kuin siitä ilmoitetaan
työnantajalle. Tämä järjestys
on tärkeää siksi, että joissakin tapauksissa työnantaja
on yrittänyt puuttua valintaan esimerkiksi uhkaamalla
valitun työntekijän irtisanomisella ennen nimityksen
vahvistamista.
Valitun luottamusmiehen
nimeä ei siis koskaan ilmoiteta työnantajalle ennen kuin
osasto on virallisesti vahvistanut hänen nimityksensä.
Luottamusmiehestä päättävät aina vain työntekijät, ei
koskaan työantaja.

Talotekniikan
työehtosopimus
yhä yleissitova

rekisteriin ilmoittaa, jos työsuhde päättyy tai keskeytyy
esimerkiksi asepalveluksen,
opiskelun tai alanvaihdon
vuoksi.
Sopimusalanumero tulee
myös tarkistaa ainakin työpaikan vaihdon jälkeen. Jos
se on eri kuin työskentelyala,
jäsenelle postitetaan TESneuvottelujen jälkeen väärä
työehtosopimus. Hänet on
silloin myös liiton vaaleissa
merkitty väärään vaalipiiriin.

Tarkista nämä:
• katuosoite ja
paikkakunta
• kännykkänumero
• sähköpostiosoite
• työpaikan vaihtuminen
• sopimusalanumero

Tarkista ja korjaa tietosi netissä, www.sahkoliitto.fi, Jäsenrekisteri, soita numeroon
03 252 0303 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen jasenrekisteri@sahkoliitto.fi.

Tidningen
Modern Teknik kan
prenumeneras
Tidningen Modern Teknik, som ges ut som bilaga till
Svenska Elektrikerförbundets
tidning Elektrikern, erbjuds
till Elektrikerförbundets
svenskspråkiga medlemmar.
Modern Teknik är en publikation som skriver om elteknik, vilken inte kan hittas på
svenska i Finland. Tidningen
kommer ut nio gånger om
året och den publiceras av
Elektrikerns redaktör Pentti
Lehto.
Finska Elektrikerförbundet
har beslutat att lämna sina

svenskspråkiga medlemmars
kontaktuppgifter till dem, för
att de kan skicka ett offertbrev om tidningen Modern
Teknik till de svenskspråkiga
medlemmarna.
Om du inte vill motta offerten, kan du hindra det genom att meddela om direktreklamförbud till förbundets
medlemsregister genom förbundets hemsidor eller per
telefon. 

Toukokuussa kerrottiin useilla työpaikoilla Sähköliiton jäsenille, että Sähköalojen työttömyyskassa
olisi muka liittynyt mukaan
TEAMin työttömyyskassaan. Väärien huhujen kertojat olivat tiettävästi muiden
TEAM-hankkeessa mukana
olevien liittojen jäseniä.
Sähköalojen työttömyyskassan hallitus irtautui
7.5.2009 aiemmin hyväksy-

tystä TEAMin sulautumissopimuksesta. TEAM-kassojen
jäsen se ei kuitenkaan missään vaiheessa edes ollut, sillä kassan edustajisto ei ollut
tehnyt asiasta päätöstä. Sulautumista ei siten ollut lain
tarkoittamassa mielessä hyväksytty. Sähköalojen työttömyyskassa jatkaa siis toimintaansa itsenäisenä kuten
tähänkin asti.

 Talotekniikka -alan

Empower laajenee Ruotsissa
teollisuuden kunnossapitoon

sähköasennustoimialalla
noudatettava työehtosopimus - "sininen kirja" - on yhä
yleissitova. Sähköliitto on
tehnyt 18.5.2009 Työtuomioistuimelle valituksen vahvistamislautakunnan keväisestä
päätöksestä, jonka mukaan
talotekniikan TES ei olisi
enää yleissitova.
Työtuomioistuin käsittelee
valitusta ja antaa asiasta päätöksensä mahdollisesti vasta
kesälomien jälkeen. Siihen
saakka alan työehtosopimus
on normaalisti voimassa.
Sähköliitto perustelee yleissitovuutta sillä, että alalla
olevien normaalisitovuuden
piiriin kuuluvien työntekijöiden määrä on yli 48,5 prosenttia. Työnantajia on saatu
viime aikoina runsaasti lisää
sopimuksen piiriin liityntäsopimusten avulla. Vahvistamislautakunnan käyttämät
tilastotiedot eivät tässä suhteessa ole olleet ajan tasalla.

 Empower -konserniin
kuuluva Empower AB osti
sata prosenttia ruotsalaisen
Scancon Industrimontage
AB:n osakkeista.
Mekaaniseen kunnossapitoon ja projektitoimituksiin
erikoistuneen Scancon Groupin liikevaihto on 37 miljoonaa euroa ja henkilöstön
määrä 250.
Kauppasopimus allekirjoitettiin 5.6.2009. Siitä ilmoitetaan Ruotsin kilpailuviranomaiselle.
Empowerilla on ennestään
Ruotsissa tietoliikenne- ja
sähköverkkojen kunnossapito- ja asennuspalveluja tarjoavat yritykset Comeva AB,
Dala Telecom AB ja SM Tele
AB.
- Empowerin tavoitteena
on rakentaa vahva markkina-asema Itämeren alueella

energia-, tietoliikenne- ja
teollisuussektoreilla. Scanconin osto on johdonmukainen
askel laajentumisstrategiassa.
Saamme hyvän kasvualustan
teollisuussektorin palvelujen
kasvattamiseen. Scanconkauppa täydentää Suomessa
olevaa osaamistamme, Empower konsernin toimitusjohtaja Aappo Kontu toteaa.
- Scancon toimii valtakunnallisesti Ruotsissa ja sillä
on toimintaa myös Norjassa.
Yrityskaupalla Empower kasvattaa teollisuuspalvelujensa
toimintakenttää laajasti. Samalla saamme uuden mielenkiintoisen asiakassegmentin
metalli- ja kaivosteollisuudesta, sanoo Antti Ruokonen, joka vastaa Empower
Groupin Teollisuus-toimialasta.

Aappo Kontu
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TEAM ruostui Metalliliiton käsiin
TEKSTI PAAVO HOLI
KUVA
MARGIT NURMIKOLU

Vuodesta 2006 lähtien
valmisteltu ja jo toteutusvaiheessa ruostunut hanke teollisuuden ammattiliittojen yhdistymisestä 330 000 jäsenen
TEAM-suurliitoksi murskautui lopullisesti Metalliliiton
liittokokouksessa kesäkuun
alussa Tampereella.
Liiton vasemmistoliittolainen vähemmistöryhmä äänesti kahdesti yhdistymistä
vastaan ja sinetöi TEAMin
romuttamisen lopulta äänin
303-181.
Päivää myöhemmin Kemianliiton valtuusto ilmoitti, että myös se irtautuu
TEAMista ja hakee uusia
yhteistyömuotoja muualta.
Hankkeessa mukana ollut
Viestintäliitto ilmoittikin
välittömästi toivovansa fuusiota Kemianliiton kanssa.

Liittojohtajat
unohtivat tunteet
Kun liittojen yhteistyöhalut
kerran selvästi ovat näin suuret, voi moni pitää TEAMhankkeen kaatumista aivan
viime hetkellä outona. Kenellekään asiaa läheltä puolueettomasti seuranneelle
tilanne ei kuitenkaan tullut
yllätyksenä.
Liittofuusio vaatii siihen
osallistuvilta aina suurta yhtenäisyyttä. Jäsenet saadaan

hyväksymään muutos vain,
jos lähes kaikki heistä uskovat muutoksen tuovan selkeitä parannuksia liiton toimintaan ja omaan jäsenyyteen.
Pelkät järkisyyt – joita liittojen johtajat aina painottavat – eivät riitä, vaan myös
tunteiden on oltava myönteisiä uudelle hankkeelle.
Missään TEAM-hankkeen
vaiheessa ei näkyvissä ollut
suurta innostusta uuden luomiseksi. Toiveikkuutta jostain uudesta ja paremmasta ja
tunteiden paloa mukanaolosta merkittävässä hankkeessa
ei kehittynyt.
Juuri tämän tunteen puuttumisen vuoksi koko projekti
sai alusta alkaen kuivan virkamiesmäisen luonteensa.

Perse edellä
puuhun
Koko hanke eteni takaperoisesti, kun yhdistymistä
valmisteltiin siten, että taloudellisia päätöksiä oltiin
jo tekemässä ennen kuin oli
varmuutta siitä, ovatko kaikki liitot varmasti siinä mukana.
Vanhojen liittojen purkamisen vaadittavat ¾ enemmistöt eivät myöskään tulleet
liittojen sääntöjä tunteville
yllätyksenä. Yllätys oli kuitenkin se, että vaadittavaa
enemmistöä ei varmistettu
silloin, kun hanke oli vielä
alkuvaiheissaan. Kokeneet
ay-konkarit ja sääntönikkarit
menivät niin sanotusti perse

edellä puuhun ja tulivat sieltä luonnollisesti turpa edellä
maahan.
TEAMia myös junnattiin
eteenpäin jatkuvasti kasvavien epäilysten varjossa. Hankkeen johtajat eivät kyenneet
näkemään liittojen välisiä ja
sisäisiä epäilyjä, vaikka erilaisten jäsenäänestysten antamat signaalit olivat selviä.
Hälytyskellojen olisi pitänyt soida viimeistään silloin,
kun Metalliliitossa saatiin
alle 30 prosentin äänestysaktiivisuudella vain 55 prosenttia äänestäneistä TEAMin
taakse. Eli 16 prosenttia Metalliliiton jäsenistä kannatti,
14 prosenttia vastusti TEAMia ja 70 prosentille olisi
kelvannut mikä tulos hyvänsä.

Metalliliiton vetäydyttyä
hankkeesta seuraavana, ilmoitti liiton puheenjohtaja
Riku Aalto tuoreeltaan, että
paluuta TEAMin lähtöasetelmiin ei ole. Käytännössä
se merkitsi sitä, että kaikki
mukana olleet ammattiliitot
tulevat tekemään tulevaisuutensa suhteen uudet ratkaisut
syksyn aikana.
Yksimielisyys vallinnee siitä, että ammattiliittojen on
viisasta – ja useimpien osalta
myös pakko – tehdä tiiviimpää yhteistyötä työehtosopimuspuolella ja kehitettävä
toimintojaan myös entistä
kustannustehokkaammiksi.
Helpoin tie näiden tavoitteiden saavuttamiseen on tehdä
jonkinlaista yhteistyötä muiden samanhenkisten ammattiliittojen kanssa.

Lähtökuoppiin
ei enää palata

Oot sä mun kaa?
Liittojen tekemät ratkaisut
tulevat vaihtelemaan. Kemianliitto ja Viestintäliitto
ovat menossa yhteen. Puuliitto tarvitsee taloudellisista
syistä itselleen kumppanin.
Metalliliitto voi jatkaa yksin
ja Paperiliitto ei taas suostu
kuin löyhään unioniin muiden kanssa.
Sähköliiton osalta on selvää, että jäsenet haluavat
liiton pysyvän itsenäisenä.
Unionin kaltaiset yhteistyömuodot sen sijaan kelpaavat,
kunhan mukana ei ole vanhaa vihollista Metalliliittoa.
Unioni Paperiliiton ja yhdistyneen Kemian-Viestintäliiton kanssa näyttäisi todennäköisimmältä vaihtoehdolta.
Mitään päätöksiä tai liiton
tekemiä selvityksiä asiasta ei
kuitenkaan ole. Esitetty vaih-

toehto on yhtä pätevä kuin
kenen hyvänsä yksittäisen
jäsenen tekemä ehdotus.
Liittofuusioissa vedotaan
usein Saksan ja Iso-Britannian ammattiliittojen yhdistymisiin ja ”unohdetaan”
kertoa paljon läheisempien
Ruotsissa ja Norjassa tapahtuneiden fuusiohankkeiden
epäonnistumisesta.
Maailmantalouden viimeaikaiset tapahtumat eivät
myöskään tuo ajatusta suurten kokonaisuuksien autuudesta. Pikemminkin tuntuu
siltä, että pieni ja notkea voi
menestyä paremmin kuin
suuri ja jähmeä.
Ainakin TEAM-hanke
ehti ruostua paikoilleen ennen kuin liittoa yhdistäviin
rautapalkkeihin oli ehditty
kiinnittää yhtäkään koossapitävää mutteria. 

Sähköliitto teki oikein,
kun irtautui ensimmäisenä
TEAM-hankkeesta, vaikkakin päätös olisi jälkikäteen
arvioiden voitu aivan hyvin
tehdä jo viime syksyn edustajistossa.
TEAM oli vastatuulessa jo reilu
vuosi sitten, kun Metalliliitto vaati eläkeläisilleen täyttä äänioikeutta uudessa liitossa. Selvitysmies
Lauri Lyly kuunteli tuolloin epäuskoisen yllättyneenä Kemianliiton
puheenjohtajan Timo Vallitun
ärähdystä asiasta. Myöhemmin
toukokuussa Metalliliitto esitti
seitsemän varaumaa yhteisesti
hyväksyttyyn asiakirjaan, mikä
ärsytti erityisesti Sähköliiton jäseniä.

Neuvottelut takkuavat taas kerran

Metalliteollisuuden työehtosopimus irtisanottu
PAAVO

HOL I

Metalliteollisuuden
työehtosopimus irtisanottiin Sähköliiton hallituksen
ja Teollisuus- ja erityisalojen johtokunnan päätösten mukaisesti päättymään
30.9.2009.
- Irtisanomiseen päädyttiin,
koska Teknologiateollisuus ry
halusi neuvotella kokonaan
uudesta työehtosopimuksesta.
Sopimuskaudeksi työnantaja
esitti 1.10.2009 - 20.9.2012
eli kolmevuotista sopimusta, vastaava työehtoasiamies
Antti Nieminen kertoi.

Liitolla laajat
vaatimukset

Työnantajalta
hyvää ja huonoa

Neuvotteluja uudesta sopimuksesta jatkettiin 11.6.2009,
mutta kuten odotettua, ei mitään valmista syntynyt. Neuvotteluja jatketaan seuraavan
kerran lomien jälkeen.
- Sähköliitto on asettanut
tavoitteeksi sähköalan pääluottamusmiehen aseman
parantamisen, ammattitutkintolisän tehdyiltä työtunneilta ja urakkatyön palkkatakuun nostamisen. Lisäksi
vaadimme sekä työpaikkaohjaaja- että kärkimieslisää ja
muutoksia matka-ajan korvaukseen sekä ulkomailla työskentelyyn, Nieminen listasi.

Antti Nieminen kertoo,
että työantajapuoli on esittänyt henkilökohtaisen palkan osuuden korottamista
nykyisestä 3 – 20 prosentin
haarukasta 3 – 25 prosenttiin. Korotusten keskiarvoa
yrityksissä korotettaisiin 9 –
14 prosentista tasolle 11 – 17
prosenttia.
- Muutos toisi jonkin verran lisää palkkaa osalle alalla
työskentelevistä. Ehdotukset
työaikakokeiluista vakauttamistoimina yrityksen kriisitilanteessa eivät sen sijaan
miellytä meitä, Nieminen arvioi.
Työantaja on ehdottanut,
että työpaikalla voitaisiin

neuvotella työehtosopimuksen minimitason alle menevistä palkoista, tosin liittojen
hyväksymänä.

Jäsenet valmiita
vaikka lakkoon
Neuvottelujen tueksi Metalliteollisuuden sopimusalan
jäsenille järjestettiin nettikysely, jossa pyydettiin vastauksia niin sopimuksesta, työpaikkakohtaisista eristä kuin
jäsenten lakkohalukkuudestakin.
Kyselyyn vastasi vain 124
alan kaikkiaan noin 2 800 jäsenestä. Tulokset vaikuttavat
kuitenkin varsin päteviltä.
Vastanneista 91,9 prosenttia halusi palkankorotuksen
jo syksyksi 2009. Lähes yhtä

suuri määrä eli 83,9 prosenttia kannatti ajatusta uudesta,
alan itsenäisestä työehtosopimuksesta, jonka neuvottelisi
Sähköliitto yksin työnantajan kanssa.
Työpaikkakohtaisen erän
kohdalla mielipiteet jakautuivat, mutta puolet eli 50,8
prosenttia halusi saman erän
kaikille. Työpaikkakohtaisesta erästä luopuisi 26,6 prosenttia ja loppujen mielestä
erä pitäisi jakaa kuten nyt tai
osittain työnantajan päättämällä tavalla.
Työtaistelutoimiin olisi
valmis 83,1 prosenttia siinäkin tapauksessa, että muut
alat eivät olisi sitä tukemassa. 11,3 halusi myös muut
alan mukaan ja vain 5,6 ei

ollut valmis lakkoon. Peräti
75,8 prosenttia Metalliteollisuuden sähköasentajista oli
kyselyn mukaan valmis jatkamaan lakkoa niin kauan
kunnes tyydyttävä sopimus
syntyisi. Noin 1-2 kuukauden lakkoon oli valmis 16,9
prosenttia ja yksi kuukausi
riittäisi 6,5 prosentille.
- Nämä olivat kiinnostavia
tuloksia ja kertovat siitä, että
Metalliteollisuuden sähköasentajat haluavat itsenäisempää sopimustoimintaa ja
ovat valmiita myös taistelemaan sen puolesta. Katsotaan
mitä syksyllä tapahtuu, Antti
Nieminen myhäili.
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Kuinka sähköalan

työn turvallisuuden
valvonta pitää järjestää?

PAAVO

HOL I

 Sähkötöiden turvallisuuden valvonta perustuu
sekä sähköturvallisuus- että
työturvallisuuslakiin ja niiden perusteella annettuihin
säädöksiin ja määräyksiin.
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä sähköturvallisuudesta viitataan myös
standardiin SFS 6002, jossa
on yksityiskohtaiset ohjeet
sähkötöiden turvallisesta
suorittamisesta ja töiden organisoinnista.

Sähkötyön turvallisuutta
valvovat TUKES ja työsuojeluviranomaiset, mutta käytännössä jokainen sähkötöitä
tekevä asentaja joutuu myös
itse huolehtimaan omasta
työstään ja turvallisuudestaan.

Valvonnassa
monta eri tasoa
Sähkötöiden turvallisuus
perustuu useille eri vastuutasoille jakautuvaan valvontaan. Ensinnäkin sähkötöitä
tekevän yrityksen eli toiminnanharjoittajan on nimettä-

Töitä koskeva
opetus ja opastus
Kaikille sähköalan töitä tekeville, mukaan luettuna
työnjohto, on annettava yleinen sähköturvallisuutta
koskeva koulutus, joka sisältää vähintään seuraavat
asiat:

 sähkön aiheuttamat vaarat ja
sähköstä johtuvat tapaturmat
 sähköturvallisuutta koskevien keskeisten
säädösten ja standardin SFS 6002 sisältö
 koulutus annettava vähintään viiden vuoden välein
Ensiapukoulutus
Kaikille sähkötöihin osallistuville sähköalan ammattihenkilöille on tarpeen antaa ensiapukoulutusta:
 ensiapuvalmiuksia on tarpeen pitää yllä jatkuvasti,
elvytystoimenpiteitä on syytä harjoitella useasti
 harjoituksien väli tulisi olla korkeintaan kolme vuotta
Ammattipätevyys

 pätevyysvaatimukset esitetty KTM:n päätöksessä
sähköalan töistä 516/1996

vä sähkötöiden johtaja, joka
huolehtii edellä mainittujen
määräysten toteutumisesta.
Jos sähkötöiden johtaja ei
itse suoraan johda töiden tekemistä, tulee jokaista työtä
varten lisäksi olla nimetty
työstä vastaava henkilö, esimerkiksi työnjohtaja.
Jokaisessa erillisessä työkohteessa on myös oltava
sähkötöitä itsenäisesti tekemään kykenevä henkilö eli
työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja. Hän voi joko
osallistua työhön tai tehdä
sen kokonaisuudessaan itse.
Häneltä edellytetään muodollisen ammattitaidon lisäksi tietoa ja kokemusta käytettävistä asennusmenetelmistä,
-tarvikkeista ja työvälineistä.
Tärkeitä asioita ovat myös
henkilön asenne turvallisuuteen, luotettavuus, huolellisuus ja vastuuntunto.
Käytännössä työnaikaiseksi valvojaksi nimetään rakennustyömailla useimmiten
kärkimies.

Turvallisuuden
valvonta
sähkölaitteistotyössä
Sähköturvallisuuden valvontatasot ovat samanlaiset myös silloin, kun töitä
tehdään sähkölaitoksissa ja
muuntamoissa. Käytettävät
nimikkeet ovat vain hiukan
erilaiset.
Sähkölaitteistojen haltijan on nimettävä käyttötöitä varten käytön johtaja, jos
sähkölaitteistoon kuuluu yli
1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia, lukuun ottamatta
enintään 1 000 voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli
1 000 voltin sähkölaitteita tai
niihin verrattavia laitteistoja. Käytön johtaja on nimettävä myös silloin, kun sähkölaitteiston liittymisteho, jolla
tarkoitetaan sähkölaitteiston
haltijan kiinteistölle tai yhtenäiselle kiinteistöryhmälle
rakennettujen liittymien liittymistehojen summaa, on yli
1 600 kilovolttiampeeria.
Käytön johtajan tulee olla
sähkölaitteiston haltija tai tämän palveluksessa ja hän voi
olla myös sellaisen yhteisön
palveluksessa oleva henkilö,
jolla on sähkölaitteiston haltijan kanssa sähkölaitteistoa

YRITYS (toiminnanharjoittaja tai sähkölaitteiston hoitaja)
Sähkötöiden tai käytön johtaja
Työstä tai käytöstä vastaava henkilö (työnjohtaja)
Työnaikaisen
sähköturvallisuuden
valvoja (= kärkimies)
• työntekijät
Yksittäinen työkohde

Työnaikaisen
sähköturvallisuuden
valvoja (= kärkimies)
• työntekijät
Yksittäinen työkohde

Työkokonaisuus Työkokonaisuus Työkokonaisuus

Yritys Yritys Yritys Yritys Yritys Yritys Yritys Yritys
koskeva kunnossapitosopimus. Lisäksi henkilö, joka ei
ole sähkölaitteiston haltijan
palveluksessa, voi olla käytön
johtajana, kun sähkölaitteistoon kuuluu enintään kolme
nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin muuntamoa tai muuntamoon rinnastettavaa erillistä yli 1 000
voltin nimellisjännitteistä
kytkinlaitosta.
Jokaiseen erilliseen työhön
on myös nimettävä käytöstä
vastaava henkilö. Verkkoyhtiöiden tai voimalaitosten valvomoiden vastaavat
henkilöt toimivat yleensä
käytöstä vastaavina henkilöinä. Muissa tilanteissa
työstä vastaava henkilö voi
tehdä myös sähkölaitteiston
käytöstä vastaavan henkilön
tehtävät. Työnaikainen ja
henkilökohtainen valvonta
toimivat sähkölaitteistojen
osalta samalla tavoin kuin
rakennustöissäkin.

Erilaisia tapoja
hoitaa valvonta
Koko yrityksen sähkötöiden
turvallisuuden järjestäminen vaatii yleensä tehtävien
jakoa osiin. Erikokoisissa ja
erityyppisissä organisaatioissa
voi olla erilainen määrä valvonnan tasoja. Yhden hengen yrityksessä sama henkilö
tekee kaikki tehtävät, kun
taas isossa yrityksessä voi olla
käytössä kaikki tasot.
Sähkötöiden johtajan on
huolehdittava siitä, että sähkötöissä noudatetaan sähköturvallisuuslakia (410/96)
sekä sen nojalla annettuja
säännöksiä ja määräyksiä.

Hän huolehtii myös siitä, että
sähkölaitteet ja -laitteistot
ovat sähköturvallisuuslaissa
sekä sen nojalla annetuissa
säännöksissä ja määräyksissä
edellytetyssä kunnossa ennen käyttöönottoa tai toiselle
luovuttamista sekä siitä, että
sähkötöitä tekevät henkilöt
ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastetut tehtäviinsä.
Erityisen tärkeää sähkötyöturvallisuuden valvonnan
määrittely on silloin, kun
työkohteessa on samanaikaisesti usean eri työnantajan
palveluksessa olevia henkilöitä. Tällöin työnaikaisen
sähköturvallisuuden valvonta on määriteltävä yleensä
kirjallisesti.
Jos työn organisointi ja
tehtävät työt ovat riittävän
selväpiirteisiä, voidaan valvonta toteuttaa myös suullisesti. Sähkötöiden johtajaa ei
vaadita lainkaan sähkötöissä,
joista lain 4 luvun nojalla ei
edellytetä ilmoitusta sähköturvallisuusviranomaiselle

Kieltäytyminen
vaarallisesta työstä
Joskus työmaalla voi syntyä
tilanne, jossa työntekijä huomaa työn jatkamisen olevan
jostain syystä liian vaarallista. Työturvallisuuslain mukaan työntekijällä on oikeus
pidättäytyä työn tekemisestä, jos siitä aiheutuu vakavaa
vaaraa työntekijän omalle tai
muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle. Työstä
pidättäytymisestä on ilmoitettava työnantajalle tai tämän edustajalle niin pian
kuin mahdollista.
Työturvallisuuslain 19 §:n
mukaan on työntekijällä
myös velvollisuus ilmoittaa
viipymättä työnantajalle tai
tämän edustajalle, jos hänen käytössään tai hoidettavanaan olevissa koneissa,
laitteissa tai työvälineissä on
vikoja tai puutteita, joista
saattaa aiheutua tapaturman
tai sairastumisen vaaraa.

Sähkötyöturvallisuuden
tasot
 sähkötöiden johtajan tai käytön johtajan sähkötyöturvallisuuden valvonta-alue on koko järjestelmästä
 työstä vastaava henkilön sähkötyöturvallisuuden
valvonta-alue on koko työkokonaisuus; toimii työnantajan edustajana; ei edellytä jatkuvaa läsnäoloa
 työaikainen sähköturvallisuuden valvoja huolehtii
sähkötyöturvallisuudesta työkohteessa tehtävän työn
osalta; voi olla työnjohtaja, kärkimies, työryhmän jäsen
tai tekijä itse
 yksittäisen työntekijän sähkötyöturvallisuuden
valvonta-alue on työkohteessa oma työ ja sen välitön
vaikutuspiiri
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Kesäpäivien

tunnelma oli korkealla Tampereella, vaikka +7 asteen lämpötila pakotti vaihtamaan
shortsit talvitakkiin. Kävijöitä riitti kaikkiin tilaisuuksiin
pompanheittokisasta alkaen.
Iltatapahtumaan ravintola
Ziberiassa osallistui peräti
330 henkeä, jotka musiikin,
tanssin, illallisen ja stand up
-komiikan lisäksi pääsivät
kuulemaan SAK:n tuoreen
puheenjohtajan, Lauri Lylyn
näkemyksiä muun muassa tämän hetken TES-tilanteesta.
Jo lauantaiaamun avajaistilaisuus keräsi liiton toimitalon
sisäpihalle mukavan joukon
liiton jäseniä. Puheenjohtaja Martti Alakosken tervetuliaispuheen lisäksi vieraita
viihdytettiin hanurimusiikilla ja Sirkku Sihteeri -sketsillä, jonka esitti Anne Lindeman liiton toimistolta.
Puolen päivän tietämissä
aloittivat kilpailunsa myös
onkijat, keilaajat ja sökön
pelaajat. Rantalentisjoukkueet ja golfarit olivat liikkeellä jo aiemmin aamulla. Liiton
toimitalon aulassa oli lisäksi
koko päivän ajan esillä jäsenten harrastenäyttely ja Vasaman lehtijuttujen esittely yli
50 vuoden ajalta. Kahvia,
pullaa ja toimitalon esittelyä
oli tarjolla koko päivän.

Starttiviikonloppu
selvitti mestarit
Leppoisan yhdessäolon ohella
sähköliittolaiset ottivat tuttuun tapaan mittaa toisistaan
eri urheilulajeissa, joista uusin oli pompanheitto. Leikki-

6.-7.6.2009

mielisessä lajissa heitetään
miesten ¾ mittaista märkää
villaulsteria, pomppaa. Märät leiskaukset venyivätkin
Pyynikin kentällä pahaimmillaan yli yhdeksän metrin
maailmanennätysmittoihin.
Sähköliittolaisista paras oli
Jarmo Tähkänen, jonka kaaren pituudeksi mitattiin 8, 56
metriä.
Sökömestaruus meni tällä kertaa Kurikkaan. Shakkimestarina tunnettu Timo
Haavisto ilmoitti jo pelisaliin tullessaan voittavansa,
ja niin myös kävi. Suosiolla

Puheenjohtaja Martti Alakoski avasi Kesäpäivät lyhyesti hyisessä säässä Sähköliiton pihassa.

Pompanheiton katsomossa viihtyivät koleudesta huolimatta sekä nuoret että varttuneemmatkin. Seniorisähkärit Erkki Poikolainen, Antti Immonen ja Heikki Nerg kokeilivat itsekin pompan lennätystä.

voittoa ei hänelle annettu,
mutta kurikkalaisen pelisilmä osoittautui sökössäkin oikeasti muita paremmaksi.
Arktisissa sääoloissa käyty
tiukka onkikisa selvitti myös
kalastusmestarit. Kultaisen
mitalin sai kaulaansa haminalainen Raimo Helander.
“Yli kilon miehiksi” kisailivat myös Esko Kärnä ja Petri
Laakso.
Rantalentopallossa Sähköliiton mestaruuden nappasi
Kainuun Sähkötyöntekijöiden nuori parivaljakko, joka

Sähköliiton pompanheittokisan kakkoseksi tulleen
ulleen
Pentti Riikosen oikeaoppinen suoritus:

vauhdinotto….

myös tuli toiseksi TULe 2009
Beach Volleyn ay-kisassa.
Voittoisat pelaajat olivat Janne Heikkinen ja Tero Kemppainen.
Suositun keilauksen kultamitaliksi selviytyi tiukan
kisan jälkeen Heikki Kiviniemi Kurikan osastosta 073
yhteispistemäärällä 1304.
Sähköliiton miesten golfmestaruuden pelasi itselleen
Jorma Pöyry. Naisten sarjan paras oli Raija Huppunen.

…tempais

u…

Pekka Tammilehto esitteli jäsenten harrastenäyttelyssä tekemiään puukkoja ja puukuppeja Hannu Martinmäelle, joka puolestaan
tekee puusta kaiverrettuja seinäkelloja. Esillä oli myös Taina Kuusiston maalaamia tauluja, Maija
Kauton kirjansidontanäytteitä
ja Heikki Hyttisen vauhdikkaita
valokuvia.

Forssan osaston nuoret miehet
saapuivat yhteiskuljetuksella
Tampereelle. Teemu Rantanen
myhäili tyytyväisenä työpaikanvaihtoaan. Kymmenen vuoden
uudisrakennusputki vaihtui vuosi
sitten huolto- ja kunnossapitohommin sairaalan sähköasentajana.

…ja loppu

saatto.
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Onkikisassa saaliiksi muutakin kuin raitista ilmaa

Kalakuninkuus
Haminaan

Raimo Helander onki tositarkoituksella.
Naisten kisan kakkoseksi sijoittuneen Riitta Kämpin huumori ei hyytynyt, vaikka Tohloppijärvi
antoi aluksi vain "raitista ilimoo".

RIITTA

KALL I O

Sähköliiton kesäpäivien kalakuninkuus ratkottiin
Tampereella tuulisen Tohloppijärven rannalla alkukesän takatalvessa. Kalatkin
kavahtivat ennätyskylmää
keliä. Aluksi näyttikin, että
onkijat saavat sanojensa mukaan vain kokemusta tai "raitista ilimoo" muutaman pikkusintin lisäksi.

Kolmen tunnin kylmä uurastus toi kuitenkin kovimmille kalamiehille yli kilon
painoisia lahnoja. Isoimman
kalansaaliin veti rannalle
kokenut haminalaiskalastaja
Raimo Helander, joka edusti
osastoa 016. Kookkain lahna
osui kuitenkin nuoren helsinkiläisen, osasto 049 Petri
Laakson koukkuun. Yli kilon
saaliin sai myös Järvi-Suomen
osaston 184 kalastuskonkari
Esko Kärnä.

Tulokset
NAISET
1. Kärnä Riitta 120 g. Järvi-Savon Sähköalojen työntekijät ry. os. 184
2. Kämppi Riitta 80 g. Järvi-Savon Sähköalojen työntekijät ry. os. 184
3. Manu Lea 50 g. Helsingin Sähköalantyöntekijät os. 049

Kylmä ei
kangistanut
Yli neljästäkymmenestä ennakkoilmoittautuneesta onkijasta Tohloppijärven rantaan uskaltautui 33. Suurin
osa sai kylmien väristysten lisäksi myös pikkukaloja, mutta epäonnekkaimmat todellakin vain kokemusta.
Kylmä ei kuitenkaan kangistanut kisan tunnelmaa,
joka oli kesäpäivien perinteen mukaan leppoisa. Tunnelmaa kävi nostattamassa
m
myös harmonikkataituri Jann
ne Mäkinen solistinsa, sihtteeri Sirkun kera.
Erinomaisista järjestelyistä
vvastasivat Tesoman erämieh
het, jotka olivat pystyttäneet
kkahvikojunsa Tohlopin ranttalehtoon. Oheispalveluna
eerämiehet veistelivät nuorrimmille kisavieraille pajuppillejä.

Kaveruutta ja
kilpailuviettiä
M
Mikä
kalastuksessa viehätttää?
- Kalastuksen parissa aika
kkuluu mukavasti ja kärsivälllisyys kasvaa. Harrastuksen
m
myötä tulee myös uusia kaEi tullut lohta, mutta iso lahna
kumminkin! Kalakisan kolmonen, Petri Laakso esittelee suurinta kalaa.

Harmonikkataituri Janne Mäkinen ja Sirkku Sihteeri nostattivat
tunnelmaa Tohlopinrannassa.

vereita. Kilpailuvietti on varmasti myös yksi syy, Raimo
Helander puntaroi mieliharrastustaan.
Hän kertoo harrastavansa onkikilpailuja "liiaksikin
asti", ainakin vaimon mielestä. Helanderin lukemattomien kilpailukokemusten joukkoon mahtuu sellainenkin
kisa, jonka kolmen tunnin
saalis oli 15 kiloa kalaa.
Petri Laakso kertoo päätyneensä kalastusharrastuksen
pariin Esa-isänsä ansiosta.
Onkimisen lisäksi miesten
ohjelmaan kuuluu muutakin
heittokalastusta ja pilkkimistä. Tärkeä tukikohta on Somerolla sijaitseva kesämökki,
jossa on mukava rentoutua
kalastuksen parissa.

MIEHET
1. Helander Raimo 1820 g. Haminan Sähköosasto 016
2. Kärnä Esko 1410 g. Järvi-Savon Sähköalojen työntekijät ry. os. 184
3. Laakso Petri 1405 g. Helsingin Sähköalantyöntekijät os. 049
4. Laakso Esa 780 g. Helsingin Sähköalantyöntekijät os. 049
5. Aronen Ilkka 355 g. Turun Seudun Sähköalantyöntekijät ry.os 41
6. Kämppi Juha 310 g. Järvi-Savon Sähköalojen työntekijät ry. os. 184
7. Heikkinen Matti 305 g. Kuhmon Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto 149
8. Paakkinen Reijo 190 g. Haminan Sähköosasto 016
9. Turtiainen Keijo 140 g. Lounais-Suomen Sähkötyöntekijät os. 142
10. Topper Jyrki 95 g. Jyväskylän Sähköalantyöntekijäy ry. os. 26
11. Niskanen Hannu 60 g. Kainuun Sähkötyöntekijäin ammattiosasto 040
12. Paltiala Rauno 40 g. Järvi-Savon Sähköalojen työntekijät ry. os. 184
Arffman Niko, – Kainuun Sähkötyöntekijäin ammattiosasto 040
Holmberg Henrik, – Tietoliikenne- ja informaatiotekniikka os. 039
Homanen Ville,– Kainuun Sähkötyöntekijäin ammattiosasto 040
Juntunen Kari, – Tietoliikenne- ja informaatiotekniikka os. 039
Juntunen Tapani, – Tietoliikenne- ja informaatiotekniikka os. 039
Kulmala Jari, – Tietoliikenne- ja informaatiotekniikka os. 039
Lahtinen Jani, – Tietoliikenne- ja informaatiotekniikka os. 039
Lahtinen Jukka, – Tietoliikenne- ja informaatiotekniikka os. 039
Mulari Kalle, – Kainuun Sähkötyöntekijäin ammattiosasto 040
VETERAANIT
1. Salo Seppo 380 g. Hämeen Sähkömiehet os. 136
2. Äijälä Mauri 340 g. Hämeen Sähkömiehet os. 136
3. Koivuluoto Martti 185 g. Tampereen Seudun Sähköalantyöntekijät ry 011
4. Saaranen Aarne 95 g. Järvi-Savon Sähköalojen työntekijät ry. os. 184
5. Saavinen Martti 85 g. Helsingin Sähköalantyöntekijät os. 049
6. Jarva Unto 70 g. Järvi-Savon Sähköalojen työntekijät ry. os. 184
7. Nyman Rolf 30 g. Tietoliikenne- ja informaatiotekniikka os. 039
8. Vuolio Seppo 25 g. Tietoliikenne- ja informaatiotekniikka os. 039
Leppänen Taisto, – Tampereen Seudun Sähköalantyöntekijät ry 011
SUURIN KALA-KISA
Laakso Petri 1300 g. Lahna. Helsingin Sähköalantyöntekijät os. 049
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KEILAILU

Henkilökohtainen kilpailu

nimi
1. Kiviniemi Heikki
2. Maantola Raimo
3. Nurmi Nikke
4. Mylläri Aleksi
5. Lahtinen Veikko
6. Majamäki Hannu
7. Saarinen Mika
8. Majamäki Terhi
9. Lehmusvyöry Vesa
10. Manninen Antero
11. Nurmi Kari
12. Nätkinniemi Matti
13. Kirjavainen Erkki
14. Saari Seppo
15. Ämmälä Väinö
16. Akkanen Jouko
17. Takkinen Matti
18. Häkli Janne
19. Väänänen Jorma
20. Mäkinen Hannu
21. Penttilä Markku
22. Karppinen Juhani
23. Sihvonen Eino
24. Rokkanen Olavi
25. Lohilahti Aulis
26. Korhonen Tauno
27. Svanström Tom
28. Harju Pami
29. Kemppainen Raimo
30. Harju Markku
31. Skott Markku
32. Ketola Juha

osasto
073
058
049
039
073
011
049
011
049
049
169
026
039
182
049
015
138
106
039
138
039
039
049
138
039
039
138
039
039
049

tas
46
46
13
35
29
5
9
21
2
8
8
20
46
17
30
28
16
41
46
23
46
25
31
39
8
26
46
46
46
46
46
46

tulos
1028
1003
1148
994
1014
1154
1126
1043
1152
1116
1115
1011
853
1023
938
945
1017
866
829
953
811
936
875
826
1004
863
707
695
682
655
654
650

yht
1304
1279
1226
1204
1188
1184
1180
1169
1164
1164
1163
1131
1129
1125
1118
1113
1113
1112
1105
1091
1087
1086
1061
1060
1052
1019
983
971
958
931
930
926

KEILAILU

6.-7.6.2009

KEILAILU

parikilpailu

tas
1. Ammattiosasto 073
Kiviniemi Heikki
46
Lahtinen Veikko
29
2. Ammattiosasto 011
Majamäki Hannu
Majamäki Terhi
3. Ammattiosasto 049 III
Saarinen Mika
9
Takkinen Matti
16
4. Ammattiosasto 039 I
Saari Seppo
17
Rokkanen Olavi
39
5. Ammattiosasto 039 II
Skott Markku
46
Harju Pami
46
6. Ammattiosasto 039 III
Sihvonen Eino
31
Mylläri Aleksi
35
7. Ammattiosasto 039 IV
Harju Markku
46
Svanström Tom
46
8. Ammattiosasto 049 I
Lohilahti Aulis
8
Nurmi Nikke
13
9. Ammattiosasto 040 II
Nurmi Kari
8
Lehmusvyöry Vesa
2
10. Ammattiosasto 138 I
Karppinen Juhani
25
Kemppainen Raimo
46
11. Ammattiosasto 138 II
Korhonen Tauno
26
Väänänen Jorma
46

tulos

yht

Joukkue

1028
1014

1028
1014

2492

joukkuekilpailu

Joukkue
1. Ammattiosasto 039 I
Saari Seppo
Rokkanen Olavi
Sihvonen Eino
Mylläri Aleksi

tas

tulos

yht

17
39
31
35

1023
826
875
994

1125
1060
1061
1204
4450

2. Ammattiosasto 039 II
Skott Markku
Harju Pami
Harju Markku
Svanström Tom

46
46
46
46

654
695
655
707

930
971
931
983
3815

3. Ammattiosasto 138
Karppinen Juhani
Kemppainen Raimo
Korhonen Tauno
Väänänen Jorma

25
46
26
46

936
682
863
829

1086
958
1019
1105
4168

4. Ammattiosasto 049
Lohilahti Aulis
Nurmi Kari
Nurmi Nikke
Lehmusvyöry Vesa

8
8
13
2

1004
1115
1148
1152

1052
1163
1226
1164
4605

2353
1126
1017

1180
1113

2293

1023
826

1125
1060

2185

654
695

930
971

1901

875
994

1061
1204

2265

655
707

931
983

1914

1004
1148

1052
1126

2278

1115
1004

1163
1016

2179

936
682

1086
958

2044

863
829

1019
1105

2124

Beach Volley
1. Kainuun Sähkötyöntekijät
Janne Heikkinen
Tero Kemppainen
2. Mosselonmäen Virta 57
Ville Saranpää
Erkki Saranpää
3. Late-Team
Jukka Pylkkänen
Pertti Hämäläinen
Lassi Kankkunen
4. Meriteollisuus
Pauli Laaksonen
Heikki Huhtala
Sauli Varjonen
Pekka Järvinen
Puheenjohtaja Martti Alakoski onnitteli palkintojenjaossa rantalentiksen voittajakaksikkoa Janne Heikkistä ja Tero Kemppaista.

Sököön osallistujat
Hannu Kälkäjä,os.039
Ilpo Honkanen 039
Pentti Pirhonen 011
Jorma Setälä 136
Hannu Hile 136
Markku Tihumäki 089
Timo Haavisto 057
Harri Pikkarainen 149
Voitto Piiroinen 149
Heikki Viholainen 115
Erkki Hakala 166
Hannu Kaipainen 013

Pompanheitto

Taisto Laiho 041
Toni Sakari 013
Harri Saarelainen 013
Pertti Hännikäinen 049
Emmi Kallio, liiton tsto

Sökön Finaali
1. Timo Haavisto 057
2. Hannu Hile 136
3. Markku Tihumäki 089
4. Hannu Kaipainen 013
Mustapaitaiset liiton miehet (Jari Salmela, Ari Huczkowski ja
Jaakko Aho) valvoivat tiukasti sököfinaalia.

Tähkänen Jarmo
Riikkonen Pentti
Luukkonen Hannu
Niemelä Heikki
Makkonen Lassi
Kytömäki Matti
Immonen Antti
Poikolainen Erkki
Nerg Heikki
Kuusela Ari
Helin Antero

8.56
7.16
6.04
6.02
5.54
4.76
4.60
4.48
4.06
3.84
3.35

vas am a
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Kylmää kyytiä viheriöllä
MARGIT NURMIKOLU

Golf-kisa käytiin Lempäälässä Hiisi-Golfin Farmikentällä hyytävän kylmässä
ja tuulisessa säässä. + 6 asteen
keli ei kuitenkaan golfareita
hyydyttänyt ja 18-reikäinen
pistebogeynä käyty kilpailu
saatiin kunnialla päätökseen.

Tuomarina toimi Teppo
Nieminen Hiisi-Golfista,
joka ohjasi pelaajaryhmät viheriölle kymmenen minuutin
välein.
Kilpailun voiton korjasi
Järvi-Savon Sähköalojentyöntekijät ry:n Jorma Pöyry, jonka kotiseura on Mikkelin Golf.
Lähimmäs lippua -kisan
voiton vei Mika Pieniniemi
Lounais-Suomen Sähkötyöntekijöistä. Pallo pysähtyi 3,11
metrin päähän lipusta.
Pisin draivi -kisan voitti
Ari Karjola Järvi-Savon Tietoliikenneammattilaisista.
Draivin pituus oli 250 metriä.

Huima määrä
kierroksia
Lohjalainen Tietoliikenne- ja
Informaatiotekniikka osaston
Ismo Juhonen St. Laurence
Golfista lähti kisaan iloisella
mielellä.
- Viides vuosi golfissa on
nyt menossa ja tasoitus on
15.4, Juhonen kertoi.
Relacomissa kuituasennustöitä tekevä Juhonen pitää
golfia loistavana lajina.

- Pelaan noin 100 kierrosta
vuodessa. Vaimokin golfaa,
joten yhteisen harrastuksen
parissa aika kuluu rattoisasti,
Juhonen iloitsi.
Lauritsalan Sähköalojen
ammattiosaston jäsen, joutsenolainen Markku Lousa
työskentelee sähköasentajana UPM-Kymmenen Lappeenrannan tehtaalla. Työn
vastapainona on ollut golf jo
viisitoista vuotta.
- Tasoitus on nyt 18.2 ja
kierroksia kertyy vuodessa
noin 60–70, Lousa laskeskeli.
Lousan kotiseura on Viipurin Golf ja kentällä kulunee
aikaa kesälläkin.
- Mitään erityisiä kesäsuunnitelmia ei ole, mutta pelata
ainakin aion, Lousa sanoi.
Matti Huppunen Joensuun
Sähköalantyöntekijöistä ja
Pertti Pöysä Mikkelin Sähköalantyöntekijöistä lähtivät kierrokselle kuudennessa
ryhmässä.
- Menossa on seitsemäs kesä
golfin parissa ja kierroksia tulee noin 40–50 kesän aikana
– vaihtelevalla menestyksellä. Tasoitus on tällä hetkellä
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Golfin tulokset
Pelaaja
1. Pöyry Jorma
2. Savolainen Esko
3. Björkbacka Kalevi
4. Ilolaakso Hannu
5. Rissanen Asser
6. Pöysä Pertti
7. Karjola Ari
8. Juhonen Ismo
9. Salo Jouko
10. Huppunen Matti
11. Mäenpää Esa
12. Huppunen Raija
13. Pieniniemi Mika
14. Lousa Markku
15. Timonen Juhani
16. Tikkanen Jukka
17. Peltonen Markku
18. Nurmi Kari
19. Mölsä Reijo
20. Niemenmaa Teija

Seura
MG
KonG
LGV
EPG
GPi
MG
GP
StLG
PGK
KarG
BG
KarG
SaG
VG
HaG
HyG
IkG
VGH
IG
HaG

19.5., Huppunen kertoi.
Hän golfaa vaimonsa kanssa, ja myös Raija Huppunen
pelasi kesäpäivien golfkisassa
– ja korjasi voiton naistensarjassa.
Enerke Oy:ssä työskentelevä Huppunen suunnittelee
golfaamisen lisäksi kesällä
viettävänsä mökkielämää
Kontiolahdella.
- Kotikenttä on 15 kilometrin päässä, joten sinne pääsee
nopeasti, Huppunen tuumi.
Samansuuntaiset olivat Sai-

Slope
36
35
32
25
22
24
14
15
17
19
18
28
13
18
30
18
9
20
18
36

Out
16
16
15
18
18
18
17
11
14
17
13
13
14
9
10
8
14
8
5
1

In
19
19
19
16
15
12
12
17
14
11
13
13
12
16
14
14
8
11
7
6

V6
14
13
16
13
9
9
9
14
8
7
9
9
9
11
8
9
7
7
3
5

maan Sähkötyössä työskentelevän Pertti Pöysän kesäsuunnitelmat.
- Mökkeilen ja pelaan niin
paljon kuin mahdollista.
Kolmas kesä on nyt alkamassa. Harmittaa vain, että näin

Entistäkin paremmat koje- ja
jakorasiat

Koje- ja jakorasiat ovat uudistuneet ja ovat entistäkin parempia.
Jakorasioissa AU8 ja AU19 on nyt neljä ruuvitolppaa, joista kaksi M4 ruuville ja kaksi 3,5 mm yleisruuville. AU8rasian kaikki nysät ovat 20 mm, kahdessa niistä on supistusnysä 16 mm. AS13.12 (sähkönumero 11 525 81) on
uusi rasiatuki AU8-rasiaa varten. Sähkönumerot koje- ja jakorasioissa säilyvät ennallaan.
Kaikki koje- ja jakorasiat ovat FI-hyväksyttyjä ja täyttävät standardin vaatimukset (EN 60670-21:2007 ja EN
60670-22:2006).

ABB Busch-Jaeger Oy
Porvoon Sisäkehä 2, PL 16
06101 Porvoo
Puh. 010 22 11, fax 010 225 4255
www.abb.fi

6/2009

V3
8
4
8
8
4
5
4
8
3
2
7
3
4
5
3
5
2
6
0
2

V1 Tulos
3 35
0 35
2 34
2 34
2 33
1 30
1 29
1 28
1 28
0 28
3 26
1 26
0 26
2 25
2 24
2 22
1 22
2 19
0 12
2 7

vanhana aloitin golfaamisen,
Pöysä naurahti.
Tasoitus on laskenut mallikkaasti 24:ään, joten kotikentällään Mikkelin Golfissa Pertti Pöysä on varmasti
usein nähty pelaaja. 
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Rauman upea saaristo tarjosi lintuperspektiivistä hulppeat näkymät.

MARGIT NURMIKOLU

Toukokuun 30. päivän
iltana loistavan kirkkaassa ja
kesäisen lämpimässä säässä
Rauman taivaalle kohosi sini-puna-valkoinen kuumailmapallo. Pallon pilottina oli
Sähköliiton Rauman osaston
puheenjohtaja Kari Halminen, joka on yksi Suomen 58
kuumailmapallolentäjästä.
Hän on harrastanut lajia
jo kymmenen vuotta ja on
edelleen täysin sen lumoissa.
Takana on 219 lentotuntia ja
peräti 534 laskeutumista.
- Meillä on töissä Olkiluodossa kerho, joka järjestelee
kaikenlaista toimintaa. Ilmoitustaululle oli laitettu lappu,
jossa kerrottiin, että kerho
järjestää mahdollisuuden tutustua kuumailmapalloiluun.
Menin kuuntelemaan ja kat-

somaan ja hurahdin lajiin
heti. Kun pääsee ilmaan,
niin kaikki muu unohtuu –
eikä kahta samanlaista lentoa
ole olemassa, Kari Halminen
hehkuttaa.
Vuosien aikana Halminen
on myös kilpaillut ja saavuttanut paikallisia mestaruuksiakin.
Lentämisen lisäksi hän
opettaa pallolla lentämistä.
- Suomessa on tällä hetkellä 8-10 lennonopettajaa.
Tähän mennessä minä olen
kouluttanut neljä henkilöä
ja nyt minulla on kaksi oppilasta, joista toinen saanee
lupakirjan tänä kesänä, Kari
Halminen sanoo.

Koulutusta
ja testausta
Hämeenlinnan Ilmailukerhossa lento-oppinsa saanut
Halminen kertoo, että len-

tokoulutus alkaa noin 30
tunnin teoriakoulutuksella.
Sitten ilmailukerho hakee
Ilmailulaitokselta oppilaslupakirjaa, joka oikeuttaa
lentämään opettajan kanssa.
Oppilaskirjalla lennetään vähintään 16 tuntia, joista yksi
tunti yksinlentona. Koulutukseen kuuluu myös kirjallinen koe ennen yksinlentoa.
- Opettajan kannalta oppilaan ensimmäinen yksinlento
on hyvin jännittävä, kun itse
pitää pysyä maassa ja katsella
oppilaan lentämistä. Tämän
jälkeen vielä Ilmailulaitoksen tarkastaja testaa oppilaan
lentotaidot. Hän tekee kaikenlaisia kommervenkkejä ja
kokeilee, huomaako oppilas
toimia ilmassa oikein, Halminen kertoo.
Kun lentäjä osoittaa pystyvänsä toimimaan vaaditulla
tavalla, Ilmailulaitos myön-

tää ilmailulupakirjan, joka
on voimassa viisi vuotta kerrallaan.
Myös ilmailulääkärintodistus tarvitaan lentolupaa
varten. Kun ilmailulääkäri
toteaa hakijan terveydentilan sopivaksi, hän myöntää
lääkärintodistuksen eli medikaalin kuumailmapallolentämistä varten. Se on voimassa
aina viisi vuotta kerrallaan
ja 50 ikävuoden jälkeen aina
kolme vuotta.
- Voimassa pitää siis aina
olla kaksi lupakirjaa yhtäaikaisesti: ilmailulupakirja ja
medikaali, Halminen painottaa.

Ilmaan aamulla
tai illalla
Pallo kulkee tuulen mukana
samaan suuntaan ja samalla
nopeudella.
- Eri korkeuksissa on eri-

suuntaisia ja eri nopeuksisia
ilmavirtauksia. Lentäjä voi
ohjata palloa lentokorkeutta

tumman alueen kohdalla
ilma kohoaa ylöspäin ja syntyy niin sanottu termiikki.

” PA RE MP I OL L A MA A S S A
T OIVOA OL E VA N S A IL MA S S A ,
KU IN OL L A IL MA S S A J A
T OIVOA OL E VA N S A MA A S S A .”

J A

vaihtamalla, Halminen sanoo.
Lentämään voidaan lähteä mistä tahansa, missä on
riittävän kokoinen aukea
paikka pallon levittämiselle.
Myös lasku tehdään avoimeen paikkaan, esimerkiksi
pellolle. Lentäminen ei siis
ole sidottu lentokenttiin.
Kesällä pallolla ei lennetä
päiväsaikaan, koska aurinko lämmittää maata ja eri
alueet lämpiävät eri tavoin.
Tummat alueet lämpiävät
nopeammin kuin vaaleat ja

Ilmasta tulee tällöin epästabiilia ja jollakin alueella se
nousee ylös ja toisaalla laskee
alas. Kun termiikkiä esiintyy,
pallolla ei ole turvallista lentää, koska sen lentosuuntaa
olisi hankala arvioida. Talvella termiikkiä ei esiinny ja
silloin voidaan lentää myös
päivällä.
- Nyrkkisääntö on, että paras lentoaika on neljä tuntia
ua ja nelennen auringonlaskua
ousun jäljä tuntia auringonnousun
eyttää.
keen, Halminen kiteyttää.
assa riipPallon nopeus ilmassa

vas am a

puu luonnollisesti tuulen voimakkuudesta.
- 108 kilometriä tunnissa on
ennätys, jonka olen lentänyt
ja hitain lento on ollut vain
kolme kilometriä kahdessa
tunnissa, Halminen kertoo.
Matkustajan voi ottaa mukaan, kun tuuli on maksimissaan 5 metriä sekunnissa.
Halminen muistelee, että
vanhin kyydissä ollut matkustaja oli 87-vuotias rouva,
joka oli voittanut kuumailmapallolennon rautakaupan
arvonnassa.
- Rouva totesi, että ennen
kun hän tulee vanhaksi, hän
haluaa vielä toisen kerran
lentää pallolla, Halminen
naurahtaa.

Erilaisia palloja
Yleisin pallo on ”77” (=
77 000 kuutiojalkaa). Kuoren
tilavuus on 2 200 m3 ja kangasta pallossa on noin 800
m2. Harrastekäyttöön tarkoitetut pallot on rekisteröity
2-4 hengelle. Matkustajalennätyksiä tehdään suurilla, yli
20 hengen palloilla.
- Rauman Ilmailukerhon
pallo on kooltaan ”90”, englantilaisvalmisteinen Lord
Cameron ja sen hinta on noin
35 000 € koreineen ja muine vermeineen. Pallo painaa
lennettäessä enemmän kuin
traktori. Jos se lentäisi päin
radiomastoa, masto kaatuisi,
Halminen havainnollistaa.
Pallo tarkastetaan vuosittain ja katsastetaan kolmen

vuoden välein. Se kestää
maksimissaan 500 lentotuntia, sen jälkeen se ei enää ole
lentokelpoinen.

Maamiehistö ja
tekniikka apuna
Pallon pystyttämiseen tarvitaan yleensä neljä henkilöä.
- Kun kuori on levitetty
maahan, kaksi henkilöä pitää
pallon suuaukkoa auki, jotta
pallon sisään saadaan ilmaa.
Ennen kuin pallo voidaan
kuumentaa, se täytetään
kylmällä ilmalla käyttämällä moottorikäyttöistä puhallinta. Yksi henkilö tarvitaan
pitelemään pallon huipusta
lähtevää köyttä, jolla pallo
pidetään maassa ennen lentoa. Lentoa täytyy myös jon-

kun seurata maassa autolla,
koska pallolla ei voi palata
takaisin lähtöpaikalle, Halminen selittää.
Kun pallo on hyvin täyttynyt, se voidaan polttimen
avulla nostaa pystyyn ja matkustajat voivat nousta koriin.
- Mitä suurempi lämpötilaero pallon sisä- ja ulkopuolella on, sitä nopeammin pallo
nousee. Ja vaikka pallo on
perin yksinkertainen laite,
hyödynnetään navigoinnissa uusinta GPS-tekniikkaa,
Halminen kertoo.
Polttimessa poltetaan propaania, jota kuluu tunnin
lennolla noin 20 kiloa talvella ja 50 kiloa kesällä. Kun
poltin lämmittää pallon sisällä olevaa ilmaa, se laajenee ja
osa tulee alakautta pallosta
pois.
- Pallo tulee näin kevyemmäksi kuin sitä ympäröivä
ilma ja se pyrkii kohoamaan
ylöspäin. Kun liekin annetaan sammua, pallossa oleva
ilma alkaa jäähtyä. Viilentyessään pallon nousu ensin
lakkaa ja se alkaa hitaasti laskea alaspäin, Halminen kuvailee.

riin teräskehikolla. Poltin on
asennettu korin yläpuolelle
kehykseen (freimiin), jossa
sitä on mahdollista kallistaa
liekin suuntaamiseksi. Polttimesta tulee liekki vain silloin, kun venttiiliä aukaistaan. Tällöin nestepropaani
syttyy liekistä.
- Eläimet saattavat säikkyä
polttimen ääntä ja sen vuoksi polttimessa on niin sanottu karjapoltin, jonka ääni on
pääpoltinta vaimeampi. Sitä
käytetään esimerkiksi lennettäessä maatilojen ylitse, Halminen selittää.
Kori on tehty rottingista.
Nestemäistä propaanikaasua
sisältävät, pehmustetut säiliöt sijoitetaan yleensä korin
kulmiin. Näin lentäjälle ja
matkustajille jää kohtuullisesti tilaa
- Turvalaitteena pallon yläosassa on lämpösulake, joka
putoaa alas koriin, jos lämpötila nousee 120 °C:een. Lämpötila testataan aina ennen
lentoa. Pallo on turvallista
nylonkangasta, joka ei pala,
mutta sulaa, mikäli sisälämpötila on 140 °C. Tällöin
pallo menee pilalle, Halminen toteaa.

Turvallinen laite

Sydämeltään
sähköliittolainen

Kuumailmapallon kuoressa
on suuret aukot ylä- ja alaosassa. Huipussa olevassa aukossa on venttiili, jolla pallo
saadaan tarvittaessa nopeasti
laskeutumaan.
- Kun pallo halutaan nopeasti
alas, avataan pallon yläosassa
oleva huippuventtiili. Tällöin kuuma ilma pääsee nopeasti virtaamaan ulos pallon
sisältä. Alaosan aukko taas
mahdollistaa pallossa olevan
ilman lämmittämisen polttimella kangasta tärvelemättä,
Halminen kertoo.
Pallon kuori yhdistyy ko-
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sä niin liitossa kuin omassa
osastossaankin. Hän on ollut
liittovaltuuston ja edustajiston jäsen 1988–2004 ja osastonsa puheenjohtaja 1994–
2001 ja uudelleen vuodesta
2004 alkaen. Työpaikkansa,
Teollisuuden Voiman pääluottamusmiehen tehtäviä
Halminen hoiti 1986–2003.
Nykyisin hän toimii työosaston luottamusmiehenä.
- Pääluottamusmiehen tehtävät luovutin nuoremmalle miehelle: Mika Junnila
aloitti pääluottamusmiehenä vuonna 2004. Mielestäni
luottamusmiehen pitää olla
samaa ikäluokkaa kuin työntekijätkin ovat, Halminen
tuumii.
Hän kertoo viihtyvänsä
hyvin työpaikassaan, jossa on
työskennellyt nosturinkuljettajana vuodesta 1976 alkaen.
Päivävuoroa tekevä Halminen toteaa, että vain poikkeustapauksissa on yövuoroja, kuten toukokuun lopulla,
kun Olkiluodossa tehtiin
huoltotöitä.
- Päivätyö mahdollistaa hyvin harrastuksen ja työnantajakin on sponsoroinut vuosittain tätä kuumailmapalloilua,
Halminen iloitsee.

Kari Halminen on ollut pitkään Sähköliiton jäsen ja
erilaisissa luottamustehtävis-

Kaupungin yli hiljaa lipuva kuumailmapallo sai raumalaiset riemuitsemaan.

Kuumailmapallo on
vanhin lentolaite, jolla on
onnistuneesti pystytty lentämään. Ranskalaiset Montgolfierin veljekset Ètienne
ja Joseph Montgolfier rakensivat ensimmäisen kuumailmapallon vuonna 1783.
Pallo oli kangaspäällysteinen ja kori oli tehty rottingista. Ensimmäisen miehitetyn kuumailmapallolennon
tekivät 21.11.1783 Pariisissa
Pilâtre de Rozier ja markiisi
d’Arlandes.
Oulussa pidettiin 29.8.1784
Ruotsin kuningas Kustaa
III:n kunniaksi juhlajumalanpalvelus ja porvarien

juhla. Oululainen apteekkari Johan Julin oli rakennuttanut tätä tilaisuutta varten
kuumailmapallon. Se teki
Pohjoismaiden ensimmäisen pallolennon ilman matkustajia.
Ensimmäinen Englannin
kanaalin ylitys tapahtui
vuonna 1785. Pallo tuli alas
parinkymmenen minuutin
lennon jälkeen Ranskaan
Versailles'n linnan puistikon
läheisyyteen. Maanomistaja ymmärsi heti olevansa
todistamassa historiallista
tapahtumaa ja tarjosi maahan laskeutuneille shamppanjaa.
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Kesälomakausi alkaa 2.5.2009 ja päättyy 30.9.2009

KESÄ KAIKILLA

– loma ansaitaan
H ANNU

HELMI N E N

 Kesäloma

pidetään
lomakauden aikana työnantajan vähintään kuukautta ennen loman alkamista
määräämänä ajankohtana tai
yhdessä sovittuna ajankohtana. Kesäloma tulee antaa
yhdenjaksoisena. Jos työn
ylläpitämiseksi on välttämätöntä, voidaan kuitenkin 12
arkipäivää ylittävä osa lomaa
jakaa erillään pidettäväksi.

Vuosiloman pituus
Lomaa kertyy täysiltä lomanmääräytymiskuukausilta.
Pääsäännön mukaan täysi
lomanmääräytymiskuukausi
on kalenterikuukausi, jolloin
työntekijälle on työsopimuksen mukaisesti kertynyt vähintään 14 työssäolopäivää
tai työssäolon veroista päivää. Tämä niin sanottu 14
päivän sääntö koskee myös
osa- ja määräaikaisia työntekijöitä. Työpäivien pituus ei
vaikuta säännön noudatettavaksi tulemiseen.
Vuosilomalain mukaan
työssäolon veroisena aikana
pidetään myös muun muassa
lyhyttä tilapäistä hoitovapaata ja poissaoloa pakottavista
perhesyistä.
Työntekijällä on oikeus
saada lomaa kaksi ja puoli
arkipäivää kultakin täydeltä
lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos työsuhde on loman-

määräytymisvuoden (1.4.
- 31.3.) loppuun mennessä
jatkunut yhdenjaksoisesti
alle vuoden, työntekijällä on
kuitenkin oikeus saada lomaa
vain kaksi arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta. Jos työsuhde on alkanut huhtikuussa
myöhemmin kuin 1.4. mutta
viimeistään ensimmäisenä
mahdollisena työpäivänä,
työsuhteen on työneuvoston
ratkaisukäytännössä katsottu
jatkuneen lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä täyden vuoden.

Pätkätyöt
Työntekijällä, joka ei kuulu loman ansaintasääntöjen
piiriin, on työsuhteen kestäessä oikeus halutessaan saada vapaata kaksi arkipäivää
kultakin kalenterikuukaudelta, jonka aikana hän on
ollut työsuhteessa. Tällaisen
työntekijän on ilmoitettava
halustaan käyttää vapaata
ennen lomakauden alkua.
Vapaan ajalta maksetaan lomakorvausta 9 prosenttia tai
11,5 prosenttia lomanmääräytymisvuoden palkasta.
Työntekijällä, joka on tehnyt samalle työnantajalle
työtä työsopimuslain 1 luvun
5 §:ssä tarkoitetuin tavoin
toistuvien määräaikaisten
työsopimusten perusteella,
on halutessaan oikeus saada
vapaata vuosilomalain säännösten perusteella määräyty-

vää lomaa vastaava aika siltä
osin kuin lomaa ei ole pidetty.

Vuosiloman
antamisesta sopiminen poikkeustapauksissa
Työnantaja ja työntekijä saavat sopia vuosiloman sijoittamisesta ajanjaksolle, joka
alkaa sen kalenterivuoden
alusta, jolle lomakausi sijoittuu, ja joka päättyy seuraavana vuonna ennen lomakauden alkua. Lisäksi saadaan
sopia 12 arkipäivää ylittävän
lomanosan pitämisestä viimeistään vuoden kuluessa lomakauden päättymisestä.
Esimerkiksi lomanmääräytymisvuonna 1.4.2008
- 31.3.2009 ansaittu loma
voidaan sopia annettavaksi
1.1.2009 - 30.4.2010. Lisäksi
saadaan sopia, että 12 arkipäivää ylittävä lomanosa pidetään 30.9.2010 mennessä.
Sopimalla voidaan siis suurin osa lomasta siirtää pidettäväksi seuraavan vuoden
kesäloman yhteydessä ilman,
että puhuttaisiin lomien säästämisestä.
Työnantaja ja työntekijä
saavat sopia 24 arkipäivää
ylittävän vuosiloman osan
pitämisestä lyhennettynä
työaikana. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja voidaan
tehdä vain työntekijän aloitteesta. Työnantajalla ei siis
ole oikeutta tehdä aloitetta

edellä mainitun sopimuksen
tekemisestä.
Työnantajan on selvitettävä työntekijöille tai heidän
edustajilleen vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet.
Kun periaatteita muutetaan,
muutoksista on annettava
vastaava selvitys.
Ennen loman ajankohdan
määräämistä työnantajan on
varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä
loman ajankohdasta. Henkilökohtainen kuuleminen
voidaan hoitaa esimerkiksi
lomatoivelistaa kierrättämällä.
Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan otettava
huomioon työntekijöiden
esitykset ja noudatettava tasapuolisuutta lomien sijoittamisessa.

Vuosilomapalkka
Vuosilomalain mukaan työntekijällä on oikeus vähintään

säännönmukaiseen tai keskimääräiseen palkkaansa loman ajalta.
Työntekijällä, jonka palkka
on sovittu viikolta tai sitä pidemmältä ajalta (esimerkiksi
kuukausipalkkainen työntekijä), on oikeus saada tämä
palkkansa myös vuosiloman
ajalta.
14 päivän säännön piiriin
kuuluvan tunti- tai suorituspalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka lasketaan kertomalla hänen keskipäiväpalkkansa lomapäivien määrän perusteella määräytyvällä
kertoimella. Työehtosopimuksissa on yleensä kuitenkin sovittu vuosilomapalkan
laskemisesta keskituntiansion perusteella.
Vuosilomapalkka on maksettava ennen loman tai sen
osan alkamista. Enintään
kuuden päivän pituiselta lomajaksolta lomapalkka saadaan kuitenkin maksaa työsuhteessa tavanmukaisesti
noudatettavana palkkanmaksupäivänä.

Lomakorvaus
ttyösuhteen
aikana
a
T
Työntekijällä,
jolle
eei ole kertynyt lom
maa, on oikeus saadda lomakorvauksena

9 prosenttia tai 11,5 prosenttia lomanmääräytymisvuoden palkasta. Jos työntekijä
on estynyt tekemästä työtä
äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai
vanhempainvapaan vuoksi,
lomakorvauksen perusteena
olevaan palkkaan lisätään
poissaolon ajalta saamatta
jäänyt palkka.

Lomakorvaus työsuhteen päättyessä
Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada vuosiloman sijasta lomakorvaus
siltä ajalta, jolta hän siihen
mennessä ei ole saanut lomaa
tai lomakorvausta. Lomakorvauksen määrä vastaa vuosilomapalkkaa.
Jos työntekijälle on työsuhteen ensimmäiseltä ja viimeiseltä kuukaudelta kertynyt
yhteensä 14 työssäolopäivää
tai sen veroista aikaa eikä hän
ole näiltä kuukausilta saanut
lomaa tai lomakorvausta,
nämä kuukaudet luetaan lomakorvausta määrättäessä
yhdeksi täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi.

Lomaltapaluuraha
Lomaltapaluuraha tai lomaraha maksetaan alan työehtosopimuksen perusteella ja
mukaisesti.

Sähköliiton lomapaikasta,
S
Kotkan Kaarniemestä löytyy
K
kesäksi vielä majoitustilaa.
k
Edullisimman huoneen hinta
E
on 37 euroa/vrk. Varaukset
o
puh. 0440 557 841.
p

Ylläs uusine aktiviteetteineen on loistava lomakohde kesälläkin. Sähköliittolaiset voivat
majoittua kesäaikaan Ylläs Saagassa edullisimmillaan 60 euron huonehinnalla. Varaukset
puh. 016 215 8000. Jäsenhinta on voimassa myös muissa Fontana-ketjun lomapaikoissa.
Varaukset puh. 09 61 38 3210.

vas am a

Perhehuoneet

Hirsimökit
Merituuli C 1
Maatuuli C 2

60 €/vrk
60 €/vrk

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

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

4 €/vrk
2 €/vrk
4 €/vrk

Fontana Kylpylät, Hotellit
ja Camping & Caravan
puh. (09) 6138 3210
www.fontana.fi

0,20 sent

Sähköliiton

jäsenenä olet oikeutettu jäsenetuhintaiseen majoitukseen
Fontana lomakohteissa. Jäsenetuhinnat ovat voimassa ympäri vuoden lukuun
ottamatta joitakin erikoistapahtumia ja -sesonkeja.
Tarjolla on kylpylöitä, hotelleja, lomakeskuksia ja
Camping & Caravan alueita ympäri Suomea - jäsenetuhintaan. Kohteissa löytyvät sekä vapaa-aikaan, kokouksiin ja hyvään oloon
että työhyvinvointiin liittyviä palveluja.
Varauksen voit tehdä
suoraan kohteeseen soittamalla. Varatessa tulee mainita Sähköliiton jäsenyys
edun saamiseksi.
Vuosittaiset ja vaihtuvat
jäsenalennukset ja -tarjoukset löydät www.fontana.
fi/jasenedut

Sähkösauna (10-12hlö)
15 €/ tunti
Rantasauna ( 5-6 hlö)
15 €/ kerta
Pyykinpesukoneen käyttö 1 €/ kerta (maksu lippaaseen)
Varausaika kesä-, heinä- ja elokuussa mökeissä ja huoneistoissa on
pe-pe 7 vrk), muina aikoina sopimuksen mukaan.
Varaukset alkavat tulopäivänä klo 17
ja päättyvät lähtöpäivänä klo 13.
Lisätietoja ja varaukset Kaarniemen aluevalvoja Pirjo Pasaselta,
puh. (05) 260 6663 tai 0440 557 841

KUVA

RIITTA

13

Jäsenhintaisia
lomakohteita
tarjolla

Muut tilat/paikat
37 €/vrk (lemmikkieläin sallittu)
42 €/vrk
37 €/vrk
37 €/vrk

Ahven A 1
Haili B 5
Kiiski B 6
Siika B 4
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KAL L I O

SOS International on Turvan luotettava kumppani

Ota jäsenkortti
matkalle mukaan!
TE KSTI
KATI

T URVA

/

IHARAN TA

Sähköliitto on ottanut
jäsenilleen vakuutusyhtiö
Turvasta jäsenvakuutuksen.
Jäsenkortti on myös matkavakuutuskortti. Se on hyvä
pitää aina matkalla mukana.
Näin hoitava laitos voi todeta, että asiakkaalla on voimassa oleva matkavakuutus
ja että hoidoille löytyy maksaja.
Matkakohteen hoitolaitoshan ei voi tietää, ovatko hoitokulut vakuutuksesta korvattavia vai ei. Tämän vuoksi
hoitolaitos päättää, laskuttaako se jäsenkortin perusteella
suoraan Turvaa, vai joutuuko
potilas ensin itse maksamaan
kulut ja hakemaan korvaukset matkan jälkeen Turvasta.
Matkavakuutuskortti ei ole
maksukortti, joten on hyvä
varautua siihen, että kulut
joutuu maksamaan ensin itse
ja hakemaan korvausta myöhemmin vakuutusyhtiöstä.
Turvalla ei ole ulkomailla

sopimuslääkäreitä. Turvan
internetsivuilta löytyy kuitenkin luettelo Turvan suosittelemista hoitolaitoksista,
joita on suosituimmissa lomakohteissa ja suurkaupungeissa.

SOS hätäpalvelu
Mikäli hoitolaitoksen kanssa
syntyy ongelmia, kannattaa
ottaa yhteyttä jäsenkortin
takana mainittuun SOS-hätäpalveluun, joka on pohjoismaisten vakuutusyhtiöiden
omistama kansainvälinen
”hälytyskeskus”.
Toimistossa on ympärivuorokautinen päivystys ja siellä
voidaan auttaa esimerkiksi
laskutusluvan saannissa.
Toimistosta annetaan tietoja vakuutuksen sisällöstä ja
sieltä saa myös ohjeet, miten
kyseisessä tapauksessa pitäisi
menetellä. SOS koordinoi
hoitoa ja järjestää tarvittaessa ambulanssikuljetuksen
Suomeen.
SOS palvelee suomen kielellä, joten siellä olevan asiantuntijan kanssa voi kes-

kustella omalla äidinkielellä
ja SOS välittää potilaan hoidon kannalta tärkeät tiedot
hoitolaitokselle.

SOS antaa apua
suomeksi
Pohjoismaiden johtava avustus- ja hälytyspalveluja tarjoava yritys SOS on vuodesta
1961 saakka tarjonnut asiakkaiden avustusta ja palvelua,
ja on 24 pohjoismaisen vakuutusyhtiön yhteisesti omistama. Turvan lisäksi SOS:n
suomalaisia omistajia ovat
Tapiola ja Fennia.
Yrityksen yli 600 työntekijää edustavat 27 eri kansallisuutta ja he puhuvat yhteensä yli kolmeakymmentä eri
kieltä, myös suomea. SOS:n
vuotuinen liikevaihto on
noin 1,5 miljardia Tanskan
kruunua (yli 200 miljoonaa
euroa). Huippusesonkina
SOS Internationalin hälytyskeskus vastaanottaa lähes
1 000 puhelua päivässä eri
puolilta maailmaa.
SOS käsittää Kööpenhaminassa sijaitsevan pääkont-

torin lisäksi tytäryritykset
Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa sekä 26 omaa palvelutoimistoa eri puolilla maapalloa. SOS International tarjoaa avustuspalvelun lisäksi
etsintä- ja valvontapalvelua,
terveydenhoito- sekä kriisinhallintapalveluja.

Suomi-tiimi auttaa
pulaan joutuneita
Vuosittain suomalaisille sattuu noin 8 000 sairastumistai onnettomuustapausta,
jotka SOS hoitaa. Suomi-tiimissä työskentelee päivittäin
5-10 vahinkokäsittelijää.
Suomalaisia SOS:n palveluksessa on tällä hetkellä 20 ja
lisäksi heillä on käytettävissään kuusi suomalaista lääkäriä. SOS:n yhteyshenkilönä
Turvaan toimii asiakaspalvelupäällikkö Kaisa IlvesmäkiJakobsen.
Kun esimerkiksi suomalainen matkalla sairastunut
asiakas soittaa SOS:iin, hänen puhelunsa yhdistetään
suomenkieliselle vahinkokäsittelijälle. Käsittelijä ryh-
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tyy selvittämään
tapausta ja pyytää tarvittaessa avuksi SOS:n yhteyslääkärin. Ohjeita saatetaan
antaa myös sairastuneen matkakumppanille. Mikäli hoitava lääkäri ja SOS:n asiantuntijalääkäri niin arvioivat,
järjestetään kotiinkuljetus
ambulanssilentokoneella.
SOS:n asiantuntijalääkärit
osaavat arvioida, käytetäänkö paluukuljetukseen tilaus-,
reitti- vai ambulanssilentoa
ja missä asennossa potilasta
kuljetetaan tai mitä laitteita
matkan aikana tarvitaan.
Vuosittain noin 200 pohjoismaalaista matkustajaa
tuodaan sairauden tai onnettomuuden vuoksi ambulanssilennolla takaisin kotimaahan. Ambulanssilennon
kustannus esimerkiksi Thaimaasta Suomeen saattaa olla
jopa 100 000 euroa.

Paras alallaan
SOS palkittiin neljännen
kerran seitsemän vuoden
aikana maailman parhaana
avustus- ja hälytyskeskuksena

ry

2009

- 2 010

ITIJ Awards
-messuilla Budapestissa viime marraskuussa.
Suomeen perustettiin SOS
International Oy vuonna
2007. SOS hoitaa Helsingissä lähinnä ajoneuvoteknistä
hätäpalvelua. Myös Turvan
tarjoama ajoneuvojen ympärivuorokautinen hätäpalvelu
hoidetaan SOS:n Helsingin
toimistolta.
Lisätietoja: www.sos.dk/fi
SOS:n hälytyskeskuksen numeron löydät jäsenkorttisi
takaa. SOS palvelee kellon
ympäri viikon jokaisena päivänä.
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P U H E E N J O H TA J A N

PA LSTA

Kesäpäivillä pohdittiin unionia
MART T I

ALAKO S KI

Teollisuusliittohanke TEAM kariutui lopullisesti Metallityöväenliiton
ylimääräisessä liittokokouksessa vasemmistoryhmän
jyrkkään ei-kantaan. Tarvittavaa kolmen neljäsosan
enemmistöä hankkeen taakse ei löytynyt, millä olisi pystytty myös vanha liitto purkamaan.
Hankkeen raunioilta saattaa syntyä joitain yksittäisiä
liittofuusioita. Sähköliitto ei
niissä ole mukana. Jatkamme itsenäisenä sähköisten
alojen ammattilaisten liittona.
Vietetyn kesäpäivätapahtuman yhteydessä Sähköliiton
monet jäsenet nostivat esiin
alkuperäisen ajatuksen unionimallista, jossa mukanaolevien liittojen itsenäisyys säilyisi.
Unionissa yhteistyötä teh-

täisiin kaikilla mahdollisilla
alueilla. Työehtosopimustoiminnassakin neuvotteluvoimaa lisättäisiin yhteisillä
tavoitteilla ja niissä tavoitteissa unionikumppaneita
tukien. Työehtosopimusten
neuvottelutoiminta ja sopimuksiin liittyvä edunvalvonta kuitenkin olisivat itsenäisten liittojen itsenäistä
toimintaa.
Paperiliiton liittokokous
linjasi liittonsa itsenäisyyden
vähintäänkin seuraavaksi
neljäksi vuodeksi eteenpäin.
Muunlainen liittojen yhteistyö, joka ei johda välittömään sulautumiseen, saattaisi olla mahdollista.


Sähköisten alojen ammattilaisten työllisyys on toistaiseksi ollut kohtalaisen hyvä
verrattuna muihin ammattiryhmiin. Toukokuun lopussa
liiton työmarkkinoiden käy-

tössä olevasta jäsenkunnasta
8.1 prosenttia oli työtä vailla, pääosin lomautettuina.
Tiedämme kuitenkin tilanteen huonontuvan kesälomien jälkeen, elleivät valtiovallan elvytystoimet ala
vaikuttamaan rakentamisen
ja varsinkin korjausrakentamisen puolella.


Sähköliiton työehtosopimusten neuvottelutoiminta
katkolla olevien sopimusten osalta on alkanut. Metalliteollisuudessa toimivien
sähköisten alojen ammattilaisten työehtosopimuksesta
on neuvotteluja käyty Teknologiateollisuuden kanssa
koko kevään.
Neuvottelut koskevat niin
sanottua punaista kirjaa ja
sen sopimuskauden lopun
palkankorotuksia. Työnantajapuolena Teknologiateollisuus ei kuitenkaan ole ol-

lut halukas neuvottelemaan
vain pelkästä sopimuskauden lopun palkankorotuksista, vaan koko työehtosopimuksen uudistaminen on
ollut neuvottelupöydässä
esillä.
Neuvottelutulosta ei aikaansaatu toukokuun loppuun mennessä, joten Sähköliiton hallitus päätti irtisanoa sopimuksen päättymään
syyskuun loppuun 2009.
Neuvottelut uudesta sopimuksesta jatkuvat.


Sähköliiton jäsenet perheineen ja seuralaisineen viettivät Kesäpäiviä Tampereella kesäkuun ensimmäisenä
viikonloppuna. Kesäpäivien
järjestelyistä vastasi poikkeuksellisesti liiton hallitus
ja palkolliset. Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja,
kurssisihteeri Tiina Mäkkylä porukoineen selvisi

tehtävästään vähintäänkin
hyvin.
Alun perin Tampereen
ammattiosasto 011 otti tapahtuman järjestettäväkseen, mutta osasto vetäytyi
tehtävästä vuodenvaihteessa. Liiton hallitus joutuikin paneutumaan asiaan
uudelleen ja päätyi siihen,
että Kesäpäivät järjestetään
Tampereella niin kuin oli sovittu. Ajankohtaa jouduttiin
aikaistamaan TUL:n liittojuhlaviikon takia, sillä halusimme tehdä yhteistyötä
TULe-tapahtuman kanssa.
Ilmeisesti Kesäpäivien
hyytävän kylmästä säästä
johtuen avauspuheessani
kerroin pilkkikisojen olevan
Tohlopinjärvellä huomaamatta laisinkaan sanoneeni
mitään omituista. Yleisön
nauru hiukan ihmetytti.
Käydessäni jakamassa palkinnot onkipaikalla monet
totesivatkin vain jään puuttuneen, muuten onkikisa

olisi ollutkin sään puolesta
pilkkikisa.


Kesä on jo ovella ja lomakausi lähestyy. Toivonkin
koko jäsenkunnallemme
lämmintä ja aurinkoista kesää. Nautitaan kesästä ja ladataan akut tulevan syksyn
haasteita varten.
Hyvää kesää!

Ammattikirjasta apua työnhakuun

HELGE HAKKARAINEN
Ty ö e h t o a s i a m i e s

Viime aikoina minulta on kyselty paljon, mikä on
ammattikirja, mistä sellai-

sen saa, millä edellytyksellä
ja mitä se maksaa, joten on
varmaan aiheellista kirjoittaa asiasta muutama tärkeä
seikka.
Ammattikirja on työelämän osapuolten yhteisesti
hyväksymä ammattikirja,
johon merkitään tiedot sen
haltijasta, hänen tutkinnoistaan ja osatutkinnoistaan
sekä muusta koulutuksesta ja
työsuhteista.
Näyttötutkintojen osalta
ammattikirja on Opetushallituksen hyväksymä ja siihen
tehty merkintä tutkinnoista
rinnastetaan erilliseen tutkintotodistukseen.
Ammattikirjan hankkii ja
allekirjoittaa tutkinnon järjestäjä. Kirja on tutkinnon
suorittajalle maksullinen.
Kaikista ammattikirjaan
merkityistä tutkinnoista ja
tutkinnon osista on annettu
ammattikirjan haltijalle erilliset todistukset. Myös henkilön työsuhteista työnantajat
ovat antaneet erilliset työtodistukset.

Tutkintotoimikunta
myöntää kirjan
Ammattikirjan saa suorittamalla ammattitutkinnon
tai erikoisammattitutkinnon
hyväksytysti. Sen saa myös

suorittamalla ammatillisen
perustutkinnon siten, että
tutkinnon osat on arvioitu keskimäärin arvosanalla hyvä. Näyttötutkintoina
suoritetuista tutkinnoista saa
tutkintotodistuksen, jonka
on antanut työelämän osapuolten: työnantajan, työntekijöiden ja opetusalan yhteinen tutkintotoimikunta.
Tutkinnon järjestäjät voivat tilata numeroidut ja yksilöimättömät ammattikirjan rungot ammattikirjan
valmistajalta GEMALTO
Oy:ltä (sama valtion yritys
joka valmistaa muun muassa
ajokortit ja passit Suomessa).
Tutkinnon järjestäjä päivittää ammattikirjan liittämällä
siihen yksilöintitarran, jossa
on ammattikirjan haltijan
henkilötiedot sekä suoritettu tutkinto, tutkinnon osat,
koulutukset tai työsuhteet.
Tutkintoon valmistavan
koulutuksen järjestävä oppilaitos huolehtii ammattikirjan toimittamisesta kirjan saajalle. Myöhemminkin
ammattikirjaan oikeutettu
voi hakea ammattikirjaa siltä
oppilaitokselta, jossa suoritti
näyttötutkinnon. Sieltä saa
tarvittavat hakemuspaperit
ja tarkemmat ohjeet.
Henkilökohtainen am-

mattikirja on toimiva väline
työnhakutilanteissa Suomessa. Kirjan sisältö on painettu
suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi, mutta lisättävät tarrat ovat joko suomen- tai ruotsinkieliset. Pieni
vihreä kirja kulkee mukanasi
helposti ja todistaa ammattitaitosi. Erillisiä papereita ei
tarvita, kunhan ammattikirjan tiedot pidetään ajan tasalla.

lisätarrasivuista, liitto ei niitä
korvaa.
Hyvä polku tiedon lähteille

koulutukseen ja tutkintoihin
löytyy Opetushallituksen kotisivuilta www.oph.fi

SÄHKÖLIITON ALOILLA
HYVÄKSYTYT TUTKINNOT
• Ammatilliset
perustutkinnot:
• automaatiotekniikka
• tietotekniikka
• sähkövoimatekniikka
• sähköala

Liitto kustantaa
Sähköliiton edustajisto on
myös huomioinut ammattikirjan merkityksen ja on
päättänyt, että liitto kustantaa jäsenilleen ja oppilasjäsenilleen ammattikirjasta 20
€, ellei joku muu taho sitä
maksa.
Ammattikirjan hinta on
tällä hetkellä paikasta riippuen erihintainen. Käytännössä asia hoituu niin, että jäsen
maksaa itse ammattikirjan,
lähettää jäljennöksen maksamastaan ammattikirjalaskusta Sähköliittoon henkilötietoineen ja ilmoittaa samalla
tilinumeronsa, mihin maksun voi lähettää.
Mikäli
ammattikirjan
hankkimisesta syntyy muita
kuluja, kuten esimerkiksi siihen tulevista valokuvista ja

• Ammattitutkinnot:
• automaatioasentaja
• elektroniikka-asentaja
• lämmityslaiteasentaja
• sähköasentaja
• sähkölaitosasentaja
• tietokoneasentaja
• tietoliikenneasentaja
• voimalaitoksen käyttäjä
• kotitalouskoneasentaja
• kylmälaiteasentaja

• Erikoisammattitutkinnot:
• automaatioyliasentaja
• elektroniikkayliasentaja
• sähkölaitosyliasentaja
• sähköyliasentaja
• tietokoneyliasentaja
• tietoliikenneyliasentaja
Laskut ammattikirjasta:
Kurssisihteeri Tiina Mäkkylä, puh. (03) 252 0238

vas am a
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Pyhäsalmen pojat
kaahailivat
Jyväskylässä
 Pyhäsalmen Sähköalojen työntekijöiden os.
093 kevätretki huhtikuun
lopulla suuntautui Jyväskylään. Kevätretken pääasiallinen tarkoitus oli seuloa jyvät akanoista kartingradalla.
Kymmenen innokasta formulalupausta pääsi lähtemään
reissuun. Pisimmältä matkaan lähdettiin Pyhännältä.
Pitkän matkan aiheuttama
”jet-lag” saattoi vaikuttaa kisan sijoituksiin.
Majoituimme Jyväshotelliin, josta siirryimme Karting
Centeriin. Kävelyreissun aikana muodostui jokaisella
oma raudanluja suunnitelma,
miten voittaa karting-kuninkuus. Kävelyretki lämpimänä
ja keväisenä iltana pitkin Jyväskylän katuja nostatti urheiluhengen kattoon.
Täytyyhän ennen urheilusuoritusta lämmitellä koko
kroppa lämpimäksi, etteivät
rasitusvammat pääse yllättä-

mään. Emme etsineet suorinta reittiä, vaan ihastelimme
Jyväskylän maisemia. Ilolla
totesimme, että traktoreita
valmistetaan edelleen Jyväskylän seudulla; pitkän junan
lastina oli uutukaisia Valtra
-traktoreita lukemattomat
määrät!
Kartingautolla ajo oli monille meistä ensimmäinen
kokemus. Hyvää urheiluhenkeä osoittaen kokeneetkaan
eivät ajaneet taitojensa äärirajoilla. Toisaalta ensikertalaiset olivat lahjakkuuksia
rattimiehinä ja kokeneemmat olivat helisemässä koko
kilpailun ajan ja aina vaan
enemmän, mitä pidemmälle
kisa eteni. Johtoasema vaihtui kisan edetessä muutamia
kertoja. Vasta ruutulipun
heilahtaessa selvisi niukkaakin niukemmin kartingmestaruus.
Jälkipelit kävimme hyvän
ruoan parissa. Tiukan kisan

jokainen kierros analysoitiin
ja mahdolliset taktiset muutokset tuleviin kisoihin laitettiin mieliin. Se, miten pienet asiat vaikuttivat lopputuloksiin, käytiin myös läpi.
Milloin kierroksella ohitettavat olivat aiheuttaneet sydämentykytyksiä, milloin pieni
kädenheilautus laittoi ajoneuvot uuteen järjestykseen.
Kokonaisuutena kisa meni
hienosti ja usealle syttyi kipinä tällaiseen harrastukseen;
edes kerran vielä pitää päästä
kokeilemaan.

Schreider 126,5x345

Tulokset:
1. Jorma Saastamoinen
2. Tero Pikkarainen
3. Pekka Knuutinen
4. Rauno Qvick
5. Markku Aulakoski
6. Kimmo Seppälä
7. Martti Utriainen
8. Asko Kamula
9. Kyösti Koskela
10. Väinö Miettinen

.

Vuoden 2009 aikana Strömfors väistyy...
tilalle tulee Schneider Electric.
Pakkausten ulkoasu muuttuu vaiheittain.
Tuotteiden korkea laatu säilyy ennallaan.

Lisätietoja:
www.schneider-electric.fi
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Lähetä vastauksesi 30.6.2009. mennessä:
Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere.
Oikein vastanneiden kesken arvomme
Sähköliiton historiakirjan ja yllätyspalkinnon.

Nimi:
Osoite:

vas am a

Sähköistä
palvelua

Kerro mielipiteesi
Lukijan ääni -palstalla
vasamalehti@sahkoliitto.fi

Ifi:n arpajaiset
Kesäpäivilä Ifi:n arvontaan osallistui 122 kävijää.
Onnetar suosi seuraavia henkilöitä:
Sirkka Vähätalo Aurasta voitti autoilijan turvapaketin
Rosi-Mari Siren Tampereelta voitti sammutuspeitteen
Heidi Saari Lohjalta voitti kylpypyyhkeen.
Palkinnot on postitettu voittajille.
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Liittoloma 3 vrk puolihoito

149
Perhehuone... 340

2hh.....................

(2 aikuista ja 2 x 4-17 v lasta)

64
Etusi 128

/hlö Etusi

Hyvän Tuulen Kesäloma 5 vrk

169
425

2hh...........................................
Perhehuone.........................
(2 aikuista ja 2 x 4-17 v lasta)

Varaukset ja lisätiedot
myyntipalvelusta
(017) 560 1403 tai
myynti@kuntoranta.ﬁ
Tarjoukset koskevat uusia
varauksia 31.7.2009 asti. Ei voi
yhdistää muihin etuihin ja
tarjouksiin. Ei koske erityispyhiä.

/hlö
Kuntorannantie 14, Varkaus

www.kuntoranta.ﬁ

Sähköasentajan
ammattitutkinto
14.9.2009 alkaen
Tervetuloa oppimaan!

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

amiedu.ﬁ
AMMATTILAISTEN SÄHKÖTUKKU
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nopea, varma ja edullinen
sähkötarvikkeiden toimittaja.
Tilaa nettohinnoin varustettu
kuvasto No 22
tai lataa se koneellesi kotisivultamme

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

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

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

470 €

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

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

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

080 €

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

1499 €

3-vaiheiset mittauskeskukset
pistorasioilla ja automaattisulakkeilla kosteantilan pintatai uppoasennukseen.

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

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

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

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

€

Hankkiessasi sähkölämmit-

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

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

puh 02

Finnparttia

72 72 00

www. finnparttia.fi
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Puutteellisesti täytetyt hakemukset
ruuhkauttavat työttömyyskassaa
 Työttömyyskassan
johtaja Maarit Tenlenius kehottaa jäseniä kiinnittämään
erityistä huomiota täyttäessään hakemuksia.
- Hakemuksen jokainen
kohta tulee täyttää. Työttömyyskassassa on tällä hetkellä ruuhkaa ja päivärahojen

käsittelyaika on venähtänyt
useiksi viikoiksi. Kassan henkilökunta tuskailee epäselvästi ja vajaasti täytettyjen hakemusten kanssa. Hakemuksista
jätetään kohtia täyttämättä,
mikä viivästyttää päivärahojen maksua. Jos hakemuksen
tiedot ovat puutteellisia, kas-

sa ei voi muuta kun tehdä lisäselvityspyynnön tai pahimmassa tapauksessa palauttaa
hakemuksen täydennettäväksi. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä,
Tenlenius muistuttaa.
Yleisemmät puutteet ilmenevät palkkatodistuksissa.

Niistä puuttuu tieto lomakorvauksista sekä lomarahoista
(niitä ei oteta päivärahan
määrityksessä mukaan ja lomakorvaukset jaksotetaan).
Mikäli työnantaja maksaa
arkipyhäkorvauksia, ne tulee
merkitä hakemukseen.
Myös armeija-aika sekä sai-

rausloma (Kela maksanut sairauspäivärahaa) ja isyysloma
tulee ilmoittaa hakemuksessa
ja liittää mukaan kopio päätöksestä.

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

LISÄTIETOA www.sahkoliitto.fi
Kassassa on tällä hetkellä ruuhkaa,
joten ensimmäisen hakemuksen käsittelyaika
on noin 5 viikkoa hakemuksen saapumisesta lukien.
HUOM!
Puhelintiedustelut arkisin klo 9.00 – 11.00,
puh. (03) 252 0300.
Työttömyyskassan toimisto
on suljettu 6.7.-31.7.2009.
Päivystys tänä aikana
puh. (03) 252 0300 klo 10.00-11.00

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

moittautumisväliin, 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 ote-

taan 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
sunnuntaihin. 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 viik-

koa 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.

6.7.-31.7.2009 toimisto on
suljettu. Puhelinpäivystys
tänä aikana puh. (03) 252
0300 klo 10.00-11.00.
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.

TYÖTTÖMYYSKASSAN
TILIT NÄHTÄVILLÄ
Sähköalojen työttömyyskassan toimintakertomus,
tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus lausuntoineen vuodelta 2008 ovat kassan sääntöjen 23 §
3 momentin edellyttämällä tavalla nähtävinä
kassan toimistossa Aleksanterinkatu 15, Tampere.
Asiakirjoihin voi tutustua 22.6.-26.6.2009
klo 9.00-15.00.
Maarit Tenlenius
työttömyyskassan johtaja

vas am a

Kokouksia

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!

007 Lauritsalan
Sähköalojen
ammattiosasto ry
Osaston eläkeläinen! Voit lähettää sähköpostiosoitteesi
ammattiosastolle. Sähköpostin kautta saat tietoa osaston
kokouksista ja muista tapahtumista. Osasto haluaa tällä
palvelulla parantaa tiedonkulkua jo työelämästä pois
jääneille. Lähetä viesti osoitteella: sahkoliitto.lauritsala@
elisanet.fi –Hallitus

011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Perinteinen rannalta ongintakilpailu keskiviikkona
19.8.2009 klo 17.30 jälleen
TKT:n Ensilässä, Aitolahdessa.
Huom! Päivä on muuttunut.
Tule mittaamaan onkesi taikaa. Kisan päätteeksi tietenkin saunotaan ja mittaillaan
saaliin suuruutta.

Seuraavaan (20.8.2009 ilmestyvään) Vasamaan tulevat kokousilmoitukset pyydetään toimittamaan 10.8.2009 mennessä
Margit Nurmikolulle: puh. (03) 252 0231, faksi (03) 252 0210
tai s-posti vasamalehti@sahkoliitto.fi
Muistathan merkitä yhteystietosi, kun lähetät ilmoituksen!

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry

Matka Sambacrossiin Kauhajoelle 18.7.2009 katsomaan
Rallicrossin SM-kilpailua ja
samban rytmejä. Ilmoittaudu
30.6.2009 mennessä mikko.
korpinen@ruukki.com tai iltaisin 050 344 5459. Matkan
omavastuuosuus 20 € tulee
maksaa 30.6.2009 mennessä osaston tilille 1032307200367 viitenumerolla 8109.
Bussi ajaa reittiä Tervakoski
klo 7.10, Turengin la-asema
7.30, Hämeenlinnan Wetterhoff 8.00 ja Iittalan 3-tie 8.15.
Jäsenet tervetuloa mukaan!

Konserttimatka Lahden Sibelius-talolle 1.9.2009 katsomaan "Kaikkien aikojen
Agents"-juhlakiertuetta. Bussi ajaa reittiä Tervakoski
16.50, Turengin la-asema
17.10, Hämeenlinnan Wetterhoff 17.30 ja Eteläinen 17.45.
Ilmoittautumiset rauno.vuorinen@ruukki.com tai pt.
020 592 5385 tai 040 522
3628. Omavastuuosuus
25 €/hlö
tulee suorittaa 14.8.2009
mennessä osaston tilille
103230-7200367 viitenumerolla 8400. Jäsenet puolisoineen tervetulleita!

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Hämeenlinnan Seudun OP
järjestää yhteistyökumppaneilleen illanvieton Suvirinteessä 10.8.2009 klo 18. Ilmoittaudu mukaan hsop.
ilmoittautumiset@op.fi tai
puhelimitse (03) 61 491.

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Onkikilpailut lauantaina
22.8.2009 Vanajanniemessä
klo 9–13. Kokoontuminen
P-alueella 8.30. Lisätietoa
Kalervo Lehtonen,
puh. (03) 682 8439.

108 Nurmeksen
Sähköalantyöntekijät ry
Kesäteatterikausi alkaa.
Osasto kustantaa kaksi lippua
per jäsen, kun esität voimassa olevan Sähköliiton jäsenkorttisi lippuluukulla. Valita
voit Kynsiniemen - (Nurmes),
Valtimon ja Rautavaaran esityksistä.

matkan ja kaksi lippua per
jäsen. Yhteiskuljetus Nurmeksesta lähtö TB klo 19.15, väliltä lähtijät poimimme sopimuksen mukaan. Ennakkoilmoitukset 15.7.2009 Martille
puh.040 517 8729.

132 Pietarsaaren
sähkötyöväen
ammattiosasto Jakobstads
elektriska arbetares
fackavdelning ry
Osasto järjestää kuukausikokouksen perjantaina
26.6.2009 Paviksen saunakabinetissa. Sauna lämmin
klo 18.00 alkaen, ruokailu
Paviksella klo 20.30.
Tervetuloa! –Johtokunta
Avdelning håller månadsmöte i Pavis bastukabinetten
fredag den 26.6.2009.
Bastun är varm från kl. 18.00,
mat i Pavis kl. 20.30.
Välkommen! –Styrelsen
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Timo Pekkola on poissa
1.4.1953–10.6.2009
Sähköliiton toimiston tavoitti viime viikolla surullinen viesti: eläkkeellä ollut Vasaman pitkäaikainen
toimittaja Timo Pekkola
menehtyi 10.6.2009. Timo
oli kesämökiltä palatessaan
saanut sairauskohtauksen
äitinsä kotipihalla Oulussa.
Hän oli kuollessaan 56-vuotias.
Timo työskenteli Vasaman
toimittajana vuosina 1990–
2003. Hän siirtyi Sähköliiton palvelukseen porilaisen
Satakunnan Työn päätoimittajan paikalta. Vuonna
2004 hän jäi sairauslomalle
ja eläkkeelle viime vuonna.
Sähköliitto ja Vasaman
toimitus toivovat Timon
omaisille jaksamista ja
välittävät syvän osanottonsa.

108 Nurmeksen
Sähköalantyöntekijät ry
Tanssimatka Sotkamon Naapurivaaralle 8.8.2009, Souvarit tahdittaa. Osasto maksaa

SÄHKÖLIITON KURSSIT 2008

Syyskuu
Ammattiosastot yhdessä

Lokakuu
Paperi- ja puumassateollisuuden TES-kurssi

Tietokoneen käyttäjän
peruskurssi

Hakuaika päättyy 19.8.2009

3. - 4.10.2009
Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere

24. - 25.10.2009
TSL:n koulutustila, Tampere

Nuorten tapaaminen

Hakuaika päättyy 18.9.2009

5. - 6.9.2009
Next Hotel Rivoli, Järvenpää

12. - 13.9.2009
Sähköliiton koulutustilat ja
Varalan Urheiluopisto, Tampere

Hakuaika päättyy 28.8.2009

Talotekniikka-alan
TES-kurssi,
urakkamääräyksistä sekä
urakoiden laskemisesta

Hakuaika päättyy 9.10.2009
Vauhtia
ammattiosaston arkeen
24. - 25.10.2009
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere

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

Ulwin-urakkalaskentakurssi

Työsuojelun jatkokurssi

Hakuaika päättyy 4.9.2009

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

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

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

Hakuaika päättyy 4.9.2009
Talotekniikka-alan
TES-kurssi,
työehtosopimus tutuksi
26. - 27.9.2009
Sokos Hotel Alexandra,
Jyväskylä

Hakuaika päättyy 11.9.2009

Hakuaika päättyy 14.9.2009
Tuottavuus ja hyvinvointi luottamusmiesten
täydennyskurssi
13. - 15.10.2009
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Hakuaika päättyy 25.9.2009
Sähköliitto alueellani
16. - 17.10.2009
Kylpylähotelli Rantasipi Eden,
Nokia

Hakuaika päättyy 2.10.2009
Mekaanisen metsäteollisuuden TES-kurssi
26. - 27.9.2009
Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere

Hakuaika päättyy 11.9.2009

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

Hakuaika päättyy 31.8.2009

Hakuaika päättyy 16.10.2009

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

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

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

Hakuaika päättyy 5.10.2009
Yritystalouden tunteminen
edunvalvonnan välineenä
5. - 6.11.2009
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Hakuaika päättyy 19.10.2009

Ammattiosastot yhdessä
Kutsumme jälleen kaikkien ammattiosastojen puheenjohtajat
ja sihteerit, muut toimihenkilöt sekä kaikki hallituksen
varsinaiset ja varajäsenet yhteiseen tilaisuuteen pohtimaan
ajankohtaisia asioita

5.9. – 6.9.2009 Järvenpäähän
Next Hotel Rivoliin

Monikulttuurisuus
työelämässä

Työympäristön
ajankohtaispäivät

Mikäli osastosi puheenjohtaja tai sihteeri ei voi osallistua,
toivomme, että joku muu hallituksen jäsen tulee mukaan
tilaisuuteen.

17. - 18.10.2009
Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere

13. - 14.11.2009
Hotelli- ravintola Lasaretti, Oulu

Viikonlopun aiheina ovat:

Hakuaika päättyy 2.10.2009
Luottamusmiesten
jatkokurssi

Hakuaika päättyy 9.10.2009

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

Hakuaika päättyy 30.10.2009

Ulkoistaminen, alihankinta
ja vuokratyö

Raha-automaattiyhdistyksen runkosopimuksen TES-kurssi

20. - 22.10.2009
Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere

14. - 15.11.2009
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere

Hakuaika päättyy 2.10.2009

Hakuaika päättyy 30.10.2009

• Yhdistysavain - ammattiosaston verkkoviestintä
ja toiminnan kehittäminen
• Edunvalvonta ammattiosastojen toiminnassa
• Yhdistyslain muutokset
• Paneelikeskustelu
Viikonlopun aikana tutustutaan Järvenpään monista
kulttuurinähtävyyksistä Ainolaan sekä Ilmatorjuntamuseoon.
Sähköliitto korvaa majoituksen, ohjelmaan merkityt ruokailut
sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai
omaa autoa käytettäessä 0,23 €/km.
Ilmoittaudu mukaan 21.8.2009 mennessä soittamalla
koulutusyksikköön, puh. (03) 252 0238 tai
sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
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Lauri Lylyn viesti Sähköliiton jäsenille:

Pitäkää huolta
sopimuksista ja
ammattiylpeydestä
PA AV O

H O L I

Vasaman haastateltavana on mies, jota ei Sähköliiton jäsenille juurikaan
tarvitse esitellä, Lauri Lyly.
Loviisan ydinvoimalaitoksen
pääluottamusmiehenä ayuransa aloittanut sähköasentaja nousi nopeasti Sähköliiton toimitsijaksi ja vuonna
1997 liiton puheenjohtajaksi.
SAK:hon Lyly siirtyi edunvalvontaosaston johtajaksi vuonna 2004 ja jo silloin
puhuttiin siitä, että hän olisi Lauri Ihalaisen seuraaja
SAK:n puheenjohtajana.
Väliin tuli vaihe TEAMliittohankkeen selvitysmiehenä oman toimen ohella,
kunnes Lauri Lyly tänä keväänä todellakin valittiin
SAK:n puheenjohtajaksi.
Ay-liikkeen juuret
yhä työpaikoilla
Lauri, vielä kerran onnittelut valinnastasi SAK:n
uudeksi puheenjohtajaksi,
varmasti kaikki Sähköliiton
jäsenet yhtyvät näihin onnentoivotuksiin.
- Kiitos, kiitos.
Olet yhä Sähköliiton jäsen
ja ensimmäinen sähköalan
ammattilainen SAK:n johdossa. Näetkö tällä valinnalla jotain erityistä merkitystä
Sähköliiton tai muiden keskisuurten ja pienten ammattiliittojen kannalta?
- Näen valinnallani enemmänkin sellaista merkitystä,
että olen esimerkkinä siitä
kuinka myös ay-liikkeen perustehtävistä aloittaneen on
mahdollista tulla valituksi kaikkein korkeimpiinkin
tehtäviin. Ay-liikkeessä on
mahdollista vaikuttaa monella tasolla ja se kannattaa
pitää mielessä, kun ihmiset
miettivät osallistumistaan
tähän toimintaan. Siinä mielessä tämä valinta on iso juttu.
- Yhteistyö eri liittojen välillä tulee varmasti jatkumaan, vaikka
TEAM menikin karille. Menestyäkseen myös tulevaisuudessa
liitot tarvitsevat vahvan ammattiidentiteetin lisäksi myös kattavaa
sopimustoimintaa, SAK:n uusi puheenjohtaja Lauri Lyly arvioi.

Ay-liike on siis yhä lähellä
jäseniään?
- Kyllä, koska se antaa
tällaisia mahdollisuuksia.
Useimmat erilaisiin korkeisiin tehtäviin valituista ovat
aikanaan itse olleet mukana
työelämässä ja toimineet siellä juuritasolla.

Luotettava SAK
Keskusjärjestöä liittoineen
moititaan usein vanhanaikaiseksi ja kankeaksi järjestelmäksi. Onko tässä kritiikissä mitään perää?
- On ja ei. Tämä liike on
toiminut 100 vuotta, mikä
osoittaa, että pääosin sen arvot ovat oikeat. Muuten sitä
ei olisi enää edes olemassa.
Toisaalta tämä on miljoonan
jäsenen organisaatio, joten
päätöksenteko on tietysti vähän kankeanoloista. Sama
asia on myös ay-liikkeen vahvuus. Me olemme luotettava
sopimuskumppani, koska me
emme muuta suuntaamme
joka tuulen käänteessä. Jos
me lähdemme johonkin mukaan, niin sitten me myös
olemme tosissamme.
Toteutuuko SAK:n sisällä liittojen välinen solidaarisuus sillä tavalla kuin se
ay-liikkeen periaatteiden
mukaan tulisi olla?
- Voi olla, että keskusjärjestön sisällä eri toimialoilla
asiat törmäävät, mutta tämän
liikkeen solidaarinen perusajattelu on silti vahva. Ongelmana on se, kuinka asioitaan eteenpäin vieviä liittoja
tuetaan. Vahvassa tupo-maailmassa tämä oli helpompaa,
koska tavoitteiden asettelu
liittojen välillä oli yhteistä.
Nyt on satoja neuvottelupöytiä ja solidaarisuuden toteuttaminen on vaikeampaa.
Siinä mielessä joudumme nyt
palaamaan ay-liikkeen juurille.

Kaikki toimimaan
ja erityisesti nuoret
Oletko huolestunut jostakin
ammattijärjestöjen toiminnan osa-alueesta, varsinkin
tulevaisuuden kannalta?
- Osastojen rooli on jotenkin jäänyt sivuun kehityksestä, varsinkin paikallisen
edunvalvonnan kannalta,
joka kuitenkin kuuluu osas-

tojen perustehtäviin. Pelkkä
järjestäytymisen tukiorganisaationa toimiminen ei enää
riitä.
Tämä on kulunut kysymys, mutta mitä pitäisi
muuttaa, että nuoret saadaan aktiivisemmin mukaan
ay-liikkeen toimintaan?
- Meidän on oltava liikkeellä sellaisilla asioilla,
jotka puhuttelevat nuoria.
Toiminnan pitäisi olla prosessimaisempaa, jotta nuoret
pääsisivät heti vaikuttamaan
eri tasoilla. Nuoret myös hakevat nopeaa toimintaa, sitä
”jotain” joka heitä kiinnostaa. Siihen pitäisi tarjota lisää mahdollisuuksia. Koskahan meillä esimerkiksi toimii
ammattiosasto pelkästään
netissä?

Vain yksi
keskusjärjestö?
Olet aiemmin puhunut
keskusjärjestöjen yhdistämisestä. Onko se jo lähitulevaisuudessa asialistallasi
SAK:n puheenjohtajana?
- On se sillä tavalla, että
olen heittänyt esiin ajatuksen, että tehtäisiin selvitys
siitä, mitä hyviä ja huonoja
puolia olisi keskusjärjestöjen
määrän vähentämisessä. Itse
näen asian siten, että keskusjärjestöillä on 95 prosenttisesti niin samanlaiset asiat,
että ne voitaisiin hoitaa yhdenkin organisaation sisällä.
Tässä on kyllä mukana historiallisia perinteitä, joten
muutos ei varmasti käy helposti. Olen kuitenkin esittelemässä tätä selvitystä muille
keskusjärjestöille.
Tässä yhteydessä on pakko puhua myös epäonnistuneesta TEAM-hankkeesta,
jossa olit mukana selvitysmiehenä. Unohdettiinko
päätöksenteossa jäsenten
tunteet, jotka kuitenkin ratkaisevat tällaiset kysymykset?
- Tämä asia, ja käydyt jäsenäänestykset, kertovat
sen, että tavalliselle jäsenelle
nämä ylärakenteet eivät ole
oleellisia. Kiersin itse kymmenissä tilaisuuksissa, joissa
asioista kerrottiin avoimesti ja keskusteltiin perusteista. Asia-argumentteihin tai
uusiin ay-rakenteisiin tämä

hanke ei kaatunut, mutta
ehkä historian painolastit ja
tunnesiteet olivat liian vahvoja. Organisaatioiden muisti
on aina pitempi kuin ihmisen
ja siitä syntyy helposti isoja
taakkoja kannettavaksi.

Kuinka Sähköliitto
tästä eteenpäin?
Olet seurannut Sähköliiton
taivalta läheltä useita vuosikymmeniä ja perehtynyt
myös hyvin liiton historiaan. Onko Sähköliiton kaltaisella ammattikuntaliitolla
mahdollisuuksia toimia yksin myös tulevaisuudessa?
- Sähköliiton ja kaikkien
muidenkin liittojen toiminnan jatko riippuu siitä, mitä
niiden hallitsemien työehtosopimusten alueella tapahtuu. Eli kysymys on sopimusten kattavuudesta ja lisäksi jäsenistölle tarjottavien
palveluiden laajuudesta. Jos
nämä asiat ovat kunnossa,
niin mikä ettei. Ei SAK tule
ajamaan yhtään liittoa mihinkään pakkofuusioon. Yhteistyö liittojen välillä tulee
kuitenkin varmasti lisääntymään toimintaympäristön
muutosten vuoksi.
Euroopassa toimii Suomen
lisäksi vain Pohjoismaissa
yhä itsenäisiä sähköalan ammattiliittoja. Miksi on näin?
- Pohjoismainen sähkön
ympärillä oleva ammattiidentiteetti on jännä ilmiö.
En osaa selittää sitä. Myös
Sähköliitossa on monta eri
ammattia, vaikka ne kaikki
liittyvätkin sähkön käyttöön.
Se muistuttaa siinä mielessä
AKAVA:a, jossa keskusjärjestöön on myös liitytty ammattien kautta, ajatellaanpa
vaikkapa opettajia, lakimiehiä ja lääkäreitä. SAK:ssa
järjestäytyminen kehittyi
työolojen parantamisen ja
kaikkien työpaikan työntekijöiden samaan liittoon järjestäytymisen näkökulmasta.
Sähköliitto on ollut vahva
edunvalvoja ja sillä on paljon
merkitystä. Jatkossakin Sähköliitolla täytyy olla edessään
vahva ja laaja sopimuspaletti, sillä pelkkä sähkömiehen
ammattiylpeys ei järjestäytymiseen yksistään riitä.

