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Sopimuksista kannattaa aina taistella
!Loppuvuodesta on tapana arvioida kulunutta toimikautta ja suunnitella samalla
tulevaa toimintavuotta. Se on myös hyvä hetki istahtaa paikoilleen ja miettiä, miksi tätä
toimintaa, sähköalan ammattilaisten edunvalvontaa, oikein harjoitetaan.

Vasta näiden peruskysymysten äärellä ymmärtää, että jokaisen ammattiliiton toimin-
nan tarkoituksena on solmia työehtosopimuksia ja valvoa niiden toteutumista. Liittokoh-
taisesti se merkitsee kunkin ammattialan työehtojen kohentamista ja parhaan mahdolli-
sen työehtosopimuksen tarjoamista työntekijöille.

Tässä taistelussa, johon sopimustoiminta aggressiivisen ja rivejään kiristävän työnan-
tajapuolen heikennyshyökkäysten kohteena väkisin joutuu, ammattiliitot joutuvat tur-
vautumaan uudenlaiseen strategiseen ajatteluun. Sopimuskamppailussa mitataan, kuka
todella uskaltaa seisoa toisten ammattiliittojen rinnalla ja kuka taas aatteellisessa heik-
koudessaan ja hetkellistä hyötyä kaapatakseen, päättääkin luopua taistelusta ja siirtyä
vastapuolen aseenkantajaksi.

Sähköliitto taistelee tällä hetkellä teknologiateollisuudessa toimivien sähköalan am-
mattilaisten oikeudesta omiin luottamusmiehiin. Alalla työskentelevät jäsenet ovat näyt-
täneet olevansa valmiita vaikka lakkoon tämän perusoikeuden puolesta. Työnantajapuoli
ei taas halua antaa periksi, koska se ei ylipäätään pidä sähköasentajien omasta sopimus-
oikeudesta. Tukea sähköalan ammattilaisten itsemääräämisoikeudelle ei näytä valitetta-
vasti heruvan myöskään muilta SAK:n ammattiliitoilta.

Samaan aikaan eräs huolto- ja kunnossapitoalan työnantaja on ottanut käyttöön Säh-
köliiton neuvotteleman sopimuksen, joka takaa hyvät työehdot myös yrityksessä työsken-
televille Metalliliiton jäsenille. Heidän ammattiliitolleen se ei kuitenkaan käy, koska se
ei ole itse halunnut neuvotella jäsenilleen tällaista modernia sopimusta.

Tällaisessa tilanteessa on viisasta harjoittaa yhteistyötä sellaisen ammattiliiton kanssa,
jonka sopimuspoliittiset pyrkimykset ovat yhteneväiset Sähköliiton kanssa. Siksi Sähkö-
liitto on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen STTK:hon kuuluvan Toimihenkilöunionin
kanssa.

Kyseisen sopimuksen keskeisin tarkoitus on tukea molempien osapuolten työehtosopi-
mustoimintaa ja edunvalvontaa.

Joku voi tässä yhteydessä muistuttaa keskusjärjestörajoista, mutta ne eivät merkitse mi-
tään silloin, kun sopimustaistelun rintamalinjoja joudutaan ulkopuolisen uhan vuoksi
järjestämään uudelleen. On myös hyvä muistaa, että tosipaikan tullen ystävät voivat
löytyä kaukaa ja viholliset – niin, ne voivat olla hyvin lähellä.

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

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

!Yli puolet tutkituista sähkötyötapa-
turmista olisi voitu estää varmistamalla
työkohteen jännitteettömyys, kun työ
oli tarkoitus tehdä jännitteettömänä.
Noin 40 prosenttia tapauksista olisi
voitu estää noudattamalla asianmukai-
sia jännitetyö- tai lähityöohjeita.

Vain joka kymmenes tapaturma oli
vahinko, joka olisi voitu estää vain ole-
malla huolellisempi. Sähkötyötapatur-
mien taustalla on yleensä monia syitä,
kuten kiire, ohjauksen puute, tietämät-
tömyys ja oma asenne.

webhotel2.tut.fi/sahko
Tampereen teknillinen yliopisto on
saanut valmiiksi sähkötyöturvallisuutta
käsittelevän internet-sivuston. Sivusto
syntyi tutkimuksena, jonka päätavoite
oli vähentää sähköalan ammattilaisten
vaarallisia työskentelytapoja ja riskin-
ottoa. Kaikkien sähköalalla työskente-
levien on terveellistä käydä lukemassa

sivuston karua kertomaa osoitteessa:
webhotel2.tut.fi/sahko

Sähkötyöturvallisuuden
tietosivustolle
Sähkötyöturvallisuussivusto on tar-
koitettu kaikille sähkötöiden työtur-
vallisuudesta kiinnostuneille. Sivusto
sisältää tietoa sähkötyöturvallisuuden
nykytilasta, sähkötyötapaturmien taus-
tatekijöistä, sähkötyöturvallisuudesta
sekä sähkötyöturvallisuuteen liittyviä
linkkejä.

Sähkötyöturvallisuuden tietosivustos-
sa on oma osionsa sähköalan ammatti-
laisille, työnjohdolle, opiskelijoille ja
opettajille sekä maallikoille turvallisten
työtapojen kertaamiseen ja tiedon etsi-
miseen.

Oman osionsa muodostaa myös Säh-
kötyöturvallisuuden kehittämisen apu-
välineitä - sivusto johdolle ja esimiehil-
le sähkötyöturvallisuusriskien pienentä-
miseksi ja turvallisuustietouden lisäämi-
seksi.

Kattava tietopaketti
Monipuolinen sivusto soveltuu tiedon-
hankinnan, asioiden kertaamisen ja
päätöksenteon tueksi erilaisissa sähkö-
alan ongelma- ja työtilanteissa, mutta
myös omatoimiseen opiskeluun tai hyö-
dynnettäväksi sähkötyöturvallisuutta
käsittelevissä koulutuksissa.

Sivusto kattaa keskeiset sähkötyö-
turvallisuuden ongelma- ja ydinalueet
yleisellä tasolla. Yksityiskohtaisempaa
tietoa on saatavilla sivuston lähdema-
teriaaleista. Kaikki sivustolla oleva ma-
teriaali on vapaasti hyödynnettävissä ja
kopioitavissa.

Sivusto on kehitetty Tampereen
teknillisen yliopiston Turvallisuuden
johtaminen ja suunnittelu -yksikön
Vaarallisten työskentelytapojen ennal-
taehkäisy sähkötöissä -hankkeessa. Pro-
jektia rahoittivat Työsuojelurahasto,
Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry
ja TTY. Myös Sähköliitto on ollut mu-
kana hankkeen ohjausryhmässä."

Vaaralliset työtavat kuriin!

Det lönar sig att alltid kämpa för avtal
I slutet av året brukar man beräkna den gångna verksamhetsperioden och samtidigt plane-
ra det kommande verksamhetsåret. Det är också en bra stund att sitta ner och fundera på
varför man egentligen arbetar med det här, intressebevakningen av elbranschens yrkesmän.

Först när man på riktigt funderar på dessa grundfrågor, förstår man, att meningen med
fackets verksamhet är, att ingå kollektivavtal och bevaka att de följs. För varje förbund be-
tyder det bättre arbetsvillkor i respektive sektorer och det bästa möjliga kollektivavtalet för
arbetstagarna.

I den här kampen måste fackförbunden stödja sig till ett nytt strategiskt tankesätt, för av-
talsverksamheten har blivit mål för försämringsattacker av den aggressiva arbetsgivarsidan
som har slutit sina led. I avtalskampen skall man mäta, vem som verkligen vågar stå sida
vid sida med andra fackförbund och vem, i sin idealiska svaghet och i väntan på kortvarig
nytta, bestämmer om att avstå från kampen och gå över för att bli motpartens vapendragare.

Elektrikerförbundet kämpar för närvarande för elbranschens yrkesmäns rätt till egna fört-
roendemän inom teknologiindustrin. Medlemmarna inom branschen har visat sig vara be-
redda till och med på strejk för den här grundrättigheten. Arbetsgivarsidan för sin del vill
inte ge efter, eftersom den överhuvudtaget inte tycker om elektrikernas egen avtalsrätt.
Stöd till elbranschens yrkesmäns självbestämmanderätt syns tyvärr inte heller komma från
FFC-familjens övriga fackförbund.

Samtidigt har en arbetsgivare inom service- och underhållbranschen tagit i bruk ett avtal
förhandlat av Elektrikerförbundet, vilket garanterar bra arbetsvillkor även för Metallens
medlemmar som arbetar i företaget. Detta passar ändå inte för deras fackförbund, eftersom
förbundet inte har velat förhandla ett sådant här modernt avtal till sina medlemmar.

I ett fall som det här är det förnuftigt att samarbeta med ett sådant fackförbund, vars
avtalspolitiska strävanden liknar Elektrikerförbundets. Därför har Elektrikerförbundet un-
derskrivit ett samarbetsavtal med Tjänstemannaunionen, som är medlem i FTFC.

Det viktigaste syftet på avtalet i fråga är att stödja kollektivavtalsverksamheten och
intressebevakningen för båda parterna.

Någon kan i det här sammanhanget påminna om gränserna mellan centralorganisationer-
na, men de betyder ingenting då man måste omorganisera frontlinjerna i avtalskampen på
grund av utomstående hot. Det är också bra att komma ihåg, att när det blir allvar av kan
man hitta vänner långt bortifrån och fienderna – ja, de kan vara mycket nära.

Ö v e r s ä t t n i n g M i n n a l i i s a O p a s
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P A A V O H O L I

K U V A

S T X E U R O P E

!Sähköliitto ja Tekno-
logiateollisuus ry ovat ajau-
tuneet raskaaseen erimieli-
syyteen teknologiateollisuu-
dessa työskentelevien sähkö-
alan työntekijöiden oikeu-
desta pääluottamusmieheen.

Työehtosopimuksessa on
jo aiemmin yhteisesti sovit-
tu, että sähköalan ammatti-
laisilla on omat pääluotta-
musmiehensä. Nyt Tekno-
logiateollisuus on pyörtänyt
aiemmat puheensa ja vaati
Sähköliittoa luopumaan
näistä jäsentensä edunvalvo-
jista.

Asia on elintärkeä tek-
nologiateollisuuden sähkö-
asentajille, sillä pääluotta-
musmiesten myötä heiltä
vietäisiin myös oma työeh-
tosopimus ja yli 2 000 Säh-
köliiton jäsentä siirrettäisiin
Metalliliiton valtapiiriin.

Väärä informaatio
neuvotteluaseena
Teknologiateollisuus ry on
yrittänyt murtaa sähköliit-
tolaisia jakamalla muun mu-
assa väärää tietoa julkisuu-
teen.

Työnantajapuolen 7.10.
julkaisemassa tiedotteessa
esimerkiksi väitettiin, että
Sähköliitto yrittäisi laajen-
taa sopimusoikeuksiaan Me-
talliliiton kustannuksella.

Teknologiateollisuus ry

myös katkaisi yksipuolisesti
työehtosopimusneuvottelut
6.10.2009. Niitä on jatkettu
valtakunnansovittelijan joh-
dolla 12.10.

Sähköliitto on myös il-
moittanut viiden vuorokau-
den mittaisen työtaistelusta
19.10. klo 06.00 – 24.10. klo
06.00, jollei pääluottamus-
miesasiassa saada sitä ennen
aikaan sopua. Työpaikoil-
ta ovat poissa kaikki ne yli
2 000 Sähköliiton jäsentä,
jotka työskentelevät tekno-
logiateollisuudessa (Metal-
liteollisuuden sopimusala
013).

Liitto ja jäsenet
valmiina lakkoon
Kysymys pääluottamusmie-
hestä on teknologiateolli-

suuden sähköasentajille niin
tärkeä, että sitä ollaan val-
miita puolustamaan vaikka
työtaistelutoimin.

- Paikallinen sopiminen
lisääntyy työpaikoilla jatku-
vasti, eivätkä Metalliliiton
luottamusmiehet voi sopia
sähköalan ammattilaisten
asioita, Sähköliiton sekto-
ripäällikkö Keijo Rimmistö
sanoo.

Rimmistö myös ihmettelee
työantajapuolen neuvottelu-
asennetta:

- Nyt ei ole edes kysymys
rahasta vaan jo aiemmin
sovitusta menettelystä, joka
oli mukana 30.9.2009 asti
voimassa olleessa sopimuk-
sessa. Sitä rikottiin sopimuk-
sen voimassa ollessa ainakin
yhdessä alan yrityksessä. On

siis päivänselvää, että säh-
köasentajat eivät tule luo-
pumaan oikeudestaan omiin
luottamusmiehiin, Rimmistö
muistuttaa.

Koska alalla on siis voimas-
sa sopimukseton tila, ovat
kaikki työtaistelutoimet si-
ten täysin sallittuja. Sähkö-
liitto onkin valmis taistele-
maan pääluottamusmiesten-
sä puolesta niin kauan kuin

asian ratkaiseminen vaatii.

Lue lisää pääluottamusmie-
hestä, jonka toimintaoikeu-
det vietiin sopimuksen voi-
massa ollessa, sivu 6!

Seuraa myös nettisivuilta
www.sahkoliitto.fi tuoreim-
mat asiaa koskevat tiedot!"

Teknologiateollisuus perui aiemmat puheensa

Sähkön pääluottamusmiesten
asema uhattuna

STX Europen Turun telakalla lähes valmiiksi rakennettu loistoluokan
risteilyalus Oasis of the Seas ei valmistu ajoissa jos Teknologiateolli-
suus pakottaa Sähköliiton jäsenet suunniteltuun työtaisteluun.

P A A V O H O L I

!Sähköalojen am-
mattiliitto ry ja Toimihen-
kilöunioni ry julkistivat
12.10.2009 järjestöjen vä-
listä yhteistyötä koskevan
sopimuksen. Sähköliiton
hallituksen 2.10.2009 hy-

väksymällä sopimuksella
vahvistetaan erityisesti kum-
mankin liiton työehtosopi-
mustoimintaa. Yhteistyöllä
ylitetään myös merkittävä
järjestöraja, sillä Toimihen-
kilöunioni on STTK:n ja
Sähköliitto SAK:n jäsenliit-
to.

Samat työpaikat –
samat tavoitteet
Kahden päältä katsoen eri-
laisen liiton yhteistyön
pohjana on se tosiasia, että
kummankin liiton jäsenet
kuitenkin työskentelevät
kattavasti samoilla teollisuu-
den, rakentamisen ja palve-
lutuotannon työpaikoilla.
Sopimuksella pyritäänkin
ajamaan yhteisiä työehtoso-
pimusten tavoitteita ja neu-
vottelujen katketessa käyt-
tämään tarvittaessa yhdessä
myös järjestövoimaa.

- Sähköliitolla ja Toimi-
henkilöunionilla on erityi-
sesti energia-alalla pitkät
perinteet neuvotteluyhteis-
työstä, joka on koskenut niin
tietojen vaihtoa kuin yhtei-
siä sopimustavoitteitakin.
Sähköliiton puheenjohtaja
Martti Alakoski muistuttaa.

Liitot tekevät myös määrä-
tietoista yhteistyötä työeh-
tosopimuksia ja muuta edun-
valvontaa koskevissa kysy-
myksissä. Erityisesti työn-
antajien sopimusshoppailun
estäminen ja pyrkimykset
heikentää muillakin tavoin
jäsenten työehtoja ovat liit-
tojen yhteistyön tärkeimpiä
asioita.

- Teollisuuden Palkansaa-
jien puitteissa on toteutettu
edunvalvontayhteistyötä jo
lähes kahden vuosikymme-
nen ajan kaikki keskusjär-
jestörajat ylittäen. Yhteis-
työsopimuksella Sähköliiton
kanssa siirrymme astetta
syvemmälle. Muuttuvassa
maailmantaloudessa ammat-
tiliitot keskittävät edunval-
vontaansa järkevällä taval-
la. Olemme arvioineet, että
TU:n ja Sähköliiton syvempi

yhteistyö on viisasta ja jäse-
nistöä hyödyttävää, Toimi-
henkilöunionin puheenjoh-
taja Antti Rinne painottaa.

Kaksi itsenäistä
tehostaa toimintaa
Nyt solmitussa sopimuksessa
ei ole kysymys liittojen yh-
distämisestä tai edes löyhäs-
tä unionista, vaan kahden
itsenäisen ammattijärjestön
tekemästä järkevästä yhteis-
työstä.

- Sopimuksella varaudu-
taan ennen kaikkea työn-
antajapuolen uudelleenjär-
jestäytymisen mukanaan
tuomiin kovempiin otteisiin.
Haluamme rakentaa Sähkö-
liitolle lisää edunvalvonta-
vahvuutta ja mielestämme
Toimihenkilöunionin kans-
sa se onnistuu tällä hetkellä
parhaiten, Alakoski sanoo.

Edunvalvonnan lisäksi te-
hostavat Sähköliitto ja Toi-
mihenkilöunioni yhteistä
koulutusta ja kansainvälistä
toimintaa sekä sisäistä ja ul-
koista viestintää. Yhteistyön
piiriin voidaan tarvittaessa
liittää myös jäsenetuja ja eri-
laisia yhteisiä toimistojärjes-
telmiä.

- Sähköliiton jäsenet ovat
Toimihenkilöunionin jäsen-
ten tavoin hyvin koulutet-
tuja ja toimivat vaativissa
tehtävissä sähköalan ammat-
tilaisina. Monilla työpaikoil-
la onkin vaikea vetää rajaa
toimihenkilön ja asentajan
tekemän työn väliin. Olisi-
kin luonnollista, että liitto-
yhteistyön lisäksi nämä hen-
kilöstöryhmät tiivistäisivät
yhteistoimintaansa työpai-
koilla, Alakoski toivoo."

Yhteistä edunvalvontaa ilman järjestörajoja
Toimihenkilöunioni ja Sähköliitto yhteistyöhön

!Toimihenkilöunioni
ry on vuonna 2001 perus-
tettu ammattiliitto, jonka
jäsenet työskentelevät teol-
lisuuden ja palvelutuotan-
non asiantuntija-, esimies-,
ja toimihenkilötehtävissä.
STTK:hon kuuluvassa liitos-
sa on 120 000 jäsentä, 250
jäsenyhdistystä ja se solmii
46 työehtosopimusta. Lii-
ton suurimpia sopimusaloja
ovat teknologiateollisuus,

rakennusala, ict-ala, met-
säteollisuus, kemianteolli-
suus, elintarviketeollisuus ja
energia-ala. Liiton keskus-
toimisto sijaitsee Helsingissä
ja aluekeskukset yhdeksällä
eri paikkakunnalla. Liitto-
kokous on kerran neljässä
vuodessa, joka valitsee 61
jäsenisen valtuuston ja 18
jäsenisen hallituksen. Lii-
ton puheenjohtaja on Antti
Rinne."

Mikä on
Toimihenkilöunioni?

P A A V O H O L I

!Metalliliitto on uhan-
nut määrätä Maintpartner
Oy:ssä työskentelevät jä-
senensä lakkoon lokakuussa.
Yhtiössä on 1.10.2009 luki-

en noudatettu Sähköliiton
ja työnantajaliitto TIKLIn
välistä huolto- ja kunnos-
sapitopalveluiden työehto-
sopimusta. Sitä noudattaa
Maintpartnerissa kaikkiaan
780 työntekijää, joista 429
kuuluu Metalliliittoon ja

107 Sähköliittoon. Metalli-
liitto pyrkii lakolla painosta-
maan Maintpartneria vaih-
tamaan takaisin vanhaan
työehtosopimukseen.

Puheenjohtaja Riku Aal-
to Metalliliitosta väittää
sopimuksen heikentävän

työntekijöiden palkkoja.
Sähköliiton mielestä tämä
käsitys on väärä ja perustuu
siihen etteivät lakkopää-
töksen tehneet henkilöt ole
riittävästi tutustuneet huol-
to- ja kunnossapitopalve-
luiden työehtosopimuksen

sisältöön, saati verranneet
sen ehtoja teknologiateolli-
suuden työehtosopimuksen
sisältöön kokonaisuudes-
saan.

Sähköliitto kehottaa
Maintpartner Oy:n pal-
veluksessa työskenteleviä

jäseniään olemaan osallis-
tumatta Metalliliiton mah-
dollisesti toimeenpanemaan
lakkoon. Sillä ei ole Sähkö-
liiton tukea ja sähköliitto-
laisten osallistuminen lak-
koon olisi työrauhavelvolli-
suuden vastaista."

Metalliliitto uhkaa lakolla Sähköliiton työehtosopimusta
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M A R G I T N U R M I K O L U

!Olkiluodon ydinvoi-
malatyömaalla työskentelee
harvinaislaatuinen työnte-
kijä, joka kutsuu itseään tai-
vaalliseksi työsuojeluvaltuu-
tetuksi. Hän on pastori Sa-
kari Leppänen, joka on teh-
nyt työtä rakennustyömaan
työntekijöiden hyvinvoin-
nin ja henkisen työsuoje-
lun puolesta vuodesta 2006
alkaen. Leppänen kiertelee
työmaalla neljänä päivänä
viikossa työntekijöiden kes-
kuudessa keskustelemassa ja
auttamassa niitä, jotka apua
haluavat.

Eettisyyttä
työmaalle
- En tuputa mitään, mutta
olen paikalla ja kuuntelen,
jos apuani tarvitaan, Leppä-
nen sanoo.

Työpaikkapapilla tutki-
taan, miten kirkko voi olla
ihmisten apuna monikult-
tuurisella ja -uskontoisella
työmaalla.

- Tämä on 90 prosenttises-
ti Kirkkohallituksen projek-
ti, kymmenen prosenttia on
Eurajoen seurakunnan osuus.
Yhteistyötä tehdään lisäksi
paljon Eurajoen kunnan ja
Rauman ja Porin kaupunki-
en kanssa, Leppänen kertoo.

Ajatus tällaisesta toimin-
nasta lähti Eurajoen seura-
kunnan kirkkoherra Asko
Riihimäeltä, jotta niin suo-
malaisille kuin ulkomaalai-
sillekin työntekijöille tur-
vattaisiin yhtäläiset ja hyvät
olot. Monet ovat komennuk-
sella työmaalla ja kaukana
kotoa.

- Tarkoitus on tuoda eet-
tistä näkökantaa asioihin:
otetaan huomioon ihmisten
yleinen hyvinvointi ja jak-

saminen sekä aivan konk-
reettisena asiana esimerkiksi
asumisolosuhteet. Ja se, ettei
ihmisyys jää kaiken muun
jalkoihin, Leppänen huo-
mauttaa.

Olkiluodon työmaa on
Suomen suurin rakennus-
työmaa ja siellä työskente-
lee tällä hetkellä noin 4 000
työntekijää, joten työsarka ei
ole vähäinen.

Sama päämäärä
Ammattiyhdistysliikkeellä
ja kirkolla on yhteinen int-
ressi – ihmisten jaksaminen
työssä ja oikeudenmukaisuus
työssä ja työpaikalla.

- Kirkko ja ammattiliitot
toimivatkin hyvin yhteis-
työssä täällä meillä, Leppä-
nen toteaa.

Työmaalla kokoontuu vii-
koittain työmaatoimikunta,
johon kuuluu luottamusmie-
hiä, työsuojeluvaltuutettuja
ja liittojen yhdyshenkilöitä.
Sähköliiton edustajana työ-
maatoimikunnassa toimii
Länsi-Suomen alueasiamies
Mika Kantonen. Näissä pa-
lavereissa on mukana myös
Sakari Leppänen.

Yhteisenä asiana on muun
muassa huoli suomalaisen
työmiehen tai firman jäämi-
sestä kilpailussa halpatuon-
nin jalkoihin.

- Liitot auttavat ihmisiä
hyvin erilaisissa työvaikeuk-
sissa sekä turvaavat jäsen-
tensä taloudellista tilannetta

lomautusten ja irtisanomis-
ten yhteydessä, mutta myös
toisenlaista turvaverkkoa
tarvitaan. Jokaisella ihmisel-
lä pitää olla tukirakenteet,
joihin nojata eikä ihmisestä
saa tulla ydinjätettä, Leppä-
nen sanoo.

Hänen mukaansa joskus
tuntuu siltä, että ihmis-
ten sosiaalinen verkosto on
kuihtumassa.

- Individualismi on ongel-
ma niin täällä meillä kuin
muuallakin. Ei ihmistä ole
tarkoitettu olemaan yksin.
Ihmissuhteiden pitäisi olla
kunnossa, se on hyvän olon
perusta, Leppänen muistut-
taa.

Rahan ja vallan
takia burn-outeja
ja ihmiskäryä
Lama-aikana ihmisillä on
paljon monenlaisia huolia ja
ongelmia ja varsinkin monet
luottamushenkilöt ovat jak-
samisensa rajamailla.

Olkiluodon rakennustyö-
maan kääntyessä loppupuo-
lelle paine kasvaa työnteki-
jöiden keskuudessa. Huoli
työpaikasta ja elannosta on
monelle totista totta.

- Yhteydenottoja tulee
usein ja ihmiset kyselevät
hyvin monenlaisia asioita,
Leppänen kertoo.

Ei aina ratkaisua
ongelmaan
Hyvänä palautteena Leppä-

nen pitää sitä, että istuessaan
ruokapöydässä ihmiset tule-
vat juttelemaan. Esimerkiksi
jaksaminen työssä, ihmissuh-
deongelmat, läheisen kuole-
ma, päihdeongelmat ja raha-
huolet ovat asioita, joiden
vuoksi Leppäseen otetaan
yhteyttä ja pyydetään apua.

- Ei minulla ole aina mah-
dollisuutta ratkaista ongel-
maa, mutta ihmiset saavat
purkaa minulle vaikeuksiaan
ja ongelmiaan, Leppänen to-
teaa.

Jos kyse on taloudellisis-
ta asioista, hän yrittää luo-
da uutta näkökulmaa: mene
pankkiin ja kysele pidemmät
laina-ajat.

- Lähden vaikka pankkiin
mukaan antamaan neuvot-
telutukea kriisissä olevalle
joskus tunteetonta pankki-
laitosta vastaan, Leppänen
sanoo.

- Jos joku haluaa apua hen-
gellisissä kysymyksissä, oh-
jaan häntä hänen ratkaisuis-
saan ja voin rukoilla hänen
puolestaan. Se on monen
mielestä helpottavaa, Leppä-
nen toteaa.

Jos on kyse parisuhde- tai
päihdeongelmista, Leppänen
antaa kontakteja ja terapeut-
tien yhteystietoja.

- Puutun siis aivan konk-
reettisiin asioihin, Leppänen
painottaa.

Työmaa- ja ruokapöytä-
keskustelut porukalla ovat
Leppäsen mielestä mitä par-
hainta antia puolin ja toisin.
Hän toteaa, että niillä pääs-
tään hyvään alkuun tutustu-
misessa ja ne saattavat poikia
pyynnön henkilökohtaiselle
keskustelulle.

- Minulta tilataan aikoja
kahdenkeskiseen keskuste-
luun noin 20 kertaa vuodes-
sa. Näissä esille tulevat mitä
erilaisimmat asiat; niin sie-
lunhoidolliset kuin muutkin
asiat, Leppänen kertoo.

Papin puku
työhaalari
Sakari Leppänen huomaut-
taa, ettei usko pilaa ihmistä
ja haluaa sen omalla olemuk-
sellaan viestittää.

- Papin puku on minun
työhaalarini. Se, että pappi
näkyy työpaikalla, merkitsee,
että kirkko on jalkautunut
tänne ja pyrkii luomaan tur-
vallisuutta ihmisille. Meillä
on verkosto, jolla pystymme
auttamaan ihmisiä, Leppä-
nen selittää.

Hän toteaa, että työpaik-
kapapin virka on ollut hyvä
rytminvaihdos myös hänelle
itselleen.

Leppänen on aikaisemmin
työskennellyt vuosikausia ul-
komailla lähetystyössä ja us-
koo monikulttuurisen koke-
muksen auttaneen työpaik-
kapapin viran saamisessa.

- Sain myös yhteiskunnal-
lisen työn koulutusta täällä
Olkiluodossa. Olin nimit-
täin kuusi viikkoa töissä te-
linemiehenä – ja pomon mu-

kaan en ollutkaan mikään
huono telinemies, Leppänen
hymyilee leveästi.

Työ on avannut siis uutta
näkökulmaa myös Leppäsen
omaan elämään.

- Avautuminen kanavak-
si on hyvä asia. Haluan elää
ja nähdä todellista elämää ja
avautua elämälle ja ihmis-
kontakteille. Näin pystyn
olemaan avuksi ihmisten
huolissa. Enkä ole huolissa-
ni, vaikkei tililläni olisi kuin
vanhuuden vara, Leppänen
tuumaa.

Matala kynnys
lähestyä
Leppänen painottaa, että
häntä voi lähestyä missä asi-
assa hyvänsä ja koska tahan-
sa.

- Siellä missä ärräpäät rai-
kuvat, siellä on hyvä olla.
Eikä minulta tarvitse an-
teeksi pyydellä, Leppänen
naurahtaa.

Mika Kantonen on pasto-
rin kanssa samaa mieltä.

- Sakaria on niin helppo
lähestyä. Kynnys on tosi ma-
tala, Kantonen toteaa.

Lisätietoa:
www.sakarileppanen.fi

Olkiluodon taivaallinen
työsuojeluvaltuutettu

Viikottain kokooontuvassa työ-
maatoimikunnassa ovat mukana
myös pastori Sakari Leppänen ja
Sähköliiton alueasiamies Mika
Kantonen.

Papin puku on minun työhaalarini, Sakari Leppänen toteaa
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!Psykoterapeutti-
työnohjaaja Seija Leppänen
näkee työssään stressaan-
tuneita ihmisiä. Vastaanot-
totyönsä lisäksi hän kiertää
ympäri Suomea koulutta-
massa ja vetämässä erilaisia
projekteja yrityksissä. Hän
on nähnyt monien firmojen
saneeraustoimet ja ollut mu-
kana auttamassa työnteki-
jöitä ja luottamushenkilöitä
selviytymään työpaikan me-
nettämisen kriisistä.

- Joissakin yrityksissä on
hyvin valveutuneita johta-
jia, jotka ovat kutsuneet mi-
nut auttamaan jo siinä vai-
heessa, kun yt-neuvotteluita
suunnitellaan. Monissa pai-
koissa valitettavasti on kui-
tenkin niin, että avunpyyntö
tulee vasta sitten, kun tilan-
ne on jo päällä, Seija Leppä-
nen kertoo.

Hän toteaa myös, että
yrityksissä, missä on hyvää
johtajuutta, siellä myös työ-
terveyshuolto on hereillä ja
on selvittänyt yhteyskanavat
psykoterapiaan, mistä työn-
tekijät voivat hakea apua.

- Työterveyspuolella ei
mielestäni kuitenkaan aina
pidetä tarpeeksi huolta ih-
misten henkisestä puoles-
ta. Resurssit eivät riitä, eikä
aina ammattitaitokaan.
Työterveyshuollonhan pi-

täisi olla ennaltaehkäisevää
työtä, mutta nykyisin siellä
kuitenkin aika pääsääntöi-
sesti menee sairaanhoitoon.
On kuitenkin paljon hy-
viäkin työterveyspaikkoja,
joista minulle on soitettu ja
kerrottu, että nyt sillä ja sil-
lä firmalla on tällainen irti-
sanomistilanne, ja pyydetty
minua avuksi työntekijöille.
Se on toiminut oikein hyvin,
Leppänen kertoo.

Apua haetaan
enemmän kuin
ennen
Leppänen kertoo, että hänen
asiakkaistaan noin 60 pro-
senttia on miehiä.

- He tulevat pääsääntöises-
ti vastaanotolle oma-aloit-
teisesti, ilman että vaimot
olisivat pakottaneet. He ovat
lukeneet kirjan tai nähneet
TV-ohjelman, jossa on julki-
sesti kerrottu, että psykotera-
piasta on todella saatu apua.

Viime vuosina on Leppä-
sen mielestä selkeästi ollut
huomattavissa, että mitä
suurempi taloudellinen hy-
vinvointi on, sitä suurempi
on psyykkisen avun tarve.

- Pahoinvointi on lisäänty-
nyt ja varhaistunut. Tuntuu
siltä, että mitä enemmän ih-
misille on jäänyt käteen talo-
udellisesti ja aikataulullisesti,
sen enemmän on kuitenkin
pahoinvointia, Leppänen to-
teaa.

Hän puhuu viime lamasta
ja toteaa, että se teki hyvää-
kin.

- Ne perheet eheytyivät,
jotka oivalsivat lamasta myös
mahdollisuuden eivätkä jou-
tuneet stressin syövereihin
ja katkeroituneet. 90-luvun
laman aikaan tämä näkyi
selvästi psykiatrian kentässä,
Leppänen toteaa.

Stressin merkkejä
Aina ihmiset eivät kuiten-
kaan itse edes huomaa ole-
vansa stressissä ja tarvitse-
vansa apua.

- Jos ei itse huomaa, kave-
ri huomaa. Ihmisellä voi olla
univaikeuksia tai hän saattaa
valittaa ainaista väsymystä,
vaikka olisi nukkunut 12
tuntia. Yleensä stressin nä-
kee ihmisestä päältä. Hänel-
le syntyy niin sanottu vauh-
titauti: vauhti kiihtyy, ihmi-
nen tekee koko ajan jotain,
mutta ei saa mitään aikaisek-
si. Usein sitten vasta kriisi
opettaa, Leppänen selittää.
Hänen mukaansa miehet ja
naiset reagoivat stressiin ja
paineisiin eri tavalla.

- Karkeasti jaoteltuna
miesten yleisin stressin näky-
vyys on lisääntynyt ärtyvyys,
kun taas naisten näkyvin

piirre on jatkuva suorittami-
nen, kiltteys ja ainainen vä-
symys, Leppänen toteaa.

Tärkein asia stressin kou-
riin joutuneen auttamiseksi
on olla olemassa ja olla ”kor-

vana”. Kuunnella uudelleen
ja uudelleen samaa asiaa,
mikä toisen mieltä painaa.

- Läheiset eivät useinkaan
uskalla tuupata stressaantu-
nutta eteenpäin. Kannattai-

si kuitenkin olla rohkeampi,
koska monesti tilanne kään-
tyy niin, että vierellä kulki-
jalla on rankempaa kuin krii-
sin läpikävijällä, Leppänen
kehottaa."

Laman kourissa stressi lisääntyy

Tee kriisistä ystävä

!Kriisillä on selvät vai-
heet. Jokaista kriisiä seuraa
ensimmäisenä shokki.
• Shokkivaihe voi kestää
päiviä, viikkoja, kuukausia
riippuen kriisin asteesta.

- Mummon kahvikupin
särkeminen ja isän kuolema
aiheuttavat varmasti erias-
teisen shokkivaiheen, Lep-
pänen toteaa.

Tässä vaiheessa kaikki
puolustusmekanismit nosta-
vat päätään. Näitä ovat esi-
merkiksi kieltäminen, toi-
sen syyttäminen, tunteiden
torjuminen ja musta-valko
-ajattelu.

- Nämä defenssit on tar-
koitettu vain väliaikaiseen
käyttöön. Jos shokkivaihe
jatkuu pitkään, voivat ku-
vaan tulla erilaiset addiktiot

eli riippuvuudet, kuten esi-
merkiksi alkoholismi, Lep-
pänen selittää.

• Reaktiovaihe on hyvin
ratkaiseva.

Esimerkiksi irtisanomisen
yhteydessä eri ihmiset rea-
goivat eri tavoin.

- Voi tulla valtava uupu-
mus, tuskatiloja, paniikki-
kohtauksia ja aivan fyysis-
tä kipua: rintaa puristaa tai
tuntuu vanne pään ympä-
rillä. Joku voi alkaa ryyp-
päämään. Tässä vaiheessa
yleensä kaikki jää: harras-
tukset, yhteydenpito ystä-
viin – kaikki. Ja ihminen ei
voi tietää, miten reagoi. Ei
myöskään työnantaja tie-
dä, miten työntekijä reagoi,
Leppänen toteaa.

Työnantajilla pitäisi Lep-
päsen mielestä olla velvolli-
suus ohjata työntekijät avun
piiriin ja laki, joka määräisi
tämän.

- Kun irtisanomistieto tu-
lee, tulee shokki eikä ihmi-
nen osaa toimia ja hakea
apua. Työnantajan pitäisi
antaa vaikka kouraan lappu,
josta selviää, mistä irtisa-
nottu työntekijä voi hakea
konkreettista apua, Leppä-
nen vaatii.

Hän selittää, että juuri re-
aktiovaiheeseen pitäisi pääs-
tä läheisten puuttumaan.
Ihminen, joka käy läpi tätä
vaihetta, tarvitsee vain kor-
van, ei vastauksia.

- Ihminen on ikään kuin
vähän edesvastuuttomassa
tilassa. Tässä kohtaa myös

viha on oleellinen seikka.
Se pitää käydä läpi! Jos sitä
ei käy läpi, se sama aikai-
semman kriisin tuoma viha
nousee esiin seuraavan krii-
sin yhteydessä, Leppänen
painottaa.

• Korjaamisvaihe tuo mu-
kanaan uutta toivoa. Lep-
päsen mukaan reaktiovai-
heessa jääneet harrastukset
löydetään uudelleen.
- Jos on saanut edes jonkun-
laista apua reaktiovaiheessa,
tässä vaiheessa yleensä läh-
detään itse hakemaan apua.
Suurin osa ihmisistä pääsee
tähän eikä tarvitse potkua
persuuksiin, Leppänen ker-
too.

Tässä vaiheessa aletaan
miettiä, voisiko itse tehdä

jotakin ja todetaan tapahtu-
nut.
- Esimerkiksi, että minä olen
oikeasti jäänyt työttömäksi
tai isäni kuoli oikeasti eikä
tule takaisin. Tästä alkaa te-
rapia: hyväksytään tosiasiat
eikä enää kielletä niitä.

• Uusi suunta -vaiheessa
kriisin aiheuttanut asia saa
oman paikkansa ihmisen
psyykkeessä.

- Kriisin aiheuttama juttu
on koluttu eikä se satu enää.
Arpi jää, mutta se ei tee
enää kipeää. Siitä tulee uusi
voimavara, kun se on oikein
hoidettu. Tämä on toivon
näkökulma, Leppänen tote-
aa.

Esimerkkinä hän mainit-
see juuri työttömyyden.

- Työttömyys – kriisi – sen
läpikäyminen – ja löytyy esi-
merkiksi uusi ammatti.

Leppänen puhuu myös
kriisin aikana usein esiin-
tyvästä katkeruudesta ja
anteeksiannosta. Katke-
ruus on hänen mukaansa
valinta.

- Aina voi valita, antaako
anteeksi vai ei. Jos ei anna
anteeksi, jää ”pahantekijän”
vangiksi. Esimerkiksi irtisa-
nottu haukkuu ja haukkuu
työnantajaansa ja jää hänen
”vangikseen” eikä pysty jat-
kamaan elämäänsä normaa-
listi. Jos hän antaa anteek-
si ja menee asian yli, hän
voi jatkaa omaa elämäänsä,
Leppänen toteaa."

Kriisin vaiheet

- Läheiset voivat parhaiten aut-
taa olemalla "korvana". Tärkeää
on vain kuunnella, mikä toista
painaa, Seija Leppänen painot-
taa.
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!Äänekoskelaisella
hissiremonttityömaalla on
rauhallista. Kahden koke-
neen ammattimiehen yh-
teistyö pelaa ja homma ete-
nee ripeästi ilman suurempia
neuvotteluja.

Sähköliittoon kuuluva no-
kialainen sähköasentaja ja
pääluottamusmies Heikki
Peltonen on asennustöissä
Metalliliittoon kuuluvan,
Riihimäellä asuvan asenta-
jakollegansa Petri Niemen
kanssa 60-luvun kerrostalos-
sa, jonka vanha hissi vaihde-
taan Koneen uuteen malliin.
Sulassa sovussa työskentele-
vistä miehistä ei arvaisi, että
miesten työnantaja ja taus-
taliitot ovat ajautuneet pe-
riaatteellisesti merkittävään
rajariitaan.

Töitä punaisen
kirjan ehdoilla
Kone-Hissit Oy on kiistä-
nyt Peltosen oikeuden olla
Sähköliittoon kuuluvien
asentajien pääluottamus-
miehenä samoin periaattein,
kuin Metalliliiton pääluot-
tamusmies, vaikka työehto-
sopimuksen mukaan asian

pitäisi olla näin. Yhtiössä on
ollut eri liittoihin kuuluvia
sähköasentajia ainakin siitä
asti, kun yrityskaupan myötä
Tampereen Hissityön sähkö-
liittolaiset asentajat tulivat
Koneen palvelukseen.

- Meillä on nykyään noin
250 Metalliliittoon kuulu-
vaa asentajaa, jotka tekevät
myös sähkötöitä. Sähköliit-
toon kuuluvia lienee tätä
nykyä 25. Voimassa olleen
työehtosopimuksen mukaan
meillä on oikeus omaan luot-
tamusmieheen, jollaiseksi
työhuonekuntani on minut
valinnut, Peltonen kertoo
ja ihmettelee työnantajan
työehtosopimuksen vastaista
toimintaa.

Peltonen kertoo, että pe-
rustyöehdot ovat kaikille sa-
mat, mutta sähköliittolaisiin
sovelletaan Sähköliiton ja
Teknologiateollisuuden sol-
mimaan työehtosopimusta,
niin sanottua Sähköliiton
punaista kirjaa. Se sisältää
useita esimerkiksi sähkötyö-
turvallisuuteen liittyviä tar-
kennuksia ja parannuksia.

”Minua ei
tavallaan ole!”
Kaksi ja puoli vuotta Kone-
Hisseillä työskennelleen

Heikki Peltosen luottamus-
miesilmoitus tuli voimaan jo
tammikuussa.

Peltonen kertoo rauhalli-
sesti, että työnantaja sallii
kyllä hänen hoitavan luot-
tamuspestiään, jos hän tekee
sen omalla ajallaan. Myös-
kään luottamusmiehelle
kuuluvaa kuukausikorvausta
ei makseta.

- Minua ei tavallaan ole
olemassa, Peltonen naurah-
taa.

Hän arvelee, että asiasta
on tullut periaatteellinen, ja
että käsky menettelytavoista
on tullut ylemmältä taholta.

- Työnantaja varmaan ha-
luaa, että liittyisimme kaikki
Metalliliittoon, mutta meille
pitkään Sähköliiton jäseninä
olleille se ei käy. Sähköalan
töissä pitää käyttää punaista
kirjaa, Peltonen tuumii.

Hän vakuuttaa, että työ-
tekijöiden kesken ei ole ris-
tiriitoja. Sähköliittolaiset
ja metalliliittolaiset tekevät
töitä ritirinnan toistensa am-
mattitaitoa kunnioittaen.

- Samaa työtä tehdään ja
meininki on hyvä. Työt su-
juvat ja porukalla mietitään,
jos tulee ongelmia.

Valtakunnan-
sovittelijan
pakeille?
Puolustaakseen luottamus-
miestensä oikeuksia Sähkö-
liiton metalliteollisuudessa
työskentelevät jäsenet ovat
jo järjestäneet mielenilmaus-
päivän lähes 2 800 sähkö-
asentajan voimalla. Ellei
asiassa päästä Sähköliittoa
tyydyttävään tulokseen, so-
pimusalalla 013 saattaa olla
tulossa laajempiakin työtais-
teluita.

Liitto on jo ilmoittanut
viikon mittaisesta työnseisa-
uksesta alkaen 19. lokakuuta,
ellei asiassa sitä ennen pääs-
tä sopuun. Sähköliiton julis-
taman työtaistelu-uhan joh-
dosta Teknologiateollisuus
ry on myös perunut aiemmin
sovitun tes-neuvottelun. Ti-
lanne johtaa todennäköises-
ti siihen, että seuraavat neu-
vottelut käydään valtakun-
nansovittelijan johdolla."

Luottamusmies
myrskyn silmässä

– Olen erittäin tyytyväinen Sähkö-
liiton toimintaan, eikä minulla ole
syytä vaihtaa liittoa, luottamus-
miesoikeuksiaan peräävä Heikki
Peltonen vakuuttaa asennusko-
mennuksellaan Äänekoskella.

" M I N U A E I T A V A L L A A N O L E O L E M A S S A . . . "
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!Vaikka talous tulee hal-
litsemaan edustajiston mar-
raskuista kokousta, on asia-
listalla toki muitakin asioita.

Dramaattisin niistä on tie-
tenkin kolmen ammattiosas-
ton, Tampere 011, Kainuu
040 ja Helsinki 049, esitys
liiton hallituksen jäsenten ja
edustajiston puheenjohtaji-
en luottamuksen mittaami-
sesta kokouksessa. Käytän-
nössä se merkitsee epäluotta-
muslausetta nykyjohdolle.

Toiminnan takana on
kahteen osaan hajonneen
vähemmistöryhmä Yhteis-
työryhmä 2000 ry:n enem-
mistö, joka Matti Ahokkaan

johdolla marssi ulos vuoden
2008 edustajistosta juuri en-
nen TEAM äänestystä. Pai-
kalle jäi kuusi vähemmis-
töryhmään kuuluvaa. Tällä
”kolmannella ryhmällä” on
tällä hetkellä liiton hallituk-
sessa yksi edustaja, Petri Ro-
senberg Turusta.

Lisää mielenkiintoa asiaan
tuo se, että vähemmistöryh-
mä on tässä välissä muutta-
nut nimensä. Yhteistyöryh-
mä 2000 ry on siis nykyisin
Sähköistenalojen Ammat-
tilaiset ja ryhmän johtajana
toimii liiton talotekniikka-
alan työehtoasiamies Hannu
Luukkonen.

Liittojohdon vaihtuminen
on hyvin epätodennäköistä,
mutta jos vähemmistö saa

riittävästi kannatusta, voi
se kostoksi torpedoida lii-
ton säästöhankkeen. Näin
voi hyvinkin käydä, sillä
epäluottamuslauseen takana
olevat, 049:n entinen pu-
heenjohtaja Matti Ranta-
nen ja liittosihteeriäänestyk-
sen Timo Punkille hävinnyt
049:n Matti Ahokas, halua-
vat epäilemättä revanssia.

Kävi edustajistossa kuin-
ka hyvänsä, niin suotavaa
olisi, että omia vaihtoehto-
jaan tarjoavat perustelisivat
hankkeistaan tulevat hyödyt
ja kertoisivat jo etukäteen
kuka olisi sopiva liittoa joh-
tamaan ja kuinka liiton bud-
jettiasiat voitaisiin ratkais-
ta.#

"Kommentti
Kaatuuko budjettisopu
luottamusäänestykseen?

!Lähinnä työttömyyden
kasvusta johtuva kokonais-
säästötarve vuonna 2010 on
550 000 euroa. Siitä 200 000
euroa katetaan liiton toimin-
taa kohdistuvilla säästöillä ja
350 000 euroa lähinnä osas-
topalautetta pienentämällä.

Suurimmat
säästökohteet
vuonna 2010:
• 50- ja 60-vuotta täyttävien
jäsenten merkkipäivälahjas-
ta luopuminen -90 000 €

• sopimusalojen toiminnan
(koulutuksen ja seminaari-
en) suhteuttaminen kunkin
alan jäsenmäärään -42 500 €

• vaaliryhmien toimintara-
hoista luopuminen -32 000 €

• lehtitilausten vähentämi-
nen (mukaan lukien jäsenet
ja liitto, erityisesti Palkka-
työläinen ja Arvo, jotka
muuttuvat tilausperusteisik-
si) -20 000 €

• eläkeläistoiminnan supis-
taminen -11 000 €

Toimintaan
kohdistuvat
muut lisäsäästöt:
• ulkopuolisten palveluiden
laajempi kilpailutus (sisäl-
täen muun muassa paino-
tuotteet ja niiden jakelun,
kiinteistöjen huoltopalvelut,

kurssijärjestelyt, kuten hotel-
lit yms.)
• liiton kaikkien toiminto-
jen läpikäynti kustannus-
tietoisuutta korostamal-
la (sisältäen muun muassa
matkustamisen, Sähköliiton
jäsenmaksut muille järjes-
töille sekä kansainvälisen
toiminnan)
• pitkällä tähtäimellä tapah-
tuva henkilöstökustannusten
säästäminen eli eläköityvi-
en työntekijöiden tilalle ei
palkattaisi uusia henkilöitä
vaan vapautuvat työpaikat
täytettäisiin liiton sisäisen
osaamiskartoituksen kaut-
ta.#

Näin liitto säästää

P A A V O H O L I

!Tampereella 6.-7.11.
kokoontuva Sähköliiton
edustajisto joutuu tällä ker-
taa keskittymään liiton talo-
uteen. Sähköliiton jäsenten
työttömyys on noussut 9,4
prosenttiin, mikä vähentää
vuoden 2010 jäsenmaksutu-
loja yli 400 000 euroa nor-
maalivuoteen verrattuna,
jolloin työttömyys on yleen-
sä noin viiden prosentin ta-
solla.

Liiton hallitus päätti kui-
tenkin esittää jäsenmak-
sun pitämistä nykyisessä 1,4
prosentissa, sillä edustajisto
on aiemmin linjannut ta-
voitteeksi jopa jäsenmaksun
alentamisen.

Keinot talouden tasapai-
nottamiseen ovat siten var-
sin rajalliset ja edustajisto
joutuu tutkimaan tilannetta
perusteellisesti.

Talouden oikaisun
hankala yhtälö
Liiton talousyhtälön muut-
tujat ovat varsin yksinkertai-
set, mikä ei kuitenkaan tee
päätöksentekoa yhtään sen
helpommaksi.

Kokonais jäsenmaksun
määrä on 1,4 prosenttia jäse-
nen bruttotuloista. Se ei ole
ammattiliittojen alimpia lu-
kuja, mutta kuitenkin täysin
vertailukelpoinen useimpien
liittojen kanssa.

Liiton osuus kokonaisjä-
senmaksusta on ollut 0,9,
ammattiosastojen 0,2, työ-

taistelukassan 0,05 ja työttö-
myyskassan 0,25 prosenttia.

Työttömyyden kasvun
myötä joudutaan kassan
osuutta kasvattamaan aina-
kin 0,35:een. Tämä hallituk-
sen tekemän esitys perustuu
työttömyyskassan tekemään
työttömyyden kasvuennus-
teeseen. Lopullisen luvun
vahvistaa Finanssivalvonta-
virasto ja liitolla ei ole pää-
tökseen mitään sananvaltaa.

Jos jäsenmaksua ei nosteta,
joudutaan sen muita osia si-
ten vääjäämättä laskemaan.

Muutoksia vain
3/4 enemmistöllä
Hallituksen esityksen mu-
kaan vuonna 2010 liiton
osuus olisi 0,85 (ennen 0,9),
ammattiosastojen 0,15 (en-
nen 0,20), työtaistelukas-
sa 0,05 (ennen sama 0,05),
työttömyyskassan 0,35 (en-
nen 0,25) ja yhteensä siis 1,4
prosenttia. Tässä yhteydessä
myös työtaistelukassan osuus
siirrettäisiin ensi vuonna
poikkeuksellisesti liitolle.

Koska liiton ja ammatti-
osastojen osuusjakaumat on
kirjattu liiton sääntöihin,
vaativat edellä mainitut
muutokset ¾ enemmistön
edustajistossa. Eri vaaliryh-
mien edustajien on siis olta-
va hyvin yksimielisiä, mikäli
aikovat toteuttaa budjet-
tisäästöt ehdotetulla tavalla.

Jos edustajisto ei hyväksy
ammattiosastoille menevän
jäsenmaksuosuuden leikka-
usta, ei liiton osuus riitä kat-
tamaan toimintaa ja liitto

tekee vuoden 2010 budjetti-
kaudella 350 000 euron tap-
pion.

Siinä tapauksessa edusta-
jiston on kerrottava millä
vaje katetaan: supistetaanko
liiton toimintaa, johon on
jo muutenkin kohdistettu
suuria säästöjä, vai korote-
taanko jäsenmaksua? Jäsen-
maksun korottamiseen riit-
tää liiton sääntöjen mukaan
edustajiston yksinkertainen
enemmistö.

Toimintaan
säästöjä
joka tapauksessa
Tekipä edustajisto millai-
sia päätöksiä hyvänsä, jou-
tuu liitto joka tapauksessa
säästämään vuonna 2010
merkittäviä summia. Vuo-
den 2010 budjettiesitys on
siten 6 437 000,00 euroa eli
200 000 euroa edellisvuotta
pienempi.

Leikkauksia on linjannut
muun muassa kenttäjäsenis-
tä koostunut säästötyöryh-
mä. Siihen kuuluivat Reijo
Mölsä, (Edunvalvonnan-
tekijät), Markku Arvola
(Sähköistenalojen ammatti-
laiset) Petri Rosenberg (ns.
kolmas ryhmä). Sen tekemät
esitykset mukaan lukien on
tulevan vuoden budjetissa
kuluja vähennetty vuoteen
2009 verrattuna siis maini-
tut 200 000 euroa.

Aiempina vuosina on ali-
jäämäistä budjettia kyetty
tukemaan liiton sijoitustuo-
toilla, mutta taloustaantu-
man vuoksi tämä mahdolli-

suus on jatkossa hyvin epä-
varmalla pohjalla.

Vuonna 2008 budjetin
alijäämä oli 55 000 euroa
ja vuoden 2009 budjetti
laadittiin tasapainoiseksi.
Työttömyyden aiheuttama
jäsenmaksutulojen vähene-
minen tulee kuitenkin ai-
heuttamaan budjettiin jopa
300 000 euron alijäämän.#

Edustajisto joutuu miettimään säästöjä

Työttömyys pisti
liiton talouden uusiksi
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!Palkkaturvajärjes-
telmä turvaa työntekijän
työsuhteesta johtuvien saa-
tavien maksamisen työnan-
tajan konkurssin tai muun
maksukyvyttömyyden varal-
ta.

Palkkaturvana voidaan
maksaa kaikkia työsuhtees-
ta johtuvia saatavia, jotka
työnantaja olisi velvollinen
työntekijälleen maksamaan.

Näitä ovat varsinaisen
palkan lisäksi muun muassa
lomapalkka, lomakorvaus,
lomaltapaluuraha, irtisano-
misajan palkka, odotusajan
palkka, työkalukorvaus,
matkakulujen korvaus, päi-
väraha ja työsuhteeseen pe-
rustuva vahingonkorvaus.

Palkkaturvan enimmäis-
määrä yhtä työntekijää koh-
den samalle työnantajalle
tehdyn työn perusteella on
15 200 euroa.

Palkkaturvana
vain riidattomat
saatavat
Palkkaturvana voidaan mak-
saa vain selviä ja riidatto-
mia saatavia. Jos työnanta-
ja riitauttaa palkkaturvana
haetun saatavan, eikä sen
oikeellisuutta pystytä palk-
katurvamenettelyssä selvit-
tämään, saatavaa ei voida

palkkaturvana maksaa, en-
nen kuin sen määrä ja perus-
te on ratkaistu lainvoimai-
sella tuomiolla.

Apuna alue- ja työ-
ehtoasiamiehet
Palkkaturvahakemus täyte-
tään liiton alue- tai keskus-
toimistossa.

- Sähköliitto on hoitanut
asian niin, että jäsen voi tul-
la murheineen oman alueen-
sa alueasiamiehen tai kes-
kustoimistossa työehtoasia-
miesten puheille ja yhdessä
käymme läpi hakijan perus-
tiedot ja palkkasaatavat ja
täytämme palkkaturvahake-
muksen, alueasiamies Mika
Kantonen Länsi-Suomen
aluetoimistosta kertoo.

Jäsen allekirjoittaa valta-
kirjan ja siirtokirjan alue-
asiamiehelle tai työehto-
asiamiehelle, ja Sähköliitto
hakee palkkaturvaa TE-kes-
kukselta. Jäsentä ei siis passi-
teta yksinään TE-keskukseen
täyttämään hakemusta, vaan
asia hoidetaan liitossa hänen
kanssaan.

Palkkaturvahakemus toi-
mitetaan liitosta johonkin
TE-keskukseen, jossa selvite-
tään työnantajan kotipaikan
TE-keskus.

- Palkkaturvahakemus kä-
sitellään työnantajan koti-
paikan TE-keskuksessa ja
siellä tehdään myös päätös,
Kantonen selittää.

Hakemus tehtävä
kolmen kuukauden
aikana
Palkkaturvahakemus on
tehtävä kolmen kuukauden
kuluessa saatavien eräänty-
misestä. Jos hakemusta ei
ole tehty määräajassa, ei saa-
tavaa voida palkkaturvana
maksaa.

- Valitettavan usein käy
niin, että jäsenet ottavat
yhteyttä palkkaturva-asiassa
aivan viime tingassa ja ha-
kemuksen tekemisen kans-
sa tulee sitten kiire, jotta se
saataisiin tehtyä määräajassa,
Kantonen harmittelee.

Hän toteaa, että monet
odottavat liian sinisilmäises-
ti palkkojen rapsahtavan ti-
lille ja näin kolmen kuukau-
den määräaika hakemuksen
tekemiseksi umpeutuu.

- Jos hakemusta ei tehdä
määräaikaan mennessä, ei
ole muuta mahdollisuutta
kuin hakea rahoja oikeus-
teitse – ja se on pitkä tie. Ja
jos konkurssipesällä ei ole
mistä maksaa, jäävät rahat
saamatta, Kantonen muis-
tuttaa.

Enimmäismäärä
15 200 euroa
Kolmen kuukauden haku-
ajan lisäksi tärkeä seikka on
huomata myös palkkaturvan
enimmäismäärä. Sähköliiton
keskustoimiston talotekniik-
kapuolen työehtoasiamies
Hannu Luukkonen koros-

taa, ettei kannata jäädä iki-
ajoiksi odottelemaan palk-
kojaan.

- Palkat ja muut saatavat
pitää pyrkiä saamaan ulos
kohtuullisessa ajassa eikä an-
taa saatavien kasvaa suhteet-
toman suuriksi.

On käynyt niinkin, että
kokonaan saamatta on jää-
nyt tuhansia euroja.

- Eräässä tapauksessa hen-
kilö sai palkkaturvana enim-
mäismäärän eli 15 200 euroa,
mutta melkoinen summa jäi
saamatta yli 20 000 euron

maksamattomista palkoista,
Luukkonen harmittelee.

Palkkaturvan maksimi-
määrän, 15 200 euron yli
menevät palkkasaatavat ovat
myöhemmin konkurssipesäs-
tä valvottavia saatavia, mut-
ta valitettavan usein kon-

Hakemus kolmen kuukauden kuluessa

Palkkaturvajärjestelmä
varmistaa selustasi

Työsuhde
Palkkaturvaa maksetaan vain työsuhteisille työntekijöille.
Työsuhde on kyseessä silloin, kun työntekijä tekee työtä
työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena
palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Työnantajan maksukyvyttömyys
Palkkaturvan saamisen edellytyksenä on työnantajan mak-
sukyvyttömyys. Tällainen tilanne on muun muassa, kun:
• työnantaja on asetettu konkurssiin
• työnantaja ei pysty maksamaan ulosotossa olevia velko-
jaan
• työnantaja on laiminlyönyt ajallaan tilittää ennakonpi-
dätykset tai maksaa työnantajamaksut
• työnantajan maksukyvyttömyys on muutoin palkkatur-
vaviranomaisen selvästi todettavissa

Palkkaturvan hakijan ei tarvitse esittää selvitystä työnan-
tajan maksukyvyttömyydestä, vaan sen tutkii palkkaturva-
viranomainen.

Palkkaturvana maksettavat saatavat
Palkkaturvana voidaan maksaa kaikki sellaiset työsuhteesta
johtuvat saatavat, jotka työnantaja olisi velvollinen työnte-
kijälleen maksamaan.

Palkkaturvana voidaan maksaa seuraavia saatavia:
• varsinainen palkka (kuukausi-, tunti-, urakka-
tai provisiopalkka)
• lomapalkka ja -korvaus
• lomaltapaluuraha/lomaraha
• työajan lyhennyskorvaus (pekkaspäivät)
• irtisanomisajan palkka
• odotusajan palkka
• työkalu- ja matkakorvaus
• päivärahat
• työsuhteeseen perustuva vahingonkorvaus
• työaikapankkisaatava

Luettelo ei ole täydellinen. Muiden saatavien osalta
maksamisen edellytykset ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Hakeminen ja hakemuksen käsittely
Palkkaturvan hakijana voi olla
• työntekijä
• työntekijäjärjestö, jolle työntekijä on siirtänyt
saatavansa perittäväksi
• työnantajan ollessa konkurssissa myös konkurssipesä

Maksaminen ja ennakonpidätys
Palkkaturva maksetaan pankkitilille viikon kuluessa pää-
töksen antamisesta. Palkkaturvana maksettavista saatavis-
ta toimitetaan ennakonpidätys, joka on 5 000 euroon asti
30 prosenttia ja sen ylittävältä osalta 50 prosenttia. Lisäksi
palkkaturvana maksettavasta määrästä vähennetään työn-
tekijän eläkemaksu ja työttömyysvakuutusmaksu.

Palkkaturvan saamisen edellytykset

- J O S H A K E M U S T A E I O L E

T E H T Y K O L M E N K U U K A U D E N

M Ä Ä R Ä A J A S S A , E I S A AT A V A A

V O I D A P A L K K AT U R V A N A

M A K S A A , M I K A K A N T O N E N

M U I S T U T T A A .
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Vuosi milj. €/vuosi Palkkaturvaa Päätöksen
saaneita saaneita

työnantajia
2007 16,5 5 023 2 098
2008 24 7 714 2 243
2009 24,7 6 483 2 141
(15.9. asti)

kurssipesällä ei ole varoja,
mistä maksaa ja rahat jäävät
saamatta.

- Kannattaa siis ehdot-
tomasti muistaa, että kun
urakkatyömaan loppulas-
kelmasta on päästy työnan-
tajan ja työntekijän välillä
sopimukseen ja loppupoh-
jat erääntyvät maksettavak-
si, niin kolmen kuukauden
vanhenemisaika alkaa kulua
ajankohdasta eteenpäin. Si-
nisilmäinen ei siis kannata
olla, kun omista rahoista on
kysymys, Luukkonen painot-
taa.

Palkkaturva
hakemuksesta
ilmoitettava
kassalle
Mikäli jäsen hakee työttö-
myyskassalta ansioon suh-
teutettua työttömyyspäivä-
rahaa ja palkkaturvahake-
muksen käsittely on kesken,
työttömyyskassa määrittelee
työttömyyspäivärahan haki-
jalle jo maksettujen palkko-
jen perusteella. Palkkaturva-
hakemuksesta tulee kuiten-
kin ilmoittaa työttömyyskas-
salle.

Kun hakija on saanut palk-
katurvapäätöksen, hänen tu-
lee lähettää kopio siitä työt-
tömyyskassalle, jotta kassa

voi oikaista työttömyyspäi-
värahan suuruuden.

Sähköliitossa
tänä vuonna
10 päätöstä
Syyskuun loppuun mennessä
Sähköliittoon oli tullut kym-
menen palkkaturvapäätöstä.
Niistä palkkaturvaa oli mak-

settu viidessä tapauksessa,
yhteensä 34 408,22 euroa,
kaksi hakemusta oli peruttu,
kaksi oli hylätty työnantajan
kiistämisen vuoksi ja yhdessä
tapauksessa käräjäoikeus hyl-
käsi hakijoiden kanteen.

- Vaikka taantuma on
jatkunut jo jonkun aikaa,
konkurssit ovat vielä olleet

hyvin maltillisessa mallissa.
Nyt näyttää kuitenkin siltä,
että konkurssien määrä saat-
taa talven ja kevään aikana
lisääntyä. Heikentyneet ta-
loussuhdanteet lisäävät myös
palkkaturvan tarvetta, Mika
Kantonen toteaa.

Palkkaturva
seuraa
talouden tilaa
Työ- ja elinkeinoministeriön
ylitarkastaja Nico Steinerin
mukaan palkkaturva korreloi
hyvin yleistä talouden tilaa
ja konkurssien määrää.

- Vuonna 2007 palkkatur-
vaa maksettiin 16,5 miljoo-
naa euroa. Viime vuonna
summa ponnahti 24 miljoo-
naan euroon ja tänä vuonna
syyskuun puoliväliin men-
nessä on jo maksettu 24,7
miljoonaa euroa, Steiner
kertoo.

Palkkaturvan tämän vuo-
den määrärahaan jouduttiin
hakemaan ylityslupaa, koska
arvioitu summa ei olisi riittä-
nyt. Nyt palkkaturvan tämän
vuoden arviomääräraha on
41 miljoonaa euroa.

- Jos hakemusten määrä
olisi kasvanut alkuvuoden
tahdilla, koko vuoden sum-
ma olisi ollut noin 36 mil-
joonaa euroa, mutta pitää
varautua myös suuriin kon-
kursseihin. Tästä syystä ”pus-
kurirahaa” on noin 5 miljoo-
naa euroa, Steiner toteaa.

1990-luvun lamaan verrat-
tuna määrät ovat kuitenkin
vielä pieniä.

- Huippuvuonna 1992
palkkaturvaa maksettiin pe-
räti 96 miljoonaa euroa.

Käsittelyajoissa
suuria eroa
Tämän vuoden keskimää-
räinen hakemusten käsitte-
lyaika on 44 päivää, mutta
Steinerin mukaan siinä on
tilastollista harhaa.

- Käsittelyajoissa on suuria
eroja. Konkurssipesän haki-
essa palkkaturvaa työnteki-
jöille, käsittely tapahtuu alle
parissa viikossa. Tavallisen
hakemuksen käsittelyaika on
noin 3-4 kuukautta, mutta

niissäkin on tapauskohtaisia
ja alueellisia eroja, Steiner
sanoo.

Eniten aikaa menee yleen-
sä kuulemismenettelyyn.

- Työnantajaa kuullaan
ennen palkkaturvapäätök-
sen antamista, myöntääkö
hän vai kieltääkö hän haetut
palkkasaatavat, Steiner ker-
too. <

Palkat ja muut saatavat pitää
pyrkiä saamaan ulos kohtuulli
sessa ajassa, Hannu Luukonen
korostaa.

www.turva.fi
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!Loviisan ydinvoimalas-
sa työskentelevät Esko Ris-
sanen, 41 ja Tuomas Fors-
ström, 29 tulivat Sähköliiton
järjestämään syysseminaariin
Tampereelle päivittämään

tietojaan ajankohtaisista
asioista ja tapaamaan muita
alalla työskenteleviä, joita
saapuikin paikalle yli 40.

- Sattui sopivasti vapaa vii-
konloppu, enkä ole aiemmin
ollut vastaavalla kurssilla,
Rissanen perusteli koulutuk-
seen tuloaan.

Prosessinhoitaja Rissanen
ja prosessinkäyttäjä Fors-
ström saivat kaksipäiväisen
koulutustilaisuuden aikana

rautaisannoksen työsopi-
mustietoa, työlainsäädän-
nöstä erimielisyysasioiden
käsittelyyn ja TES:in kehit-
tämisestä työeläkkeiden ker-
tymiseen.

Vakavaraisen Loviisan voi-
malan pojille valkeni myös,
että taloudellinen taantuma

tuntuu konkreettisesti mo-
nien ammattitoverien lom-
pakossa, sillä niin monet
kertoivat työpaikkojensa lo-
mautuksista ja irtisanomisis-
ta.

Tietoa omista
oikeuksista
- TES on luettu ja ollaan aika
hyvin perillä omista oikeuk-
sista työpaikalla, kaverukset
vakuuttivat, mutta arvelivat

saavansa kurssilta uuttakin
tietoa.

Tuomas Forsströmillä on
takanaan pari vuotta Lovii-
san ydinvoimalaitoksella,
mutta lähes yhdeksän vuot-
ta paperiteollisuudessa. Lo-
petettu Voikkaa pätevöitti
nuoren asentajan, niin että

uusi työ voimalassa ei ole
tuntunut missään vaiheessa
vaikealta, vaikka byrokratiaa
onkin tuntuvasti enemmän
kuin paperitehtaan leivissä.

Työeläke
kiinnosti monia
Vaikka eläkeasiat eivät nuor-
ta Forsströmiä jaksaneet vie-
lä kiinnostaa, moni muu
kurssilainen kuunteli tarkas-
ti, kun Telan tiedottaja Jar-
mo Kallio muistutti, että 20
prosenttia palkasta menee
eläkemaksuihin.

- Kenen kanssa muuten
neuvotellaan eläkejärjestel-
mien tulevaisuudesta, kun ei
ole TUPOa!

Puheenjohtaja Martti
Alakoski kertoi kurssilaisille
Sähköliiton ajankohtaisista

asioista, työehtosopimustoi-
minnasta ja liiton säästökuu-
rista.

- Tavoite on, että toiminta
on tehokasta ja taloudellista.
Tarkoitus on pitää jäsenmak-
su kurissa.

Koulutuspäivistä vastan-
nut sektoripäällikkö Sauli
Väntti näki tämänhetkisistä
uutisista huolimatta alan tu-
levaisuuden valoisana.

- Lähivuosina alalla on
potentiaalisia kasvumahdol-
lisuuksia. Sopimusalojen yh-
distäminen luo mahdollisuu-
den jäsenmäärän kasvuun.

Myös liiton lakimies Tero
Heiniluoma ja työehtoasia-
mies Markku Vuoti opasti-
vat kurssilaisia."

TES, työeläke
ja säästölinja
puhuttivat

Energia-, tietoliikenne- ja verkostoala koolla Tampereella

Harri Pohjalainen,
Empower, Pori
- Meillä pyörivät kahdek-
san päivän lomautukset ai-
nakin vuoden loppuun asti.

Raimo Sopanen,
Relacom, Kuopio
- Yhtiöstä on irtisanottu yli
400 työntekijää, meidän
alueelta 37.

Markku Tupila,
Proma-palvelut, Seinäjoki
- Meiltä jää paljon eläk-
keelle, mutta ketään ei
palkata sijalle.

Bodil Eklund,
Oma sijaisuuspalvelu,
Pietarsaari
- Työt loppuivat, oli ryhdyt-
tävä yrittäjäksi. Liiton jäse-
nyyden haluaisin pitää!

Pami Harju,
Eltel, Vantaa
- Relacomilta tuli potkut,
nyt olen oppisopimuskou-
lutuksessa verkostopuo-
lella.

Boris Tjurin,
Eltel, Järvenpää
- Kun työt ovat vähenty-
neet, olisi hyvä aika jäädä
osa-aikaeläkkeelle. Tutkin
asiaa...

Mitä kuuluu työpaikoille?

- Kiinnostavaa tietoa, joskin eläkeasiat tuntuvat vielä aika kaukaisilta, Esko Rissanen ja Tuomas Forsström
arvioivat koulutuksen antia Lapinniemen kylpylän aulassa.

- Tarkoitus on yhdistää energia- ja tietoliikennealojen työehtosopi-
mukset, sektoripäällikkö Sauli Väntti (oikealla) vakuutti. Jussi Kuusela
(vasemmalla) ja Mauri Linna kannattivat ajatusta.

- Suuret ikäluokat eläköityvät
noin kymmenessä vuodessa. Mis-
tä sitten löydetään työlle tekijöi-
tä, kysyy Telan tiedottaja Jarmo
Kallio.
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4Työehtosopimus-
neuvottelut ovat käyn
nistyneet Sähköliiton eri
sopimusaloilla.

Teknologiateollisuus ry:n
kanssa neuvottelut ovat al
kaneet myrskyn merkeissä
koskien metalliteollisuudes
sa työskenteleviä sähköalan
ammattilaisia sopimusalalla
013. Teknologiateollisuus
katkaisi yksipuolisesti käytä
vät neuvottelut. Seuraavak
si asiaa jo ratkottiinkin val
takunnansovittelijan luona
12. lokakuuta.

Sähköliitto oli järjestänyt
aikaisemmin vuorokauden
mittaisen mielenilmauksen
puolustaakseen luottamus
miestensä oikeuksia alalla.
Koko alaa koskeva mielen
ilmaus toteutui kattavasti.

Työtuomioistuimessa lail
liseksi todettu mielenilma
uspäivä sai aikaan neuvotte
luhalukkuutta Teknologia
teollisuudessa. Neuvottelut
käynnistyivätkin välittö
mästi työtaistelupäivän jäl
keen, mutta päättyivät sii
hen, että Sähköliiton neu

vottelukunta jätti liiton
hallituksen valtuuttamana
uuden työtaisteluuhan. Jos
neuvotteluissa ei saada pää
luottamusmiesasiassa sopua,
järjestää Sähköliitto viiden
vuorokauden mittaisen työ
taistelun alkaen 19.10.

<

Teknologiateollisuus ry
yrittää murtaa metalliteol
lisuudessa työskentelevien
sähköalan ammattilaisten
sopimusoikeutta jakamalla
väärää tietoa julkisuuteen.
Työnantajapuolen 7.10.
julkaisemassa tiedotteessa
väitetään, että Sähköliitto
yrittäisi laajentaa sopimus
oikeuksiaan Metallityövä
enliiton kustannuksella.

Työnantajapuolen näke
mys on väärä ja tarkoitus
hakuinen. Sähköliitto vaatii
ainoastaan sitä, että Tek
nologiateollisuus tunnustaa
työehtosopimuksessa jo ai
emmin sovitun mukaisesti,
ja että metalliteollisuuden
sähköalan työntekijöillä on
oikeus omaan pääluottamus
mieheen.

Eväämällä Sähköliiton jä

seniltä pääluottamusmiehen
oikeudet, on Teknologiate
ollisuus ry samalla viemässä
sähköalan ammattilaisilta
omat työehtosopimukset ja
käytännössä siirtämässä yli
2 000 Sähköliiton jäsentä
Metalliliiton valtapiiriin.

<

On ainoastaan sattuma, että
samaan aikaan Metalliliitto
on julistanut lakon yrityk
seen, joka on ottanut Säh
köliiton neuvotteleman työ
ehtosopimuksen käyttöön ja
ryhtynyt soveltamaan sitä
1.10.09 alkaen kaikkiin
työntekijöihinsä.

Huolto ja kunnossapitoyri
tys Maintpartner on eron
nut Teknologiateollisuudes
ta ja liittynyt TIKLIin. Se
on järjestäytymisensä kautta
ryhtynyt soveltamaan Säh
köliiton ja TIKLIn välistä
työehtosopimusta. Yrityksen
palveluksessa on 107 sähkö
liittolaista ja kolminkertai
nen määrä metalliliiton jä
seniä.

Sähköliitossa ei koskaan
ole hallinnossa käyty sel
laista keskustelua, että liitto

ryhtyisi ammattiosastojen
kautta ottamaan mittavasti
jäsenikseen tällaisten yri
tysten mekaanisen kunnos
sapidon työntekijöitä. Ha
luamme tietoisesti välttää
turhia järjestöriitoja. Säh
köliitto haluaa jatkossakin
olla sähköisten alojen edun
valvoja.

<

Talotekniikkapuolella työ
ehtosopimuksen uudista
misneuvottelut ovat käyn
nistyneet yhteisessä neuvot
telupöydässä TIKLIn ja Säh
kötekniset Työnantajat ry:n
kanssa. Mitään merkittäviä
läpimurtoja ei toistaiseksi
ole saavutettu. Myös ener
giaalan sekä tietoliikenne
ja verkostoalan työehtosopi
musten yhdistämisneuvotte
lut ovat käynnistymässä. En
simmäiset toimistojen väli
set neuvottelut on jo pidetty
yhdessä Energiateollisuuden
ja TIKLIn kanssa.

Neuvotteluissa on löydet
ty yhteinen näkemys yhtei
sen TES:n aikaansaamiseksi
vielä tämän vuoden puolel
la. Samalla sovittiin sopi

musehtoihin liittyen neu
vottelukuntien yhteistapaa
misesta 19. lokakuuta.

Tapaamisessa on tarkoi
tus tarkentaa liittojen yh
teistä näkemystä tärkeim
mistä tavoitteista ja sopia
neuvottelujen käytännön
toteutuksesta. Sähköliitto
on lähestynyt myös JHL:n
energiasektoria tekemällä
ehdotuksen JHL:n roolista
ja osallistumisesta alkaviin
neuvotteluihin.

<

Sähköliiton vetäydyttyä
teollisuusliittohankkeesta,
liitto aloitti viime kevää
nä yhteistyöneuvottelut
STTK:laisen Toimihenkilö
unionin kanssa, edustajiston
ja liiton strategiaan perus
tuen. Nyt olemme eden
neet niin pitkälle, että 12.
lokakuuta allekirjoitimme
yhteistyösopimuksen TU:n
kanssa yhteisessä lehdistöti
laisuudessa.

Tarkoituksena on vahvis
taa sopimusalojemme neu
vottelutoimintaa konkreet
tisesti yhteisten neuvottelu
tulosten aikaansaamiseksi ja

yhteisten tavoitteiden läpi
viemiseksi työehtosopimus
neuvotteluissa.

Yhteistyösopimus ei tar
koita liittorakenteen jär
jestöllisiä muutoksia. Sopi
muksella pyritään tehosta
maan muun muassa yhteistä
koulutusta ja kansainvälistä
toimintaa sekä viestintää.
Toivottavasti yhteistyö tii
vistyy myös henkilöstöryh
mien välillä työpaikoilla!

Kunhan saamme koke
musta yhteistyöstä, arvelen,
että jatkossa sähköliittolai
sia tulee puhuttamaan myös,
mihin keskusjärjestöön lii
ton kannattaisi tulevaisuu
dessa kuulua.<

TES-neuvotteluista valtakunnansovittelijalle

Kun saneeraat tai rakennat uutta ja laitat
kerrostalon teleasennukset ja ryhmäkeskukset
uusien yleiskaapelointi- ja vikavirtamääräyksi-
enmukaisiksi, niin johtopäätös on selvä:
Ensto – selkeä, järkevä ja nopeasti asennettava
keskus- ja telekoteloratkaisu. Asentajalle
helpoksi räätälöidyt ominaisuudet ja on vielä
tyylikäs ja tilavakin.

Ryhmäkeskukset
Sopii lähes kaikkialle – pintaan pystyyn ja
vaakaan, vanhan keskuksen paikalle ja
upotuskotelon päälle.

Telekotelot
Pintaan pystyyn ja vaakaan, myös pystyyn
keskuksen alle, RJ45-ristikytkentäpaneeli
adaptereilla, kolmen eurotulpan pistorasia,
erotusrimapaikat, paikka neljän SC-liittimen
EHL120.04 valokuiturasialle, potentiaalin-
tasauskisko, siirrettävä laitehylly.

ENSTO ELECTRIC OY, VECKJÄRVENTIE 1, 06101 PORVOO, PUH. 0204 7621, ASIAKASPALVELU 0200 29 005, TEKNINEN TUKI 0200 29 009 FAX 0204 76 2753, ELECTRIC@ENSTO.COM,WWW.ENSTO.FI

Telekotelot
Sähkönro Tuotekoodi
3309025 EHT400-IT
3309026 EHT550-IT

Helpoin johtopäätöson
myöskannattavin.

Ryhmäkeskukset
Sähkönro Tuotekoodi
3303116 EHSV145.09PS
3303117 EHSV145.12PS
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!Sähköliiton nuorten
tapaaminen Tampereel-
la 12.–13. syyskuuta keräsi
mukaan kaksitoista tiedon-
janoista nuorta. Tapaamisen
vetäjänä toimi Itä-Suomen
alueasiamies Jouni Leppä-
nen, joka päätyönsä lisäksi
toimii Sähköliiton nuoriso-
asiamiehenä.

Liiton keskustoimistossa
puhuttiin ajankohtaista asi-
oista ja nuoret saivat tietoa
erilaisista työelämään liitty-
vistä kysymyksistä.

Varalan urheiluopistossa
puolestaan keskityttiin lii-
kunnallisiin aktiviteetteihin:
kirkkovenesoutuun, kalliolta
laskeutumiseen ja trapetsi-
hyppyihin. Syksyn sää suosi
venemiehistöä ja kirkkove-
ne lipuikin tahdikkaasti Py-
häjärven selällä.

Sää näytti kuitenkin toi-
senkin puolensa ja kalliolta
laskeutuminen ja trapetsi-
hypyt suoritettiin ankaran
sadekuuron kynsissä.

Uusia kasvoja
mukana
Leppänen oli mielissään, kun
mukaan oli tullut myös mo-
nia uusia kasvoja ja useilla
oli työnsä lisäksi jokin luot-
tamustoimi. Hauska yhteen-

sattuma oli sekin, että yksi
jos toinenkin kurssilainen
kertoi harrastavansa metsäs-
tystä!

Osanottajien työllisyysti-
lanne oli hyvä, sillä ainoas-
taan yhdellä oli lomautus-
lappu taskussa ja hänelläkin
uusi työpaikka jo siinteli sil-
missä.

Sähköliiton nuorisovalio-
kunnan varapuheenjohtaja
Veijo Malinen, 26, Kuhmos-
ta kertoi kuitenkin oman
paikkakuntansa työtilantees-
ta muuta.

- Kainuussa oli aikaisem-
min hyvä työtilanne ja pal-
jon nuoria töissä. Ammatti-
koulusta pääsi suoraan töi-
hin. Nyt on taas toisin, kun

lama iski. Itse olen kuitenkin
saanut tehdä töitä, Paikallis-
Sähkössä aika- ja urakka-
sekä ennakkohuoltotöitä te-
kevä Malinen kertoi.

Tiedonjano kova
Nuoret saivat perustietoa
Sähköliitosta ja sen organi-
saatiosta ja järjestöllisestä
asemasta, TEAMin kaatu-
misesta, liiton tulevaisuuden
suunnitelmista sekä miten
päätöksenteko liitossa tapah-
tuu. Myös työehtosopimuk-
sia ja niiden nykyisiä voimas-

saoloaikoja käytiin läpi.
- Nuorten tiedonjano on

kova. He haluavat tietää, mi-
ten liitto oikein toimii. Myös
ylitöistä, päivystysvapaista,
varallaolosta, luottamusmie-
hen asemasta, työlainsäädän-
nöstä sekä yleensä työelä-
män pelisäännöistä nuoret
ovat hyvin kiinnostuneita,
Leppänen kertoo.

Vapaata keskustelua käy-
tiin runsaasti.

- Tilaisuuden oli tarkoitus-
kin olla vapaamuotoinen.
Takamuksen puuduttavat
”kalvosulkeiset” jätettiin tar-

koituksella kokonaan pois,
Leppänen toteaa.

Leppästä ilahdutti myös
se, että nuorilla oli selkeää
innostuneisuutta tulla toi-
mimaan liiton aktiivisiksi
jäseniksi. Hän painotti, että
ammattiosastojen kautta voi
vaikuttaa paljon liiton toi-
mintaan. Osastothan tekevät
muun muassa TES-esityksiä
liitolle.

- Suora tapa tulla mukaan
aktiivitoimintaan on tieten-
kin ryhtyä ehdokkaaksi vaa-
leissa, Leppänen muistutti.

Hienoa tavata
saman alan nuoria
Nuorten miesten ikähaa-
rukka oli noin 20–30 vuot-
ta. Oppilasjäseniä ja nuoria
naisiakin oli ilmoittautunut
mukaan, mutta syysflunssa
oli kaatanut heidät sairas-
vuoteeseen.

Osanottajista moni oli en-
simmäistä kertaa mukana
nuorten tapaamisessa tai yli-
päätään liiton järjestämässä
tilaisuudessa.

Yksi ensikertalaisista oli
Teemu Mustonen, 28, Mu-
hokselta. Hän työskentelee
tietoliikenneasentajana Em-
power Oy:ssä ja toimii siellä
myös työsuojeluasiamiehenä.

- Setä patisteli minua liit-
tymään liittoon, kun me-
nin nuorempana kesätöihin

Oulun Puhelimeen. Silloin
joskus aivan alkuaikoina
olin mukana TES-risteilyllä,
mutta nuorisotapaamisessa
olen nyt ensimmäistä ker-
taa., Mustonen kertoo

- Työkaverini Tero Ala-
Tainio, joka on Sähköliiton
nuorisovaliokunnan jäsen,
houkutteli minut mukaansa
tähän tapahtumaan, Musto-
nen jatkaa.

Hän pitää tärkeänä, että
tapaa muita saman alan nuo-
ria ja voi vaihtaa mielipiteitä
asioista.

- Tulin avoimin mielin sa-
maan tietoa ja katsomaan,
minkälaista porukkaa tänne
tulee. Ja kyllä nuo ulkoilu-
hommatkin houkuttelivat

mukaan, Mustonen hymyi-
lee.

Vapaa viikonloppu olikin
perin tervetullut, sillä kesäl-
lä ostettu rintamamiestalo
vie runsaasti miehen vapaa-
aikaa.

- Kun alakerta oli rempat-
tu, pääsimme muuttamaan
uuteen kotiin. Yläkerta laite-
taan talven aikana, joten ei
ole ongelmaa, mihin aikansa
käyttää, Mustonen tuumii.

Hän toteaa, että kaikkeen
mukaan lähteminen – niin
hänellä itsellään kuin monil-
la muillakin nuorilla – on jo-
tenkin vaikeaa, eikä pelkäs-
tään työn runsauden vuoksi.

- Pitäisi jotenkin saada
nuoret paremmin hoksaa-
maan liiton tärkeys. Ei mi-
kään itsestään tule, ja liitto
turvaa hyvin asioita, Musto-
nen miettii.

Veijo Malinen Willy Hansi

Teemu Mustonen

L I I T T O T A R V I T S E E P Ä Ä T O I M I S E N

N U O R I S O T O I M I T S I J A N
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- Olin ensimmäistä kertaa mukana kurssilla, mutta en taatusti vii-
meistä eli ensi vuotta odotellen! Ja kurssi antoi tai oikeastaan lisäsi
mielenkiintoa ja intoa ottaa rohkeammin kantaa asioihin sekä kiinnos-
tusta liittoon nuorena ja innokkaana sähköliittolaisena, kertoi Miikka
Sopanen.

Enemmän tietoa
jo opiskeluaikana
Toinen ensikertalainen oli
helsinkiläinen sähköasentaja
Willy Hansi, 33, joka työs-
kentelee sähköpuolen kun-
nossapitoasennustöissä ABB
Oy Servicellä ja toimii siel-
lä varaluottamusmiehenä.
Myös hän sai vinkin tilaisuu-
desta työkaveriltaan.

- Sähköliiton edustajiston
jäsen Pekka Tammilehto on
työpaikkamme luottamus-
mies ja kertoi minulle, että
tällainen kurssi on tulos-
sa. Olen ollut aikaisemmin
oman osastoni toiminnassa
mukana, mutta nyt on kol-
me vuotta ollut hiljaisem-
paa. Olenkin ajatellut lähteä
taas toimintaan mukaan. Il-
moittauduin tälle kurssille ja
mielenkiinnolla otan kaiken
vastaan, mitä tulee, Hansi
tuumii.

Hän kertoo liittyneensä ai-
kanaan Sähköliittoon, koska
on koulutukseltaan sähkö-
asentaja.

- Metalliliittoon minua
yritettiin, mutta halusin itse
nimenomaan Sähköliiton
jäseneksi. Tekisin mielelläni
pelkästään sähkötöitä, mutta
koska ajat ovat nyt tällaiset,
täytyy tehdä muutakin, Han-
si toteaa.

Liiton toiminnasta, siihen
liittymisestä ja työelämän

pelisäännöistä nuoret eivät
hänen mielestään saa tar-
peeksi tietoa.

- Sähköliitosta pitäisi
enemmän käydä kouluilla
kertomassa työelämään ja
liittoon liittyvistä asioista.
Kun opiskelin sähköasen-
tajaksi Tikkurilassa, kertaa-
kaan ei Sähköliitosta käyty
antamassa tietoa. Liitolla
pitäisi olla erikseen kaveri,
joka hoitelisi nuorison asi-
oita, niin että tietoa saisi
riittävästi jo opiskeluaikana,
Hansi miettii.

Hän toteaa, että nuoret
loistavat poissaolollaan myös
osaston kokouksista.

- Olin osastomme, Teolli-
suuden Sähköalojen Työn-
tekijät ry:n hallituksen ko-
kouksessa, eikä siellä ollut
nuoria paikalla. Tosin ei
meidän työpaikallammekaan
ole suuremmin nuoria töissä:
yksi parikymppinen, sitten
minä ja muut ovat +50, Han-
si toteaa.

”Viran
puolestakin”
mukana
Sähköliiton nuorisovalio-
kunnan puheenjohtaja Vil-
le Ravantti, 25, on nuoresta
iästään huolimatta vanha te-
kijä nuorisokurssilla.

- Tämä on jo viides nuor-
ten tapaaminen, jossa olen

mukana. Nyt olen lisäksi
niin kuin viran puolestakin
paikalla, koska toimin nuori-
sovaliokunnan puheenjohta-
jana, Ravantti naurahtaa.

Hän toteaa – samoin kuin
moni muukin paikalla ollut:
vakituinen ja kokoaikainen
nuorisotoimitsija olisi Säh-
köliittoon saatava.

- Muutaman vuoden ta-
kainen nuorisoasioiden ko-
kopäivätoiminen projekti-
työntekijä Sauli Hievanen
jakoi kullanarvoista tietoa
nuorille ja sai paljon jäse-
niä Sähköliittoon. Totta kai
kokopäiväisellä ihmisellä on
enemmän aikaa kuin osatoi-
misella, Ravantti laukoo.

Ravantti on itse tehnyt
työmarkkinatiedotusta vuo-
desta 2002 lukien Kouvolan,
Anjalankosken ja Nastolan
alueella.

- Kaksi kertaa vuodessa
käyn kouluilla puhumassa:
ensimmäisen luokan opis-
kelijoille liittoon liittymi-
sestä ja kolmannen luokan
opiskelijoille työelämän pe-
rusasioista ja pelisäännöistä,
esimerkiksi työehtosopimuk-
sista ja palkkauksesta.

Hän miettii ammattiosas-
toissa tapahtuvaa nuorten
aktivointia ja toteaa, ettei se
pelkästään riitä.

- Liitolla pitäisi olla enem-
män resursseja järjestää nuo-
rille toimintaa ja samalla
nuoret saisivat tarvitsemaan-
sa tietoa työelämää varten,
Ravantti huomauttaa.

Kursseja lisää
Kurssilaiset olivat tyytyväisiä
saamaansa tietoon ja kurssin
aktiviteetteihin – mitä nyt
sade hieman sotki suunnitel-
mia. Nimenomaan nuorille
suunnattuja kursseja toivot-
tiin pidettävän enemmän.
Myös TES-asioihin ja työn-
tekijöiden oikeuksia koske-
viin asioihin sekä työlainsää-
däntöön toivottiin vieläkin
enemmän valaistusta.

Kysyttäessä, missä ja min-
kälaisia kursseja Sähköliiton
toivottaisiin järjestävän, eräs
palautelomake kiteytti kai-
ken:
- Ihan sama, kuhan järjeste-
tään!!

Ville Ravantti
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! - Vaneritehtaan pa-
himpia ongelmia ovat melu,
puupöly ja kemialliset altis-
teet. Nyt näitä haittoja ei
ole lainkaan, toteaa Kaukaan
vaneritehtaan työsuojeluval-
tuutettu, sähköasentaja Heli
Sahlman tyhjässä ja hiljai-
sessa tehdassalissa.

Kaukaan vaneritehdas py-
säytettiin vaiheittain viime
vapusta alkaen ja lähes koko
henkilökunta lomautettiin

muutamaa avainhenkilöä,
luottamusmiehiä ja työsuo-
jeluvaltuutettuja lukuun ot-
tamatta. Ennen lomautusta
tehtaalla oli toimihenkilöt
mukaan luettuna 302 työn-
tekijää. Nyt määräaikaisten
poistuttua pääluvusta jäljel-
lä on 289 työntekijää, joista
miltei kaikki ovat lomautet-
tuna toistaiseksi.

Talonmiesduunia
ja datan työstöä
- Tämä on tällaista talon-
miesduunia, luonnehtii toi-
menkuvaansa sähköasenta-
jien luottamusmies Markku
Lousa, joka yhtenä harvoista
työntekijöistä on saanut jää-
dä huolehtimaan vaneriteh-
taan sähköhuollosta.

Hän vakuuttaa, että aika ei

tule pitkäksi, sillä vanhassa
kiinteistössä riittää sähköre-
monttia vaikka tehdas sei-
sookin. Viisivuotistarkastus
on tulossa, joten koko sähkö-
laitteisto täytyy käydä läpi.

Työsuojeluasioissa säh-
köverstaalle pistäytyy myös
kemiantehtaan automaatio-
asentaja Ilkka Punttila, joka
on myös Kaukaan tehtaiden
työsuojeluasiamies ja toinen
varavaltuutettu.

Heli Sahlman on lomau-
tuksen ajaksi siirretty pro-
jektitehtäviin tietokoneen
ääreen, jollaisesta hänellä on
aikaisempaakin kokemusta.

- Kemialliselle puolelle
otetaan käyttöön materiaa-
lihallintajärjestelmä SAP,
johon menevän datan har-
monisoinnista on kyse. Me-
kaanisella puolella järjestel-
mä on ollut käytössä jo usei-
ta vuosia, Sahlman kuvailee
työtään.

Ensimmäinen varavaltuu-
tettu Jaana Tiainen on siir-
tynyt projektin ajaksi vane-
ritehtaan työsuojeluvaltuu-
tetuksi.

Työsuojeluun
panostetaan
Elektroniikka-asentajan
koulutuksen saanut Sahlman
on toiminut asentajantyönsä
ohella työsuojeluvaltuutettu-
na kolmena päivänä viikos-
sa. Hän on hankkinut myös
laajan työsuojelukoulutuk-
sen ja hyödyntänyt jopa Puu-
liiton kurssitarjontaa.

- Samanlaisten työ-
terveys- ja turvalli-
suusasioitten kanssa-
han mekaanisessa met-
säteollisuudessa työs-
kennellään, joten tietoa
kannattaa hankkia sieltä,
missä sitä on kätevästi tar-
jolla, Sahlman toteaa.

Esimerkkinä käytännön

työsuojelusta hän mainitsee
yhdessä Työterveyslaitoksen
kanssa tehtaalla tehdyt puu-
pölymittaukset.

- Tuotannon aikana teh-
taalla näkyy paljon puupö-
lyä, mutta mittauksissa ar-
vot eivät ylittäneet sallittuja
HTP-arvoja, joten pölyn-
imurit ovat riittävän tehok-
kaita.

Melusuojattuja
ohjaamoja
kaivattaisiin lisää
Sahlman pitää mekaanisen
metsäteollisuuden työsuoje-
lun kannalta hankalimpana
seikkana sitä, että koneen-
käyttäjille ei ole enää viime
vuosina rakennettu melusuo-
jattuja ohjaamoja.

- Nyt käytössä on usein
vain henkilökohtaisia suo-
jaimia, jotka ovat kyllä mah-
dollisimman hyviä. Inves-
tointeja tehtäessä olisi mah-
dollista rakentaa ohjaamoja,
jotka suojaisivat työntekijöi-
tä niin melulta kuin pölyltä-
kin. Monesti varat tuntuvat
loppuvan juuri, kun ohjaamo
pitäisi rakentaa.

Sahlman harmittelee,
että työsuojelulain henki ei
useinkaan toteudu.

- Lain mukaan pitäisi en-
sisijaisesti tehdä laitteet ja
koneet sellaisik-

si, ettei työntekijän terveys
vaarannu ja vasta toissijai-
sesti turvautua henkilökoh-
taisiin suojaimiin.

Sähkötöissä
tarkat turvarajat
- Tuotannon koneissa ja lait-
teissa on tarkat työturvarajat,
joita ei saa sähkötöissä ohit-
taa muuta kuin esimiehen
kirjallisella luvalla, Sahlman
kertoo.

Vaneritehtaalla jännitetöi-
hin ei juuri ole tarvetta, sillä
prosessin luonteesta johtuen
koneet ja laitteet voi teh-
dä jännitteettömiksi, mutta
varsinkin vuorosähkömie-
helle voi joskus tulla kiusaus
hoitaa hommat nopeasti.

- Tuotannon paine tunne-
taan näissä töissä. Kun halu-
taan säästää aikaa ja vaivaa,
tulee joskus tehtyä huonoja
päätöksiä, asentajat pohti-
vat.

He ovat tyytyväisiä siihen,
että turvavarusteita löytyy ja
muun muassa sähköasentaji-
en käyttämät henkilönosti-
met ovat eristettyjä. Vaneri-
tehtaan sähköosastolla myös
tiedonkulku on toiminut hy-
vin.

- Tietoja on vaihdettu työ-
päivänä jo ”aamuhartaudes-
sa” kahvikupin ääressä, Sahl-
man kuittaa."

Kaukaan vaneritehtaalla on hiljaista, mutta

työsuojelu toimii hyvin
Heli Sahlman ja Ilkka Punttila val-
mistautuvat työsuojeluvaaleihin.
Vaneritehtaalla niiden organi-
sointi on ollut perinteisesti Puu-
liiton heiniä.

-

n

yös
uk-
uu-

sisijaisesti tehdä laitteet ja
koneet sellaisik-

!Työpaikoilla järjes-
tetään marras-joulukuussa
2009 työsuojeluvaalit, jois-
sa valitaan työsuojeluval-
tuutetut, varavaltuutetut ja
työsuojelutoimikuntien tai
vastaavien yhteistoiminta-
elinten jäsenet sekä työsuo-
jeluasiamiehet toimikaudek-
si 2010–2011.

Työsuojeluvaltuutettu ja
kaksi varavaltuutettua on
lain mukaan valittava työ-
paikalle, jossa säännöllisesti
työskentelee toimihenkilöt
mukaan lukien vähintään
kymmenen työntekijää.

Työsuojelutoimikunta tai
vastaava yhteistoimintaelin
on valittava työpaikalle,
jossa henkilöstön määrä on

vähintään 20. Työsuojelu-
asiamiehiä valitaan yleisso-
pimuksen mukaisesti paikal-
lisesti sovitulla tavalla.

Vaaliohjeet sekä malli vaa-
litoimikunnan pöytäkirjasta
ja vaalilipusta on julkaistu
Työturvallisuuskeskuksen
Internet-sivuilla http://ttk.
fi/"

Työsuojelu-
vaalit
tulossa

Sähköliittolaisten luottamusmies
Markku Lousa tekee vaneriteh-
taan talonmieshommia lomau-
tuksen ajan.
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( V o i o n m a a n o p i s t o /

d o k u m e n t t i l i n j a )

!Ilmajoen puhelinmuse-
ossa voi kurkistaa puhelin-
tekniikan menneisyyteen,
mutta yhtä hyvin nykyisyy-

teenkin. Museoon on oival-
tavasti koottu näyttely alan
tekniikan vallankumouk-
sesta. Reilun sadan vuoden
historiansa aikana tietolii-
kenneteknologia on harp-
ponut eteenpäin kiihtyvällä
vauhdilla.

- Tällainen valurautainen
puhelin palveli aikanaan
vuosikymmenet, mutta nyt
laitekanta uusiutuu muuta-
massa vuodessa. Viisi vuotta
vanha tekniikka alkaa joutaa
jo historiaan, selittää muse-
on monitoiminen puuhamies
Olavi Hyvönen, joka eläke-
päiviensä ratoksi pitää huol-
ta museon kokoelmista.

Vaasan Läänin Puhelin
Oy:n entisenä työnjohtajana
Hyvönen tuntee alan ja alu-

een. Museon laajat kokoel-
mat tuskin olisivat olemassa
nykyisessä laajuudessaan il-
man Hyvösen perusteellista
paneutumista, jonka ansiosta
näyttelyesineistö myös kart-
tuu edelleen.

Tarinat
esineiden takaa
Kokoelman monet esineet
kertovat omaa tarinaansa,
mutta "museomestari" Hy-
vösen kertomukset liittävät
elottomat esineet osaksi ih-
misten elämää ja varsinkin

puhelinasentajien arkista
työtä.

- Museon olemassaolon
mahdollistaa myös se, että
tietoliikennealan laitteet
ovat tekniikan kehittyessä
pienentyneet olennaisesti,

Hyvönen pohtii ja kiittää
entistä työnantajaansa, joka
on antanut vanhalta teknii-
kalta vapautuneet tilat mu-
seon käyttöön.

Vuonna 2005 perustettu
puhelinmuseo sijaitsee aivan
Ilmajoen keskustassa, vuon-
na 1937 alun perin Säästö-
pankin käyttöön rakenne-
tussa tyylikkäässä funkista-
lossa.

Museon vanhimmat esi-
neet ovat yli sadan vuoden
takaa, jolloin pienet koris-
teelliset käsivälitteiset kes-

kuspöydät otettiin puhelin-
laitosten käyttöön. Hieman
modernimmat puurunkoiset
keskuspöydät palvelivat sit-
temmin ”sentraalisantrojen”
työvälineinä jopa 50 vuoden
ajan.

Elämän kirjo esillä
Puhelinasentajien eri aikoi-
na käyttämä tekniikka on
Ilmajoen puhelinmuseossa
kattavasti esillä. Talon kella-
rikerroksen kassaholviin on
myös tallennettu puhelinlai-

toksen kirjallista materiaalia
arvokkaista osakekirjoista
alkaen.

Alueelta kerättyjen lait-
teiden legendaarisimpia on
Seinäjoen Koulukadulla si-
jainnut vanha jakokaappi,
joka palveli yli 30 vuotta ja
oli niin täynnä eri-ikäistä
sähkötekniikkaa, että ko-
vimpiakin kaapelimiehiä
hieman hirvitti sen huolto-
töissä.

- Maallikkokin saa jon-
kinlaisen aavistuksen tämän
jakokaapin aarteista, kun
tiedetään, että sen purkami-
seen meni puoli vuotta, Ola-
vi Hyvönen naurahtaa."

Puhelinmuseo järjellä ja sydämellä

Sentraalisantrasta
valokuituun

Olavi Hyvönen kertoo, että puhelinmuseo on toistaiseksi auki sopimuksen mukaan,
ajanvaraukset numerosta 044 5120 009.

LM-Ericssonin vuonna 1900 val-
mistamat keskuspöydät
ovat koristeellisen kauniita.

Kännyköitä kautta aikojen.
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Nimi:

Osoite:

Lähetä vastauksesi 30.10.2009. mennessä:
Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere.
Oikein vastanneiden kesken arvomme
Sähköliiton historiakirjan ja yllätyspalkinnon.
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4Kuntoilun aloittami-
nen kannattaa aina, todistaa
marraskuun toisena päivänä
60 vuotta täyttävän verkos-
toasentaja Hannu Rautiolan
hoikentunut ja ahavoitunut
olemus.

Oulaistelainen Rautiola
sai reilu vuosi sitten työter-
veyslääkäriltään kehotuksen
”tehdä jotain itselleen”. Lää-
kärin määräyksestä hän ha-
keutuikin tiukkaan kuntou-
tusohjelmaan, jossa kunnon-
kohotukselle laitettiin myös
selkeä aikataulu ja kunnian-
himoinen tavoite.

Vaeltamalla
huippukuntoon
Nyt Rautiolalla on takanaan
määränpääksi otettu tavoite
vaeltaa jalkapatikalla kaksi
viikkoa Islannin vaativas-
sa luonnossa rinkka selässä.
Rankka reissu oli tunturi-
kerho Kolbman järjestämä ja
kysyi osallistujilta hyvää pe-
ruskuntoa. Lenkkipolulta ja
hiihtoladulta hankittu kun-
to oli Rautiolalle tarpeen.

Vaikea maasto, yöpakkaset

ja telttamajoitus koettelivat
vaeltajia, mutta vastakohti-
en maa tarjosi myös unohtu-
mattomia luontoelämyksiä.

Pitkän linjan
sähköliittolainen
Hannu Rautiolan meriittilis-
taan kuuluu pitkä rivi luotta-
mustoimia Sähköliitossa ja
kotikaupunkinsa kunnallis-
politiikassa. Tätä nykyä hän
vaikuttaa muun muassa Säh-
köalojen Työttömyyskassan
hallituksen jäsenenä ja Ou-
laisten kaupunginvaltuuston
ja -hallituksen pitkäaikaise-
na demarijäsenenä. Aiem-
min hän on toiminut myös
Sähköliiton hallituksen jä-
senenä ja energia-alan joh-
tokunnan puheenjohtajana.

- Tällaista kurjuuden kyl-
vämistähän tämä aika nyt
on, Rautiola kuittaa ajan-
kohtaisen kunnallispolitii-
kan luonteen.

Hänen mielestään liiton
työttömyyskassa on sen si-
jaan selvinnyt ajan haasteis-
ta hyvin.

- Vaikka työttömyys on no-
peasti lisääntynyt Sähkölii-
ton jäsenistössä, työttömyys-
kassan tehokas henkilökunta

on kyennyt pitämään päivä-
rahahakemusten käsittely- ja
maksatusajat kohtuullisen
lyhyinä, Rautiola iloitsee

Aikamiehenä
sähköasentajaksi
Rautiola aloitti työuransa
kenkätehtaassa Oulaisissa.
Muutaman vuoden suuta-
roinnin jälkeen nuorimies
suuntasi Haapavedelle am-
mattikoulun sähköasentaja-
linjalle.

Työmaat löytyivät aluksi
talotekniikkapuolelta. Reis-
suhommien jälkeen oli vuo-
rossa seitsemän vuoden keik-
ka Lampisaaren kaivoksella
Vihannissa. Sieltä Rautiola
päätyi energia-alalle Revon-
Sähkön palvelukseen.

- Nykyinen työni on samaa
perua vaikka työnantajan
nimi on vaihtunut moneen
otteeseen, ”parhaana” vuon-
na jopa kolmeen kertaan.

Rautiola on erityisen tyy-
tyväinen nykyiseen suunta-
ukseen, jonka mukaan ener-
gia- ja tietoliikennealan työ-
ehtoja ollaan sulauttamassa
samaan työehtosopimuk-
seen.<

Hannu Rautiola 60 vuotta

Nuorennuskuurille lääkärin määräyksestä

– Sähköalojen Työttömyyskassa edustaa alansa huippua,
kassan hallituksessa vaikuttava Hannu Rautiola on huomannut.

.

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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4Helsingin ammatti-
osaston eläkeläiset puoli-
soineen järjestivät syksyn
aluksi jo perinteeksi tulleen
kunnonkohotusmatkan Vi-
roon. Osanottajia oli myös
kahdesta muusta osastosta.
Tämän vuoden matka suun-
tautui Spa Viimsi-kylpylään,
joka sijaitsee samannimises-
sä kunnassa aivan Tallinnan
kupeessa.

Hoitojen välissä moni-
aiheiset terassikeskustelut
oman porukan ja muidenkin
suomalaisten kanssa toivat
kummasti lisätunnelmaa lo-
mailuun. Tällaiset hauskat,
hyvät ja mielenkiintoiset ta-
rinat ja asiat voi kokea vain
olemalla itse mukana.

Matkaporukalla oli myös
mukava juhlia Viljo Mölsän
80-vuotissyntymäpäivää.
Seuraavan päivänä Pekka
Seppä poikkesi pikipäin ta-
paamaan vanhoja tuttuja
päivän Tallinnan reissullaan.
Illalla menimme pienellä
joukolla Spa Piritaan istu-
maan iltaa sen uudessa näkö-
alaravintolassa.

Huomioita
kylpylän
ympäristöstä
Virallisen eläkeiän ylittäneet
saavat matkustaa Virossa tai
ainakin Tallinnan alueel-
la linja-autossa ilmaiseksi,
mutta ”varhaiseläkeläiset”
joutuvat maksamaan pienen
maksun. Niin meidänkin
joukolle kävi Piritan vierai-

lulla: nuoret maksoivat, van-
hat pääsivät ilmaiseksi.

Viimsin kunta on pieni
15 000 asukkaan nykyai-
kainen asumalähiö. Mitään
varsinaista teollisuutta siellä
ei juuri ole. Matkailu on tär-
kein tulolähde.

Kylpylän ja merenrannan
välissä on laajahko vanha
omakotialue, jossa ei uusia
taloja näkynyt. Useimmat
vanhat talot olivat remon-
toitu, mutta joukossa näkyi
huonokuntoisiakin. Erikoi-
sen huonokuntoinen oli
Neuvostoliiton aikainen up-
seerikerhorakennus, moni-
kerroksinen ”luurankotalo”.
Vastakohtana rappiolle ai-
van vieressä oli uusi, hyvin
hoidettu laaja kerrostalo-
alue.

Hoitoja ja
kuntoilua
Viikon pituiseen lomaan
kuului normaalit kaksi hoi-
toa päivässä, hierontaa, yrt-
tiporekylpyjä, vesihierontaa
ja -voimistelua, suolahoitoa
ja infrapunasaunaa. Näiden
lisäksi moni otti myös mak-
sullisia erikoishoitoja. Talon
saunat ja uima-altaat olivat
vapaasti käytössä koko päi-
vän samoin kuin kuntosali-
kin. Kylpylän ohjelmassa oli
myös ohjattua sauvakävelyä.
Se näytti olevan suosittua
naisten keskuudessa.

Hoidot sijoittuivat aamiai-
sen ja illallisen väliin. Hoito-
jen välit vaihtelivat puoles-
tatoista viiteen tuntiin. Nii-
den välissä sitten toteutettiin
kävelylenkkejä ja istuskeltiin
kylpylän edessä terassilla kes-
kustelemassa ja juomassa, sil-
lä alkuviikko oli todella läm-

min ja aurinkoinen.
Minäkin ihan loman kun-

niaksi polttelin muutaman
sikaarin. Saatoin olla meidän
joukkomme ainoa sauhutte-
lija, mutta terassilla vain yksi
muiden mukana.

Lenkkeily maistui
Kävely tai lenkkeily oli suo-
situin vapaa-ajan vietto hoi-
tojen lomassa. Monien lyhyi-
den lenkkien lisäksi teimme
loman keskivaiheilla oikein
kunnon lenkin. Matkan
alussa poikkesimme tank-
kaamaan Ravintola Savoyn
terassilla, josta jatkoimme
nousua jonkinlaisen sota-
museon rakennusten välistä
kohti toista vilkasliikenteis-
tä Viimsin läpi johtavaa tie-
tä. Tielle päästyämme suun-
tasimme kulkumme kohti
Viimsinniemen kärkeä.. Tie
nousi jyrkästi ylös. Mäen
laelle päästyämme saimme
ihailla näköalaa kohti Tal-
linnaa. Aurinko alkoi jo las-
kea ja tulipunainen pallo vii-
pyi vielä aikansa horisontis-
sa valaisten viimesäteillään
maisemaa.

Tihentyneessä hämärässä
palasimme taas Rakveren-
tielle ja muutaman kilomet-
rin matkan jälkeen olimme
taas kylpylässä. Aulan kart-
taa tutkiessamme päädyim-
me siihen tulokseen, että
olimme kävelleet ehkä seit-
semän kilometriä.<

Eläkeläiset
kunnon lomalla

Retki alkoi juhlan merkeissä, kun Viljo Mölsä yhdessä Taimi-vaimonsa kanssa tarjosi 80-vuotissyntymäpäi-
väkahvit ja kakut. Hänelle tietenkin laulettiin onnittelulaulu ja ojennettiin osaston puolesta lahja. Juhlapari
edessä, vieraina vasemmalta Markku Sallinen, Kauko Asikanius, Heikki Pälli, Aimo Toivio, Antero Saarimäki,
Leena Toivio, Eero Mehtonen, Ritva Saarimäki, Tuula Mehtonen, Ritva Sallinen ja Markku Laakso. puh 02 72 72 00 www.finnparttia.fi
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Tutustu uuteen tuoteluet-

telomme No 23 ja lataa se

tietokoneellesi 10 Mt PDF-

tiedostona kotisivultamme.

www.finnparttia.fi
Voit tilata sen myös 228 si-

vuisena kirjana veloituk-

setta.

Tule ja tutustu

osastomme C-100

uutuuksiin

Osastollamme käviöiden

kesken arvontaan aito

1864 valmistettu Colt
revolveri (lupaavapaa

museoase)

Olet aina tietysti myös

tervetullut tutustumaan

noutohalliimme ja sen

varastomallien run-

sauteen

Oiva lämpökaapelit esim.

Lämmityskaapeliverkko

Erittäin ohut Ø vain 3,3mm

lämpökaapeli esim. sanee-

rauskohteisiin.

Verkkossa on valmiina lii-

maustarrat kiinnitystä var-

ten. Lattiakaivot ym. esteet

kierretään leikkaamalla tu-

kiverkko esteen kohdalta.

MATTO 3

0,5x6 m

3 m²

230 V

255 W

hinta vain 9990 €
OSO lämminvesi-
varaajat RST säili-
öllä ja haponkestä-

vällä
vastuk-
sella.
IP24

Tarkemmin
sivulla 187

30 L
320 €

50 L
340 €

80 L
395€

100 L
435 €

Mittaus- ja ryhmä-
keskukset suoraan
varastostamme

Esim.
3-vaiheinen mittaus-
keskus kosteantilan
pinta- tai uppoasen-
nukseen.

Keskuksessa on 5x16 A

voima- ja 16 A sukopisto-

rasia jotka on suojattu

30 mA vikavirtasuojakyt-

kimellä. Mitat 45x70x16 cm

Kotelointil. IP 34.

MK6 AR+PR

pääkytkin
3x40A

päävarok-
keet 3x25A

sulakeauto-
maatit:

3 kpl 10A
6 kpl 16A
11 mod. vara-
tilaa hinta vain 275 €

Ryhmäkeskukset
taustalevyllä ja ovella
kuivantilan pinta-
asennukseen.

Keskuksissa on 3x32 A

pääkytkin,

4-napainen 30 mA vikavir-

tasuoja sekä erilliset nolla

ja suojamaakiskot riittäväl-

lä liitinmäärällä.

Kotelointiluokka IP20.

Esim. RK 9 AV jossa on

3 kpl 10A, 6 kpl 16A sula-

keautomaattia sekä
8 mod.

varatilaa

lev. 267

kork. 344

syv. 115

mm

hinta vain 115 €

Ryhmäkeskukset
kosteantilan pinta-
asennukseen.

Keskuksissa on pääkytkin,

4-napainen 30 mA vikavir-

tasuojakytkin, kaapeleiden

läpivientitiivisteet sekä

erilliset nolla- ja suojamaa-

kiskot riittävällä liitinmää-

rällä.

Kotelointiluokka IP54.

Esim. RK 15 ARV

jossa on 3x40A pääkytkin

6 kpl 10A,

9 kpl 16A

GE:n jousiliitin-

automaatteja

sekä 14 moduu-

lia varatilaa

Mitat:

285x500x138 mm

hinta vain 159 €

Edul l iset sähkö-
moottorit tassu- ja
la ippaki innit te i -
sinä.

Moottorit ovat IEC-julkai-

sujen IEC 72-DIN 42673

ja IEC 34-6 mukaisia. IP55

Eristysluokka F=155°C.

3-vaihemoottoreiden
varastomallit:

1000 r/min 0,09 - 55 kW

1500 r/min 0,06 - 90 kW

3000 r/min 0,09 - 90 kW

Esim.

SM 7,5

7,5 kW

1500 r/min

rakenne B3

hinta vain 379 €

SM 2,2

2,2 kW

1500 r/min

rakenne B3

hinta vain 163 €

sama laipallisena
vain 18745 €

Laipan
reikien
ristimitta

INVERTEK
Valmiiksi koteloidut
3-vaihesyötön
taajuusmuuttajat
3-vaihemootto-
reille.

IP55 koteloon on valmiiksi

kytketty:

taajuusmuuttaja,

EMC-filtteri,

säätöpotentiometri,

suunnanvaihtokytkin ja

pääkytkin.

Taajuusalue 0-500 Hz.

Kiihdytys ja hidastusaika

toisistaan riippumatta

0-600 sek.

Syöttöjännite 380 - 480 V
+-10 %.

esim.

INV 2,2 VK

max 2,2 kW

moottorille

In 5,8 A

hinta vain 608 €

Varastomallit sivulla 64

1-vaihesyötön 3-vaihe

moottoreille 0,37-1,5 kW

3-vaihesyötön 3-vaihe

moottoreille 0,75-7,5 kW

Varastomallit sivulla 64

1-vaihesyötön 3-vaihe

moottoreille 0,37-1,5 kW

3-vaihesyötön 3-vaihe

moottoreille 0,75-7,5 kW

Hinnat ALV 0%Hinnat ALV 0%
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Seuraavaan (12.11.2009 ilmestyvään) Vasamaan tulevat kokous-
ilmoitukset pyydetään toimittamaan 2.11.2009 mennessä
Margit Nurmikolulle: puh. 03 252 0231, faksi 03 252 0210
tai s-posti vasamalehti@sahkoliitto.fi
Muistathan merkitä yhteystietosi, kun lähetät ilmoituksen!

001 Oulun
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään tiistaina 24.11.2009
alkaen klo 17.00 osaston toi-
mistolla, Rautatienkatu 16 D
46, (käynti takapihan puo-
lelta). Kaikki osaston jäsenet
ovat erittäin tervetulleita.
Tulkaa joukolla vaikutta-
maan! Tilaisuudessa kahvi-
tarjoilu! –Hallitus

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

004 Kemijoen
energia-alan työntekijät ry
Yleinen kokous perjantaina
16.10.2009 klo 17.00. Paik-
ka on Lapland Hotel Sky
Ounasvaara, Rovaniemi. Il-
moittautumiset eero.suo-
minen@kemijoki.fi tai puh.
040 753 2668 maanantaihin
12.10.2009 klo 12.00 men-
nessä.

010 Joutsenon
Sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry
Syyskokous pidetään
22.11.2009 klo 18.00 ravin-
tola Luhtikammarissa. Esillä
sääntöjen määräämät asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
–Hallitus

011 Tampereen seudun
sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään keskiviikkona
25.11.2009 klo 18.00 osaston
toimitilassa, Näsilinnankatu
33b. Esillä sääntömääräiset
asiat. Kaikki osaston jäsenet
joukolla päättämään yhtei-
sistä asioista! Paikalla myös-
kin liiton alueasiamies Jari
Ollila kertomassa ajankoh-
taisista asioista. Tilaisuudes-
sa kahvitarjoilu. Tervetuloa!
–Hallitus

016 Haminan
Sähköosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 4.11.2009 klo18.00.
Hallitus jo klo 17.30. Kokous-
paikka on Varuskuntakerho,
Kadettikoulunkatu 3.
Tervetuloa! –Hallitus

017 Äänekosken
Sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 26.10.2009
klo 18.00 ravintola Tahdissa,
Äänekoskella. Toimikunta
klo 17.30. Ruokailu koko-
uksen jälkeen. Tervetuloa!
–Hallitus

017 Äänekosken
Sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry
Osasto järjestää matkan
5.2.2010 otteluun JYP-
KALPA. Ilmoittautumiset
26.10.2009 mennessä
Tapani Oinoselle,
puh. 0400 506 941.

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Syyskokous keskiviikkona
25.11.2009 klo 18.00
Patria-Areenan (jäähalli)
Ritari-Lounge -kabinetissa.
Sisäänkäynti Ritari-Loungeen

on Patria-Areenan lippupis-
teen vierestä. Jorma Has-
sinen esittelee jäähallin ja
kertoo Hämeenlinnan vapaa-
ajan toiminnoista. Tervetuloa
katsomaan HPK:n "kotia"!

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Teatteripikkujoulua viete-
tään perjantaina 4.12.2009
klo 19.00 Erästeatterilla,
Aulangontie 1. Näytäntö-
nä "Tirektiivi". Ilmoittau-
du 29.11.2009 mennessä
eero.maki@ruukki.com tai
puh.040 557 8560. Toimi
heti, paikkoja ainoastaan 58.
Jäsenet puolisoineen terve-
tulleita!

020 Kotkan Sähköalantyön-
tekijäin ammattiosasto ry
Seuraava hallituksen ko-
kous pidetään maanantaina
2.11.2009 klo 18.00 osaston
toimistossa, Vesivallinaukio 5
A (2.krs.), Karhula. –Hallitus

022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston syyskokous pidetään
24.11.2009 klo 18.00 hotelli
Cumuluksen kokoustiloissa.
Esillä syyskokousasiat ja
muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa! –Hallitus

022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalan työntekijät ry
Osaston lentopallovuoro jat-
kuu talvikauden maanantai-
sin klo 19.30–21.00 Lappeen-
rannan seurakuntakeskuk-
sessa, Koulukatu 10.
Lisätietoja: Jouko Salminen,
puh. 040 828 0309.

024 Varkauden
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry
Osaston syyskokous pidetään
11.11.2009 klo 18.00 ravinto-
la Amandassa. Kokouksessa
käsitellään sääntöjen syysko-
koukselle määräämät asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa! –Hallitus.

025 Loviisan
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry
Pikkujoulu lauantaina 28.11
klo 19.00, Hotelli Degerby,
Loviisa. Osallistumismak-
su 10 €, myös seuralaiselta,
sisältää tervetuliaisglögin,
ruokailun (perinteinen jou-
lupöytä), ruokajuoman ja
eteispalvelut. Ilmoittautumi-
set 12.11.2009 mennessä Ari
Räisäselle, mieluiten e-mail:
ari.raisanen@fortum.com,
tai puh, 010 455 3445.
Osanottomaksu suoraan
osaston tilille: 800013-
1177615. –Johtokunta

026 Jyväskylän
Sähköalantyöntekijät ry
Perinteistä pikkujou-
lua vietämme lauantaina
21.11.2009 klo 19.00 Pa-
lokan Viihdekeskuksessa.
Meitä viihdyttää Finlanders.
Ilmoittautumiset osaston toi-
mistolle, Vapaudenkatu 79
A, tiistaisin klo 18.00-19.00.
Osallistumismaksu 10 €/hen-
kilö. Tervetuloa! –Hallitus

030 Anjalankosken
Sähkötyöntekijät ry
Osaston syyskokous pidetään
10.11.2009 klo 17.00 osaston
toimitiloissa. Käsitellään
sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

038 Naantalin
Voimalaitostyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen
syyskokous pidetään
20.11.2009 klo 18.30 ravin-
tola Kala-Trapissa Naantalis-
sa. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset ja muut
esille tulevat asiat. Kokouk-
sen päätteeksi ruokailu.
Tervetuloa! –Hallitus

039 Tietoliikenne- ja
Informaatiotekniikka
os. 039 ry
Syyskokous perjantaina
27.11.2009 klo.18.00 hotelli-
ravintola Arthurissa, Vuori-
katu 19, Helsinki. Esillä osas-
ton sääntöjen syyskokouksel-
le määräämät asiat. Ilmoita
osallistumisesta 21.11.2009
mennessä Henrik Holmber-
gille, puh.050 555 2734 tai
henkka.holmberg@kolum-
bus.fi. Osasto tarjoaa koko-
uksen jälkeen illallisen.
Tervetuloa! –Hallitus

043 Porvoon
Sähkötyöntekijät ry
Osaston kuukausikokous pi-
detään torstaina 5.11.2009
klo 18.00 Rakennusliiton toi-
mistolla, Sibeliusbulevardi
36. Tarjolla kahvia ja pullaa.
Syyskokous pidetään
26.11.2009. Tervetuloa!
–Hallitus

046 Harjavallan
Sähköalojentyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään 20.11.2009 klo
18.00 Lammaisten Energian
tiloissa (käynti takakautta).
Tervetuloa! –Hallitus

046 Harjavallan
Sähköalojentyöntekijät ry
Pikkujouluristeily 5.12.2009
Viking Isabellalla. Ilmoittau-
tuminen 15.11.2009 mennes-
sä Jani Ala-Sipilälle,
puh. 044 324 3266.

047 Ugin Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 30.10.09 klo 18.00
ravintola Kahvelissa.
Esillä sääntömääräiset asiat.
–Toimikunta

047 Ugin Sähkötyöntekijät ry
Perinteiset pikkujoulut
5.12.09 klo 18.00 hotelli
Aquariuksessa. Hinta 5 €/
henkilö. Sitovat ilmoittau-
tumiset Pekka Vuoriselle,
puh.050 390 1226, viimeis-
tään 14.11.09 mennessä.
–Toimikunta

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry
Ammattiosaston sääntömää-
räinen syyskokous pidetään
sunnuntaina 15.11.2009 klo
12.00 Kirjan talolla, Kirja-
työntekijänkatu 10, Helsin-
ki. Kokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat,
muun muassa henkilövalin-
nat, talousarvio ja toiminta-
suunnitelmat vuodelle 2010.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa vai-
kuttamaan! –Hallitus

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry/
Eläkeläiset
Osaston eläkeläiset järjes-
tävät teatteri-illan keski-
viikkona 16.12.2009 klo 19
pikkujoulun merkeissä Hel-
singin Kaupunginteatterissa.
Esitettävä kappale on kome-
dia Salarakas. Ilmoittautu-
minen 30.10.2009 mennessä.

Maksu osasto 049 eläkeläis-
ten tilille: Nordea 206518-
138246, viitenumero 1931.
Hinta 20 €/hlö. Ota puoliso
tai ystävä mukaan. Tervetu-
loa viihtymään teatteriin ja
nauttimaan kahvit ja leivos!
Lisätietoja Markku Salliselta,
puh. 040 503 8538.

062 Lohjan Sähköalojen
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous
perjantaina 20.11.2009 klo
18.00 Rakennusliiton tiloissa,
Kauppakatu 8,Lohja.
Esillä sääntöjen määräämät
asiat. Kokouksen jälkeen
ruokailu. Hallitus kokoontuu
klo 17.30. Tervetuloa!

073 Kurikan
Sähköalojen osasto ry
Sääntömääräinen syyskokous
keskiviikkona 28.10.2009
klo 18.00 hotelli Pitkä-Jussis-
sa. Johtokunta puoli tuntia
aikaisemmin paikalle.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Osaston pikkujoulu
4.12.2009 hotelli Pitkä-Jus-
sissa. Ilmoittautumiset ja li-
sätiedot 4.11.2009 mennessä
Jarkko Mäenpää,
puh. 050 455 2537.

074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry/Eläkejaosto/
Lappalansähköiset
Marraskuun kokous
4.11.2009 klo 13.00 Koske-
lassa, UPM-Kymi. Henkilöstö-
päällikkö Martti Purmonen
kertoo Kymin kuulumiset.
Keskustellaan nykyisistä ja
menneistä asioista kahvitar-
joilun lomassa. Tervetuloa!

077 Savonlinnan
ja Lähiympäristön
Sähkömiehet ry
Lokakuun kuukausikokous
pidetään 23.10.2009 klo
18.00 Bar Kukon saunaosas-
tolla. Asioina ajankohtaiset
asiat. Osasto tarjoaa saunan
ja iltapalan.
Tervetuloa. –Hallitus

077 Savonlinnan
ja Lähiympäristön
Sähkömiehet ry
Osaston hallitus on päättä-
nyt tarjota jäsenilleen Dan-
ny- musikaaliesityksen. Kor-
vaamme lipun hinnan kan-
taa vastaan. Rahan voi periä
osaston toimistolta maanan-
taisin klo 17.00–18.00. Käytä
tilaisuus hyväksesi! –Hallitus

083 Pargas
Elbranschernas Avdelning rf
Stadgeenligt höstmöte hål-
les onsdagen 28.10.2009 kl.
19.00 på hotel Kalkstrand.
Välkommen! –Styrelsen
Sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään keskiviikkona
28.10.2009 klo 19.00 hotelli
Kalkstrandissa. Tervetuloa!
–Hallitus

094 Raahen Sähkömiehet ry
Syyskokous 10.11 2009 klo
19.00 osaston toimitiloissa,
Ratsukatu 5 E. Käsitellään
toimintasuunnitelma, talous-
arvio ja muut esille tulevat
asiat. Tarjolla kahvit ja ilta-
palaa. Tervetuloa! –Hallitus

099 Loimaan
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston syyskokous pidetään
keskiviikkona 4.11.2009 klo
19.00 Loimaan Seurahuo-
neella, Satakunnantie 26.
Esillä sääntöjen syyskokouk-

selle määräämät asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry
Syyskokous perjantaina
20.11.2009 klo 18.00 ravinto-
la Swengissä, Myllytie 2,
2. krs, (Järvenpää). Esillä
sääntöjen määräämät asiat.
Pikkujoulut perjantaina
20.11.2009 klo 19.30–02.00
ravintola Swengissä. Joulu-
lounas juomineen + orkes-
teri. Hinta 10 €/jäsen, 10
€/avec. Ilmoittautuminen
15.11.2009 mennessä
puh. 044 425 2552/sihteeri
tai jarvenpaan.sahko100@
elisanet.fi

100 Järvenpään Sähköalan-
työntekijät ry/Eläkeläiset
Tapaamme taas kesän
jälkeen keskiviikkona
21.10.2009 klo 13.00 lounaan
ja iltapäiväkahvin merkeissä
ravintola Martinassa,
Helsingintie 18, Järvenpää.
Samalla katsastamme vuo-
den menneet ja vielä tulevat
tapahtumat. –Tervetulotoi-
votuksin Kauko Asikanius

105 Vihdin
Sähköalantyöntekijät ry
Hohtokeilauskilpailut
13.11.2009 klo 18–20 Num-
melan keilahallissa. Ilmoit-
tautumiset 30.10.2009 men-
nessä, puh. 040 587 7748.

105 Vihdin
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 13.11.2009
klo 20.00 Nummelan
keilahallin kokoustiloissa.
Saunomismahdollisuus ja
tarjolla pientä purtavaa.
Tervetuloa! –Hallitus

123 Länsi-Suomen
tietoliikennealan
ammattilaiset ry
Osaston syyskokous pide-
tään perjantaina 20.11.2009
klo 18.30 Härmän kuntokes-
kuksessa. Käsitellään syysko-
kousasiat. Ruokailu kokouk-
sen jälkeen.

138 Savon tietoliikenne
ja IT-osaajat ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään perjantaina
13.11.2009 klo 17.30 hotelli-
ravintola Savoniassa, Sam-
makkolammentie 2, Kuopio.
Käsitellään osaston sääntö-
jen syyskokoukselle määrää-
mät asiat. Osasto tarjoaa
kokouksen jälkeen illallisen.
Ennakkoilmoittautuminen
illallisjärjestelyjä varten
6.11.2009 mennessä osaston
toimihenkilöille. Tervetuloa!
–Hallitus

155 Hissimiehet ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään lauantaina
28.11.2009 klo 14.00 Lah-
dessa. Paikka on hotelli Sal-
paus, Vesijärvenkatu 1. Kä-
sitellään osaston sääntöjen
määräämät asiat. Ruokatar-
joilu. Hallitus kokoontuu klo
12.00. Tervetuloa! –Hallitus

161 Inkoon
Voimalaitostyöntekijät ry
Sääntömääräinen syysko-
kous pidetään 25.11.2009
klo 18.00 Lohjalla Raken-
nusosastojen kokoustiloissa,
Kauppakatu 8. Hallitus ko-
koontuu klo 17.30. Kokouk-
sessa esillä sääntömääräiset

asiat. Tervetuloa! –Hallitus

178 Siilinjärven
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskoko-
us perjantaina 27.11.2009
klo 18.00 Siilinjärvellä uimala
Fontanellan kokoustilassa,
2 krs. Uimaan voi mennä klo
16.00 alkaen Kokouksen lo-
puksi ruokailu.

180 Parikkalan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 30.10.2009 klo
18.00 ravintola Lohikontissa.
Tervetuloa! –Toimikunta

185 Satakunnan Puhelin- ja
Tietoliikennetyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen
syyskokous pidetään torstai-
na 12.11.2009 klo 17.00 ra-
vintola Rossossa, Antinkatu
11, Pori Esillä sääntöjen mää-
räämät asiat. Tarjotaan kah-
vit + lämmintä purtavaa.

185 Satakunnan Puhelin- ja
Tietoliikennetyöntekijät ry
Osaston pikkujoulua viete-
tään perjantaina 11.12.2009
klo 19.00 ravintola la Brazas-
sa, Siltapuistonkatu 1, Pori.
(Tilaisuus on jäsen + avec).
Sisältää joululounaan ruo-
kajuomineen. Maksu avecil-
ta 25 €. Ilmoittautuminen
27.11.2009 mennessä Harri
Pohjalaiselle sähköpostilla
harri.pohjalainen@empower.
fi tai puh. 044 425 3619.

001 Oulun
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry
Osaston perinteinen
pikkujoulu pidetään
perjantaina 11.12.2009
klo 19.00 hotelli Scandicin
Torilla-ravintolan
Pykmestari-kabinetissa.
Tarjolla herkullinen
jouluateria.
Lisäksi muuta ohjelmaa.
Hinta jäseniltä 10 €

(sis.avec), eläkeläisiltä ja
työttömiltä 5 € (sis.avec).
Mukaan mahtuu max. 100
henkilöä rajallisten tilojen
vuoksi.
Sitovat Ilmoittautumiset
perjantaihin 27.11.2009
mennessä Jukka Lallille,
puh. 040 747 5480.
Tervetuloa! Tervetuloa!
–Hallitus

Kiitän Sähköliittoa
sekä Loviisan

Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosastoa
muistamisesta

60-vuotissyntymäpäivänäni
16.9.2009.

- Bo Rosqvist

K I I T O K S E T
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T E K S T I
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H O L I D AY C L U B I N J A

S Ä H K Ö L I I T O N A R K I S T O

!Holiday Clubin tasok-
kaista kohteista seitsemän
sijaitsee Vuokatin Katinkul-
lassa, kymmenen Sallassa ja
seitsemän Saariselällä.

Lomakohteet viikoille
8/2009 – 16/2009 ovat nyt
Sähköliiton jäsenten varat-
tavissa.
Varausaika on
15.10.–5.11.2009

Holiday Clubin
lomaviikkojen
arvonta
Arvontaan voi osallistua yh-
dellä hakulomakkeella. Kä-
tevimmin hakulomakkeen
voi täyttää internetissä Ho-
liday Clubin varausjärjestel-
män kautta www.aop.fi/vara-
us/sahkoliitto ”vapaat viikot
ja varaus”. Sivuilta löytyvät
myös tiedot arvonnasta. Va-
raustoiveen voi esittää myös
puhelimitse 0207 626 230.

Holiday Club suorittaa ar-
vonnan 6.11.2009, mikäli sa-
malle ajalle on tullut useita
varaustoiveita.

Hakemusten tulee olla
perillä Aikaosuuspalvelu
Oy:ssä torstaina 5.11.2009.

Lomaoikeus
Lomaviikkoja voivat varata
yli vuoden Sähköliiton jäse-
nenä olleet henkilöt. Lomat
on ensisijaisesti tarkoitettu

liiton työikäisille jäsenille.
Oppilasjäsenillä varausoike-
utta ei ole. Liiton eläkeläi-
set ja henkilökunnan jäsenet
saavat vuokrausoikeuden ar-
vonnassa mahdollisesti va-
raamatta jääneisiin vapaisiin
viikkoihin.

Lomavarauksia
hoitaa
Sähköliiton jäsenten loma-
varauksia hoitaa Holiday
Club Finland Oy:n isän-
nöintiyhtiö Aikaosuuspalve-
lu Oy: Annaleena Sila, Lee-
na Niemi, Outi Laaksonen,
Annika Vepsäläinen ja Vil-
helmiina Orsila, puh. 0207
626 230 (arkisin klo 8.00
-16.00) sähköposti reserva-
tions@aop.fi

Kohdetietoja
nyt varattavista
lomaosakkeista

Holiday Club
Katinkulta
Koy Golfharju, Katinkulta,
88610 Vuokatti
Vaihtopäivä: Lomaviikko al-
kaa kyseisen viikon maanan-
taina klo 18.00 ja päättyy
seuraavan viikon maanan-
taina klo 10.00.
Huoneisto: Olohuone + k +
1 mh + pesuh + s + wc. 62
m² (2 + 2 hengelle). Kaksi-
kerroksinen pientalo.
Varustelu: Liinavaatteet,
astiasto, kahvinkeitin, vat-
kain, leivänpaahdin, mikro-
aaltouuni, jääkaappipakas-
tin, liesi ja uuni, liesituule-
tin, takka, astianpesukone,

pyykinpesukone, hiusten-
kuivaaja, digi-tv, dvd, cd-
radio, kuivauskaappi, kes-
kuspölynimuri, koneellinen
ilmanvaihto, silitysrauta-
ja lauta, internet-yhteys.
Kylpylän ja harrasteiden
käyttö erillistä maksua vas-
taan.
Haettavissa olevat viikot:
8–10 (Hinta 400 €/vko)

Holiday Club Saariselkä
Koy Laavutieva, Saariselkä,
99830 Saariselkä
Vaihtopäivä: Lomaviikko
alkaa viikkonumeroa osoit-
tavan edellisen viikon lau-
antaina klo 17.00 ja päättyy
kyseisen viikon lauantaina
klo 11.00.
Huoneisto: Olohuone + k +
3mh + pesuhuone + s. 80 m²
(6+ 2 hengelle).

2-kerroksinen luhtitalo,
huoneisto 1. kerroksessa.
Varustelu: Liinavaatteet, as-
tiasto, kahvinkeitin, leivän-
paahdin, mikroaaltouuni,
jääkaappipakastin, liesi ja
uuni, liesituuletin, avotak-

ka, astianpesukone, hius-
tenkuivaaja, taulu-tv, mik-
rohifisarja, kuivauskaappi.
Kylpylän ja harrasteiden
käyttö erillistä maksua vas-
taan.
Haettavissa olevat viikot:
12 ja 13 (Hinta 350 €/vko)

Koy Kelotirro, Saariselkä,
99830 Saariselkä
Vaihtopäivä: Lomaviikko
alkaa viikkonumeroa osoit-
tavan edellisen viikon lau-
antaina klo 18.00 ja päättyy
kyseisen viikon lauantaina
klo 12.00.
Huoneisto: Alakerrassa 3
mh + tupakeittiö + s + pe-
suh. 80 m². Yläkerrassa (ei
parvi) 1 mh + tv-aula (tv-
aulassa vuodesohva) (6 +
2 hengelle). Kaksikerrok-
sinen kelohonka- paritalo.
Varustelu: Liinavaatteet, as-
tiasto 8 hengelle, jääkaap-
pi, liesi/uuni, liesituuletin,
mikro, astianpesukone,
kahvinkeitin, leivänpaah-
din, tv, kuivauskaappi, pö-
lyimuri, vuolukivitakka.
Kylpylänjaharrasteidenkäyt-

tö erillistä maksua vastaan.
Haettavissa oleva viikko:
16 (Hinta 350 €/vko)

Koy Tirrolampi, Saariselkä,
99830 Saariselkä
Vaihtopäivä: Lomaviikko
alkaa viikkonumeroa osoit-
tavan edellisen viikon lau-
antaina klo 17.00 ja päättyy
kyseisen viikon lauantaina
klo 11.00.
Huoneisto: Olohuone +
takkatupakeittiö + 1mh +
sauna + pesuhuone. 40 m²
(3+2 hengelle)
Varustelu: Astiasto, jää-
kaappi/pakastin, sähköliesi/
uuni, mikroaaltouuni, lei-
vänpaahdin, kahvinkeitin,
astianpesukone, tv, cd-soi-
tin, vaatteiden kuivaus-
kaappi, autosähköpistoke (ei
pyykinpesukonetta). Huo-
neistot sijaitsevat rauhalli-
sella paikalla, 2-kerroksisen
talon ylä- tai alakerrassa.
Kylpylänjaharrasteidenkäyt-
tö erillistä maksua vastaan.
Haettavissa olevat viikot:
9, 11, 14–15 (Hinta 250 €/
vko)

Holiday Club Salla
Koy Tunturitähti 1, Revon-
tulentie 2, 98900 Salla
Vaihtopäivä: Lomaviikko
alkaa viikkonumeroa osoit-
tavan edellisen viikon per-
jantaina klo 17.00 ja päättyy
kyseisen viikon perjantaina
klo 10.00.
Huoneisto: 1mh + tupakeit-
tiö + s + yläkerta (toinen mh
parvella). 54 m² + parvi 6,5
m² (4+2 hengelle), rivitalo.
Varustelu: Varustelu: liina-
vaatteet ja astiastot 6 hen-
gelle, kahvinkeitin, ve-
denkeitin, leivänpaahdin,
mikroaaltouuni (ruskistava,
ei uunia), jääkaappi, liesi-
taso, liesituuletin, takka,
astianpesukone, pyykinpe-
sukone, hiustenkuivaaja,
tv, cd-radio-soitin, kuivaus-
kaappi, silitysrauta- ja lauta.
Kylpylän ja harrasteiden
käyttö erillistä maksua vas-
taan.
Haettavissa olevat viikot:
8–16 (Hinta 400 €/vko)

Lisää jäseneduista www.sah-
koliitto.fi > Jäsenpalvelut >
Jäsenedut"

Käytä jäsenetusi ja hellitä hetkeksi

Vuokatti, Salla ja Saariselkä
varattavissa juuri nyt

15.10.-5.11.2009
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Täytä hakemuksen
jokainen kohta

Työttömyyskassassa on edelleen ruuhkaa.
Alkavien päivärahahakemusten käsittelyaika on

noin kolme viikkoa.

HUOM!
Puhelintiedustelut arkisin klo 9.00 – 11.00,

puh. 03 252 0300.

Työttömyyskassan henkilökunta painottaa, että hakemuk-
set tulee täyttää huolellisesti! Jokaiseen kohtaan täytyy
merkitä rasti (x): kyllä tai ei. Mitään kohtaa ei pidä jättää
tyhjäksi. Vajaasti täytetyt hakemukset palautetaan täy-
dennettäväksi.
Mikäli esimerkiksi olet ollut pitkällä sairaslomalla (Kela
maksanut sairauspäivärahaa) tai isyyslomalla, näistä ajois-
ta tulee mainita hakemuksessa ja liittää mukaan kopio
päätöksestä. Myös armeijassa oloajasta tarvitaan todistus.

TYÖVOIMATOIMISTOON
ILMOITTAUTUMINEN
Jos joudut työttömäksi tai
lomautetuksi, ilmoittaudu
työvoimatoimistoon viimeis-
tään ensimmäisenä työttö-
myyspäivänä.
Työnantaja tekee lomaute-
tuista työvoimatoimistoon
(TE-toimisto) niin sanotun
ryhmäilmoituksen vain, jos
lomautettuja henkilöitä on
vähintään kymmenen. Var-
mista työnantajaltasi, kuinka
monta muuta työntekijää
työpaikaltasi lomautetaan ja
tekeekö työnantaja ryhmäil-
moituksen.
Työnantajan tulee antaa
lomautetulle kirjallinen lo-
mautusilmoitus vähintään 14
vuorokautta ennen lomau-
tuksen alkamista. Lomautus-
ilmoituksessa tulee olla myös
lomautetun allekirjoitus ja
tiedoksisaantipäivämäärä.

Työvoimatoimisto antaa
työttömyyskassalle työttö-
myyttäsi koskevan lausun-
non. Oikeus työttömyys-
etuuksiin alkaa aikaisintaan
ilmoittautumispäivästä lu-
kien.

Ensimmäinen ilmoittautumi-
nen tehdään aina henkilö-
kohtaisesti työvoimatoimis-
tossa käymällä ja täyttämällä
työnhakijaksi-ilmoittautu-
mislomake. Mukana on hyvä
olla viimeisin työ- tai lomau-
tustodistus sekä muut työt-
tömyyteen liittyvät asiapape-
rit. Työvoimatoimisto antaa
sinulle ajan alkuhaastattelua
varten, jossa selvitetään tar-
kemmin työttömyyspäivära-
haan mahdollisesti vaikutta-
vat asiat.

Työvoimatoimiston anta-
mia ilmoittautumispäiviä on
noudatettava, koska päi-
värahan maksaminen kat-
keaa samana päivänä, kun
työnhakukorttiin merkitty
uusimispäivä umpeutuu.
Työvoimatoimiston antamat
lausunnot sitovat kassaa,
eikä kassa voi maksaa päivä-
rahaa, mikäli työnhakusi ei
ole voimassa. Jos työnhakusi
katkeaa, et voi uusia sitä
takautuvasti viittaamalla
esimerkiksi unohtamiseen,
pitkään ilmoittautumisväliin,
auton rikkoutumiseen, lap-
sen sairastumiseen tai muu-
hun inhimilliseen syyhyn.
MUISTA PITÄÄ TYÖNHAKU
VOIMASSA!

PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Saat päivärahahakemuksen
työvoimatoimistosta tai voit
tulostaa sen ja palkkatodis-

tuksen Työttömyyskassojen
yhteisjärjestön sivulta www.
tyj.fi kohdasta Lomakkeet.

Täytä ensimmäinen työt-
tömyyspäivärahahakemus
vähintään kahdelta täydeltä
kalenteriviikolta huolellises-
ti. Puutteellisesti täytetty ha-
kemus palautetaan täyden-
nettäväksi.
Tarkista, että jäsenmaksusi
ovat kunnossa työttömyyden
alkuun asti.

HAKEMUKSEN LIITTEET
• Palkkatodistus vähintään
työttömyyttä edeltäneeltä
43 työssäoloviikolta (jos et
ole saanut päivärahaa vuon-
na 1997 tai sen jälkeen) TAI
34 työssäoloviikolta (jos olet
saanut päivärahaa vuonna
1997 tai sen jälkeen).
Todistuksessa tulee näkyä
ennakonpidätyksen alai-
nen tulo ja siihen sisältyvät
lomarahat ja lomakorvaus
ERITELTYINÄ. Lomarahaa ja
lomakorvausta ei siis tule il-
moittaa yhteissummana.
Kun kyse on työsuhteen
päättymisestä, tarkista että
palkkatodistukseen on mer-
kitty eriteltynä myös muut

mahdolliset ylimääräiset
palkkiot tai rahaerät, jotka
on maksettu työsuhteen
päättyessä.
Muista tarkistaa palkkato-
distuksesta, että siihen on
merkitty mahdolliset palkat-
tomat ajanjaksot (lomautus,
vanhempainloma, palkaton
virkavapaa tai palkaton sai-
rasloma). Tarkista myös, että
palkkatodistuksessa on pal-
kanlaskijan allekirjoitus ja
puhelinnumero.

• Sairauskassan todistus
maksetuista täydennyspäivä-
rahoista.
Täydennyspäivärahan osuus
luetaan työansioihin ja ote-
taan näin ollen mukaan
päivärahan määritykseen.
Jos osa päivärahasta mak-
setaan sairausvakuutuslain
mukaisena päivärahana ja
osa täydennyspäivärahana,
vain täydennyspäivärahana
maksettu osuus luetaan työ-
ansioihin.

• Jäljennös lomautus- tai irti-
sanomisilmoituksesta

• Avio-/avopuolison virkato-
distus ja ote talonkirjasta/ko-
tipaikkarekisteristä, jos haet
lapsikorotusta avio-/avopuo-
lison lapsista, jotka asuvat
samassa taloudessa. Omista
lapsista virkatodistusta ei
tarvitse lähettää.

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

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

• Verokortti, jos olet hake-
nut muutosverokortin vero-
toimistosta.
Kotiin tullutta verokorttia ei
tarvitse lähettää, koska työt-
tömyyskassa saa verotiedot
suoraan verottajalta.

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA
Huom! Hakemukset voi

postittaa aikaisintaan haku-
jakson viimeisenä päivänä.
Työttömyyskassa ei käsittele
etukäteen lähetettyjä hake-
muksia.

•ENSIMMÄINEN
PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Käsittelyaika on noin 3 viik-
koa. Maksupäiviä ovat keski-
viikko ja perjantai.

•JATKOHAKEMUS
Täytä jatkohakemus nor-
maalisti vähintään neljältä
täydeltä kalenteriviikolta
siten, että hakujakso päättyy
sunnuntaihin. Mikäli työnan-
tajasi maksaa sinulle lomau-
tuksen aikana esimerkiksi
pekkasia tai pitämättömiä
lomapäiviä, muista ilmoittaa
siitä jatkohakemuksessasi
ja liitä palkkatodistus hake-
muksesi liitteeksi.
Maksupäivät ovat normaa-
listi keskiviikko ja perjantai.
Jatkohakemus on maksussa
hakujakson päättymisestä
laskettuna viimeistään 1½
viikon kuluttua keskiviik-
kona.

•SOVITELTAVA
PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Soviteltua päivärahaa mak-
setaan, jos teet lyhennettyä
työviikkoa tai -työpäivää,
olet osa-aikatyössä tai työs-
kentelet enintään kaksi viik-
koa kokoaikatyössä.
Täytä hakemus neljältä vii-
kolta tai kuukaudelta ja liitä
hakemuksen mukaan palk-
katodistus hakujakson työ-
päiviltä. Muista merkitä teh-
dyt työtunnit hakemukseen!
Käsittelyaika on noin 3 viik-
koa. Maksupäivät ovat keski-
viikko ja perjantai.

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

OMAVASTUUAIKA
Omavastuuaika on seitse-
mää työpäivää (ei lauantai
ja sunnuntai) vastaava aika,
jotka päivät on hankittava
kahdeksan peräkkäisen ka-
lenteriviikon aikana. Oma-
vastuuaika asetetaan kun
sinulle maksetaan päivära-
haa ensimmäisen kerran aina
kun uusi työssäoloehto (34
viikkoa) täyttyy
HUOM! Lyhennettyä työviik-
koa tekevältä edellytetään
omavastuu- ja korvauspäivil-
tä, että viikkotasolla työajan
lyhennys on vähintään 25
prosenttia. Näin ollen neli-
päiväistä työviikkoa tekeväl-
le ei kerry omavastuupäiviä
eikä myöskään maksettavia
työttömyyspäivärahapäiviä!!
Omavastuuaika lasketaan
aikaisintaan siitä päivästä,
jona olet ilmoittautunut
työnhakijaksi työvoimatoi-
mistoon.

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

TYÖTTÖMYYSKASSAN
PALVELUAJAT
Puhelintiedustelut
arkisin klo 9.00 – 11.00,
puh. 03 252 0300.

HAKEMUSTEN
POSTITUSOSOITE
Sähköalojen työttömyyskassa
PL 774
33101 TAMPERE

Sähköpostiosoite
ttkassa@sahkoliitto.fi

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

Lähetä 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 keskiviikko-
na.
Pääset verkkopalveluumme www.sahkoliitto.fi >
Sähköliiton verkkopalvelut > Työttömyyskassa
Tarkemmat ohjeet löytyvät kohdasta ”Verkkopalvelun
ohjeet”.

Kun olet kirjautunut Työttömyyskassan verkkopalveluun,
pääset samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla myös
Jäsenrekisterin verkkopalveluun sekä Voimavirtaan.

MAKSUPÄIVÄ TEKSTIVIESTINÄ
MATKAPUHELIMEEN
Sinulla on mahdollisuus saada tekstiviesti mak-
supäivästä matkapuhelimeesi. Tekstiviesti korvaa
postin kautta lähetettävän maksuilmoituksen eikä
paperisia jatkohakemuslomakkeita tai muutosil-
moituksia enää lähetetä. Voit siis hoitaa kaiken
netissä! Tekstiviestipalvelu on maksuton.

Mikäli haluat ilmoituksen matkapuhelimeesi, siirry verkko-
palvelussa kohtaan ”Omat tiedot” ja tarkista, että matka-
puhelinnumerosi on oikein sekä rastita kohta ”Tieto maksu-
päivästä lähetetään tekstiviestillä”.
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VAASANAIKUISKOULUTUSKESKUS

Runsorintie 1, 65380 Vaasa,
puh. (06) 213 5111, www .vakk.fi

Kiinnostaako
sähköalan tutkinnot ?

Sähköturvallisuustutkinnot 1, 2 ja 3

19.11.2009. klo 12:00
Ilmoittautumiset viimeistään 11.11.2009
Tutkinnon hinta on 140 €

Lisätietoja tutkinnoita: koulutuspäällikkö
Mauno Hakomäki, p.06-213 5253 tai
040-8321111 ja tutkinto vastaava
Markku Västi 06-2135250 tai
040-5811250 sekä koulutussihteerit
p.06-2135111 tai 06-2135312
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Marraskuu
Yritystalouden
tunteminen
edunvalvonnan
välineenä
5. - 6.11.2009
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 19.10.2009

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

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

Ilmoittaudu mukaan liiton
kursseille hakuaikaan men-
nessä sähköpostilla tiina.
makkyla@sahkoliitto.fi tai
soittamalla koulutusyksik-
köön, puh. (03) 252 0238.
Osallistuminen kursseille on
liiton jäsenille maksutonta.
Matkakulut korvataan julkis-
ten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai omaa autoa käy-
tettäessä 0,23 €/km.
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Kuntoremonttiloma
Holiday Club Kuusamon Tropiikki

6.12. - 11.12.2009
- Puolihoitoloma

- Omavastuuosuus 140 €/hlö

Kuntoremonttiloma on terveyttä edistämään suunniteltu
liikunnallinen loma, jossa osanottajia ohjataan elämään
terveellisesti ja liikkumaan oikein.

Kuntoremonttilomaan kuuluu aina kuntotestit, päivittäin
terveysneuvontaa ja ohjattua liikuntaa sekä henkilökohtai-
set kuntoiluohjeet kotiin vietäväksi.

Kuntoremonttiin on sisällytetty liikunnan ohella myös jak-
samiseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyviä aineksia. Puo-
len vuoden kuluttua osanottajilla on mahdollisuus lähteä
kuntoremonttiloman seurantaan ”terveystreffeille” kah-
deksi vuorokaudeksi. Treffeillä tarkistetaan kunto ja päivi-
tetään kuntoiluohjeet.

Määrärahat kuntoremonttilomiin saadaan SAL ry:n kautta
Raha-automaattiyhdistyksen avustuksista.

Tukea kuntoremonttilomalle voivat hakea liiton työikäiset
ja terveet jäsenet puolisoineen, jotka eivät ole saaneet lo-
matukea edellisenä vuonna omasta tai puolison ammatti-
liitosta tai muusta lomajärjestöstä. Tukea ei voida myöntää
lapsille. Matkakustannuksista lomalainen vastaa itse.

Hakumenettely
Kuntoremonttilomia haetaan Suomen Ammattiliittojen
Lomajärjestö SAL ry:n (SAL) lomatukilomakkeella, joita voi
tilata liiton postituksesta, puh. 03 252 0234. Lomakkeen voi
myös tulostaa osoitteesta www.salry.net tai www.sahko-
liitto.fi
Hakemus palautetaan 6.11.2009 mennessä osoitteella:
SÄHKÖLIITTO/Koulutusyksikkö, PL 747,33101 Tampere.

Työympäristön ajankohtaispäivät
13.11. - 14.11.2009

Hotelli-Ravintola Lasaretti, Oulu

Kurssi on tarkoitettu Pohjois-Suomen alueen työsuojeluval-
tuutetuille ja -asiamiehille sekä työsuojelusta kiinnostuneille
muille liiton jäsenille

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

Ajankohtaispäiville tulee ilmoittautua viimeistään 30.10.2009
työympäristöyksikön sihteeri Pirjo Visamalle, puh. 03 252
0219 tai kurssisihteeri Tiina Mäkkylälle, puh. 03 252 0238,
sähköpostitse pirjo.visama@sahkoliitto.fi tai tiina.makkyla@
sahkoliitto.fi

Yritystalouden tunteminen
edunvalvonnan välineenä

5. 11.- 6.11.2009
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssin tavoitteena on ymmärtää kansantalouden ja yritys-
toiminnan keskeiset asiat ja pystyä hyödyntämään palkka-
neuvotteluissa oman työpaikan tämänhetkinen taloudelli-
nen tilanne.

Kurssi on tarkoitettu kaikille peruskoulutuksen saaneille
luottamusmiehille ja työsuojeluhenkilöille.

Kurssin avainsisältöjä:

• Kansantalouden ja yritystoiminnan perusteet
• Työntekijät, johto, omistajat ja sijoittavat yrityksessä
• Erilaisia näkökulmia toimintaan
• Yrityksen tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase tutuksi
• Mitä tunnusluvut kertovat yrityksestä

Sähköliitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen
(2hh), ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut julkis-
ten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytet-
täessä 0,23 €/km.

Ilmoittaudu mukaan 19.10.2009 mennessä sähköpostilla
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai soittamalla
koulutusyksikköön, puh. 03 252 0238.

Raha-automaattiyhdistyksen
runkosopimuksen TES-kurssi

14.11. – 15.11.2009
Sähköliiton koulutustilat, Tampere

Kurssi on tarkoitettu kaikille sopimusalan jäsenille,
erityisesti luottamusmiehille.
Kurssin tarkoituksena on oppia tuntemaan ja
hyödyntämään runkosopimuksen määräyksiä.

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

Ilmoittaudu mukaan kurssille viimeistään 30.10.2009 men-
nessä soittamalla koulutusyksikköön, puh. 03 252 0238 tai
sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

Lisätietoa koulutuksesta
www.sahkoliitto.fi >Jäsenpalvelut >Koulutus

Enemmän toimintoja,
nopeampi testaus ja
yhtä kestävä kuin
ennenkin

UUTTA

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

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

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

www.fluke.fi/1650B  0800 111 862

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

mittaus
Säästää jopa
50% aikaa!

Kestävä
Kestää pudotuksen

jopa 1 metristä

Kevyt
Painaa

alle 1.2kg

Nollausadapteri

Pääkonttori
Ritakuja 2, 01740 Vantaa

PL 88, 01741Vantaa,
puh. 010 283 11

www.slo.fi
Tilauskeskus ark. 7-17

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

Myyntikonttorit ark. 7-16
Etelä-Suomi

Espoo, Luoteisrinne 4
puh. 010 283 2600

Helsinki, Konalankuja 1-3
puh. 010 283 2500

Helsinki,
Hermannin Rantatie 24

puh. 010 283 2550
Hyrylä, Hiekkakuopantie 1

puh. 010 283 2950
Järvenpää, Puurtajankatu 15A

puh. 010 283 2970
Hämeenlinna,

Luukkaankatu 2 B
puh. 010 283 2650

Lahti, Jussilankatu 5
puh. 010 283 2700

Lohja, Takasenkatu 56
puh. 010 283 2750

Porvoo, Yrittäjänkatu 24
puh. 010 283 2800

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

puh. 010 28311
Vantaa, Mäkituvantie 3

puh. 010 283 2900
Keski-Suomi

Tampere, Ilmailunkatu 21
puh. 010 283 3200

Tampere, Kolmihaarankatu 6
puh. 010 283 3222

Jyväskylä, Vasarakatu 24
puh. 010 283 3600

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

Turku, Lukkosepänkatu 7
puh. 010 283 3400

Rauma, Aittakarinkatu 12
puh. 010 283 3440

Salo, Myllyojankatu 10
puh. 010 283 3440

Pohjanmaa
Vaasa, Silmukkatie 4

puh. 010 283 3500
Kokkola, Tervahovintie 2

puh. 010 283 3540
Seinäjoki, Väinölänkatu 18

puh. 010 283 3560
Kaakkois-Suomi

Kouvola, Sepänkatu 4
puh. 010 283 3800

Kotka, Jylpyntie 14
puh. 010 283 3840

Lappeenranta, Myllymäenkatu 15
puh. 010 283 3860

Mikkeli, Hietakatu 1
puh. 010 283 3880

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

Iisalmi, Tunnelikatu 1
puh. 010 283 3740

Joensuu, Kuurnankatu 31
puh. 010 283 3750

Savonlinna, Ilokallionkatu 6
puh. 010 283 3770

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

Oulu, Kallisensuora 5
puh. 010 283 3900

Kajaani, Jarrukuja 2
puh. 010 283 3980

Kemi, Asentajankatu 7
puh. 010 283 3940

Rovaniemi, Aittatie 1
puh. 010 283 3960

AMMATTILAISTEN SÄHKÖTUKKU

Sähköistä
palvelua
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SECURIT Y CHECK

GREEN LINE JA EU ECOLABEL MERKINTÄ

Euroopan Unioni on myöntäny
t Green Line -turvakenkä-

mallistollemme tarkoin valvotun
ja arvostetun ECO-LABEL

ympäristömerkin.

Ecolabel Sertifikaatti myönne
tään vain niille tuotteille,

jotka täyttävät energian kulutuk
sen ja ympäristöystävälli-

syyden tarkat raja-arvot, eivätkä
sisällä ihmiselle

haitallisia kemikalioita.

Malliston erityisominaisuude
t täysin metalliton

mikrokuitupäällinen, naulaanas
tumissuoja ja

turvakärki. Kehitimme ympärist
östään

huolehtiville, metalliallergisille
ja

lentoasema työntekijöille hyvin

jalkaanistuvan ja turvallisen

Green Line -malliston.

E C O - L A B E L

6498 GREENLINE NATURE S3

Lue lisää WWW.JALAS.COM

6408 GREENLINE BIO S1 P

6468 GREENLINE EKO S3
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HALLI 3, OSASTO H89

HALLI A, OSASTO 414


