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Pitkä työura, mutta minkä vuoksi?
!Työelämän vaikuttajien suosituin puheenaihe loppuvuoden aikana on ollut eläkeiän
nostaminen ja työurien pidentäminen. Työnantajat ovat sitä mieltä, että ennen 67 vuotta
ei ihmisellä ole mitään asiaa eläkkeelle. Syyksi kerrotaan työtekijöiden loppuminen ja sen
myötä eläkkeiden maksajien määrän romahtaminen.

Omituiseksi tämän vaatimuksen tekee se, että tämän vuoden syyskuussa Suomessa oli
Tilastokeskuksen mukaan melkein 200 000 työtöntä, joista lähes neljännes oli alle 25-vuo-
tiaita nuoria. Samaan aikaan työpaikkojen vanheneva porukka rimpuilee kasvavan työ-
taakkansa kanssa, paahtaa ylitöitä ja toivoo salaa pääsevänsä terveenä edes nykyisen ikä-
rajan mukaiselle eläkkeelle. Valitettavasti sekin jää yhä useammalle vain haaveeksi, kun
kohtalona on joutua sairaseläkkeelle alle 60-vuotiaana.

Todellisuus ja kuvitelmat eivät siis kohtaa. Työnantajien ehdottaman eläkeiän korotuk-
sen tarkoituksena on tietysti saada markkinoille mahdollisimman paljon työvoimaa, josta
he voisivat sitten valita parhaat ja tehokkaimmat tuloksentekijät. Ulkopuolelle jäävien
kohtalo ei yrityksiä kiinnosta.

Seitsemänkymppisten palkkaamisen sijasta suomalaisessa työelämässä pitäisi tehdä suuri
henkinen muutos. Vauhtia pitäisi vähentää, jotta työntekijät eivät palaisi loppuun. Työpai-
koille olisi palkattava lisää nuorta väkeä, jotta vanhemmat työntekijät saataisiin terveenä
eläkkeelle.

Tämä uudistuminen vaatisi ennen kaikkea muutosta työnantajien asenteissa: vähemmän
ahneutta ja paljon enemmän sijoituksia henkilökuntaan, tuotekehitykseen ja uusiin inno-
vaatioihin.

Suomalaisen, vähän rajoittuneen insinööriaivoisen johtajan on kuitenkin paljon hel-
pompaa siirtää toiminnat Kiinan tai Uruguayn kaltaisiin kehitysmaihin, kuin panostaa
henkilöstöön Suomessa ja tukea siten kotimaista yritystoimintaa.

Suurin este kehittyvälle Suomelle on siis suomalainen yritysmaailma itse. Toisin kuin
palkansaajat, se ei oikeasti usko tähän maahan ja sen työntekijöihin, eikä siksi myöskään
investoi riittävästi Suomeen.

Niinpä jos Suomi tämän taantuman jälkeen putoaa pysyvästi talouselämän mestareiden
liigan ulkopuolelle, kantaa suomalainen yritysmaailma siitä vastuun.
Kyvyttömyys nähdä työelämän realiteetit ja tehdä vaadittavat korjausliikkeet ovat poltta-
massa loppuun yritysten tärkeimmän pääoman: työntekijät. Ja sen myötä tulee romuttu-
maan koko maan talous."

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

Lång yrkeskarriär, till vilken nytta?
!Under slutet av året har beslutsfattarnas populäraste samtalsämne om arbetslivet varit
att höja pensionsåldern och förlänga yrkeskarriären. Arbetsgivarna anser att folk absolut
inte behöver gå i pension före 67 års ålder. Orsaken sägs vara bristen på arbetstagare och
därmed en dramatisk minskning av personer som betalar pensionerna.

Det märkliga med kravet är att antalet arbetslösa i Finland uppgick till närmare 200 000
personer i september i år enligt Statistikcentralen. Av dem är en fjärdedel under 25 år. Sam-
tidigt kämpar den allt äldre arbetskraften med en allt större arbetsbörda, sliter på övertid
och hoppas i all tysthet vara någorlunda frisk när den pensionsålder som gäller idag närmar
sig. Tyvärr är detta bara en dröm för allt flera som tvingas gå i invalidpension innan de fyllt
sextio.

Verkligheten och illusionerna möts således inte. Avsikten med arbetsgivarnas höjning
av pensionsåldern är naturligtvis att få ut så mycket arbetskraft som möjligt på marknaden
så att de sedan kan välja och vraka bland de bästa och effektivaste resultatproducenterna.
Företagen är föga intresserade av vad som händer dem som lämnas utanför.

I stället för att anställa sjuttioåringar borde det finländska arbetslivet genomgå en stor
mental förändring. Farten borde dras ner så att de anställda inte blir utbrända. Arbetsplat-
serna borde fyllas mer med unga personer så att de äldre arbetstagarna kunde få gå i pension
medan de ännu har hälsan kvar.

En sådan reform kräver framför allt en attitydförändring hos arbetsgivarna: mindre gi-
righet och mycket mer investeringar i personalen, produktutvecklingen och nya innova-
tioner.

Emellertid har den finländska, något inskränkta ingenjörshjärnan till ledare mycket lät-
tare att flytta verksamheten till u-länder som Kina eller Uruguay än att satsa på personalen
i Finland och därmed stödja inhemsk företagsverksamhet.

Det största hindret för utvecklingen i Finland är således den finländska företagsvärlden
själv. Tvärt emot löntagarna tror företagarna inte på detta land och dess arbetare, och in-
vesterar därför inte tillräckligt mycket i Finland.

Om Finland därför efter den nuvarande ekonomiska recessionen faller ut ur näringslivets
mästarliga för alltid bär den finländska företagsvärlden ansvaret för den tragiska utvecklin-
gen.

Oförmågan att se arbetslivets realiteter och göra nödvändiga kursändringar bränner snart
slut på företagens viktigaste kapital, deras arbetstagare. Och därmed kommer också hela
landets ekonomi att krascha."

Ö v e r s ä t t n i n g A n n - K a t r i n H u l d é n

E I J A P I T K Ä N E N

( K i r j o i t t a j a o n

e r i k o i s l ä ä k ä r i j a

l ä ä k e t i e t e e n t o h t o r i )

!Jos ihmisessä ei ole sähköä, se on
kuollut. Ihmisessä voi olla myös sähkö-
vika, joka ilmenee esimerkiksi epilepsi-
ana tai rytmihäiriönä.

Sähköä käytetään paljon myös eri
hoitomuotoina: sydämen rytmin kään-
tämisessä, yliaktiivisen virtsarakon hoi-
dossa sekä kroonisen kivun, masennuk-
sen ja Parkinsonin taudin hoidossa.

"

Psykiatristen tilojen hoidossa sähkö-
hoito (ECT eli electroconvusant tre-
atment) oli pitkään pannassa, mutta
sen uusi tuleminen on nähty ainakin
vaikean masennuksen hoidossa, johon
lääkkeet eivät auta.

Potilas nukutetaan muutamaksi mi-
nuutiksi ja pään molemmille sivuille

asennettujen elektrodien kautta anne-
taan sähköisku, jonka tavoitteena on
saada aikaan kouristus. Hoito annetaan
ensin yhtenäisenä jaksona kolme kertaa
viikossa ja sen jälkeen tavallisesti jat-
ketaan niin sanottuna ylläpitohoitona
harvemmin välein.

Hoito on todettu tehokkaaksi monilla
potilailla ja sivuvaikutuksia on yleensä
vähemmän kuin lääkkeillä. Huomatta-
va sivuvaikutus on joillakin potilailla
ilmenevä muistinmenetys: eräältä po-
tilaalta katosi kaksi vuotta muistista,
vaikka hoitoa jatkettiin vain noin neljä
kuukautta. Tietysti voi kysyä, haluaako
ihminen muistaa aikaa, jolloin on ollut
vaikeasti masentunut? Käy vaan kuin
atomipommin kanssa: siinä meni hyvät
ja huonot muistot samalla kertaa.

"

Parkinsonin taudissa on aivojen syvien
osien sähköstimulaatiota (DBS eli deep
brain stimulation) käytetty menestyk-
sellisesti etenkin toispuoleisen vapinan

hoidossa. Potilaan aivoihin asennetaan
elektrodi, jota stimuloidaan sähköl-
lä. Tämän tarkoitus on estää sellaisten
aivoista tulevien viestien kulku, mitkä
aiheuttavat vapinaa tai lihasjännitys-
häiriöitä. Hoitoa voidaan jatkaa vuosia.
Kivun hoidossa sähköä annetaan ihon
pinnalle asetettujen elektrodien tai
akupunktioneulojen kautta. Tänäänkin
TV:ssä mies piikit pakaroissaan vain
hoki ”ihanaa, ihanaa, todella ihanaa”,
kun lääkäri pani neuloihin kytketyn
virtalähteen päälle!

Paras suosittelija ja mainos sähkön
käytöstä ihmisten hoidossa on nähty
Teho-osastossa, Housessa tai Sairaala
tv-sarjoissa. Helpon ja dramaattisen nä-
köistä: kun tarpeeksi kovan tällin antaa,
kaikki herää eloon!

Ainoa neuvoni kaikkien näiden hoi-
tomuotojen kanssa silti on: älkää ko-
keilko niitä kotona! Tai jos kokeilette,
niin muistkaa edes irrottaa omat näp-
pinne kohteesta tai kohteen sängystä,
ihan niin kuin elokuvissa."

Sähkö lääkitsee
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!UPM harkitsee Heino-
lan vaneritehtaan ja sahan,
Lappeenrannassa sijaitsevan
Kaukaan vaneritehtaan sekä
Parkanon jalostetehtaan
pysyvää sulkemista vuoden
2010 ensimmäisen vuosi-
puoliskon aikana. Irtisano-
miset koskettanevat noin 20
sähköliittolaista.

Vanerituotanto
Savonlinnaan
Vanerin osalta suunnitel-
maan kuuluu lisäksi viikon-
loppuvuoroista luopuminen
useimmilla Suomen tehtail-
la sekä toimihenkilöorgani-
saation tehostaminen. Myös

Kaukaan jalostetehtaan tuo-
tantoa järjestellään uudel-
leen.

Suunniteltujen toimenpi-
teiden toteutuessa UPM:n
henkilöstö vähenisi noin
870 henkilöllä, joista pysy-
västi suljettaviksi suunnitel-
luissa yksiköissä työskentelee
noin 650 henkilöä.

Suunnitelmaa koskevat
yhteistoimintaneuvottelut
käynnistyvät välittömästi.

UPM aikoo kuitenkin in-
vestoida noin 25 miljoonaa
euroa Savonlinnan vane-
ritehtaan laajennukseen
sekä Kaukaan sahan ja Au-
reskosken jalostetehtaan
tuotannon kehittämiseen.
Suunnitelman toteutuessa
Savonlinnan tehtaasta tulee

maailman tehokkain koivu-
vaneriyksikkö.

Lomautuksista
irtisanomisiin
Vaneri- ja sahatuotteiden
vaikea markkinatilanne ja
heikko kannattavuus ovat
jatkuneet viime syksystä
lähtien, minkä vuoksi UPM
on rajoittanut tuotantoa ja
lomauttanut henkilökuntaa
tehtaillaan.

Heinolan vaneritehdas on
seisonut kuluvan vuoden
tammikuusta lähtien ja Kau-
kaan vaneritehdas touko-
kuusta lähtien. Molempien
tehtaiden henkilökunta on
ollut lomautettuna seisokin
ajan. Kaukaan vaneritehtaal-
la työskentelee 298 henkilöä

ja Heinolan vaneritehtaalla
212 henkilöä.

Heinolan sahalla sekä Par-
kanon ja Kaukaan jaloste-
tehtailla tuotantoa on rajoi-
tettu koko vuoden aikana.
Heinolan sahalla työskente-
lee 77 henkilöä, Parkanon
jalostetehtaalla 64 ja Kau-
kaan jalostetehtaalla 25 hen-
kilöä.

Suunnitelmien toteutues-
sa UPM käynnistää Työstä
työhön -ohjelman aiempien
kokemusten pohjalta. Oh-
jelmaan sisältyisi aktiivisia
työllistämistä ja uudelleen-
koulutusta edistäviä toimen-
piteitä yhteistyössä useiden
eri osapuolten kanssa. "

UPM aikoo sulkea useita tehtaitaan

20 sähköliittolaista irtisanomisuhan alla

P A A V O H O L I

!Sähköliiton ja Me-
talliliiton väliset suhteet
ovat nousseet jo Suomen
suurimman sanomalehden,
Helsingin Sanomain pääkir-
joitussivulle. Lehti otsikoi
20.10.2009 näyttävästi ”Me-
tallin ja Sähköliiton riita re-
viiristä rassaa työnantajia”.

Oikeutta
sähkömiehille
Pääkirjoituksessa Helsin-

gin Sanomat viittasi sekä
Sähköliiton esittämään tek-
nologiateollisuuden lakko-
uhkaan että Metalliliiton
lakkouhkaan Maintparter
Oy:tä kohtaan.

Lehden mukaan riidoissa
on pohjimmaltaan kysymys
siitä, että ”Sähköliitto halu-
aa teknologia- ja metalliteol-
lisuuden työpaikoille omille
luottamusmiehilleen samat
neuvottelu- ja sopimusoikeu-
det kuin Metallin pääluotta-
musmiehille”.

Helsingin Sanomien mu-

kaan se ei käy Teknologiate-
ollisuudelle ja Metalliliitolle,
jotka ”ajavat niin sanottua
teollisuusliittoperiaatetta:
yksi ala, yksi sopimus, yksi
pääluottamusmies.”

Kiusallista
myös SAK:lle
Helsingin Sanomat ei kirjoi-
tuksessaan asetu kumman-
kaan liiton puolelle vaan
valittaa sitä, että työnantajat
ovat joutuneet tilanteessa si-
jaiskärsijäksi. Lehti kuiten-
kin kirjoittaa Sähköliiton

lähteneen hakemaa tukea
muualta eli Toimihenkilö-
unionista.

Lehti pitääkin tilannetta
kiusallisena SAK:n puheen-
johtaja Lauri Lylylle. Hel-
singin Sanomat lisää vielä
Lylyn tuskaa mainitsemal-
la muita SAK:n sisäisiä rii-
danaiheita ja pohtii lopuksi
onko SAK nyt niin hajanai-
nen, että se ei voi enää halli-
ta käynnissä olevia sopimus-
neuvotteluita."

Helsingin Sanomat arvioi
Metallin ja Sähköliiton välejä

!Sähköliiton halli-
tus nimitti kokouksessaan
5.11.2009 Mika Kantosen
teollisuusalojen uudeksi
työehtoasiamieheksi. Kan-
tonen on toiminut aiem-
min Länsi-Suomen aluetoi-
miston Turun toimipisteen
alueasiamiehenä. Hän seu-
raa työssä vastaavaa työeh-
toasiamies Antti Niemistä,
joka on siirtymässä ennen-
aikaiselle eläkkeelle.

Kantonen aloittaa tehtä-
vässään 1.1.2010 ja hänen
toimipisteenään säilyy Tu-
run aluetoimisto. Kantonen
jatkaa myös Sähköliiton yh-
dyshenkilönä OL3 -projek-
tissa koko sen keston ajan.

Kantosen tilalle Turun
toimipisteen alueasiamie-
heksi siirtyy energia-alan
työehtoasiamies Markku

Vuoti, joka aloittaa uudes-
sa työssään myöhemmin il-
moitettavana aikana.

Nimityksiin liittyen yh-
distyvät kaikki teollisuuden
sopimusalat välittömästi
yhteen sektoriin, sektori-
päällikkö Sauli Väntin alai-
suuteen."

Mika Kantonen
nimitettiin
teollisuusalojen
työehtoasiamieheksi

!Jo aiemmin lokakuussa
irtisanoi verkostoalan yritys
Eltel Networks 90 sähkö-
alan ammattilaista. Määrä
on jatkoneuvotteluissa kui-
tenkin vähentynyt. Valta-
osa heistä työskenteli Tu-

run alueella. Irtisanottujen
joukossa oli myös varapää-
luottamusmies. Sähköliit-
to pyrkiikin tulevissa TES-
neuvotteluissa parantamaan
luottamushenkilöiden jälki-
suojaa."

Myös Eltel irtisanoi 90

P A A V O H O L I

!Baltian sähköalan liit-
tojen (Viro, Latvia, Liettua)
johtajia kävi lokakuun alus-
sa vierailulla Tampereella.
Liiton toimintaan olivat
tutustumassa puheenjohta-
ja Sander Vaikma Virosta,
ammattiliiton lakimies Janis
Muzenieks Latviasta ja pu-
heenjohtaja Juozas Neve-
rauskas Liettuasta.

Työttömyys
riivaa Baltiaa
Veljesammattiliittojen edus-
tajien kanssa käydyissä kes-
kusteluissa kävi ilmi, että
maailmanlaajuisen talou-
dellisen laman aiheuttama
työttömyys riivaa Baltian

maita aivan eri tavalla kuin
Suomea.

Työttömyysprosentit pyö-
rivät 20:ssa, mikä alhaisem-
paan elintasoon ja heikom-
paan työttömyysturvaan yh-
distettynä aiheuttaa näissä
maissa työpaikkansa menet-
täneille todella suuria talou-
dellisia vaikeuksia.

Latvian ja Liettuan am-
mattiliitot edustavat maansa
energia-alan työntekijöitä,
mutta niissäkin työttömyys
on tällä hetkellä suurin on-
gelma.

Yhteistyötä
rakennetaan
Vierailun isäntänä toimi
järjestöpäällikkö Reijo Sal-
mi ja järjestöasioiden lisäksi
hän tutustutti vieraat muun

muassa Tampereella sijaitse-
van työväenmuseo Werstaan
ajankohtaiseen näyttelyyn.

Baltian sähköalojen am-
mattiliittojen edustajat ta-
pasivat Tampereella myös
puheenjohtaja Martti Ala-
kosken, jonka kanssa vieraat
keskustelivat yhteistyön jat-
kamisesta veljesliittojen vä-
lillä.

Teollisuuden palkansaajat
(TP) ovat tähänkin asti har-
rastaneet yhteistyötä Balti-
an liittojen kanssa, koskien
esimerkiksi eurooppalaisia
energia-alan yrityksiä, joilla
on työntekijöitä sekä Poh-
joismaissa että Baltiassa.
Tätä yhteistyötä jatketaan
edelleen ja sen lisäksi toimin-
taa pyritään laajentamaan
muille toimialueille."

Liittovieraita Baltiasta Tampereella

Tampereella vieraillut Baltian sähköalojen liittoväki tutustui ammatillisten keskustelun lomassa Finlaysonin
perinteikkäällä tehdasalueella sijaitsevaan työväenmuseo Werstaaseen. Vasemmalta: Janis Muzenieks (Lat-
via), Juozas Neverauskas (Liettua) ja Sander Vaikma (Viro).



4 vasama 1 0 / 2 0 0 9

P A A V O H O L I

!Neuvottelut Sähkö-
liiton eri sopimusaloja kos-
kevista työehtosopimuksista
ovat syksyn aikana pikku-
hiljaa käynnistymässä. Kak-
si alaa on neuvottelunsa jo
käynyt: Teknologiateollisuu-
dessa sopimus saatiin lak-
kouhan jälkeen aikaiseksi ja
Huolto- ja kunnossapitopal-
veluiden sopimus neuvotel-
tiin jo aiemmin.

EK:lla käytössä
omituinen
strategia
Sektoripäällikkö Keijo Rim-
mistö (talotekniikka, tek-
nologiateollisuus, huolto- ja
kunnossapito) muistuttaa,
että työnantajien keskusjär-
jestö EK:n linjana oli alun
perin kolmikantaisen tulo-
poliittisen ratkaisun jyrkkä

vastustaminen.
- Työnantajapuoli ei siten

halunnut mitään kattavaa,
yhtenäiseen palkankorotus-
tasoon perustuvaa sopimusta,
vaan neuvottelujen käymistä
liittotasolla. Siten myös pal-
kankorotukset piti sopia toi-
mialakohtaisesti, Rimmistö
kertoo.

Metalliliiton ja Teknolo-
giateollisuuden sopiman 0,5
prosentin korotuksen jälkeen
EK yhtäkkiä ilmoittikin, että
sitä tasoa eivät muut alat saa
ylittää.

- EK on siten ryhtynyt jon-
kinlaiseksi palkkakaton var-
tijaksi täysin vastoin omaa
linjaansa ja ilman että muilta
työmarkkinaosapuolilta olisi
kysytty yhtään mitään. Ei se
käy päinsä, varsinkin kun
Tupoon kuuluneet muut asi-
at, esimerkiksi verotus, eivät
ole pöydällä, Rimmistö kum-
mastelee.

Keijo Rimmistön mukaan
vientialoja koskevat talous-
tekijät eivät toimi talotek-
niikka-alalla ja siten pal-
kankorotusten taso riippuu
muun muassa sopimukseen
tulevista tekstimuutoksista.

Energia-alalla
edetään nihkeästi
Etukäteisodotukset Ener-
gia- sekä Tieto- ja verkosto-
teknologia-alan sopimusten
yhdistämiseksi tällä sopimus-
kierroksella olivat korkealla
vielä viime keväänä. Syksyn
lehtien mukana nämä toi-
veet ovat kuitenkin pudon-
neet takaisin maanpinnalle.

- Energiateollisuuden ja
Tieto- ja tekniikka-alojen
työnantajaliittojen asenteet
olivat nyt niin kielteiset so-
pimusten yhdistämiselle,
että asiassa ei päästy eteen-
päin, sektoripäällikkö Sauli
Väntti (energia, verkostoala

ja teollisuuden erityisalat)
harmittelee.

Neuvottelut jatkuvat nyt
entisistä asetelmista ja sopi-
muksia ajetaan lähemmäksi
toisiaan, mikäli mahdollista.

Yleisistä neuvottelutavoit-
teista Väntti pitää tärkeim-
pänä luottamushenkilöiden
tiedonsaannin, työsuhdetur-
van ja jälkiturvan paranta-
mista kaikilla sopimusaloil-
la.

Jäsenet ovat myös toivo-
neet työsuhteiden jatku-
misen takaavia, mutta silti
palkankorotukset sisältäviä
sopimuksia.

- Työnantajilta on kui-
tenkin tullut jyrkkä ei, jopa
teknologiateollisuudessa to-
teutetulle 0,5 prosentin pal-
kankorotukselle. Edessä on
siis todella hankala neuvot-
telukierros, Väntti ennustaa.
"

001 003
Energia-ala sekä Tieto- ja
verkostoteknologia-ala
! Energia-alan sopimus on voimassa 31.1.2010 asti ja
Tieto- ja verkostoteknologia-alan sopimus 30.4.2010 asti.
! Energian neuvottelut jatkuvat 13.11.2009;
tieto- ja verkostoalalla menossa on vasta tunnusteluvaihe.

005 008
Talotekniikka-ala ja
puolustusministeriö
! Sopimukset ovat voimassa 30.4.2010 asti.
! Neuvottelut eivät ole käynnissä.
! Työtuomioistuimen päätös alan työehtosopimuksen
yleissitovuudesta saatiin 5.11.2009.

010
Huolto- ja kunnossapito-
palvelut
! Alalla on voimassaoleva työehtosopimus
30.4.2012 asti.

011 012011 012
Paperi- ja puumassateollisuus
sekä Mekaaninen
metsäteollisuus
! Molempien sopimusten voimassaolo on päättynyt,
mutta neuvottelut ovat käynnissä, joten olemassa olevan
sopimuksen määräykset ovat yhä voimassa.

013-018, 020
Teknologiateollisuus sekä
teollisuuden erityisalat ja
muut alat
! Teknologiateollisuuteen on neuvoteltu uusi sopimus,
joka on voimassa 16.10.2009 - 30.12.2012. Muut sopimuk-
set päättyvät sopimuskohtaisesti 31.1., 28.2. tai 31.3.2010.
! Elintarviketeollisuudessa neuvottelut ehkä alkamassa,
muilla aloilla ei neuvotteluista ole vielä keskusteltu.

021021
Raha-automaattiyhdistys
! Sopimus on voimassa 28.2.2010 asti.
! Neuvottelut aloitetaan ensi vuoden alussa.

Työnantajilla kireä
ennakk asenne

!Työtuomioistuin on
5.11.2009 päättänyt, että
talotekniikka-alan sähkö-
asennustoimialan työehto-
sopimus (ns. sininen kirja)
on yhä edelleen yleissitova.

Asia nousi esille keväällä,
kun yleissitovuuden vah-
vistamislautakunta tutki
oma-aloitteisesti sopimusta
ja teki 2.4.2009 päätöksen,
että se ei olekaan yleissito-
va. Lautakunnan mukaan
sopimusosapuolena olevan
työnantajaliitto TIKLI ry:n

jäsenyrityksissä ei työsken-
nellyt riittävästi sähköasen-
tajia yleissitovuuden saavut-
tamiseksi.

Lähes puolet
sopimuksessa
Työtuomioistuin tuli tuo-
miossaan eri kannalle kuin
vahvistamislautakunta,
koska Sähköliitto kykeni
osoittamaan sopimuksen
normaalisitovuuden piiris-
sä olevien sähköasentajien
määrän selvästi kerrottua

suuremmaksi.
TIKLI ry:n 51 jäsenyrityk-

sessä oli vuoden 2007 lopus-
sa ollut töissä 2 980 henki-
löä ja lisäksi Sähköliiton
tekemien erillissopimusten
piirissä oli kaikkiaan 1 485
henkilöä. Sopimuksen nor-
maalisitovuus kattaa siten
lähes puolet alan noin 9 800
työtekijästä.

Työtuomioistuin painotti
myös sitä, että alalla oli jat-
kunut pitkään sopimustoi-
mintaa ja että yleissitovuu-

den tavoitteena on myös
turvata järjestäytymättömi-
en työnantajien palveluk-
sessa olevien työntekijöiden
sopimusehdot.

Toivottavasti ehdollisen
eroanomuksen TIKLIin jät-
täneiden yritysten johtajat
ymmärtävät, että irtautu-
malla TIKLIstä 30.11.2009
he saavat aikaan sen, että
talotekniikka-alan yleissito-
vuus tulee kuitenkin loppu-
maan sopimuksen päättyes-
sä 30.4.2010."

!Sähköliiton neuvotte-
leman Huolto- ja kunnossa-
pitopalveluiden työehtoso-
pimuksen noudattamisesta
noussut riita Metalliliiton
ja Maintpartner Oy:n välillä
ratkaistaan työtuomioistui-
messa.

Metalliliitto uhkasi lakol-
la, kun Maintpartner otti
käyttöön Sähköliiton neu-
votteleman sopimuksen lo-
kakuun alussa. Yrityksen

palveluksessa on 780 työnte-
kijää, joista 429 kuuluu Me-
talliliittoon ja 107 Sähköliit-
toon.

Päätös
ennen joulua
Sopimusasiaa selviteltiin
valtakunnansovittelijan toi-
mistossa ja syntyneen sovin-
toesityksen mukaan Maint-
partner Oy noudattaa edel-
leen Metalliliiton ja Tekno-

logiateollisuus ry:n välillä
1.10.2009 voimaan tullutta
työehtosopimusta.

Sovintoesityksen mukaan
osapuolet pidättäytyvät
työtaistelutoimista kunnes
työtuomioistuin on anta-
nut päätöksensä Tieto- ja
tekniikka-alojen työnanta-
jaliitto TIKLin vahvistus-
kanteesta, koskien Maint-
partner Oy:ssä sovellettavaa
työehtosopimusta, sekä Me-

talliliiton valvonta- ja vah-
vistuskanteesta, jonka liitto
nosti Teknologiateollisuutta
vastaan.

Työtuomioistuin on il-
moittanut päätöksen asias-
ta tulevan ”ennen joulua”.
Osapuolet palaavat asiaan
sen jälkeen, kun työtuomio-
istuin on antanut päätöksen-
sä.

Vika asenteissa
ei sopimuksessa?
Kiista Maintpartnerin nou-
dattamasta työehtosopimuk-
sesta on siinä mielessä ainut-
laatuinen, että Metalliliitto
kaivoi ensimmäistä kertaa
neljännesvuosisataan lak-
koaseen esiin - Sähköliiton
sopimaa työehtosopimusta
vastaan.

Tilanteen taustalla onkin
nähtävissä Metalliliiton ha-

lua puolustaa omaa reviiri-
ään. Metalliliitto suostuu
toteuttamaan ajatustaan yh-
destä työehtosopimuksesta
yhdellä työpaikalla vain sil-
loin, kun kysymys on heidän
neuvottelemastaan työehto-
sopimuksesta.

Sähköliiton tekemä sopi-
mus ei Metalliliitolle kelpaa,
vaikka se ei heikennä Maint-
partner Oy:n työntekijöiden
työsuhteiden ehtoja."

TES-neuvottelut käynnistymässä

Jäsenyritysten työntekijämäärä TIKLIssä ratkaisi

Talotekniikka-alan TES yleissitova

Sähköliiton tekemä TES vastatuulessa

Tapaus Maintpartner ratkeaa oikeudessa
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T E K S T I P A A V O H O L I

K U V A R I I T T A K A L L I O

!Sähköliiton hallitus
hyväksyi valtakunnansovit-
telija Esa Lonkan tekemän
teknologiateollisuuden TES-
neuvottelun sovintoesityk-
sen perjantaina 16.10.

Jo aiemmin oli Sähköliiton
teollisuuden- ja erityisalojen
johtokunnan metalliteolli-
suuden sopimusalan kokous
yksimielisesti hyväksynyt
esityksen. Samalla peruuntui
alan lakonuhka.

Palkankorotus
vain noin 0,5 %
Uusi Teknologiateollisuuden
sopimusalan (Metalliteolli-
suus 013) sähköasentajia kos-
kevan työehtosopimus, ns.
punainen kirja, on voimassa
16.10.2009 – 30.9.2012 ja
jatkuu sen jälkeen vuoden
kerrallaan, ellei sopimusta
sitä ennen irtisanota. Mikä-
li 1.10.2010 tai 1.10.2011
tehtävien palkantarkistusten
osalta ei päästä yksimielisyy-
teen, voidaan sopimus irtisa-
noa päättymään jo 30.9.2010

tai 30.9.2011.
Palkankorotusten kus-

tannusvaikutus on 0,5 pro-
senttia. Palkkoja korotetaan
1.10.2009 alkaen joko työ-
paikkakohtaisesti tai yleis-
korotuksena viimeistään
1.12.2009 tai lähinnä sen
jälkeen alkavan palkanmak-
sukauden alusta alkaen.

Sähköalan työehtosopi-
muksen piiriin kuuluvat
työntekijät saavat myös suh-
teellisen osuutensa työpaik-
kakohtaisista eristä.

Luottamusmiehen
asema selkiytyi
Uusi TES vahvisti myös
sopimuksen kynnyskysy-
myksenä ollutta sähköalan
pääluottamusmiehen ase-
maa. Sopimukseen kirjattiin
nyt selvästi, että sähköalan
työntekijöiden palkka-asi-
oita koskevat neuvottelut
käydään aina sähköalan pää-
luottamusmiehen kanssa ja
hänelle on myös varattava
tilaisuus olla mukana kaikkia
työntekijöitä koskevissa pal-
kankorotusneuvotteluissa.

Sähköalan pääluottamus-
mies on myös kutsuttava
mukaan työpaikalla käytä-

viin yleisiin neuvotteluihin.
Lisäksi sähköalan työnteki-
jöiden edustaja kutsutaan
mukaan myös paikallisen
työnvaativuusryhmän työs-
kentelyyn.

Kone-Hissien
sopimusasiassa
välimiesoikeuteen
Välimiesoikeus ratkaisee,

onko kiistanaiheena ollees-
sa Kone-Hissit Oy:ssä nou-
datettu metalliteollisuuden
sopimusta, ”punaista kirjaa”,
jonka mukaisesti yritykses-
sä työskentelevät sähkö-
asentajat ovat tähän saakka
valinneet oman pääluot-
tamusmiehensä, vai onko
Kone-Hissit Oy:ssä kenties
noudatettava jotain muuta

työehtosopimusta. Välimies-
oikeuden tuomarina toimii
valtakunnansovittelija.

Neuvottelukunnassa mu-
kana ollut kentän jäsen
Heikki Aitonurmi arvioi,
että syntynyt sopimus on
kohtuullinen kompromissi.

- Tässä on hyvää ja huonoa
verrattuna aikaisempaan so-
pimukseen. Luottamusmies-

kuvio tulee selkiytymään
pienemmissäkin firmoissa.

Samoilla linjoilla olivat
myös muut neuvottelukun-
nan jäsenet. "

Sähköliitto hyväksyi ensimmäisenä
teknologiateollisuuden sopimuksen

- Pieniä ovat silakat joulukaloiksi, totesi Esa Knuutila (oikealla) valtakunnansovittelijan esityksestä, jonka molemmat osapuolet lopulta
hyväksyivät yksimielisesti uudeksi työehtosopimukseksi.

P A A V O H O L I

!Moni sähköasentaja hö-
risti korviaan viime keväänä
kuullessaan, että kaikkien
hyvin tuntema kotimai-
nen Ensto Busch-Jaeger Oy
on myyty kansainväliselle
120 000 hengen jättiyritys
ABB:lle. Kaupassa siirtyi
muun muassa Suomen suo-
situimpien Jussi -asennus-
tuotteiden tuotanto uudelle
omistajalle.

Jussin ja muiden tutuksi
tulleiden tuotteiden tule-
vaisuus on siten puhuttanut
varmasti monia asentajia.

Kykeneekö sähköalan suur-
yritys ABB kehittämään ko-
timaisia tuotteita entiseen
tapaan?

ABB uskoo
asentajiin
Enstolta kaupan mukana
ABB:lle siirtynyt avainasia-
kaspäällikkö Olavi Hakola
haluaa hälventää alalla työs-
kentelevien pelkoja Jussin ja
muiden tuttujen tuotteiden
tulevaisuudesta.

- Olen tehnyt töitä näiden
tuotteiden parissa vuosikym-
meniä ja haluan vakuuttaa,
että tuotekehityksen jatku-
vuus säilyy myös ABB:ssa.
Omistajavaihdoksesta huo-
limatta toimintatapoihim-
me ei tule muutoksia. Halu-
amme entiseen tapaan olla
lähellä asentajia ja urakoit-
sijoita, Hakola painottaa.

Hakolan mukaan myös
ABB:n toiminta-ajatus pe-
rustuu siihen, että valmista-
ja välittää sähköasentajista
ja heidän mielipiteistään.

- Käytännössä se merkitsee
sitä, että keräämme entiseen
tapaan asentajien mielipi-
teitä ja parannusesityksiä
tuotteistamme, koska juu-
ri he, jotka näitä tuotteita
työkseen asentavat, tietävät
parhaiten miten niitä pitäisi
kehittää, Hakola uskoo.

Taloautomaatio
jatkuvasti kasvussa
Suomi on ABB:lle asen-
nustuotteiden osalta tärkeä
markkina-alue aivan samal-
la tavalla kuin tuotteiden ai-
kaisemmallakin valmistajal-
la. Jussi -sarjan ja tyyliltään
modernimman Impressivo
asennuskalusteiden ohella
yhtiön merkittävimpiä uusia
tuotteita on KNX -taloauto-
maatiosarja.

- Kodin sähkölaitteiden
automatisointi tarjoaa niin
paljon helppokäyttöisyyteen
– ja myös energiaan säästöön
– liittyviä etuja, että niihin
kohdistuvan suosion kasvu
on ymmärrettävää erityisesti

uudisrakentamisessa, Olavi
Hakola kertoo.

KNX olikin näyttävästi
esillä esimerkiksi Valkeakos-
ken asuntomessuilla, jossa
ratamoottoripyöräilyn Mo-
toGP -sarjan ajajatähti Mika
Kallion talo oli sähköistetty
KNX -tuotteilla.

Sähköliitto keskustelee –
kuten Enston kanssa aiem-
min – myös ABB:n kanssa
yhteistyöstä, jolla talotek-
niikan sähköasentajat pää-
sisivät entiseen tapaan mu-
kaan kehittämään ABB:n
asennustuotteita. Niihin voi
tällä hetkellä tutustua inter-
netissä osoitteessa www.abb.
fi/asennustuotteet."

Ensto myi asennustuotteet ABB:lle

Jussi sai uuden kodin

Avainasiakaspäällikkö Olavi Ha-
kola esittelee ABB Busch Jaegerin
uusinta KNX tekniikkaa yrityksen
tehtailla Porvoossa.
Hakola vakuuttaa, että ABB
jatkaa tuotteittensa kehittelyssä
samaa asentajia kuuntelevaa lin-
jaa kuin aiempi omistaja Ensto.
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!Sähköliiton 85-jäse-
ninen edustajisto kokoontui
lähes täysimääräisenä 6.–
7.11. Tampereella.

Kokousedustajat kävivät
vilkasta keskustelua koko
kaksipäiväisen kokouksen
ajan niin salissa, ryhmissä
kuin käytäväkeskusteluissa-
kin. Toistakymmentä kertaa
tapahtuneet äänestykset pi-
tivät edustajat valppaina ko-
kouksen loppuun asti.

Aika katsoa
eteenpäin
Edustajiston puheenjohtaja
Eero Wilkman avasi koko-
uksen kertomalla ajankoh-
taisista asioista: Sähköliiton
ja sähköalan tämän hetkises-
tä tilanteesta sekä talouden
taantumasta, joka on kos-
kettanut kovin käsin myös
Sähköliiton jäsenkuntaa eri
aloilla.

Wilkman puuttui puhees-
saan myös meneillään ole-
vaan ongelmalliseen sopi-
musneuvottelutilanteeseen.

- Työnantajien neuvottelu-
taktiikka on selvästi koven-
tunut ja nyt neuvottelupöy-
tään on tuotu aivan selkeitä
työehtosopimusten heiken-
nysehdotuksia, Wilkman to-
tesi.

Hän viittasi myös pu-
heenvuorossaan kaatuneen
TEAM-hankkeen muka-
naan tuomiin mielipideristi-
riitoihin ja painotti, että nyt
viimeistään on aika katsoa
eteenpäin ja jättää menneet
menneiksi.

Talotekniikan TES
edelleen
yleissitova
Liittopuheenjohtaja Martti
Alakoski kertoi puheessaan
työtuomioistuimen torstaina
5.11. antamasta päätöksestä,

jonka mukaan talotekniikka-
alan sähköasennustoimialan
työehtosopimus on edelleen
yleissitova.

- Toivottavasti tämä pää-
tös nyt parantaa neuvotte-
lutilannetta järjestäytyneen
työnantajapuolen kanssa,
Alakoski sanoi.
Hän puhui myös taantuman

mukanaan tuomasta vai-
keasta työttömyystilantees-
ta, mutta totesi Sähköalojen
työttömyyskassan selvinneen
toistaiseksi erinomaisesti
suuren työtaakkansa alla.
- Kassassa on nyt päiväraha-

hakemuksissa noin kahden
viikon käsittelyaika, joka
nykytilanteessa on erinomai-
sen hyvä verrattuna moneen
muuhun kassaan, Alakoski

totesi.
Hän otti puheessaan esille

myös ensi vuoden toiminta-
suunnitelmassa olevan luot-
tamusmiesten aseman paran-
tamisen.

- Se on yhtenä tärkeänä
painopistealueena, ja TES-
tavoitteissa luottamusmies-
ten aseman parantamista on
nyt avattu erityisesti työsuh-
deturvan ja jälkiturvan osal-
ta, Alakoski sanoi.

Liittojohdon
luottamus säilyi
Kokouksessa käsiteltiin myös
Helsingin (049), Tampereen
(011) ja Kainuun (040) am-
mattiosastoista tulleet liitto-
johtoon kohdistuneet epä-
luottamusesitykset.

Helsingin ja Tampereen
osastot vaativat puheenjoh-
taja Martti Alakosken, liit-
tosihteeri Timo Punkin ja
edustajiston puheenjohtaja
Eero Wilkmanin erottamista.
Kainuun osasto peräsi esityk-
sessään näiden lisäksi myös
edustajiston varapuheenjoh-
taja Hannu Martinmäen ja
liiton koko hallituksen kan-
natuksen mittaamista.

Sähköistenalojen Ammat-
tilaiset -ryhmän edustaja
Matti Ahokas Helsingistä
pyysi useita puheenvuoroja
ja vaati muun muassa luopu-
maan huolto- ja kunnossapi-
topalveluiden työehtosopi-

Sähköliiton edustajisto kokoontui Tampereella

Äänestyksillä päätöksiinÄänestyksillä päätöksiin

Tämänkertainen edustajisto ää-
nesti ahkerasti niin isoista kuin
pienemmistäkin asioista. Punais-
ten lippujen enemmistö nousi
kannattamaan niin liittojohdon
luottamusta ja liittomaksun pitä-
mistä ennallaan kuin jäsenistön
syntymäpäivälahjojen säilyttä-
mistäkin taloudellisesta tilantees-
ta huolimatta.

Edustajisto antoi liittojohdolle luottamuslauseen äänestyspäätöksellä.
Vasemmalta edustajiston varapuheenjohtaja Hannu Martinmäki,
liittosihteeri Timo Punkki, edustajiston puheenjohtaja Eero Wilkman
ja liittopuheenjohtaja Martti Alakoski.

Työttömyyskassan johtaja Maarit
Tenlenius ja liiton talouspäällikkö
Marketta Toikkonen kertoivat
edustajistolle tulevan vuoden
karusta taloustilanteesta, josta
selviämiseen tarvitaan työtaiste-
lukassankin varantoja.
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Sähköliiton
edustajiston julkilausuma
Tampereella 7.11.2009

Tärkeä yleissitovuus
Sähköliiton edustajisto on tyytyväisenä lukenut työtuo-
mioistuimen päätöksen, jonka mukaan talotekniikka-alan
sähköasennustoimialan työehtosopimus on yhä edelleen
yleissitova.

Yleissitovista työehtosopimuksista hyötyvät sekä työnte-
kijät että työnantajat, koska ne takaavat työrauhan sekä
luovat vakautta elinkeinoelämään. Ne myös takaavat so-
pimusten mukaisten työehtojen toteutumisen järjestäy-
tymättömien työantajien palveluksessa oleville. On siten
kaikkien osapuolten edun mukaista tehdä yleissitovia työ-
ehtosopimuksia ja valvoa niiden toteutumista.

Sähköliitto neuvottelee työehtosopimuksista sellaisten
työantajajärjestöjen kanssa, joiden jäsenpohja takaa sopi-
musten yleissitovuuden.

Luottamushenkilöiden työsuhdeturva
Sähköliiton sopimustoiminnan valvonta ja sen täysimää-
räinen toteutuminen perustuu vahvaan luottamusmiesver-
kostoon. Siksi jokaisella työpaikalla pitää olla luottamus-
mies.

Jotta Sähköliiton toimintaan saadaan mukaan lisää luot-
tamushenkilöitä, on heidän työsuhdeturvaansa parannet-
tava. Tämä koskee myös varahenkilöitä sekä kaikkien
luottamushenkilöiden jälkiturvaa luottamustoimikauden
päätyttyä.

Sähköliiton edustajisto tuomitsee jyrkästi kaikki työnan-
tajien tekemät luottamusmiestoimintaa heikentävät suun-
nitelmat ja vakuuttaa liiton puolustavan tiukasti jokaista
luottamushenkilöä ja vastaavan ankarasti kaikkiin luotta-
musmiestoiminnan heikennyksiin.

Ulkoistamisen vaarat
Töiden ulkoistaminen on levinnyt nykyisin kaikille Säh-
köliiton sopimusaloille. Yhä useampi yritys kilpailuttaa
myös pitempiaikaisia huolto- ja kunnossapitotöitä 1-2 vuo-
den pätkissä, jolloin yritykset eivät kykene varmistamaan
työsuhteita tai muita resurssejaan sen pidemmäksi ajaksi.

Seurauksena on epävarmuutta ja lyhytjännitteisyyttä,
joka vaikuttaa niin työn laatuun kuin työmotivaatioon.
Toiminta houkuttelee alalle myös epämääräisin tavoin toi-
mivia yrityksiä.

Tilanteesta ei hyödy kukaan, ei edes kilpailuttaja, koska
lopputulos ei pitkällä aikavälillä välttämättä vastaa asiak-
kaiden vaatimuksia. Sähköliiton edustajisto vaatii suoma-
laista yritystoimintaa tervehdyttämään toimintaansa ja toi-
miaan reilulla tavalla niin ulkoistaessaan toimintojaan ja
kilpailuttaessaan palveluntuottajia.

P A A V O H O L I

!Useisiin äänestyk-
siin johtanut keskustelu
liiton budjetista nousi
kiihkeimmilleen, kun
asialistalla oli kysymys
jäsenien merkkipäivä-
lahjasta.

Liitto on tähän saak-
ka lähettänyt 50- tai 60
vuotta täyttäville jäse-
nilleen automaattisesti
merkkipäivälahjana ho-
peisen kakkulapiosarjan.
Kun lahjoja jaetaan vuo-
sittain lähes 1 000 jäsenelle,
on niiden budjettivaikutus
ollut noin 90 000 euroa vuo-
dessa.

Liiton säästötyöryhmät
velvoitettiin syksyn aikana
etsimään budjetista kohteita

joiden leikkaaminen vaikut-
taisi mahdollisimman vähän
liiton ydintehtäviin: edun-
valvontaan, jäsentoimintaan
ja tiedottamiseen.

Merkkipäivälahjan kat-
sottiin olevan juuri sellai-
nen asia, koska ihmisiä voi

heidän syntymäpäivänään
muistaa monella eri tavalla.
Ammattiliitolta paras lahja
jäsenelle on hyvä työehto-
sopimus, koska siitä voivat
iloita niin nuoret kuin van-
hat koko jäsenyytensä ajan.

Edustajisto päätti kuiten-

kin palauttaa merkkipäi-
välahjan takaisin bud-
jettiin. Jatkossa lahja
voi kuitenkin olla jotain
muuta, kuin kakkulapi-
osarja, sillä säästyvällä
summalla olisi ehkä muu-
takin käyttöä:
! Talotekniikan, huol-
to- ja kunnossapidon,
teollisuuden sekä eri-
tyisalojen johto- ja neu-
vottelukuntien toiminta
(88 232 euroa)
!Lakiosaston oikeus-
apuasiat ilman palkkoja
(89 400 euroa)

!Vasaman postitus jäsenille
(95 000 euroa)
!Liiton kansainvälinen toi-
minta (91 910 euroa)"

!Poikkeuksellisen
vilkkaan edustajistokokouk-
sen tiimellyksessä tarttui toi-
mittajan lehtiöön muutama
hauska kommentti:

”Ottakaa tekin realismi
käteen, älkääkä pelotelko
aikuisia miehiä joulupukilla.”
(Matti Ahokas puheenjohtaja
Martti Alakoskelle ja halli-
tukselle jäsenmaksuosuuksien
muutoksesta)

”Sanokaa nyt miten tämä
budjettivaje sitten katetaan”
(Martti Alakoski Matti Ahok-
kaalle ja muille jäsenmaksu-
osuuden muutosta vastusta-
neille)

”Liitto on hajoamassa ja sitä
isot ammattiosastot eivät voi

katsoa sivusta, vaan pitää
miettiä muita menetelmiä
liiton toiminnan jatkumisen
turvaamiseksi.”
(Miko Rinne ennen hallituk-
sen luottamusäänestystä)

”Nuorille jäsenmaksun suu-
ruus on olennainen asia, mut-
ta jos niille ryhtyy markkinoi-
maan merkkipäivälahjoja tai
veteraanilomia, niin hah hah,
ne vaan nauraa meille.”
(Krister Witick jäsenmaksun
korottamisesta)

”Olennaista on se mitä jäsen-
maksulla saa, ei maksun suu-
ruus. Jos saa paljon niin voi
maksaa enemmän.”
(Esa Knuutila jäsenmaksun
korottamisesta)

Kakkulapiot
puhuttivat eniten

Edustajistossa sanottua

muksesta.
- TIKLIstä tuli myös nel-

jän koplan kirje, jonka mu-
kaan paikallisia sopimuksia
voidaan tehdä työllisyyden
varjolla. Ne ovat kaikki
pelkkiä palkanalennussopi-
muksia, Ahokas jyrisi.

Ahokas otti myös esille
viime keväänä kaatuneen
TEAM-hankkeen:

- TEAM sähläilyyn meni
ainakin 200 000 euroa ja liit-
tojohdon silloinen toiminta
ei ollut jäsenistön luotta-
muksen arvoista.

Matti Ahokkaan mielestä
liittojohto oli jäsenistön vas-
taisella toiminnallaan me-
nettänyt Helsingin osaston
jäsenten luottamuksen.

- Edustajiston pitää erottaa
nykyinen johto ja valita hei-
dän tilalleen uudet henkilöt,
Ahokas vaati.

Myöhäiseen perjantai-il-
taan jatkunut kokous joutui
lopulta äänestämään edus-
tajiston puheenjohtajien ja
hallituksen luottamuksesta.
Edustajisto päätyi kuiten-
kin selvin numeroin 54 – 23
kannattamaan liittojohdon
luottamusta hallituksen pää-
tösesityksen mukaisesti.

Jäsenmaksu pysyy
1,4 prosenttina
Liiton taloutta käsiteltiin
esityslistan eri kohdissa ja lä-
hes kaikissa jouduttiin äänes-
tämään useaan kertaan.

Lähtökohtana oli tosiasia,
että työttömyyden kasvun
myötä Sähköliitto joutuu ko-
rottamaan työttömyyskassan
jäsenmaksuosuutta Finanssi-
valvontaviraston päättämäl-

lä tavalla. Jäsenmaksutulo-
jen samalla vähetessä syntyy
liiton budjettiin merkittävä
vaje, jota on säästöjen lisäk-
si paikattava joko laskemalla
liittomaksun jako-osuuksia,
korottamalla jäsenmaksua
tai realisoimalla liiton omai-
suutta.

Talouspäällikkö Marketta
Toikkonen esitteli edustajis-
tolle selkeästi ja havainnol-
lisesti hallituksen esityksen,
jossa sekä liiton että osasto-
jen samaa jäsenmaksuosuut-
ta vähennettäisiin ja työtais-
telukassan osuus tuloutettai-
siin liitolle. Toikkonen myös
kertoi mitä varsin rajoitettu-
ja vaihtoehtoja budjetin ta-
sapainottamiseen jää jäljelle,
jos esitystä ei hyväksytä.

Äänestyksessä enemmistö
edustajiston jäsenistä oli esi-

tyksen takana, mutta koska
kysymys oli ¾ enemmistön
vaativasta sääntömuutosasi-
asta, onnistui vastaesityksen
tehnyt Matti Ahokas saa-
maan helposti riittävän mää-
rän jäseniä taakseen ja esitys
hylättiin.

Lauantaina edustajisto ää-
nesti jäsenmaksun suuruu-
desta ja päätyi numeroin
45 – 24 pitämään vuoden
2010 jäsenmaksun nykyi-
sessä 1,4 prosentissa. Näin
tulevan vuoden budjettiin
jäi 412 000 euron vaje, joka
paikataan siirtämällä työ-
taistelukassan osuus liitolle
ja myymällä liiton omaisuut-
ta."

Nuorisovaliokunnan Veijo Mali-
nen toivoi tulevaisuudessa nuoril-
le suunnattuja TES-kursseja.

Myös Seppo Fahlström esitti jäsenmaksun pitämistä 1,4 prosentissa budjetin paineista huolimatta.
Vilkkaan keskustelun jälkeen ehdotus voitti äänestyksessä.
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Pertti Turunen, Kitee
- En vielä osaa sanoa, onko
yhteistyöstä odotettavissa
jotain konkreettista hyö-
tyä. Jään odottamaan, mitä
sähköisten alojen yhteistyö
käytännössä voisi tarkoittaa
esimerkiksi talotekniikka-
puolella.

Timo Mönttinen, Kerava
- Yhteistyö Toimihenkilö-
unionin kanssa tuo uusia
näkökulmia Sähköliittoon.
Työthän meillä ovat lähellä
toisiaan useammallakin sek-
torilla. En näe asiassa mitään
huonoa. Lähtökohdat ovat
hyviä.

Janne Heikkinen, Kajaani
- Vaikuttaa hyvältä hommal-
ta. Uskon, että yhteistyöstä
tulee olemaan etua. Isom-
massa porukassa on tietysti
enemmän painostusvoimaa
esimerkiksi työtaistelutilan-
teessa.

Jari Pöntinen, Kouvola
- Yhteistyökuvio TU:n kans-
sa kuulostaa paremmalta
kuin esimerkiksi TEAMiin
meno olisi ollut. Ehkä yhteis-
työsopimus rakentaa sopua
myös työpaikoilla. Toimi-
henkilöiden sijasta voidaan
tulevaisuudessa nahistella
vain työnantajan kanssa.

Taina Kuusisto, Vaasa
- Yhteistyö TU:n kanssa kuu-
lostaa äkikseltään vieraalta
ajatukselta, mutta ehkä jon-
kinlainen hyvin löyhä yh-
teistyö voi olla mahdollista.
Tällä hetkellä vielä tuntuu,
että toimihenkilöiden ja pe-
rusduunareiden välillä on
näkymätön raja.

Henrik Holmberg, Vantaa
- Tietoliikennepuolella on
tehty hedelmällistä yhteis-
työtä toimihenkilöunioni-
laisten kanssa jo vuosikau-
det. Ay-toiminnan pitää ke-
hittyä, ja tässä nyt juuri ol-
laan ennakkoluulottomasti
rakentamassa uusia kuvioita.

"GALLUP
Mitä TU-yhteistyöltä odotetaan?
!Kyselykierros Säh-
köliiton edustajistossa tuotti
kourallisen mielipiteitä Säh-
köliiton ja Toimihenkilö-
unionin hiljattain solmitusta
yhteistyösopimuksesta.

Edustajista monikaan ei
ollut ehtinyt muodostaa ko-
vin tarkkaa mielikuvaa siitä,
mitä yhteistyö voisi merkitä
työpaikkatasolla. Useimmil-
la oli varovaisen toiveikas
asenne tulevan yhteistoimin-
nan luonteesta.

Liittoyhteistyötä enemmän edus-
tajistoa puhutti liiton johtami-
nen, talouden säästölinja ja liitto-
maksun suuruus. Toistakymmen-
tä äänestystä varmisti, että liitos-
sa demokratia toimii.

P A A V O H O L I

!Liiton talouden käsitte-
ly karkasi edustajistolta ää-
nestysrumbaksi, jossa päätös
toisensa jälkeen vähensi käy-
tössä olevien vaihtoehtojen
määrää. Viimeisen äänestyk-
sen jälkeen, jossa jäsenmak-
su pidettiin ennallaan, salis-
sa olikin hiljaista. Oli menty
yksisuuntaiselle tielle, jonka
päässä oli jäljellä enää yksi
ainoa vaihtoehto.

Mikään ei
muuttua saa
Hallitus oli tehnyt hyvän esi-
tyksen liiton talouden tasa-
painottamiseksi. Jäsenmaksu
pidettäisiin entisellään 1,4
prosentissa, mutta liiton ja
osastojen saamia osuuksia

laskettaisiin tilapäisesti 0,05
verran 0,85 ja 0,15 prosent-
tiin, jotta työttömyyskassan
0,35 prosenttiin noussut
osuus saataisiin rahoitettua.
Liiton budjettiin syntynyt
vajaus paikattaisiin siirtä-
mällä työtaistelukassan 0,05
prosentin osuus liitolle. Li-
säksi säästettäisiin kaikessa
liiton toiminnassa.

Tämä ei käynyt Matti
Ahokkaan johtamalle vä-
hemmistörintamalle, joka
torjui sääntömuutoksena
¾ enemmistön vaatineen
esityksen. Ehdotuksia sii-
tä kuinka budjettivaje pää-
töksen jälkeen käytännössä
katettaisiin, ei Matti Ahok-
kaalta (os. 049), Juha Alata-
lolta (os. 049) ja Miko Rin-
teeltä (os. 011) saatu, vaikka
puheenjohtaja Martti Ala-

koskikin niitä heiltä tivasi.
Edessä oli siten joko jä-

senmaksun nostaminen 1,5
prosenttiin tai hankkia yli
700 000 euron suuruisen va-
jeen paikkaamiseen tarvit-
tavat rahat jostain muualta.
Edustajisto äänesti jäsen-
maksusta ja päätti pitää sen
entisellään 1,4 prosentissa.

Säästöjä, säästöjä
Oltiin yksisuuntaisella tiellä
ja valta jatkopäätöksistä siir-
tyi samalla edustajistolta lii-
ton hallitukselle. Tuloksena
oli kaksi ilmoitusluontoista
asiaa: edustajisto päätti, että
työtaistelukassan osuutta ei
vuonna 2010 lainkaan pe-
ritä. Jäljelle jäävän 412 000
budjettivajeen hallitus paik-
kaa myymällä liiton omai-
suutta. Tämä kelpasi edusta-

jistolle.
Siinä vaiheessa tosin ei

enää ollutkaan mahdolli-
suutta äänestää toisin.

Jäsenmaksu vuonna 2010
pysyy siis 1,4 prosentissa ja
jakautuu seuraavasti: liiton
osuus 0,9, osastojen osuus 0,2
ja työttömyyskassan osuus
0,35 prosenttia. Työtaiste-
lukssan osuutta 0,05 pro-
senttia ei ensi vuonna peritä
lainkaan.

Jäljelle jäävä 0,05 prosen-
tin, 412 000 euron, budjet-
tivajaus katetaan myymällä
liiton omaisuutta. Käytän-
nössä liiton osuus onkin si-
ten vain 0,85 prosenttia.
Lisäksi säästetään liiton toi-
minnasta niin paljon kuin
mahdollista.#

Talouspäätökset veivät yksisuuntaiselle tielle
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P U H E E N J O H T A J A N P A L S T A

m a r t t i a l a k o s k i

4Edustajisto äänes-
ti liiton hallinnon luotta-
muksesta. Epäluottamusta
hallinnolle olivat esittäneet
Helsingin, Tampereen ja
Kainuun ammattiosastot.
Perusteluna luottamuksen
menettämiselle käytettiin
mennyttä TEAM-keskus-
telua, jota liiton hallinto
jatkoi, vaikka ammattiosas-
tokysely osoitti jäsenten ole-
van toista mieltä.

Hallinnon luottamuksen
kyseenalaistaneilta ammat-
tiosastoilta jäi huomaamat-
ta vuoden 2008 ylimääräi-
sessä kokouksessa edusta-
jiston tekemä selvitystyön
jatkamispäätös. Vasta sen
jälkeen ryhmissä tehtiin sel-
kein luvuin päätös TEAM-
hankkeesta vetäytymisestä
ja Sähköliiton jatkamisesta
itsenäisenä.

Päätös toimia itsenäisenä
liittona toi meille merkit-
tävästi lisää haasteita. Sik-
si hallinnon on toimittava
entistäkin yhtenäisemmin

päätettäessä tärkeistä ja mit-
tavista asioista. Kiitos koko
hallinnon puolesta saamas-
tamme luottamuksesta!

<

Vuosi sitten kokoontunut
edustajisto teki yksimieli-
sen päätöksen liittomaksun
alentamisesta.

Sähköliiton hallitus ta-
lousvaliokunnan avustuk-
sella valmisteli yksimielises-
ti hallituksessa hyväksytyn
talouden tervehdyttämisoh-
jelman, joka esitettiin edus-
tajiston hyväksyttäväksi.
Esitys piti sisällään erilaisia
ja eri tasoisia säästökohteita.
Niistä osa kelpasi edustajis-
tolle, osa taas palautettiin
uudelleen toimintasuunni-
telmaan.

Tärkein esitys liittomak-
sun alentamiseksi edellytti
sääntömuutosta ja tullak-
seen hyväksytyksi edustajis-
ton äänistä kolmeneljäsosan
enemmistöä. Kun sääntö-
muutoksia käsiteltiin, liiton
vähemmistöryhmä oli täysin
unohtanut vuoden takaisen
edustajiston tekemän pää-

töksen liittomaksun alenta-
misesta. Vähemmistöryhmä
kaatoi sääntömuutoksen,
jolla olisi alennettu liiton
ja ammattiosastojen saamaa
osuutta kokonaisjäsenmak-
susta.

Sähköliiton säännöt poik-
keavat monista muista am-
mattiliitoista, sillä säännöis-
sämme on määritelty liiton
ja ammattiosastojen saaman
jäsenmaksupalautteen suu-
ruus. Sääntömuutosesityk-
sen kaataessaan vähemmis-
töryhmä oli valmis hyväksy-
mään jäsenmaksun korotta-
misen 1,5 prosenttiin.

Liiton hallitus esitti jäsen-
maksun ennallaan pitämis-
tä. Äänestysten jälkeen ko-
konaisjäsenmaksu pysyikin
ennallaan 1,4 prosentissa.
Kun sääntömuutoksia ei pys-
tytty tekemään, se merkitsee
huomattavaa alijäämää lii-
ton talousarvioon, jota pai-
kataan esimerkiksi liiton
omistamien lomaosakkeiden
tai kiinteistöjen myynnillä
työtaistelukassalle.

Kokonaisjäsenmaksun pi-
täminen nykyisellään ja
liittomaksun alentaminen

samaan aikaan on erittäin
haastavaa tässä taloudelli-
sessa tilanteessa, kun työt-
tömyys on lisääntynyt myös
sähköisillä aloilla.

<

Talotekniikka-alan työehto-
sopimuksen yleissitovuudes-
ta saimme sopivasti tiedon
edustajiston kokouksen alla.
Sopimuksen yleissitovuus on
positiivinen asia niin meille
sähköliittolaisille kuin työn-
antajillekin. Sopimuksen
uudistamisesta käydään neu-
votteluja yhdessä työnanta-
jajärjestöjen kanssa.

Työehtosopimusneuvot-
telut energian sekä tieto- ja
verkostoteknologian aloilla
käydään ainakin aluksi eril-
lisissä neuvottelupöydissä

unohtamatta sopimusten
yhdistämistavoitetta.

Neuvottelut on jo aloitet-
tu Energiateollisuuden kans-
sa. Yhteisiä perustyöehtoja
eli sähköisten alojen työeh-
tosopimusta ryhdyttäisiin
rakentamaan alkavan sopi-
muskauden aikana, nyt käy-
tävien neuvottelujen päätyt-
tyä.

<

Sähköliiton hallitus päät-
ti valita alueasiamies Mika
Kantosen hoitamaan teolli-
suuden työehtoasiamiehen
tehtävää nykyisin tehtä-
vää hoitavan henkilön elä-
köityessä. Tehtävämuutos
tehdään 1.1.2010 alkaen.
Kantosen työntekemispaik-
kana säilyy Länsi-Suomen

aluetoimisto Turussa. Säh-
köliiton hallitus päätti myös
energian työehtoasiamiehen
Markku Vuotin tehtävä-
kuvan muutoksesta, jonka
myötä Vuoti siirtyy hoita-
maan alueasiamiehen teh-
täviä Länsi-Suomen aluetoi-
mistoon Turkuun.

Helsingin aluetoimistos-
sa työskentelevä alueasia-
mies Juha Lujanen tulee
ottamaan entistä enemmän
tieto- ja verkostoteknolo-
gia-alan sopimusalatehtäviä
hoitaakseen. Hänellä toimi-
paikkana on Etelä-Suomen
aluetoimisto. Organisaation
mukaisesti Itä-Suomen alue-
asiamies Jouni Leppänen
tulee hoitamaan entistä tii-
viimmin energia-alan sopi-
musalatehtäviä.<

Hallinto nauttii luottamusta

» www.kansanuutiset.fi

KAIPAATKO VAIHTOEHTOJA?

» UUDISTUNUT KLASSIKKO – ENTISTÄKIN TUHDIMPI VIIKKOLEHTI.
Tilaukset kaikkialta Suomesta maksuttomasti puh   tai netistä:
www.kansanuutiset.fi tai sähköpostilla: tilaukset@kansanuutiset.fi. Olisipa jo perjantai!i!
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J A R I O L L I L A

!Railakas syysmyrsky
yritti masentaa lokakuisen
päivän heti alkuunsa, kun
valmistauduimme työmaa-
valvontakierrokselle Vaasas-
sa. Vettä tuli sekä pysty- että
vaakasuoraan puuskaisen
tuulen riepottelemana.

Työmaavalvontakierrok-
selle olivat Tampereen kes-

kustoimistolta tulleet työ-
ehtoasiamiehet Hannu
Helminen ja Hannu Luuk-
konen sekä allekirjoittanut
alueasiamies Seinäjoelta.
Vaasan ammattiosasto 166:n
edustajana toimistolla meitä
oli vastaanottamassa Seppo
Aro.

Aamukahvin lomassa käy-
tiin läpi päivän ohjelmaa ja
katsottiin päivän työmaa-
kohteita, sekä ikkunan raos-

ta ulos, jos vaikka syysmyrsky
olisi rauhoittunut. Alkuun
työmaille oli kuitenkin men-
tävä aikamoisessa koiranil-
massa.

Asiat kunnossa
Ensimmäisellä työmaalla
sähköasentajaa ei tavoitettu,
mutta jo toisella oli parempi
onni. K-Raudan uuden myy-
mälän perältä löytyi asenta-
ja pudottamassa atk-pisteitä
kaapelihyllyltä myyntitis-
kiin. Työmaasopimus oli
kunnossa ja työt tehtiin
urakkahinnoittelulla. Kun
työsuojeluasiatkin näyttivät
olevan kunnossa, oli mukava
siirtyä seuraavaan kohtee-
seen.

Vaasan keskussairaalan
alueelta löytyi YIT-Kiinteis-
tötekniikan urakoima park-
kitalon työmaa, jossa liiton
pitkäaikainen jäsen Sven-
Håkan Backman oli kärki-
miehenä. Tälläkin työmaal-
la asiat olivat kunnossa niin
työmaasopimuksen ja urak-
kahinnoittelun käytön kuin
työsuojeluasioiden kohdalla.
Backman kertoi olevansa
siinä mielessä tyytyväinen
liiton jäsen, että hän ei ole

työuransa aikana tarvinnut
liiton apua varsinaisesti ker-
taakaan.

Huomautetta-
vaakin löytyy
Iltapäivää kohden päivä kir-
kastui ja viimeiset työmaat
kierrettiin jo auringonpais-
teessa ihmetellen kirkkaan
siniseksi muuntautunutta
taivasta. Kelin muuttuessa
paremmaksi, löytyi työmailta

harmittavasti taas enemmän
huomautettavaa.

Vastaanotto oli työmailla
kokonaisuutena hyvä, vaik-
ka saimmekin mainosiskuja
YTK-kassan puolesta sekä
vastaavalta mestarilta että
eräältä työmaan asentajalta.

Summa summarum, Vaa-
sassa törmättiin samoihin
ongelmiin kuin muillakin
työmaakierroksilla. Joko työ-
maasopimukset puuttuvat

tai sitten uudisrakennustyö-
maalla tehdään töitä aika-
työnä autuaan tietämättö-
mänä urakkahinnoittelusta.
Asia herättää tietysti vielä
enemmän ihmetystä, kun
asialla on alan järjestäytynyt
valtakunnallinen toimija."

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

!En häftig höststorm
försökte nedslå en okto-
berdag redan vid starten,
då vi förberedde oss till en
arbetsplatskontrollrunda i
Vasa. Det regnade både lo-
drätt och vågrätt när den
stormiga vinden ruskade.

Arbetsplatskontrollrun-
dan besöktes av ombudsmän
Hannu Helminen och Han-
nu Luukkonen från huvud-

kontoret i Tammerfors samt
mig, regional ombudsman
Jari Ollila från Seinäjoki.
Seppo Aro som representant
av Vasa fackavdelning 166,
mottog oss på avdelnings-
kontoret.

Vid morgonkaffebordet
gick vi igenom dagens pro-
gram och arbetsplatser, samt
kikade ut genom fönstret
och önskade att höststormen
skulle ha lugnat sig. Men vi
var tvungna att starta rundan
i ruskvädret.

Allt i ordning
På den första arbetsplatsen
hittade vi inga elektriker,
men redan på den andra
lyckades vi bättre. I bakre
delen av K-Rautas nya affär
hittade vi en elektriker, som
höll på att installera adb-do-
sor. Arbetsplatsavtalet var i
ordning, och arbeten utförs
på ackord. Då också arbetar-
skyddet syntes vara i ordning,
var det bra att fortsätta över
till en annan arbetsplats.

På Vasa centralsjukhus
område hittade vi YIT –

Fastighetstekniks P-husar-
betsplats, där förbundets
långvariga medlem Sven-
Håkan Backman jobbar som
ledande montör. Även på
denna arbetsplats var allt i
ordning, när det gäller både
arbetsplatsavtal, använd-
ning av ackordsprissättning
och arbetarskyddsfrågor.
Backman berättade, att han
i det avseendet är en nöjd
förbundsmedlem, att han
egentligen inte en enda gång
under sin arbetskarriär har
behövt hjälp från förbundet.

Kritik också
Mot eftermiddagen blev
dagen klarare och de sista
arbetsplatserna besökte vi
redan i solskenet undrande
den klarblåa himmeln. När
vädret blev bättre, hittade vi
harmligt nog mera att bekla-
ga på arbetsplatserna.

I sin helhet var mottagan-
det på arbetsplatserna bra,
även om vi fick ta emot rek-
lam för YTK-kassan av den
ansvariga chefen och en
montör på arbetsplatsen.

Summa summarum, I Vasa

stötte vi på samma problem
som på andra arbetsplats-
rundor. Antingen saknades
arbetsplatsavtal eller man
jobbade tidsarbete på en ny-
byggarbetsplats utan att veta
någonting om ackordspris-
sättningen. Saken väcker
förstås ännu mera undran,
när det gäller ett organiserat
företag inom branschen. "

Tuulinen työmaavalvontakierros Vaasassa

Sven-Håkan Backman kertoi työehtoasiamies Hannu Helmiselle, että asiat ovat kunnossa.

Blåsig arbetsplatskontrollrunda i Vasa

Kiinteistöosakeyhtiö Kustaan-
porttia tehtiin tuntitöinä ilman
työmaasopimusta.
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www.turva.fi

Anteeksi mitä?

Kun vakuutukset ovat kunnossa, niiden antama
turva seuraa rakkaan pehmonallen lailla sinua
ja perhettäsi kaikkialle – ajattelitpa asiaa tai et.
Hoida siis koko perheesi vakuutukset kerralla
kuntoonmeillä.

HÖLYNPÖL
YÄ

On silkkaa

että nallet ovat

vain lapsia varten

Olemme asiakkaidemme omistama suomalainen vakuutusyhtiö. Keskitymme erityisesti liittojen vakuuttamiseen, joten liittosi jäsenenä saat meiltä huomattavia etuja.

Hymyile, olet Turvassa.

P a l v e l u n u m e r o 0 1 0 1 9 5 1 1 0 | w w w . t u r v a . f i
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P A A V O H O L I

!Forssan aluesairaalan
pihalla odottelee haalariasui-
nen sähköasentaja. Teemu
Rantanen nyökkää ja viittoo
peremmälle sisätiloihin.

- Meillä on täällä sikafluns-
san vuoksi kättelykielto. Sai-
raala on sähköasentajallekin
vähän erilainen työpaikka
kuin joku muu laitos, Ranta-
nen kertoo.

Puolitoista vuotta sitten
Teemu Rantanen vaihtoi
urakkatyöt sairaalan vakitui-
siin huoltohommiin. Fors-
sassa koko ikänsä asuneelle
ratkaisu oli helppo tehdä.

- Kun tämä paikka vapau-
tui niin ajattelin, että jos ei
tunnukaan hyvältä, niin rak-
salle pääsee aina takaisin.

Varma työ
houkutteli
Teemu Rantanen kertoo,
että suurin houkutus työpai-
kan vaihtoon tuli työn var-
muudesta. Yhdeksän vuot-
ta forssalaisen Sähkö-Matti
Oy:n palveluksessa oli opet-
tanut talotekniikkapuolen
uudisrakentamisen hyvät ja
huonot puolet.

- Urakkatöissä tienasi tie-
tysti parhaimmillaan enem-
män, mutta toisaalta olen
ollut muutamana talvena
lomautettuna. Se pudottaa
ansioita vuositasolla aika
paljon. Taantuman aikana
varma kuukausipalkka on
perheelliselle miehelle kova
juttu, Rantanen kertoo.

Rantanen saa sairaalassa
kunta-alan sopimuksen mu-
kaista peruskuukausipalkkaa,
johon tulevat päälle päivys-
tyslisät.

- Tulot ovat vähän pudon-
neet entisestä, mutta ovat
kuitenkin lähes samat kuin
aiemmin keskimäärin. Urak-
kapuolella voi tehdä parem-
piakin tilejä, mutta siinä on
se jatkuva epävarmuus työn
jatkuvuudesta, Rantanen tie-
tää.

Työhönottovaiheessa Ran-
tanen sai myös neuvoteltua
lomaperusteisiin sen, että
on ollut alalla töissä jo yli 10
vuotta.

Sairaalan ainoa
sähköliittolainen
Forssan seudun kuntayhty-
män terveydenhuollon alu-
eeseen kuuluvat Forssan li-
säksi Tammela, Jokioinen,
Humppila ja Ypäjä. Teknis-
ten palveluiden keskuspaik-
ka sijaitsee Forssan aluesai-
raalassa. Kun mukaan laske-
taan kaikki terveyskeskukset
ja muut toimipisteet, löytyy
kuntayhtymän alueelta kaik-
kiaan noin 200 sairaansijaa.

- Sähköasentajan työt ovat
täällä hyvin monipuolisia
niin kohteen sijainnin kuin
huollettavien laitteidenkin
suhteen. Teen hyvin paljon
juuri erilaista laitehuoltoa
keittiöissä ja pesuloissa. Ku-
lunvalvonta ja hoitajien kut-
sujärjestelmä ovat sairaalan
tärkeimpiä teknisiä koko-
naisuuksia, joiden ylläpidos-
ta sähköasentajat joutuvat
huolehtimaan. Onhan tääl-
lä henkilökuntaa lähes 600
henkilöä, Teemu Rantanen
muistuttaa.

Työmääräykset tulevat
joko tietokoneen kautta tai
puhelinsoitolla ja sähkötöis-
tä vastaa kaksi asentajaa ja
työnjohtaja sekä yksi heik-
kovirta-asentaja.

- Olen ainoa sähköliittolai-
nen täällä ihan periaatteelli-
sista syistä. Vaikka palkkaus
perustuukin eri sopimukseen,
niin kyllä Sähköliitto on mi-
nulle se kaikista sopivin liit-
to. Muut ovat jäseninä Jytys-
sä tai JHL:ssä ja hoitohenki-
lökunta tietysti sitten omissa
liitoissaan.

Vuodeosastolla
ei sitten roppailla
Aluesairaalan laitoskeitti-
össä Teemu Rantanen näyt-
tää sairaala-arkeaan tositoi-
messa. Yksi keittiön suurista
paistouuneista on epäkun-
nossa. Keittiössä Rantanen
keskustelee asiasta työkave-
rinsa Ari Isomäen kanssa.

- Nämä laitteet ovat yl-
lättävän monimutkaisia,
kun samaan vehkeeseen on
yhdistetty sähköä, vettä ja
höyryä. Katsotaan nyt, mikä
tällä kertaa on vikana, Ran-
tanen kertoo.

Keittiön lisäksi Rantasel-
le ovat tulleet tutuksi myös
potilashuoneet. Sairaalassa
sähköasentajalta vaaditaan
siisteyttä enemmän kuin
normaalilla työmaalla

- Se vähän yllätti, kuinka
paljon täällä joutuu teke-
misiin sairaalan potilaiden
kanssa. Siinä vaaditaan hie-
notunteisuutta niin potilaita
kohtaan kuin työn suoritta-
misen suhteen. Ettei vuo-
deosastolla ryhdytä Hiltin
kanssa noin vain roppaile-
maan. Suurin osa potilaista
on kyllä ihan mielissään, että
huoneessa käy välillä joku
muukin kuin vain hoitaja,
Rantanen sanoo.

Rauhallisesti
mutta ajallaan
Työtahti Forssan aluesairaa-
lassa ei ole erityisen kiihkeä,
mutta koska sairaala toimii
24 tuntia vuorokaudessa
vuoden jokaisena päivänä,
on laitteiden oltava aina
kunnossa.

- Huoltopäivystys pyörii
puolen tunnin varoitusajalla
vuorokauden ympäri. Meil-
lä on tässä kuuden hengen

päivystysrinki, joka hoitaa
hommat tarvittaessa. Itselle-
ni päivystyskeikalle tulo käy
nopeasti, koska asun vain
kahden kilometrin päässä,
Teemu Rantanen kertoo.

Suuremmat leikkaussali-
huollot tehdään kesäisin, jol-
loin tiloissa ei ole normaalia
käyttöä ja isommissa uudisra-
kennustöissä käytetään ulko-
puolista urakoitsijaa.

- Sillä tavalla minä tästä
paikasta kuulinkin, kun olin
täällä ulkopuolisena rakenta-
massa uusia järjestelmiä.

Teemu Rantanen ei ole
malttanut jättää sähkötöitä
sairaalaan, vaan on työpai-

kan vaihdon ohessa raken-
tanut isänsä avustuksella
perheelleen uuden omakoti-
talon.

- Iltahommina sitä on teh-
ty. Sisätilat ovat valmiit,
mutta piha on vielä vähän
kesken, Rantanen myhäilee.

Ammattiosastossaan ak-
tiivisesti vaikuttava sähkö-
asentaja harrastaa myös met-
sästystä, kalastusta ja kita-
ran soittamista, sekä lomilla
myös sukeltamista vaimon
kanssa. Huoltohommiin siir-
tyneen sähköasentajan elä-
mä näyttää kiinnittyneen
hienosti kohdalleen."

Teemu vaihtoi urakkatyöt
huoltohommiin

Forssalainen sähköasentaja Teemu Rantanen vaihtoi talotekniikan urakkatyöt huoltomiehen hommiin
paikallisessa aluesairaalassa. – Työpaikan varmuus sekä kiinnostava ja monipuolinen työnkuva ratkaisivat
valinnan, Rantanen kertoo.

Sairaalan laitoskeittiön toimi-
mattoman höyrykeittimen kor-
jauksen suunnittelu mietityttää
Teemu Rantasta ja jo 12 vuotta
Forssan aluesairaalassa työsken-
nellyttä Ari Isomäkeä.
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J U H A V E S A , S E S K O

!Kansainväliset stan-
dardisointilaitokset ovat
luoneet uuden valaisinpisto-
kytkinjärjestelmiä koskevan
standardin. Se tulee vuoden
2010 alkupuolella voimaan
myös Suomessa. Nykyisin
käytössä oleva kotimainen
järjestelmä säilyy kuitenkin
uuden rinnalla seuraavat
kymmenen vuotta.

Valmistelu
aloitettiin jo
1990-luvulla
Va l a i s i n p i s t o k y t k i m e n
standardisointi aloitettiin
kansainvälisellä tasolla jo
1990-luvun alussa Inter-
national Electrotechnical
Commission (IEC) -järjestön
toimesta, IEC:n ja sen eu-
rooppalaisen sisarjärjestön,
European Electrotechnical
Committee for Standardiza-
tion (CENELEC) välisten
yhteistyösopimusten mukai-
sesti.

Pohjoismaissa ja Brittein-
saarilla oli jo aiemmin käy-

tössä kansallisia valaisinpis-
tokytkinjärjestelmiä, joten
standardien laadinta vaati
perusteellista valmistelua,
jotta pystyttiin luomaan sel-
lainen järjestelmä, joka ei ol-
lut vaarallisesti yhteensopiva
minkään kansallisen järjes-
telmän kanssa.

Pitkään jatkuneen standar-
disoimistyön tuloksena saa-
tiin lopulta valmiiksi maa-
ilmanlaajuista IEC-valaisin-
pistokytkinjärjestelmää kos-
kevat uudet standardit IEC
61995-1 ja IEC 61995-2.
Tämän kansainvälisen työn
tulokset saatetaan sitten voi-
maan CENELECin toimesta
myös Euroopassa, tarvittaes-
sa yhteiseurooppalaisin muu-
toksin varustettuina.

Käyttöön tulee
kaksi järjestelmää
Suomalaisista sähköstandar-
deista vastaavan SESKOn
(Suomen Sähköteknillinen
Standardisoimisyhdistys ry)
asennustarvikkeita standar-
disoiva komitea on selvit-
tänyt tämän vuoden aikana
Suomen tilannetta uuden ja

vanhan valaisinpistokytkin-
järjestelmän osalta. Selvitys-
ten perusteella ja standardi-
soimisjärjestöjä sitovien vel-
voitteiden vuoksi on päätet-
ty, että maailmanlaajuinen
ja eurooppalainen valaisin-
pistokytkinjärjestelmä stan-
dardisoidaan rinnakkaiseksi
kansalliseksi järjestelmäksi
siten, että standardit SFS-
EN 61995-1 (yleiset testa-
us- ja rakennevaatimukset)
ja SFS-EN 61995-2 (fyysiset
mitat) julkaistaan vuoden
2010 alkupuolella.

Vanhaa kansallista järjes-
telmää koskeva standardi
SFS 5799 jätetään kuitenkin
edelleen voimaan enintään
kymmenen vuoden siirtymä-
ajalla. Suomessa on siis mah-
dollista käyttää jatkossa joko
uutta maailmanlaajuista tai
vanhaa suomalaista järjestel-
mää.

Uuden ja vanhan
järjestelmän ero
Valaisinpistorasian käyttö
ei ole pakollista Suomessa,
mutta sitä käytetään yleises-
ti, koska sen avulla maallik-

kokin voi asentaa siististi ja
turvallisesti hänen asennet-
tavakseen tarkoitetut valai-
simet.

Merkittävä ero vanhan ja
uuden järjestelmän välillä on
se, että uudessa järjestelmäs-
sä valaisinpistorasia voidaan
sijoittaa jakorasian sisään,
jolloin valaisinpistotulppa
painuu kokonaan kattopin-
nan tasoon. Tämä mahdol-
listaa siistimmän asennuk-
sen, mutta aiheuttaa ongel-
mia ontelolaattarakenteissa
ja ahtautta jakorasian sisällä.
Juuri asennusrasian ahtaus
oli eräs argumentti, minkä
vuoksi Suomi suhtautui hy-
vin varauksellisesti tähän
uuteen ratkaisuun ja vastusti
sitä pitkään.

Kuitenkin standardissa
sallitaan myös pinta-asen-
nettava ratkaisu, joskin sillä
menetetään hyöty, joka saa-
vutetaan, kun valaisinpisto-
tulppa painuu rasian sisään ja
kattopinnan tasoon.

Tekniikka tulee
muuttumaan
Valaisimien johdottomat
ohjausjärjestelmät yleistyvät
tulevaisuudessa ja tämä vä-
hentää johtojen määrää ra-
siassa, mutta lisää puolestaan
tarvittavien vastaanottimien
määrää.

Tavallisten pistorasioiden
suojauksessa on nykyisin
käytettävä vikavirtasuoja-
kytkintä, mikä johtanee sii-
hen, että valaisin- ja pisto-
rasiaryhmät on syytä ryhmi-
tellä jatkossa erikseen myös
asuinrakennuksissa.

Uuden järjestelmän valai-
sinpistotulppa lukittuu pai-
kalleen, mutta sen varaan ei
saa ripustaa valaisinta. Tä-
män vuoksi siinä tarvitaan
riittävän kestävä ripustus-
koukku, jotta valaisin voi-
daan ripustaa siihen turval-
lisesti. Tästä ripustuskoukun
pakollisuudesta on kirjattu
Suomelle kansallinen poik-
keus EN-standardiin, sillä
kaikissa maissa ei ole tapana
ripustaa valaisinta jakorasi-
asta vaan muilla tavoin.

Uusikaan järjestelmä ei
tunne kruunuvalaisinpis-
torasiaa. Kruunukytkimen
käyttö on kuitenkin nykyisin
vähentynyt himmentimien

käytön myötä.
Vanhan kansallisen ja uu-

den IEC/EN-järjestelmän
välille ei ole tarkoitus Suo-
messa standardisoida erityis-
tä adapteria, vaan kuluttajan
on vaihdettava valaisimeen-
sa asianmukainen valaisin-
pistotulppa.

Asentajien arvioi-
tava
käyttökelpoisuutta
Vaikka SESKO on standar-
disoinut uuden eurooppalai-
sen valaisinpistokytkinjär-
jestelmän myös Suomessa,
ei se kuitenkaan päätä siitä,
aletaanko uutta järjestelmää
täällä käyttää.

Standardien käyttökelpoi-
suudesta ja soveltuvuudes-
ta kansallisiin olosuhteisiin
päättävät standardien käyt-
täjät, joita ovat viranomai-
set, valmistajat, asentajat,
urakoitsijat ja suunnittelijat.
Kun kysymyksessä ovat kiin-
teään asennukseen liittyvät
muutokset, on asiaa pohdit-
tava erityisen tarkasti eri int-
ressipiirien kesken.

Valaisinpistokytkinasiaan
liittyy tällä hetkellä liian
monta tuntematonta tekijää,
jotta pystyttäisiin antamaan
selkeitä suosituksia puoleen
taikka toiseen. Mikäli valai-
sinteollisuus alkaa varustaa
valaisimia uuden järjestel-
män mukaisilla valaisinpis-
totulpilla, johtaa tämä luon-
nollisesti sen yleistymiseen.
Tällöin voidaan harkita van-
hasta järjestelmästä luopu-
mista tietyn ajan jälkeen."

Uusi eurooppalainen
valaisinpistokytkinjärjestelmä
käyttöön myös Suomessa

Esimerkki uuden valaisinpistokytkimen
käytöstä uppoasennusrasiassa

Uudet standardit:
Eurooppalaista valaisinpistokytkintä koskevat
seuraavat uudet standardit:

EN 61995-1 Devices for the connection of luminaires
for household and similar purposes.
Part 1: General requirements

EN 61995-2 Devices for the connection of luminaires
for household and similar purposes.
Part 2: Standard sheets for DCL

Standardisarjan osassa 1 määritellään valaisinpisto-
kytkimen yleiset rakenne- ja testausvaatimukset ja
osassa 2 määritellään valaisinpistokytkimen mitoitus.

Standardit koskevat kotitalouskäyttöön ja vastaaviin
käyttötarkoituksiin tarkoitettuja valaisinpistokytkimiä,
joiden mitoitusjännite on 250 V ja mitoitusvirta 6 A
vaihtosähköä ja jotka on tarkoitettu liitättäviksi
enintään 16 A virtapiiriin.

Standardien mukaisen valaisinpistokytkimen varaan
ei ole tarkoitettu ripustettavan valaisimia.

Lisätietoja valaisinpistokytkimien standardisoinnista
antaa SESKOn toimistossa komitean SK 23 sihteeri
Juha Vesa, puh. 09 696 3958, juha.vesa@sesko.fi.



14 vasama 1 0 / 2 0 0 9

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

!Työpaikoilla järjeste-
tään marras-joulukuussa työ-
suojeluvaalit, joissa valitaan
työsuojeluvaltuutetut, vara-
valtuutetut ja työsuojelutoi-
mikuntien tai vastaavien yh-
teistoimintaelinten jäsenet
sekä työsuojeluasiamiehet
toimikaudeksi 2010 – 2011.

Työsuojeluvaltuutettu ja
kaksi varavaltuutettua on
lain mukaan valittava työ-
paikalle, jossa työskentelee
säännöllisesti yhteensä vä-
hintään kymmenen työnte-
kijää ja toimihenkilöä.

- Tätä pienemmillä työ-
paikoilla valtuutettu jää va-
litettavasti lähes aina valit-
sematta, vaikka laki antaa
työntekijöille oikeuden ja
mahdollisuuden valita työ-
suojeluvaltuutetun myös
niillä, Sähköliiton vastaava
työympäristöasiamies Veijo
Korhonen harmittelee.

Hän painottaa, että pienil-
lä työpaikoilla sekä työnteki-
jöiden että työnantajien tu-
lisikin käyttää lain antamaa
mahdollisuutta ja olla aloit-
teellisia valtuutetun valitse-
miseksi ja kouluttamiseksi.

- Usein kouluttautunut

työsuojeluvaltuutettu on
yrityksen työsuojelun paras
asiantuntija, jonka asian-
tuntemusta hyödyntämäl-
lä työnantaja voi kehittää
työntekijöiden työturvalli-
suutta ja terveyttä sekä työn
laatua ja tuottavuutta, Kor-
honen muistuttaa.

Työsuojelutoimikunta tai
vastaava yhteistoimintaelin
on valittava työpaikalle,
jossa henkilöstön määrä on
vähintään 20. Työsuojelu-
asiamiehiä valitaan yleisso-
pimuksen mukaisesti paikal-
lisesti sovitulla tavalla.

Yhteistyötä
työpaikoilla
Työpaikan työntekijöiden ja
toimihenkilöiden tulee ottaa
yhteyttä työnantajaan vaali-
en järjestelyistä sopimiseksi.
Tämän jälkeen työnanta-
jan pitää viipymättä kutsua
työntekijöiden ja toimihen-
kilöiden edustajat neuvotte-
luun, jossa sovitaan tarkem-
min vaalien toimittamiseen
liittyvistä yksityiskohdista.
Työnantajan on myös annet-

tava työpaikalla tietoa työn-
tekijöiden oikeudesta valita
työsuojeluvaltuutettu.

Työnantajan nimeämänä

edustajana työsuojelupäälli-
kön tehtäviin kuuluu ryhtyä
toimenpiteisiin yhteistoi-
minnan järjestämiseksi.

Työsuojeluedustajien valinta
perustuu työturvallisuusla-
kiin sekä lakiin työsuojelun
valvonnasta ja työpaikan

työsuojeluyhteistoiminnasta.
- Valintaprosessia ei pidä

missään tapauksessa sekoit-
taa ammattiosastojen toi-

ÄÄNESTÄÄÄNESTÄ
työsuojeluvaaleissatyösuojeluvaaleissa

- Jokaisen uuden työsuojeluhenki-
lön pitäisi ilmoittautua koulutuk-
seen välittömästi ja myös päivittää
tietojaan jatkuvasti, vastaava työ-
ympäristöasiamies Veijo Korhonen
muistuttaa.

Paranna omaa
ja työpaikkasi
hyvinvointia
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!Työsuojelun yhteis-
toiminnan tavoitteena on
edistää työnantajan ja työn-
tekijöiden välistä vuorovai-
kutusta sekä mahdollistaa
työntekijöiden osallistumi-
nen ja vaikuttaminen työ-
paikan turvallisuutta ja ter-
veellisyyttä koskeviin asioi-
hin.
Yhteistoiminnan osapuolia
ovat työnantaja ja hänen
palveluksessaan olevat työn-
tekijät.

Työsuojelun yhteistoi-
mintavelvoite perustuu työ-
turvallisuuslakiin ja lakiin
työsuojelun valvonnasta ja
työpaikan työsuojeluyhteis-
toiminnasta.

Henkilöstö valitsee
edustajansa
Työntekijät ja toimihenkilöt
valitsevat edustajansa työ-
suojelun yhteistoimintaan
– työsuojeluvaltuutetut, va-
ravaltuutetut ja työsuojelu-
toimikunnan muut jäsenet.

Työnantaja nimeää edus-
tajansa työsuojelutoimikun-
nan jäseniksi.

Valittujen ja nimettyjen
henkilöiden toimikausi al-
kaa 1.1.2010.

Työsuojelu-
valtuutetun
tehtävät
Työsuojeluvaltuutettu on
työsuojeluasioissa työpai-
kan työntekijöiden edus-
taja. Hän perehtyy oma-
aloitteisesti työpaikkaansa
koskeviin työsuojeluasioihin
ja osallistuu työpaikan työ-
suojelutarkastuksiin. Lisäksi
työsuojeluvaltuutettu kiin-
nittää edustamiensa työnte-
kijöiden huomiota työn tur-
vallisuutta ja terveellisyyttä
edistäviin seikkoihin.

Työsuojeluvaltuutetun
palvelussuhde voi päättyä tai
hän voi erota työsuojeluval-
tuutetun tehtävästä kesken
toimikautensa. Tällöin vara-
valtuutettu tulee jäljellä ole-
vaksi toimikaudeksi hänen
sijaansa työsuojeluvaltuute-
tuksi.

Työsuojelun valvontalaki
edellyttää, että työsuojelu-
valtuutettu valitaan kaikilla
vähintään kymmenen työn-
tekijän työpaikoilla. Laki
antaa mahdollisuuden valita
työsuojeluvaltuutetun myös
pienemmille työpaikoille.

Oikeus saada
tietoa ja
koulutusta
Työsuojeluvaltuutetulla on
oikeus saada työnantajalta
tarpeelliset tiedot yhteistoi-
mintatehtävän hoitamista
varten. Siihen kuuluu oikeus
saada nähtäväkseen työsuo-
jelua koskevia asiakirjoja ja
luetteloita, joita työnanta-
jan kuuluu ylläpitää tai joita
työnantajalla on hallussaan.

Valtuutetulla on oikeus
saada nähtäväkseen työter-
veyshuollon järjestämistä
koskeva sopimus tai kuvaus
sekä työterveyshuollon toi-
mintasuunnitelma. Valtuu-
tetulla on oikeus saada asia-
kirjoista myös tehtävänsä
hoidossa tarpeellisia jäljen-
nöksiä.

Työnantaja huolehtii sii-
tä, että työsuojeluvaltuute-
tulla ja varavaltuutetulla on
mahdollisuus saada tehtävän
edellyttämää koulutusta.
Työnantaja sekä työsuojelu-
valtuutettu ja varavaltuutet-
tu käsittelevät koulutustar-
vetta ja -järjestelyjä kahden
kuukauden kuluessa valin-
nasta. Koulutuksesta ei saa
aiheutua kustannuksia eikä

ansion menetystä valtuute-
tulle eikä varavaltuutetulle.
Kouluttaminen tapahtuu
työaikana, jollei toisin ole
sovittu.

Työsuojelu-
valtuutetun
ansionmenetys
korvataan
Työnantaja korvaa ansion-
menetyksen, joka aiheutuu
työaikana hoidetuista val-
tuutetun tehtävistä. Myös
välttämättömistä työajan ul-
kopuolella hoidetuista työ-
suojeluvaltuutetun tehtävis-
tä työnantaja maksaa kor-
vauksen. Työsuojeluvaltuu-
tetun ajankäyttö määräytyy
työsuojelun valvontalain ja
työehtosopimuksen mukaan.

Ohje työsuojeluvaalien
järjestämiseksi työpaikoilla
on laadittu Työturvallisuus-
keskuksessa. Se on tarkoitet-
tu auttamaan vaalien käy-
tännön järjestelyissä. Ohje
löytyy Työturvallisuuskes-
kuksen sivuilta www.ttk.fi/
tyosuojeluvaalit. "

Työsuojelun yhteistoiminta

!Sähköliitto myöntää
jäsenilleen SAK:n suosituk-
sen mukaista lehtietua. Kun
tilaat palkansaajalehden, il-
moita tilatessasi, että liittosi
maksaa osan lehden tilaus-
hinnasta. Lehti laskuttaa
sen suoraan Sähköliitosta.

Lehtietu on 24 euroa vä-
hintään 5 kertaa viikossa
paperi- tai nettiversiona
ilmestyville palkansaaja-
lehdille, 18 euroa 2 kertaa
viikossa paperi- tai nettiver-
siona ilmestyville palkan-
saajalehdille sekä 12 euroa
vähintään kerran viikossa
paperi- tai nettiversiona il-
mestyville palkansaajaleh-
dille. Lehtietu koskee vuo-
sitilauksia.

Palkansaajalehtiä ovat:
Uutispäivä Demari, Kan-
san Uutiset, Uusi Aika,
Satakunnan Työ, Pohjolan
Työ, Kansan Tahto, Viikko
Eteenpäin, Keski-Suomen
Viikko, Viikko Pohjois-Kar-
jala, Viikko Häme, Viikko
Vapaus, Arbetarbladet, Ny
Tid ja Tiedonantaja. "

Sähköliiton
lehtietu
2010

R I S T I K O N R A T K A I S U

Oikein vastanneiden kesken arvotun palkinnon voitti Reijo Luomanperä,
Leppäkaarre. Palkinto on postitettu voittajalle. Onnea!

mintaan, koska osastoilla ei
ole roolia työsuojeluvaalien
järjestämisessä. Kyse on ni-
menomaan työntekijöiden
ja työnantajien yhteistoi-
minnasta, Sähköliiton jär-
jestöpäällikkö Reijo Salmi
painottaa.

Hän muistuttaa kuitenkin,
että osastoissa on hyvä poh-
tia ehdokasasettelua, jotta
valtuutetuiksi valittaisiin
henkilöitä, jotka ovat muka-
na ay-toiminnassa.

- Näin varmistetaan luot-
tamusmiehen, ammattiosas-
ton ja työsuojeluvaltuutetun
kiinteä yhteistyö, Salmi tote-
aa.

Työntekijät
valitsevat
Työsuojeluvaltuutettu ja va-
ravaltuutetut valitaan toi-
mikaudeksi, jonka pituus on
kaksi kalenterivuotta, jollei
toimikaudesta toisin sovita.

Vaalien toimeenpanosta
huolehtii työsuojelutoimi-
kunta tai vastaava yhteis-
toimintaelin. Niissä olevat
henkilöstöä edustavat jä-
senet vastaavat varsinaisesta
vaalitoimituksesta ja äänten
laskennasta. He muodosta-
vat myös vaalitoimikunnan.

Vaalin ajasta ja paikasta
sovitaan etukäteen työnan-
tajan kanssa. Vaali on järjes-
tettävä niin, että työpaikan
kaikki työntekijät voivat
osallistua siihen ja että se ei
aiheuta tarpeetonta haittaa
työpaikan toiminnalle.

Vaalin järjestämistä varten
työnantajan on annettava
työntekijöiden käyttöön lu-
ettelo työpaikan työnteki-
jöistä ja tarvittaessa erikseen
toimihenkilöasemassa ole-
vista työntekijöistä ja luovu-
tettava maksutta työntekijöi-
den käyttöön hallinnassaan
olevia tiloja. Työnantaja ei
saa myöskään mitenkään es-
tää tai vaikeuttaa vaalin jär-
jestämistä.

Kun vaalipäivästä on sovit-
tu, vaalin ajasta ja paikasta
on ilmoitettava työpaikalla
kaikille työpaikan työnte-
kijöille ja toimihenkilöille
vähintään 14 vuorokautta
ennen vaalia.

Jokainen
voi vaikuttaa
Ehdokkaaksi vaaleihin voi-
daan asettaa ainoastaan työ-
paikan työntekijä tai toimi-
henkilö.

Ehdokkaita saavat asettaa
ja ehdokkaiksi saavat asettua
kaikki työpaikan työntekijät
ja toimihenkilöt. Ehdokkai-
den nimet ja heidän suos-
tumuksensa on ilmoitettava
vaalitoimikunnalle kirjalli-
sesti sovittuun määräaikaan

mennessä. Ehdokasasette-
lulle on varattava aikaa vä-
hintään seitsemän päivää, ja
ehdokasasettelu päättyy seit-
semän päivää ennen vaali-
toimitusta. Tämän jälkeen
ilmoitettuja ehdokkaita ei
enää liitetä ehdokasluette-
loon.

Vaaleja ei kuitenkaan tar-
vitse järjestää, mikäli suos-
tumuksensa antaneita eh-
dokkaita on asetettu vain
yksi kuhunkin tehtävään ja
varavaltuutettujen järjestys
sovitaan niin sanottuna so-
puvaalina.

Mikäli johonkin tehtävään
on ehdokkaita enemmän
kuin valittavia henkilöitä,
on järjestettävä vaali. Jos
taas johonkin tehtävään ei
ole yhtään ehdokasta, on eh-
dokasasettelu uusittava.

Ilmoitus
valintatuloksesta
myös liittoon
Vaali toimitetaan suljetuin
lipuin tai vaalimenettelystä
voidaan sopia toisinkin vaa-
litoimikunnan yksimielisellä
päätöksellä.

Äänestystä varten tulee
olla äänestyslippu, jolla ää-
nestetään samalla kertaa
työsuojeluvaltuutettuja ja
varavaltuutettuja. Vaalipai-
kalla tulee olla esillä vaa-
litoimikunnan vahvistama
ehdokasluettelo.

Jos yhteisen äänestysajan
ja -paikan järjestäminen
on hankalaa, voidaan sopia
myös postiäänestyksestä.

Vaalin toimittajien on vä-
littömästi ilmoitettava työ-
suojeluvaltuutetun ja vara-
valtuutettujen vaalin tulok-
sesta kirjallisesti työnanta-
jalle.

- Tuloksesta on hyvä il-
moittaa myös Sähköliittoon.
Tällöin valitut työsuoje-
luhenkilöt ovat liiton työ-
suojelutiedotuksen piirissä,
Korhonen huomauttaa.

Ilmoituksen voi tehdä työ-
suojeluhenkilöilmoituslo-
makkeella, joka löytyy www.
sahkoliitto.fi > Lomakkeet.

Jos työsuojeluvaltuutetun
vaalin järjestämisessä ilme-
nee työpaikalla epätietoi-
suutta, työsuojelupiirin tar-
kastajan tulee antaa työnte-
kijöille tarvittavat ohjeet.

Työnantajan on puoles-
taan ilmoitettava tiedot
työsuojelutehtäviin valituis-
ta ja nimetyistä henkilöistä
työsuojeluhenkilörekiste-
riin Työturvallisuuskeskuk-
seen."
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(Kirjoittaja on sähköasentaja,

ammattiosasto 07:n puheen-

johtaja sekä Kaukaan kemi-

allisen puunjalostuksen työ-

huonekunnan ja Sähköliiton

edustajiston jäsen.)

!Paperiliitto järjes-
ti reilu vuosi sitten päivän
mittaisen mielenilmauksen
paperitehtaiden irtisanomi-
sia vastaan. Kaukaan sähkö-
liittolaiset eivät kuitenkaan
poikkeuksellisesti liittyneet
16.9. pidettyyn työnseisauk-
seen.

- Valitsimme toisen tavan
osoittaa solidaarisuuttamme
irtisanotuille. Olimme mie-
lenilmauspäivän normaalisti
töissä ja luovutimme päivän
nettopalkan Kajaanin ja Ter-
vasaaren irtisanotuille säh-
köliittolaisille ammattitove-
reille.

Lahjoitus kerättiin Laurit-
salan ammattiosaston kautta.

Koko summa luovutettiin
lahjana irtisanotuille pai-
kallisten ammattiosastojen
avulla. Tarkoitus oli hieman
helpottaa irtisanottujen sel-
viytymistä tukalassa tilan-

teessa.
- Työhuonekuntamme tuo-

mitsee irtisanomiset ja teh-
taiden lopettamisilmoituk-
set jyrkästi. Peräämme myös
pitkäjänteistä vastuuta ja
suunnitelmallisuutta työnte-
kijöiden suhteen, niin työn-
antajilta kuin valtiovallalta-
kin. Voiton maksimointi ei
voi olla jatkuvasti syynä suo-
malaisen metsäteollisuuden
alasajoon.

- Nyt harkitsemme, kuin-
ka parhaiten voisimme tukea
niitä kahtakymmentä säh-
köliittolaista, jotka saanevat

lähtöpassit UPM:n Heinolan
ja Kaukaan vaneritehtail-
ta.#

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

!Viittä vaille valmiin
Kaukaan Voiman savupiippu
tupruaa jo savua. Lappeen-
rannan UPM-Kymmene
Oyj:n metsäteollisuuden kyl-
keen on noussut maailman
toiseksi suurin biovoimala.
Se siirtää 70-luvulla raken-
netun kuorikattilalaitok-
sen eläkkeelle ja kaupungin
Mertaniemen kaasuvoima-
lan varavoimalaitokseksi.

Tammikuussa kaupalli-
sen käyttönsä aloittavasta
Kaukaan Voimasta (KauVo)
Pohjolan Voima omistaa 54
ja Lappeenrannan kaupunki
46 prosenttia. Voimalaitok-
sen tulevasta käytöstä huo-
lehtii UPM Kaukas, joka
myös kuluttaa suuren osan
KauVon tuottamasta läm-
möstä ja sähköstä.

Jätteestä energiaa
Uuden laitoksen polttoai-
neesta noin 45 prosenttia tu-
lee Kaukaan tehdasalueelta.
Kuoren ja sahauksen sivu-
tuotteiden ohella polttoai-
neessa on myös hakkuutäh-
dettä, kantoja sekä turvetta.
Polttoaineena käytetään
tarvittaessa myös maakaa-
sua ja kevyttä polttoöljyä.
Eri polttoaineiden seoksella
hallitaan osin prosessin läm-
pötilaa, puhtautta ja tehok-
kuutta.

UPM-Kymmenen Kau-
kaan paikallisjohtaja Raimo
Särkelä uskoo 244 miljoo-
nan euron voimalainves-
toinnin kertovan kestävästä
kehityksestä koko Kaukaalla.

- Uusi voimalaitos tulee
tuottamaan miltei kaksi pro-
senttia Suomen uusiutuvasta
energiasta. Kaukaan tehtail-
le edullinen energia on myös
suorastaan elinehto.

Työt etenevät
aikataulussa
Biovoimalan rakentaminen
on edennyt hyvin aikatau-
lussa. Isolla työmaalla hää-
rineistä yli 500 rakentajasta
ja asentajasta on jäljellä enää
osa. Samoin noin 50 raken-
nusaikaisesta sähköasenta-
jasta paikalla on enää kou-
rallinen.

- Projektisähköistys on
nyt aika lailla valmis, toteaa
sähköistyshanketta vetänyt
Jorma Jääskeläinen. Hän
kertoo, että uudessa biovoi-
malassa ei oikeastaan ole
paljonkaan uutta tekniikkaa.

Perusratkaisuja on kokeiltu
aiemminkin, joskin uuden
laitoksen säätö- ja valvon-
tatekniikka on moderneinta

laatua.
Jääskeläinen kertoo, että

projektin sähkötyöt tehtiin
ulkopuolisen työvoiman tur-

vin ja käyttöönotossa oli mu-
kana Kaukaan omaa väkeä.
Laitteistot tulivat pääsään-
töisesti ulkomailta, mutta
melkein kaikki sähköistyk-
seen ja automaatioon liit-
tyvä työt tehtiin kotimaisin
voimin. Prosessisähköistys
oli Tekmannin urakkana.
Sähköistyksessä ovat olleet
muun muassa Polar2000:n
ja Sähkö-Mekan miehet.
Automaatioasennusurakasta
vastasi Insta.

Suuri ja
automaattinen
Vaikka tammikuussa 2010
aloittava biovoimala on la-
jissaan maailman suurimpia,
erityisen työllistävä se ei ole.
Huippumoderni laitos toimii

kaukokäyttöisesti Kaukaan
sellutehtaalta eikä se vaati-
ne huoltoakaan kovin usein.
Välilliset työllistämisvaiku-

tukset näkyvät lähinnä bio-
polttoaineen keräyksessä ja
kuljetuksessa. Kylmimpänä
aikana laitos polttaa lähes 50
rekkakuormallista biopoltto-
ainetta vuorokaudessa.

Etelä-Karjalassa KauVo on
ensimmäinen teollisuusvoi-
mala, joka tuottaa energiaa
myös yhdyskuntakäyttöön.
Biovoimala tuottaa sekä säh-
köä että lämpöä, yli 80 pro-
sentin hyötysuhteella.

- Voimala varmistaa Kau-
kaan tehtaiden höyryntuo-
tannon ja lisäksi se tuot-
taa kaiken Lappeenrannan
tarvitseman kaukolämmön
muutamaan pakkasasteeseen
saakka, tiivistää KauVo-pro-
jektia vetänyt Erkki Repo.
#

Biovoimala tuo uskoa
Kaukaan tulevaisuuteen

"Kommentti
Konkreettista solidaarisuutta

- Tämä on ollut iso ja haastava työmaa, vakuuttavat sähköasentajat Rauno Pulkkinen ja Heikki Vuorela,
joiden urakka voimalaitoksen valaistuksen ja paloautomaation parissa alkaa olla loppusuoralla.

Projektijohtaja Erkki Repo kertoo,
että valmistuttuaan Kaukaan Voi-
ma tuottaa 110 megawattia läm-
pöä Lappeenrannan Energialle ja
150 megawattia lämpöä UPM:n
Kaukaan tehtaiden prosesseihin.
125 megawattia sähköä jaetaan
omistajille.

- Biovoimalaitoksen turbiinitoimituksesta vastasi Siemens, kertoo sähköistyshaketta vetävä
Jorma Jääskeläinen.
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Jalan turvallisuus
takaa tyytyväisyyden.

3980 MGRWINPRO
39-47 / S2 HRO CI
tarrakiinnitys sekä vetol

enkki.

irrotettava kokopitkä lä
mmin talvi-

pohjallinen. pitävä kuum
ankestävä

grip-kumipohja. hengittä
vä rakenne.

3982 MGRWINPRO
kuten 3980, mutta työjal

kine ilman

kärkisuojaa.

Lue lisää WWW.JALAS.COM

Jalka on kehonmonimutkaisimpia osia. Useat hermot,
luut, nivelet ja lihakset toimivat tasapainoisesti yhteis-
työssä. Työssä jalat altistuvat rasitukselle, varsinkin
kun vaarallinen työympäristö asettaa jalkineille lisä-
vaatimuksia. Me kuuntelimme, mitä jaloilla oli sanottavaa
ja suunnittelimmemalliston, jossa jalat voivat tuntea
olevansa tyytyväisiä – olosuhteista riippumatta.

> Jalas toimitti Etelänaparetkikunnan hiihtojalkineet!
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!Nanoteknolog ia
hyödyntää pieniä aineshiuk-
kasia, koska niillä on omi-
naisuuksia, joilla voidaan
joko parantaa tuotteen omi-
naisuuksia tai luoda aivan
uusia toimintamekanismeja.
Aivan pienikin hyppyselli-
nen nanomateriaalia jonkin
tutun materiaalin joukossa
voi tuoda tuotteeseen ihan
uusia ominaisuuksia. Yksi
tavoiteltu ominaisuus on lu-
juus, jota tarvitaan esimer-
kiksi jääkiekkomailoissa tai
hiilikuitusauvoissa.

Vahvempaa
kuin teräs
Kaupallisesti ja teollisesti
tärkeimpiä sovelluksia ovat
hiilinanoputket. Yksiseinäis-
ten hiilinanoputkien halkai-
sija on muutama nanometri,
mutta putkien pituus voi olla
monituhatkertainen suhtees-
sa halkaisijaan. Moniseinäi-
sissä ja eniten tutkituissa hii-
linanoputkissa on sisäkkäin

useita yksiseinäisiä hiilinan-
oputkia.

Ne voivat johtaa sähköä
paremmin kuin kupari ja olla
vetolujuudeltaan kestäväm-
piä kuin teräs.

Nanohiukkasia sisältä-
vää voidetta levitetään niin
suksille kuin kosmetiikka-
na iholle. Toinen esimerkki
on betoni, josta kehitetään
entistä lujempaa, jotta se ei
murru työstettäessä.

Lisää tuotteita
tulossa
VTT:n uusien materiaalien
teknologiapäällikkö Erja Tu-
runen sanoo, että nanoma-
teriaalien suuret kaupalliset
läpimurrot ovat vasta edessä-
päin. Hän nostaa esille oman
työpaikkansa kehittämän ke-
raamisen pinnoitteen, jonka
murtositkeysarvot on onnis-
tuttu kaksinkertaistamaan.

Metallipinnan päällä käy-
tetään usein pinnoitetta sekä
sähköeristyksessä että suoja-
pinnoitteena. Uusi keraami-
nen pinnoite kestää muita
materiaaleja paremmin isku-

ja ja lämpölaajenemista.
Yksi tutkijoiden kunnian-

himoinen tavoite on raken-
taa hyvin ohut, mutta erit-
täin kestävä terässäie. Tois-
taiseksi luonto on ihmistä

nerokkaampi: hämähäkki
kutoo ohuita ja kestäviä ra-
kenteita omalla huipputek-
niikallaan."

Nanoteknologia leviää kaikkialle

!Meitä ovat aina ympä-
röineet pienen pienet hiuk-
kaset. Kun lämmitämme
puusaunaa tai tunnelmoim-
me nuotion lämmössä, val-
tava määrä nanohiukkasia
leijuu ympärillä. Nanohiuk-
kaspilvi piirittää myös ap-
pelsiinia kuorivaa ihmistä ja
kokatessa keittiö on suoras-
taan sakeanaan nanohiuk-
kasista.

Yksi nanometri on metrin
miljoonasosa. Nanohiuk-
kasen halkaisija on alle
sata nanometriä. Tavalli-
nen pölyhiukkanen voi olla
jopa tuhat kertaa suurem-
pi. Nanohiukkasten pienen
koon takia on niiden pinta-
ala suuri suhteessa massaan.

Meitä luonnostaan ympä-
röiviä pikkuruisia hiukkasia
voi nimittää taustananoma-
teriaaliksi. Sitä on kaikkial-
la, esimerkiksi liikenteessä
ja luonnossa. Metsäpalot ja
tulivuorenpurkaukset tuot-
tavat valtavat määrät taus-
tananohiukkasia. Ne voivat
olla ongelmattomia, mutta
ne voivat myös aiheuttaa
sairauksia.

Tupakoitsija vetää sa-
vun mukana nanohiukka-
sia keuhkoihin ja kadulla
kulkiessamme hengitämme
liikenteen päästöjen nano-
hiukkasia. Rakennuksilla ja
teollisuudessa hitsaushuuru-
jen nanohiukkaset leijuvat
nenäämme."

Nanoja nuotiosta
tai tulivuoresta

Hämähäkinseittiä
laboratoriosta

Hiilinanoputkien valmistusta ää-
rimmäisen korkeassa lämpötilas-
sa. Kirkkaan punaisena hohtava
kuumuus muodostaa violettina
hehkuvassa plasmassa arvokkai-
ta hiilinanoputkia modernin teol-
lisuuden käyttöön.
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!Nanoteknologia ete-
nee niin kovaa vauhtia, että
tutkimus sen mahdollisista
terveysriskeistä tulee noin
10 vuotta jäljessä. Tilanne
muistuttaa hieman 1920-lu-
kua, jolloin asbesti otettiin
innokkaasti käyttöön, mutta
uuden materiaalin turvalli-
suuteen ei kiinnitetty huo-
miota.

Samanlaisesta vakavas-
ta asiasta on kysymys, kun
nanoteknologia arkipäiväis-
tyy. Asbestiin verrattuna
nanomateriaaleja on kuiten-
kin hyvin laaja kirjo, noin
200 000, kun eri asbestilaa-
dut puolestaan saattoi laskea
yhden käden sormin.

Huolena
tavaroiden
elinkaari
Monet teollisuuden alat hyö-
dyntävät nanokokoista ma-
teriaalia. Elektroniikka, ko-
dinkoneet ja urheiluvälineet
ovat lähellä tavallista kulut-

tajaa. Arkisessa käytössä ei
ole pelkoa, että esimerkiksi
kännykän tai astianpesuko-
neen pinnoitteesta irtoaisi
nanohiukkasia. Pulmallise-
na professori Kai Savolainen
Työterveyslaitokselta sen si-
jaan näkee sen, että nykyisin
tavarat rakennetaan lyhyt-
ikäisiksi.

- Tuotteissa nanohiukkasia
ei käytetä siten, että ne oli-
si mahdollista ottaa talteen.
Rikkoutuneet tavarat esi-
merkiksi murskataan ja sen
jälkeen arvokkaat ainesosat
kuten metallit otetaan
talteen. Tässä vaiheessa
työntekijät tai ympä-
ristö saattavat altistua
nanohiukkasille.

Iho on hyvä
este
Hengitysilman mukana
nanohiukkaset saatta-
vat päätyä keuhkoihin,
verenkiertoon ja aivoihin.
Ihon läpi nanohiukkasten
ei ole osoitettu kulkeutuvan.

- Nanohiukkasen kannal-
ta iho on tavattoman paksu.

Siinä olisi hiukkasella ai-
kamoinen tarpominen, että
pääsisi ihon läpi. Se vastaisi
suurin piirtein ihmisen kä-
velemistä muutaman kerran
maapallon ympäri.

Kai Savolaista huolestutta-
vat eniten nanohiukkasten
pieni koko ja se, että niistä
tiedetään niin vä-
hän.

Hiukkasille altistuneiden ih-
misten terveyshaitat saatta-
vat ilmaantua vasta vuosien
kuluttua. Silloin mahdollisia
seurauksia ovat syöpä, aivo-
sairaudet sekä verenkierto- ja
keuhkosairaudet. 30 vuoden
viiveellä syöpää aiheuttanut
asbesti on muistutus uuden

alan vaaroista.

Hiilinanoputket
jyräävät
Tällä hetkellä hiilinanoput-
ket ovat nanomateriaalien
kallisarvoisin ryhmä. Savo-
lainen kertoo japanilaisesta
tutkimuksesta, joka osoitti,
että tietyt hiilinanoputket
aiheuttivat koeolosuhteissa
pahanlaatuista syöpää te-
hokkaammin kuin asbesti.
Tämän putkityypin tuotanto
lopetettiin, mutta edelleen
valmistetaan kymmeniä tu-
hansia erityyppisiä hiilinano-

putkia. Niiden terveysvai-
kutusten tutkiminen on

erittäin hidasta.
Hiil inanoputkia

tuotetaan nykyisin
ainakin 600 kertaa
enemmän kuin vii-
si vuotta sitten. Nyt
suurin Saksassa si-
jaitseva pilottitehdas
tuottaa noin 60 tonnia

hiilinanoputkea vuo-
dessa ja parissa vuodessa

määrä nousee noin 3 000
tonniin. Viisi vuotta sitten
sadan kilon vuosituotantoa
pidettiin valtaisana kasana

tätä kevyttä ja riittoisaa ta-
varaa.

Tutkimus vie aikaa
Savolainen pitää merkittä-
vää, jopa suurinta osaa te-
ollisesti valmistetuista nan-
ohiukkasista haitattomina
tai vain vähän haitallisina.
Varmaa tietoa asiasta ei kui-
tenkaan ole.

- Haaste onkin tunnistaa ja
seuloa haitalliset aineet jou-
kosta pois.

Terveysvaikutusten tutki-
minen yhdestäkin teollisesti
tuotetusta nanohiukkasesta
kestää vuosia, ja sinä aika-
na saman nanomateriaalin
käyttö kasvaa huimasti.
Nanoteknologian kehittämi-
nen saa tällä hetkellä huo-
mattavasti enemmän varoja
kuin sen terveysriskien tut-
kiminen. "

Tiedot nanohiukkasten
riskeistä ovat niukat

!Monet teollisuuden
työvaiheet, esimerkiksi be-
tonin työstäminen, ovat
aina tuottaneet nanokokoi-
sia hiukkasia ympäristöön.
Tehokas ilmanvaihto ja
henkilökohtaiset hengitys-
suojaimet suojaavat tällöin
työntekijöitä. Johtava tutki-
ja Matti Lehtimäki VTT:sta

painottaakin vanhojen hy-
väksi koettujen keinojen
käyttämistä edelleen.

- On paljon tuttuja tek-
niikoita, esimerkiksi koh-
depoisto, ilmansuodatus ja
työvaiheiden eristäminen,
joilla voidaan hallita nano-
materiaalien riskejä. Tärke-
ää on estää nanohiukkasten

leviäminen työpaikalla il-
mavirtausten mukana.

Hengityssuojat
tarpeen
Matti Lehtimäki johtaa
NanoBAT -tutkimushan-
ketta, joka pyrkii löytämään
nanomateriaaleja käyttä-
ville yrityksille parhaat toi-

mintatavat. Yhtenä pää-
määränä on kehittää help-
pokäyttöiset ja luotettavat
nanohiukkasmittalaitteet.

Hengityssuojaimet suo-
jaavat tavallisen pölyn li-
säksi myös nanohiukkasilta,
koska hyvin pienet hiukka-
set kiinnittyvät tehokkaasti
kuitusuodattimiin. Pienen

pienillä hiukkasilla on myös
taipumus kerääntyä yhteen,
joten ilmassa leijuvat hiuk-
kaset voivat olla nanoskaa-
laa suurempia.

Lehtimäki muistuttaa,
että vaikka nanomateri-
aalien terveysvaikutuksia
ei tunneta, pitää torjunta-
ratkaisuja etsiä ja käyttää

ajoissa. Työpaikoille tarvi-
taan siis helppokäyttöisiä ja
halpoja mittalaitteita.

Nykyisillä konsteilla
nanoteknologian ja terveys-
riskien arvioinnin välimat-
kaa ei voi kuroa kiinni."

Nanoja mitataan ja niiltä suojaudutaan
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Seuraavaan (17.12.2009 ilmestyvään) Vasamaan tulevat kokous-
ilmoitukset pyydetään toimittamaan 7.12.2009 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
kahvitarjoilu! –Hallitus

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

002 Veitsiluodon Sähkö- ja
automaatiotyöntekijät ry
Syyskokous pidetään tiistaina
24.11.2009 klo 18.00 hotelli
Palomestarin tiloissa.
Käsitellään sääntöjen syys-
kokoukselle määräämät asi-
at: muun muassa talousarvio
ja henkilövalinnat vuodelle
2010. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa! –Hallitus

003 Muhoksen
Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään lauantaina
12.12.2009 klo 16.00 hotelli-
ravintola Rokuanhovissa.
Kokouksen jälkeen osasto
tarjoaa jäsenilleen jouluateri-
an. Tervetuloa! –Hallitus

004 Kemijoen
Energia-alan työntekijät ry
Syyskokous pidetään perjan-
taina 20.11.2009 klo 17.30
Lapland Hotel Sky Ounas-
vaarassa, Rovaniemellä. Il-
moittautumiset eero.suo-
minen@kemijoki.fi tai puh.
040 753 2668 maanantaihin
16.11.2009 klo 12.00 men-
nessä.

007 Lauritsalan Sähköalojen
ammattiosasto ry
Osaston sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään
2.12.2009 klo 18.00 (hallitus
klo 17.30) Kaukaan Vapaa-ai-
katalolla, Parkkarilankatu 51.
Asiat: syyskokoukselle kuulu-
vat asiat, raha-asiat ja muut
esille tulevat asiat. Kahvitar-
joilu. Sauna kuumana koko-
uksen jälkeen. –Hallitus

007 Lauritsalan Sähköalojen
ammattiosasto ry
Osaston pikkujoulut viete-
tään tällä kertaa teatterin
merkeissä lauantaina 12.12.
2009 klo 19.00 Lappeenran-
nan teatterin Jukola-salissa:
”Ma laulan”, laulusarja suo-
malaisille. Esittäjänä Markku
Toikka (Lapinlahden Linnut),
huumorilla sävytetty lauluesi-
tys. Osasto kustantaa teatte-
riliput ja kahvit väliajalla (jä-
sen + puoliso tai kumppani).
Lippuja on varattu rajattu
määrä ja ne on noudettava
henkilökohtaisesti teatterin
lipunmyynnistä. Varaudu to-
distamaan henkilöllisyytesi.
Teatterin lipunmyynti on
avoinna ti-la klo 11-17 ja esi-
tysiltoina 11-19. Liput nou-
dettava viimeistään tiistaina
24.11.2009 tai niin kauan
kuin lippuja riittää. Liput löy-
tyvät lipunmyynnistä nimellä
Kari Holm, puh.040 594 3041,
Sähköliitto, os.7 (tai Reijo
Uskin nimellä). 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 yhteisis-
tä asioista! Paikalla myöskin
liiton alueasiamies Jari Ollila
kertomassa ajankohtaisista
asioista. Tilaisuudessa kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa! –Hallitus

013 Hyvinkään
Sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään lauantaina
12.12.2009 klo 11.00 ravinto-
la Harlekiinissa. Osasto tarjo-
aa joulupäivällisen.
Tervetuloa! –Hallitus

014 Nokian
Sähkötyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen
syyskokous pidetään maa-
nantaina 23.11.2009 klo
18.00 Nokian Keilaamol-
la. Kokouksessa käsitellään
sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Syyskokous keskiviikkona
25.11.2009 klo 18.00 Patria-
Areenan (jäähalli) Ritari-
Lounge -kabinetissa. Sisään-
käynti Ritari-Loungeen on
Patria-Areenan lippupisteen
vierestä. Jorma Hassinen esit-
telee jäähallin ja kertoo Hä-
meenlinnan vapaa-ajan toi-
minnoista. Arvomme osallis-
tujien kesken lippuja HPK:n
peleihin. Tervetuloa tutustu-
maan HPK:n kotiluolaan!

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Teatteripikkujoulua vietäm-
me perjantaina 4.12.2009
klo 19.00 Erästeatterilla,
Aulangontie 1. Näytäntö-
nä "Tirektiivi". Ilmoittaudu
29.11.2009 mennessä eero.
maki@ruukki.com tai 040 557
8560. Joulupukki vierailee,
muista ottaa pikku paketit
mukaan! Jatkot klo 23.30
saakka. Jäsenet puolisoineen
tervetulleita!

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Matka MotorSportShow-
näyttelyyn Helsingin Jäähal-
lille 16.1.2010. Bussi ajaa reit-
tiä Turengin linja-autoasema
klo 11.00 - Hämeenlinnan
Wetterhoff 11.15 - Tervakos-
ken linja-autoasema 11.30
- Riihimäen ABC 11.45 - Hel-
singin jäähalli. Paluukyyti klo
16.00.
Ilmoittautumiset ja lisätietoa
rauno.vuorinen@ruukki.com
tai puh. 040 522 3628.
Jäsenet tervetuloa mukaan!

019 Rovaniemen
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston syyskokous pidetään
27.11.2009 klo 18.00 hotelli
Pohjanhovissa, Pohjanpuis-
tikko 2, Rovaniemi. Kokouk-
sessa käsitellään sääntöjen
syyskokoukselle määräämät
asiat. Kokouksen jälkeen
ruokailu. Sitovat ilmoittau-
tumiset 12.11.2009 klo 18.00
mennessä puheenjohtaja
Timo Posiolle, puh. 040 551
3429. Tervetuloa! –Hallitus

020 Kotkan Sähköalantyön-
tekijäin ammattiosasto ry
Seuraavat hallituksen koko-
ukset pidetään maanantai-
na 16.11., 30.11. ja 14.12. klo

18.00 osaston toimistossa,
Vesivallinaukio 5 A, (2.krs),
Karhula. –Hallitus

020 Kotkan Sähköalantyön-
tekijäin ammattiosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään maanantaina
14.12.2009 klo 19.00 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. Lisätie-
toja: Jouko Salminen, puh.
040 828 0309.

025 Loviisan Sähköalantyön-
tekijäin Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään torstaina
26.11.2009 klo 18.00 hotelli
Degerbyn kokoustilassa,
Loviisassa. Esillä sääntöjen
syyskokoukselle määräämät
asiat: toimintasuunnitelma
v. 2010, talousarvio v. 2010,
henkilövalinnat ja muut esil-
le tulevat asiat. Kuullaan
edustajiston kokouksen pää-
tökset ja muut ajankohtai-
set asiat. Kokouksen jälkeen
ruokailu! Tervetuloa!
–Osaston hallitus

026 Jyväskylän
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään tiistaina 1.12.2009
klo 19.00 osaston toimistolla,
Vapaudenkatu 79 A.
Esillä sääntömääräiset ja
muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

027 Mäntän
Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään keskiviikkona
2.12.2009 klo 18.00 ravintola
Old Alexanderissa. Tarjolla
pientä purtavaa. Tervetuloa!
–Hallitus

027 Mäntän
Sähkötyöntekijät ry
Osaston jouluillallinen jäse-
nille puolisoineen lauantaina
5.12.2009 klo 15.00 kahvila-
ravintola Autereentuvassa.
Ilmoittautumiset 29.11.2009
mennessä J. Rantala, puh.
03 471 4656 tai 050 563 9573
tai Virkki, puh. 050 325 6698.

029 Kouvolan
Sähkötyöntekijäin Osasto ry
Syyskokous 2.12.2009 klo
18.00 osaston toimistolla,
Kouvolankatu 24 A 8.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa!

032 Pudasjärven Sähköalojen
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään perjantaina 4.12.
2009 klo 17.30 Pudasjärvellä
Fortumin saunaosastolla. Ko-
kouksen jälkeen pikkujoulu
hotelli Kurenkoskessa noin
klo 19.30. Sitovat ilmoittau-
tumiset pikkujouluun 25.11.
2009 mennessä K. Istermaal-
le, puh. 050 455 2077 tai K.
Ikoselle, puh. 050 455 2040.
Tervetuloa kokoukseen ja
pikkujouluun! –Toimikunta

036 Kuopion
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään
28.11.2009 klo 16.00 hotelli
Cumuluksessa, Kuopiossa.
Käsitellään osaston sääntö-
jen syyskokoukselle määrää-
mät asiat. Ruokailu kokouk-
sen jälkeen. Tervetuloa!
–Hallitus

039 Tietoliikenne- ja Infor-
maatiotekniikka os. 039 ry
Syyskokous perjantaina
27.11.2009 klo 18.00 hotelli-
ravintola Arthurissa, Vuorika-
tu 19, Helsinki. Esillä osaston
sääntöjen syyskokoukselle
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

041 Turun Seudun
Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 9.12.2009 klo 18.00
Turun Pyrkivän Urheilutalol-
la, Tuureporinkatu 2, Turku.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Sähköliiton edustaja paikal-
la. Kahvi- ja voileipätarjoilu.
Kaikki osaston jäsenet ovat
tervetulleita! –Hallitus

043 Porvoon
Sähkötyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen
syyskokous pidetään torstai-
na 26.11.2009 klo18.00
Rakennusliiton toimistolla,
Sibeliusbulevardi 36. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa!
–Hallitus

043 Porvoon
Sähkötyöntekijät ry
Osastomme perinteinen pik-
kujouluruokailu perjantaina
4.12.2009 klo 18.00 ravintola
Iiriksessä, Aleksanterinkatu
20, Porvoo. Ilmoittautumiset
Raimo Häkkiselle 25.11.2009
mennessä, puh. 040 580
0590. 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.

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

055 Riihimäen Sähköalojen
ammattiosasto ry
Osaston syyskokous pidetään
8.12.2009 klo 18.00 Riihimä-
en Seurahuoneella. Kokouk-
sessa käsitellään sääntöjen
syyskokoukselle määräämät
asiat. Tervetuloa! –Hallitus

057 Etelä-Pohjanmaan
Sähköalantyöntekijäin
osasto ry
Sääntömääräinen syyskokous
lauantaina 5.12.2009 klo
17.30 Park Hotel Härmässä.
Kokouksessa käsitellään osas-
ton sääntöjen määräämät
asiat. Paikalla on liiton edus-
taja alueasiamies Jari Ollila.
Kuljetus Seinäjoen Matkakes-
kuksesta klo 16.30 ja takaisin
juhlan jälkeen. Osasto mak-
saa kuljetuksen. Tervetuloa!
–Hallitus

057 Etelä-Pohjanmaan
Sähköalantyöntekijäin
osasto ry
Osasto järjestää pikkujoulun
lauantaina 5.12.2009 Park
Hotel Härmässä. Tilaisuus al-
kaa ruokailulla klo 19.00 ja
jatkuu pikkujoulubileissä.
Esiintyjinä legendaariset Ep-
pu Normaali, Dingo ja Aika-
kone. Paikkoja on varattu 50,

joten älä arastele, paikkoja
on riittävästi. Ilmoittautumi-
set ja lisätietoja Timo Harjun-
pää, puh. 0400 863 689 tai
timo.harjunpaa@netikka.fi
Tervetuloa! –Hallitus

058 Joensuun
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous
tiistaina 1.12.2009 klo 18.30
hotelli Juliessa, Valimontie 3,
Lehmo. Esillä syyskokoukselle
kuuluvat asiat.

059 Lahden
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen
syyskokous pidetään
27.11.2009 klo 18.30 Kauppa-
hotellissa, Vapaudenkatu
23, Lahti. Käsitellään syys-
kokoukseen kuuluvat asiat.
Kokouksen jälkeen sauna ja
pientä purtavaa. Tervetuloa!
–Hallitus

059 Lahden
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston pikkujoulu- ja joulu-
ostosmatka Tallinnaan
11.12.–13.12.2009. Ilmoittau-
tuminen ja maksu osaston
toimistolle 25.11.2009 men-
nessä päivystysaikaan (ma
16.30–18.00).
Matkan hinta 80 €/hlö. Lisä-
tietoja osaston toimistolta
tai P.Simolalta, puh. 050 340
6803. Nopeimmat ehtivät
mukaan, paikkoja rajoitetus-
ti! –Vapaa-ajan jaosto

060 Mikkelin
sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään perjantaina
27.11.2009 klo 18.00 hotelli
Cumuluksen kokoustiloissa,
Mikonkatu 9. Kokouksen jäl-
keen ruokailu ravintola Huvi-
retkessä. Tervetuloa –Hallitus

066 Suonenjoen
Sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 25.11.2009 klo
18.00 Sammaltalon takka-
huoneessa. Esillä sääntöjen
määräämät asiat. Tervetuloa!
–Toimikunta

069 Nuuskakairan
Sähköalantyötekijät
ammattiosasto 069 ry
Vuosikokous torstaina
26.11.2009 klo 17.00 Pelloho-
vissa. Esillä sääntömääräiset
asiat. Kahvitarjoilu.

071 Vammalan
Sähkötyöntekijät ry
Osaston syyskokous pidetään
5.12.2009. Kokous on laival-
la Turku-Maarianhamina.
Esillä syyskokousasiat. Koko-
uksen jälkeen pikkujoulu.
Ennakkoilmoittautuminen
16.11.2009 klo 12.00 mennes-
sä välttämätön. Lisätietoja
ilmoittautumisen yhteydessä,
puh 050 61 104. –Hallitus

074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry/Eläkejaosto/
Lappalansähköiset
Joulukuun kokous pidetään
2.12.2009 klo 13.00 Kettumä-
en palvelukeskuksessa. Jou-
lupuuron ja kahvitarjoilun
myötä virittäydymme tulevan
joulunvieton tunnelmaan.
Tervetuloa!

077 Savonlinnan ja
Lähiympäristön
Sähkömiehet ry
Osasto on varannut Savon-
linnan keilahallista viisi ra-
taa käyttöömme torstaina
19.11.2009. klo 20.00 -21.00.
Tervetuloa keilaamaan.
–Hallitus

077 Savonlinnan ja
Lähiympäristön
Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään 11.12.2009 klo
18.00 hotelli Pietari Kylliäisen
Ruiskukka -kabinetissa. Asi-
oina sääntömääräiset asiat.
Osasto tarjoaa kokouksen
päätteeksi kahvin ja suolais-
ta. Tervetuloa! –Toimikunta

080 Heinolan Sähkömiehet
Ammattiosasto 80 ry
Varsinainen syyskokous pide-
tään perjantaina 20.11.2009
klo 18.00 Opekon saunatilas-
sa. Kokouksessa esillä sääntö-
jen syyskokoukselle määrää-
mät asiat. Kokouksen jälkeen
on varattu sauna ja napostel-
tavaa. Tervetuloa!
–Toimikunta

084 Oulaisten Seudun
Sähkötyöntekijät ry
Syyskokous tiistaina
24.11.2009 klo 18.00
Törmänhovilla. –Hallitus

085 Salon Seudun Heikko- ja
Vahvavirtaosasto ry
Sääntömääräinen syyskoko-
us perjantaina 4.12.2009 kel-
lo 19.00 ravintola Rikalassa,
Asemakatu 15, Salo. Esillä
sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

091 Lieksan Sähköalantyön-
tekijät Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään torstaina
19.11.2009 klo 17.30 hotelli
Puustellin saunan kokousti-
lassa. Esillä osaston syyskoko-
ukselle kuuluvat sääntömää-
räiset asiat. Lisäksi keskustel-
laan mahdollisesti keväällä
2010 tehtävästä kevätret-
kestä tai muusta virkistystoi-
minnasta. Lisätietoa Eskolta,
puh. 040 558 7997.
Tervetuloa! –Hallitus

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry
Syyskokous perjantaina
20.11.2009 klo 18.00 ravin-
tola Swengissä, Myllytie 2, 2.
krs, Järvenpää. Käsitellään
sääntöjen määräämät asiat.

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry
Pikkujoulut perjantaina
20.11 klo 19.30 ravintola
Swengissä, 2. kerroksen juh-
lasalissa, Myllytie 2, Järven-
pää. (Rautatieasemalta 100
m). Joulumenu juomineen +
drinkkilippuja 2/hlö: 10 €/jä-
sen ja 10 €/avec. Huippuluo-
kan taikuri esiintyy ja musii-
kista vastaa tiskijukka kuten
iloisella 70-luvulla. Ilmoittau-
tumiset 15.11.2009 mennes-
sä, puh. 044 425 2552/sihteeri
tai jarvenpaan.sahko100@
elisanet.fi

101 Ylivieskan
Sähköalan osasto ry
Osaston syyskokous
4.12.2009 klo 19.00 hotelli
Käenpesässä. Käsitellään
sääntöjen määräämät sekä
muut esille tulevat asiat.
Osallistujille ruokailu koko-
uksen päätteeksi totutun
kaavan mukaan. Tervetuloa!
–Hallitus

106 Savon
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syysko-
kous pidetään perjantaina
20.11.2009 klo 18.00 hotelli-
ravintola Savoniassa, Sam-
makkolammentie 4, Kuopio.
Sääntömääräisten asioiden
lisäksi esillä ovat työsuojelu-
valtuutettujen ja -asiamies-
ten valintojen vahvistaminen.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa! –Hallitus

112 Pieksämäen
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään 27.11.2009 klo
18.00 ravintola Martinassa,
Keskuskatu 5. Esillä sääntö-
määräiset ja muut esille tule-
vat asiat. Ruokailu.
Tervetuloa! –Hallitus

114 Tornion Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Syyskokous maanantaina
7.12.2009 klo 18.00 Tornion
Järjestötalolla. Esillä sääntö-
määräiset asiat. Tervetuloa.
–Hallitus
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005 Lounais-Hämeen
sähkötyöntekijät ry
Ammattiosaston jäsenet kävi-
vät perinteisen mato-onkikil-
pailun lauantaina 12.9.2009
Loimijoella.

Tulokset kalojen
lukumääränä:
12 Jukka Kuusisto
11 Timo Anttila
6 Teemu Rantanen
6 Jukka Hakala
5 Atte Suoranta
5 Janne Toivonen
3 Reijo Järvi
3 Vesa Mäkelä
2 Kimmo Raitanen
2 Risto Toivola
2 Reijo Tossavainen
1 Arto Valkama
1 Jarkko Jaakkola
1 Risto Aaltonen

Suurimman kalan sai
Reijo Järvi.
Ammattiosasto kiittää
palkintojen lahjoittajia!

011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Tamperelaiset sähkärit
pitivät perinteiset rannalta-
ongintakisat 19. elokuuta
TKT:n Ensilässä.

Tulokset:
1. Timo Kandell, 1 673 g
2. Antti Mansikkamäki, 531 g
3. Taisto Leppänen, 410 g
4. Ari Näräkkä, 323 g
5. Jukka Keinonen, 222 g
6. Paavo Kuitunen, 83 g
7. Erkki Virtanen, 72 g
8. Mauno Kankaanpää, 63 g
9. Risto Niemi, 41 g
10. Eero Huhtakallio, 22 g
11. Reijo Koski, 19 g

Suurimman kalan, 321 g,
sai Taisto Leppänen.

Naiset:
1. palkinto, Orvokki Niemi-
nen (pudonnut kala)

K a L a K i S o j a

114 Tornion Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Perinteiset pikkujoulut pide-
tään lauantaina 12.12.2009
klo 19.00 Tornion Kaupun-
ginhotellissa. Ilmoittautu-
miset 26.11.2009 mennessä
Jarmo Tiirolle, puh. 0400 608
811. Jäsenet ilmaiseksi ja
avec 10 e.

118 järvi-Savon Tietoliiken-
neammattilaiset ry
Syyskokous sekä pikkujou-
lu pidetään perjantaina
13.11.2009 klo 19.00. Paikka
on ravintola Sali & Keittiö,
Lähemäenkatu 11, Mikkeli.
Käsitellään sääntöjen syysko-
koukselle määräämät asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

120 Vanhankaupungin
Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 18.12.09 klo 15.00
liiton tiloissa, Paasivuorenka-
tu 2 C, Helsinki. Kokouksen
jälkeen risteily M/S Baltic
Princess -aluksella. Takaisin
Helsingissä 19.12.09 klo
16.30. Sitovat ilmoittautumi-
set Päiville, puh 050 453 0407
18.11.09 mennessä. Ilmoit-
tautumismaksu risteilylle 50
e, joka palautetaan
laivalla.

124 Päijät-Hämeen Tietolii-
kenneammattilaiset ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään torstaina
10.12.2009 klo 17.00. Paikka
on ravintola Wanha Herra,
Laaksokatu 17, Lahti. Kaikki
osaston jäsenet ovat erittäin
tervetulleita. Tulkaa joukol-
la vaikuttamaan! Lisäksi pi-
detään tuki ry:n kokous. Ti-
laisuudessa iltapalatarjoilu!
–Hallitus

128 Ekenäs El-arbetare rf
Stadgeenligt höstmöte
24.11.2009 kl. 19.00 på
Motel Marine. Stadgeenliga
ärenden.
Välkommen! –Styrelsen
Sääntömääräinen syyskokous
24.11.2009 Motel Marinessa.
Sääntömäärämät asiat.
Tervetuloa! –Toimikunta

131 Sodankylän
Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 27.11.2009 klo
18.00 hotelli Sodankylässä.
Tervetuloa! –Hallitus

132 Pietarsaaren sähköalan-
työntekijäin ammattiosasto
- jakobstads elarbetares
fackavdelninf rf
Osasto järjestää syyskokouk-
sen perjantaina 27.11.2009
klo 19.00 Kaupunginhotel-
lissa. Ilmoittautumiset, puh
050 390 0951tai 0400 859
954. Ruokailu kokouksen jäl-
keen.
Avdelning håller höstmöte
på fredagen den 27.11.2009
kl. 19.00 på Stadshotellet.
Anmälning till tel 050 390
0951eller 0400 859 954.
Mat efteråt.

136 Hämeen Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään keskiviikkona
2.12.2009 klo 18.30 Kruuna
ja Klaavassa. Voileipätarjoilu.
Hallitus klo18.00. Esillä sään-
tömääräiset asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

140 Keski-Karjalan
Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen syyskokous
perjantaina 27.11.2009 klo
19.00 Kiteen Hovissa.
Lopuksi sauna ja iltapalaa.
Tervetuloa! –Hallitus

144 Varkauden Seudun
asennussähkömiehet ry
Pikkujoulut pidetään perjan-
taina 27.11.2009 klo 19.00
hotelli Oskarissa. Jouluruoka
tarjotaan. Osaston jäsenet
puolisoineen tervetuloa!
–Hallitus

149 Kuhmon Sähköalantyön-
tekijäin ammattiosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous
27.11.2009 klo 18.00 hotel-
li Kainuun alakerrassa. Esillä
sääntöjen määräämät asiat
sekä muut esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen sauna ja
ruokailu. Tervetuloa!
–Hallitus

154 Pogostan
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään keskiviikkona
18.11.2009 klo 18.00 Murgi-
napirtin tiloissa Ilomatsissa.
Esillä sääntöjen määräämät
asiat. Tervetuloa!
–Toimikunta

154 Pogostan
Sähköalantyöntekijät ry
Pikkujoulu pidetään lauan-
taina 12.12.2009 klo 18.30
ravintola Wirsuvaarassa Tuu-
povaarassa. Ilmoittautumi-
nen Hannulle 6.12.2009 men-
nessä, puh. 040 724 8737.
Osasto tarjoaa jouluaterian.
Vaimo tai ystävä mukaan.
Tervetuloa! –Toimikunta

156 Kauhavan
Sähköalantyöntekijät ry
Syyskokous perjantaina
13.11.2009 klo 18.30 Jylhän
Sähkön kahviossa. Esillä syys-
kokousasiat ja pikkujoulu.
Tervetuloa! –Hallitus

159 Laitilan
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 20.11.2009 klo
18.00 Vakka-Suomen Voiman
kokoustiloissa, Vihtorinkatu
2, Laitila. Kokouksen jälkeen
ruokailu ja saunomismahdol-
lisuus. Tervetuloa!
–Toimikunta

161 inkoon
Voimalaitostyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään 25.11.2009 klo
18.00 Lohjalla Rakennusosas-
tojen kokoustiloissa, Kaup-
pakatu 8. Hallitus kokoontuu
klo 17.30. Kokouksessa esillä
sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

178 Siilinjärven
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous
perjantaina 27.11.2009 klo
18.00 Siilinjärvellä Uimala
Fontanellan kokoustilassa,
2 krs. Uimaan voi mennä
klo 16.00 alkaen Kokouksen
lopuksi ruokailu.

181 Haapaveden
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään 28.11.2009 klo
19.00 hotelli Haapakante-
leessa, Vanhatie 47, Haapa-
vesi. Esillä sääntömääräiset
asiat sekä muut esille tule-
vat asiat. Kokouksen jälkeen
jouluruokailu. Tervetuloa!
–Hallitus

184 järvi-Savon
Sähköalojentyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 26.11.2009 klo
18.00 Sokos Hotelli Vaaku-
nassa, Mikkelissä. Esillä sään-
töjen määräämät asiat. Tilai-
suus alkaa ruokailulla. Ilmoit-
tautumiset 23.11.2009 men-
nessä sihteerille, harrivihan-
ti@hotmail.com tai 040 571
0837. Tervetuloa! –Hallitus

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 e (sis.avec),
eläkeläisiltä ja työttömiltä 5 e (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

Maailman ensimmäinen digitaalinen yleismittari
irrotettavalla, langattomalla näytöllä
Fluke 233 digitaalinen yleismittari langattomalla näytöllä muuttaa tavan
käyttää digitaalista True-RMS yleismittaria. Sen irrotettavassa magneetilla
varustetussa näytössä on langaton yhteys mittariin, joten voit tehdä
mittauksia yhdessä paikassa ja lukea mittaustulokset toisessa paikassa.
Fluke 233 on ihanteellinen mittalaite vaikeasti tavoitettaviin ja vaarallisiin
käyttökohteisiin. Voit tehdä työsi tuottavammin ja turvallisemmin.

Kestävä

Turvallinen

Helppokäyttöinen

Tarkka

Luotettava

Etsitkö monipuolista mittaria epätavallisiin mittaustilanteisiin?
Fluke 233 on maailman ensimmäinen digitaalinen yleismittari,
jolla voit työskennellä kahdessa paikassa yhtä aikaa.Korkealaatuinen

UUTTA!

 0800 111 862

Kahdessa paikassa
yhtä aikaa!

Osta Fluke 233 omaksesi
ensimmäisten joukossa:

Lisätietoa tuotteesta löytyy
www.fluke.fi

Fluke. Keeping your world up and running.®

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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SAK:n kulttuurirahaston

vuoden 2010 apurahat haettavana
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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.

HUOM! Kaikkiin kassalle lähetettäviin hakemuksiin,
kirjeisiin, viesteihin, lisäselvityksiin, vastauspyyntöihin
ja palkkatodistuksiin tulee aina laittaa henkilötunnus.

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”.

!SAK kulttuurirahasto
julistaa vuoden 2010 apura-
hat haettaviksi.

Apurahoja voivat hakea
kaikki SAK:laisen ammat-
tiyhdistysliikkeen yksityiset
jäsenet tai harrastajaryhmät.

Hakulomake ja tarkat
ohjeet löytyvät 24.11.2009
alkaen KSR:n osoitteesta
www.sivistysrahasto.com

Internetissä täytetty, tu-
lostettu ja allekirjoitettu
hakemus liitteineen toimi-

tetaan 11.1.2010 mennessä
hakijan omaan ammattiliit-
toon.

Sähköliiton jäsen!
Toimita hakemuksesi
11.1.2010 mennessä
osoitteella: Sähköliitto,
PL 747, 33101 Tampere.
Kuoreen merkintä ”Kult-
tuuriapuraha”.

Vuoden 2007 alusta SAK:n
kulttuurirahasto on toimi-

nut Kansan Sivistysrahaston
yhteydessä erikoisrahastona.
Jos hakijan ammattiliitolla
on oma rahasto KSR:ssä, kä-
sitellään hakemus myös sen
apurahoja jaettaessa ilman
eri hakemusta.

Apurahojen saajien ni-
met julkaistaan SAK:n
kotisivuilla www.sak.fi vii-
meistään 17.2.2010 sekä
3.3.2010 ilmestyvässä Palk-
katyöläisessä ja 25.2.2010
ilmestyvässä Löntagarenis-

sa. Päätös apurahasta ilmoi-
tetaan saajalle myös henki-
lökohtaisesti.

Lisätietoja antavat Pirjo
Vainio puh. 040 527 8805
pirjo.vainio@sak.fi ja Merja
Lehmussaari puh 040 504
2152 marja.lehmussaari@
sak.fi.

Apurahojen
käsittelyaikataulu
2010
Hakuilmoitus lehdissä mar-
ras - joulukuulla 2009. Ha-
kulomake ja tarkat ohjeet
löytyvät 24.11.2009 alkaen
KSR:n osoitteesta www.si-
vistysrahasto.com

Apurahojen hakuaika
päättyy 11.1.2010. Hake-
mukset toimitetaan omaan
ammattiliittoon (viimeisen
päivän postileima).

Hakemukset SAK:hon
5.2.2010 mennessä
Rahaston hoitokunnan ko-
kous ja apurahojen jaosta
päättäminen 16.2.2010

Saajien nimet julkaistaan
SAK:n kotisivulla www.sak.
fi 17.2.2010

Saajien nimet 3.3.2010
Palkkatyöläisessä ja
25.2.2010 Löntagarenis-
sa."
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Vaikka mittari on 15°C miinuksella, Drakan
MMJ-kaapeli taipuu nöyrästi hankalaankin paik-
kaan. Notkea kaapeli nopeuttaa asennusta. Työ-
mukavuus kasvaa ja urakka etenee aikataulussa.
Tekijät tietävät, että MMJ-kaapeleissa on eroja.

Luotettava Drakan MMJ-asennuskaapeli on
testattu ja täyttää standardin vaatimukset
ympäristöä unohtamatta.

Kaapeli tottelee
miestä, ei pakkasta.

www.draka.fi

KOULUTTAUDU
TYÖTEKNIKOKSI

joustavasti työn ohessa!
Työteknikkokoulutus on suunniteltu tekniikan eri ammattialojen
työnjohto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville tai
niihin siirtyville henkilöille.

TYÖTEKNIKKO-KOULUTUS PARANTAA VALMIUKSIA
• vastuullisempiin tehtäviin
• parempaan esimiestyöskentelyyn
• kannattavaan tulokselliseen toimintaan

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ:
Toimialajohtaja Leevi Karvonen puh. 020 7798 232,

leevi.karvonen@rastor.fi tai
www.rastor.fi -> Koulutus -> Tekniikka

HELSINKI KUOPIO OULU TURKU

Rastor käynnistää useita Työteknikon koulutusohjelmia valtakunnallisesti.
Koulutuksen aikana suoritetaan virallinen Tekniikan erikoisammattitutkinto.
Toteutamme myös yrityskohtaisia kokonaisuuksia.

puh 02 72 72 00 www.finnparttia.fi
F i n n p a r t t i a

puh 02 72 72 00 www.finnparttia.fi
F i n n p a r t t i a

n o p e a ,
varma ja

e d u l l i n e n
sähkötarvikkeiden toimit ta jasähkötarvikkeiden toimit ta ja

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 kävijöi-

den kesken arvontaan

aito 1864 valmistettu

Colt revolveri ( lupa-

vapaa museoase)

Olet aina tietysti myös

tervetullut tutustumaan

noutohalliimme ja sen

varastomallien run-

sauteen.

Mittaus- ja ryhmä-

keskukset suoraan

varastostamme esim

Kosteantilan IP54

ryhmäkeskus RK 15 ARV

Mitat: 285x500x138 mm.

Varustus: 3x40A pääkytkin,

4-nap. 30 mA vikavirta-

suojakytkin, kaapeleiden

läpivientitiivisteet sekä

erilliset nolla- ja suojamaa-

kiskot riittävällä liitin-

määrällä.

6 kpl 10A,

9 kpl 16A

GE:n jousiliitin-

automaatteja

sekä 14 moduu-

lin varatila.

hinta vain 159 €
375 mm korkea versio

RK 9 ARV jossa on

3 kpl 10A ja 6 kpl 16A

GE:n jousiliitinautomaat-

teja sekä 8 moduulin va-

ratila maksaa vain 134€

3~ mittauskeskukset
kosteantilan pinta- tai
uppoasennukseen esim.

MK6AR+PR jossa on

5x16A voima- ja 16A suko-

pistorasia jotka on suojattu

30 mA vikavirtasuojakytki-

mellä. Mitat 45x70x16 cm.

IP 34 pääkytkin 3x40 A

päävarok-
keet 3x25 A

Sulakeauto-
maatit:

3 kpl 10A

6 kpl 16A

varatilaa 11
modulia.

vain 275 €

sähkölämmittimet

ROUNDLINE on lämmitin

joissa edullisuus, tyylik-

kyys ja turvallisuus löy-

tyvät samasta paketista.

Varastostamme saat suo-

raan 63 erilaista maahan-

tuomaamme ruotsalaista

ROUNDLINE mallia.

ROUNDLINE on:

Helposti asennettava

Tilava liitäntärasia voidaan

vapaasti kiinnittää joko

asennustelineeseen tai

seinään.

Huoltoystävällinen

Lämmittimen puhdistus

takaosasta käy helposti

lämmitintä kallistamalla.

Turvallinen

Puristealumiinisen lämpö-

elementin

ansiosta pin-

talämpötila

on vain 35°C

tehon ollessa 50% (varas-

toimme myös varaosana)

Säätötarkka

Elektronisen termostaatin

säätötarkkuus on ±0,2 °C.

Tarkka säätö merkitsee

mukavuuden lisäksi myös

alhaisempaa energiankulu-

tusta.

Edullinen

Huippulaadustaan ja

ominaisuuksistaan huoli-

matta ROUNDLINE taso-

lämmittimet ovat todella

edullisia esim.

600W tehoisen, 64x40 cm

mittaisen BASIC 600 T:n

hinta on vain 72 €,
800W tehoisen, 75x40 cm

mittaisen ROUNDLINE:n

hinta on vain 75 € ja

1000W tehoisen, 97x40 cm

mittaisen

BASIC 1000 T

hinta on vain

78 €

ROUNDLINE:n kapeat

kosteantilan lämpötasot

elektronisella termostaatilla

IP 44.

Merkkivalollisen termostaa-

tin säätötarkkuus ± 0,2 °C

esim.

PESU 301

teho 300 W

lev.32,5 cm

kork. 40 cm

hinta 89 €
Takuu 2 vuotta.

Varastoimme myös

varatermostaatteja.

Suurpainenatrium- ja

monimetallivalon-

heittimet . IP65 esim.

HEITIN 70 johon sopii

Rx7s- kantaiset monime-

talli- ja suurpainenatrium-

lamput (Hin. siv. 115-116).

Runko ja lasin kehys ovat

alumiinivalua.

Heijastin on eloksoitu alu-

miinia, teho 70W, korkeus

37 cm, hinta

vain 79 €

HEITIN 150

teho 150W,

kork. 37 cm

hinta vain

88 €
Monimetallilamput

värilämpötila 4200 K,

polttoikä n. 12.000 h

MO 70 PU ja

MO 150 PU vain 1980 €
HEITIN 250 johon sopii

E40- kantaiset monime-

talli- ja suurpainenatrium-

lamput (Hin. siv. 115-116).

teho 250 W

korkeus 43 cm

vain 118 €

HEITIN 400

teho 400W

hinta vain 129 €

JUSSI-sarjan

kuivantilan uppoasen-

nus pistorasiat koko-

peitelevyllä. Esim.

PU 2 MJP 2-os

maadoitettu pisto-

rasia perinteinen

malli 16A 250V

IP20 vain 1-9 kpl 860 €

yli 9 kpl 770 €

keskiölevyllä PU 2 MKJP

2-os sukopistorasia perin-

teinen malli

250V IP20

1-9 kpl 780 €

yli 9 kpl 690 €

Kosteantilan 2-os suko

pistorasia 16A,

IP44 PU 2 RJ

hinta 1180 €

Strömforssin

2-osainen 16A sukopis-

torasia lapsi-

suojin, IP44

PP 2 RA

hinta vain 880€
MMJ metrihinnat täysin

pakkauksin 3x1,5S 048€
3x2,5S 079€
5x1,5S 079€
5x2,5S 128€

Hinnat ALV 0%Hinnat ALV 0%
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Tätä et ole turvakengissä ennen kokenut; komposiittivarvassuoja yhdistettynä tavallista leveämpään lestiin antaa

jaloillesi turvallisuuden lisäksi uskomattoman työmukavuuden!

SieviAir FOCUS kestää, koska siinä käytetään vain parhaita valmistusmateriaaleja ja SieviAir-pohjaratkaisunsa ansi-

osta se on myös hengittävä. Pehmeä vuori tuntuu jalkaa vasten mukavalta. FlexStep-pohjarakenne antaa jalkineelle

erinomaisen iskunvaimennuksen.

SieviAir FOCUS on lisäksi hyvännäköinen. Saat sen nauhoilla tai tarrakiinnityksellä.

SieviAir Focus 2 S1
43-52518-182-31M
36-38 EN ISO 20345: S1

SieviAir Focus 2 XL S1
49-52518-183-33M
39-47 EN ISO 20345: S1

SieviAir Focus 1 S1
43-52516-182-31M
36-38 EN ISO 20345: S1

SieviAir Focus 1 XL S1
49-52516-183-33M
39-47 EN ISO 20345: S1

Pohjois-Euroopan johtava
turva- ja ammattijalkine-
valmistaja

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

SieviAir FOCUS– ilmava jamukavaturvajalkine

S i e v i A i r


