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J O N N A H E I N I L U O M A

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

v a p a a t o i m i t t a j a )

!Joulupaketteja kääriessä on ai-
kaa miettiä myös saamapuolen asioita.
Sillä saralla Sähköliiton jäsenillä vai-
kuttavat olevan piparit hyvin uunissa.
Heidän edunvalvojansa ainakin näkyy
ja kuuluu niin mediassa kuin työpaikoil-
lakin.

Sähkömies saa liitostaan neuvontaa
ja tiukan paikan tullen oikeusavun työ-
suhteeseen liittyvissä asioissa. Ammat-
tiliiton jäsenenä hän myös kuuluu työt-
tömyyskassaan, joten voi työttömänä
saada tulojen yhtäkkisen romahtamisen
pehmennykseksi ansiosidonnaista päi-
värahaa.

Työkalut ammatillisen pätevyytensä yl-
läpitoon sähkömies voi käydä ammen-
tamassa liiton kursseilta ja koulutuksis-
ta. Uutta virtaa monttöörin arkipäivään
puolestaan latautuu – sopivaksi neuvo-
teltuun jäsenetuhintaan tietenkin –
Holiday Clubin, Siuntion tai vaikkapa
Varkauden Kuntorannan kylpylöistä.
Voi niitä akkuja ladata autolomallakin.
Teboilin menovesi halpenee jäsenkort-
tia vilauttamalla.

Vapaa-aikansa Sähköliiton jäsen
viettää suhteellisen turvallisin mielin.
Hänellä on Turvassa koti- ja ulkomaan-
matkojen matkustajavakuutus, joka
sisältää pysyvän haitan varalle vapaa-
ajan tapaturmavakuutuksen. Muihin
vakuutustarpeisiin liitto on neuvotellut
jäsenilleen lisäetuja Turvasta ja Ifistä.

Ay-asioista sähköliittolainen saa tietoa
paitsi tiuhaan päivittyviltä kotisivuil-

ta, myös jäsenkirjeistä, sähköposteista
ja tekstiviesteistä. Vähäinen etu ei ole
kotiin kannettu Vasama-lehtikään. Sii-
tä otin toimintaohjeet muuten minäkin
työttömäksi jäätyäni. Oman liittoni
jäsenlehdestä ei Vasaman Työttömyys-
kassa tiedottaa -sivun kaltaista tiedon
rautaisannosta löydy.

Vaan nyt on aika arkihuolet kaikki heit-
tää. Pistä kinkku uuniin, kuumenna it-
sellesi mukillinen maistuvaa glögiä ja
lämmitä sauna. Sähkönkulutuspiikkiä
odotellessasi voit samalla pohtia tu-
levaa vuotta. Miltä kuulostaisi perhe-
kuntoloma Kylpylähotelli Peurungassa?
Entä rentoutuminen liiton lomapaik-
koissa Kaarniemessä Kotkassa tai Villa
Andropoffissa Pärnussa? Mitä muka-
vaa menemistä ja tekemistä aiot kirja-
ta liiton lähettämään taskukalenteriisi
vuonna 2010?

Joulu on saamisen juhla

Menneitä päätöksiä ja uusia toiveita
!Vuoden viimeisessä Vasaman pääkirjoituksessa 2008 odotettiin Sähköliiton edusta-
jiston sanovan vihdoin lopullisen kantansa pitkään vireillä olleeseen kuuden ammattilii-
ton TEAM-hankkeeseen.

Toive toteutui toukokuussa, kun liiton hallitus totesi edustajistoryhmien olevan liitto-
fuusiota vastaan ja päätti vetäytyä lopullisesti hankkeesta. Alusta asti enemmän tai vä-
hemmän vastatuulessa ollut TEAM hiipui sitten lopulta kokonaan kasaan Metalliliiton-
kin päättäessä jatkaa itsenäisenä ammattiliittona.

Vuodenvaihteessa kuitenkin aloittaa toimintansa TEAMin nimeä kantava ammatti-
liitto, kun kaksi hankkeen alkuperäistä jäsentä, Kemianliitto ja Viestintäliitto yhdistyvät
yhdeksi liitoksi. Toivottavasti fuusio onnistuu, eikä uudelle järjestölle siirry nimen mukana
huonoja vaikutteita, pahaa kohtalon karmaa.

Sähköliitto sen sijaan käänsi katseensa toisaalle ja allekirjoitti lokakuussa yhteistyösopi-
muksen STTK:laisen Toimihenkilöunionin kanssa. Liitot hakevat sopimuksella tukea eri-
tyisesti edunvalvontatyöhön, jonka alueella ne ovat harjoittaneet yhteistyötä jo aiemmin.
Muun yhteistyön kehittäminen aloitetaan ensi vuoden aikana.

Toinen viimevuotinen toive koski suoraan liiton jäseniä. Teitä patistettiin noudatta-
maan tinkimättömästi työehtosopimusten määräyksiä ja työturvallisuusohjeita, mikä es-
täisi työnantajia vetämästä välistä niin yksittäisissä riitatilanteissa kuin laajemminkin lii-
ton tekemien sopimusten valvonnassa.

Jokainen jäsen voi nyt vuotta myöhemmin miettiä tekemisiään ja arvioida rehellisesti,
tuliko todella noudattaneeksi tuota yksinkertaista, mutta niin vaikeata pyyntöä. Jos oma-
tunto alkoi kolkuttaa, niin siihen on olemassa helppo lääke: kyseinen toive on todellista
kierrätystavaraa, joten sen voi toteuttaa yhtä hyvin ensi vuonnakin.

Sopimusasioissa Sähköliitto on joutunut tämän syksyn aikana tavallisuudesta poikkea-
viin tilanteisiin. Metalliliiton kanssa on otettu yhteen joko suorasti tai epäsuorasti pariin-
kin eri otteeseen.

Ristiriidoista on jäänyt se tunne, että Metalliliitto on jotenkin periaatteellisella tasolla
Sähköliittoa vastaan, sillä Metalliliiton kannalta kysymys on ollut hyvin pienistä asioista.
Täytyy vain toivoa Metalliliiton kasvavan myös henkisesti fyysisen kokonsa mittaiseksi ja
ymmärtävän, että liittojen välisellä riitelyllä ei edistetä ammattiliittojen houkuttelevuutta
ja palkansaajien asiaa.

Suurin osa Sähköliiton työehtosopimuksia on yhä auki ja neuvottelut siirtyvät siten
vuoden 2010 puolelle. Vaikeita kysymyksiä riittää niin talotekniikan sopimuskumppanin
etsimisessä kuin eri aloja yhdistävien sopimusten neuvottelemisessa.

Neuvottelukunnat tekevät parhaansa, mutta työtaistelujakin voi olla vielä edessä. Toi-
vottavasti ne ennakkoarviot eivät sentään muutu itseään toteuttavaksi todellisuudeksi."
p a a v o . h o l i @ s a h k o l i i t t o . f i
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Gamla beslut och nya förhoppningar
!I 2008 års sista ledare väntades Elförbundets representantskap äntligen ta slutlig ställ-
ning till det utdragna TEAM-projektet med sex fackförbund.

Önskan gick i uppfyllelse i maj när förbundets styrelse konstaterade att representantskaps-
grupperna är emot en förbundsfusionering och beslutade att dra sig ur projektet. TEAM
hade med eller mindre motvind ända från början och krympte sedan ihop helt när också
Metallförbundet beslutade att fortsätta som självständigt fackförbund.

Men vid årsskiftet inleder ett fackförbund under namnet TEAM sin verksamhet när två
av projektets ursprungliga medlemmar, Kemiförbundet och Kommunikationsförbundet, går
samman till ett enda förbund. Vi ska hoppas att fusionen lyckas och att det nya förbundet
inte drabbas av belastningar till följd av namnet, av dålig karma.

Däremot vände Elförbundet blickarna åt ett annat håll och i oktober undertecknade för-
bundet ett samarbetsavtal med Tjänstemannaunionen som hör till Tjänstemannacentral-
organisationen STTK. Genom avtalet söker förbunden stöd i synnerhet för intressebevak-
ningsarbetet som redan tidigare har varit föremål för samarbete mellan förbunden. Under
nästa år inleds utvecklingen av övrigt samarbete.

Ett annat fjolårsönskemål gällde direkt förbundets medlemmar. Ni uppmanades att ovill-
korligen iaktta bestämmelserna och arbetarskyddsinstruktionerna i kollektivavtalen för
att förhindra arbetsgivarna att sko sig på vår bekostnad i enskilda tvistemål såväl som mer
omfattande vid övervakningen av förbundets avtal.

Varje medlem kan nu ett år senare fundera på vad som blivit gjort och ärligt fråga sig om
han eller hon faktiskt iakttagit den enkla, men ack så svåra begäran. Om samvetet börjar
gnaga finns det ett enkelt botemedel: önskemålet är en äkta återvinningsvara, det kan lika
väl efterkommas nästa år.

När det gäller avtalsärenden har Elförbundet under hösten hamnat i exceptionella situa-
tioner. Vi har kommit ihop oss med Metallförbundet antingen direkt eller indirekt ett par
gånger.

Tvisterna har lämnat en känsla av att Metallförbundet på ett principiellt plan är emot
Elförbundet, för det har gällt mycket små frågor för Metallförbundet. Vi ska hoppas att
Metallförbundet växer även mentalt till samma dimensioner som dess fysiska storlek och
förstår att stridigheter mellan förbunden varken främjar fackförbundens attraktionsförmåga
eller löntagarnas intressen.

Största delen av Elförbundets kollektivavtal är alltjämt öppna och förhandlingarna
framskjuts till år 2010. Det finns en massa svåra frågor att lösa, att finna en avtalspartner
för hustekniken såväl som avtalsförhandlingar om sammanslagningen av olika branscher.

Delegationerna gör sitt bästa, men vi kan ännu stå inför arbetskonflikter. Vi ska hoppas
att våra förhandsbedömningar ändå inte visar sig vara sanna."
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P U H E E N J O H T A J A N P A L S T A

Tilastokeskus laski kansantuotteen nousuun

Teollisuudessa ja kaupassa lasku pysähtyi,
rakentamisessa ja palveluissa se jatkuu

Kuvio kertoo neljännesvuosittaisista arvonlisäyksen muutoksista eri aloilla niin, että vuoden 2006
viimeistä neljännestä kuvataan luvulla 100. Metalliteollisuudessa romahdus tapahtui tämän vuoden
alussa, metsäteollisuudessa ja muussa teollisuudessa jo viime vuoden lopulla. Rakentamisessa ja
kuljetuksissa käänne ei ole tapahtunut vieläkään.

!Sähköliiton hallin-
nossa tehtyjen päätösten
mukaisesti on Vasaman ja
jäsenkalenterin jakeluun
tulossa muutoksia vuoden
2010 jälkeen.

Vasama pysyy yhä edel-
leen jäsenetuna, mutta elä-
keläisjäsenten on jatkossa
ilmoitettava, haluavatko he
saada lehden vai ei. Oletus-
arvona liiton jäsenrekisteri-
tiedoissa tulee olemaan, että
eläkeläisjäsenelle ei lehteä

lähetetä.
Ensi vuoden alkupuolen

aikana luodaan jäsenrekis-
teriin toiminto, jolla vuo-
den 2011 Vasaman tilaami-
sesta voi ilmoittaa sähköi-
sesti ja ehkä myös kännyk-
käviestillä. Puhelinsoitolla,
kirjeellä tai sähköpostilla
ilmoitusta ei voi tehdä.

Sama menettely tulee kos-
kemaan myös vuoden 2011
jäsenkalenteria, mutta il-
moitus koskee tavallisia jä-

seniä. Kalenterin haluavan
on tehtävä ilmoitus, sillä
oletusarvona rekisteritie-
doissa tulee olemaan, että
kalenteria ei lähetetä. Elä-
keläisjäsenille kalenteria
ei ole lähetetty tähänkään
saakka.

Tarkemmat tiedot ilmoi-
tusmenettelystä kerrotaan
Vasamassa ja liiton netti-
sivuilla alkuvuoden aikana.
"

Vasaman ja kalenterin
jakeluun tulossa muutoksia

U P / H E I K K I L E H T I N E N

!Kansantuote kään-
tyi Tilastokeskuksen jou-
lukuun alussa julkistaman
kansantalouden neljännes-
vuositilinpidon mukaan
heinä-syyskuussa 0,3 prosen-
tin nousuun suhteessa edel-
liseen vuosineljännekseen.
Kolmannella neljänneksellä
kansantuote oli kuitenkin
yhdeksän prosenttia pienem-
pi kuin vuotta aikaisemmin.

Talouden syöksylasku py-
sähtyi, koska Tilastokeskus
muutti tulkintaa siitä, mitä
kansantaloudessa tapahtui
viime vuodenvaihteen tie-
noilla. Uusi tulkinta paikal-
listi talouden syöksyn aikai-
sempaa tarkemmin viime
vuoden viimeiselle ja tämän
vuoden ensimmäiselle nel-
jännekselle. Sen mukaan las-

ku myös hidastui jo keväällä
selvästi ja pysähtyi nyt.

Muutos tehtiin, jotta ti-
lastot antaisivat tarkemman
kuvan suhdannetilanteesta.
Korjaamattomilla luvuil-
la lasku näyttäisi jatkuvan
edelleen.

Metalli ja paperi
kuopan pohjalla
Teollisuudessa tuotanto
kääntyi vajaan kahden pro-
sentin kasvuun suhteessa
huhti-kesäkuun arvonlisä-
ykseen. Metsäteollisuudes-
sa arvonlisäys oli kuitenkin
neljänneksen pienempää
kuin vuosi sitten, ja metal-
liteollisuudessa pudotus oli
vielä suurempi. Muun teh-
dasteollisuuden pudotus suh-
teessa viime vuoteen oli 14
prosenttia.

Palvelutoimialoilla tuotan-
to supistui runsaan prosentin

edellisestä neljänneksestä ja
viisi prosenttia vuoden ta-
kaisesta. Kaupassa supistu-
minen pysähtyi, mutta jat-
kui esimerkiksi kiinteistö- ja
liike-elämän palveluissa sekä
kuljetuksessa, varastoinnissa
ja tietoliikenteessä.

Rakentamisessa käännettä
ei arvonlisäyksellä mitattuna
näy vieläkään.

Suomi putosi
muita rajummin
Suomen talous supistui viime
vuoden lopulta kevääseen
saakka selvästi enemmän
kuin EU-maissa keskimää-
rin. Kolmannella vuosinel-
jänneksellä Suomen kansan-
talouden 0,3 prosentin kasvu
oli samaa tasoa kuin EU:n ti-
lastoviraston Eurostatin en-
nakkotietojen mukaan kasvu
koko EU-alueella.

Suomen kansantalous on

kuitenkin supistunut yhdek-
sän prosenttia suhteessa vii-
me vuoden kolmanteen nel-

jännekseen, kun EU-maiden
keskimääräinen pudotus on
ollut neljä prosenttia.

Puolassa talous on ainoana
EU-maista pysynyt kasvussa
koko vuoden."

M A R T T I A L A K O S K I

!Lähestyy se aika
vuodesta, jolloin on aika
yhteenvedolle. Pian käsil-
lä oleva joulu ja lähestyvä
vuodenvaihde vapaapäi-
vineen tuovat kaivatun
hengähdystauon useimpien
tiukkaan työrytmiin.

Joulu on hiljentymisen ai-
kaa ja monesti myös hyvin
perhekeskeistä. Toivotta-
vasti joulu tuo meille het-
ken rauhan levätä ja ladata
tyhjentyneitä akkujamme.
Kaikille ei tämäkään joulu

ole mitään ilosanoman ai-
kaa.

"

Osa sähköistenkin alojen
ammattilaisista kohtaa juh-
lapyhät sekavin tuntein.
On lomautettuja, kokonaan
työpaikkansa menettäneitä
tai perhepiirissä voi olla sai-
rautta. Silloin on ymmärret-
tävää, ettei juhlamieltä ole;
on huoli huomisesta.

Sähköliiton puheenjohta-
jana voin todeta kuluneen
vuoden olleen mielenkiin-
toinen ja todella haasteel-

linen. Liiton hallinto on
joutunut tekemään monia
kauaskantoisia ja merkittä-
viä päätöksiä, joista tieten-
kin Sähköliiton säilyminen
itsenäisenä sähköisten alo-
jen edunvalvojana on mer-
kittävin. Tämä päätös, joka
oli lähes yksimielinen, lisä-
si tulevaisuuden haasteita
merkittävästi.

"

Alkava vuosi 2010 tu-
lee olemaan työehtosopi-
mustoiminnallisesti hyvin
merkittävä liiton eri sopi-

musalajäsenille. Työehtoso-
pimusneuvottelut ovat al-
kaneet ja jatkuvat alkavan
uuden vuoden alkukuukau-
sille, lukuun ottamatta me-
talliteollisuuden sopimusta,
jossa ratkaisu löytyi kulu-
neen vuoden aikana.

Kiitän koko Sähkölii-
ton jäsenkuntaa, hallintoa,
henkilökuntaa ja kaikkia
yhteistyökumppaneitamme
kuluneesta vuodesta ja toi-
votan Iloista vuodenvaih-
detta!

Rauhallista Joulua ja so-
puisaa Uutta Vuotta 2010!

Levätään ja ladataan akkuja!
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T E K S T I R I I T T A K A L L I O

K U V A T

K I M M O T O R K K E L I

!15. joulukuuta 50 vuot-
ta täyttänyt laivasähköasen-
taja Ari Huczkowski nostaa
maljan tasavuosiensa lisäksi
myös Sähköliiton kunniaksi.
Hänellä on siihen monta hy-
vää syytä, yksi erityisen dra-
maattinen.

- Kun Turun verottaja
keksi muutama vuosi sitten
mätkäistä valtavat jälkiverot
meille komennustöitä teke-
ville laivasähköasentajille,
Sähköliitto tuli apuun koko
asiantuntemuksellaan ja ar-
vovallallaan, vaikka henki-
lökohtainen verotusneuvon-
ta ei kuulukaan liiton palve-
lujen piiriin.

Huczkowski muistaa hy-
vin, kuinka komennustöiden
verotuksesta tuli valtakun-
nallinen asia, kun sadoille
komennusmiehille mätkäis-
tiin enimmillään jopa kym-
menientuhansien eurojen
jälkiverot. Toivoton tilanne
lähti purkautumaan vasta,
kun miesten ammattiliitot
alkoivat käyttää yhteiskun-
nallista vaikutusvaltaansa,
jolla verokarhulle luotiin
kohtuullisemmat pelisään-
nöt.

- Istuin silloin monissa

eri työryhmissä, missä asi-
aa pyrittiin ratkomaan. Itse
jouduin aluksi maksamaan
veromätkyt, mutta valtiova-
rainministeriön päätöksellä
veroa lopulta huojennettiin
80 prosenttia.

Verottaja opetti
Yhteiskunnalliset asiat olivat
toki jo aiemminkin kiinnos-
taneet Huczkowskia, mutta
pitkällinen vääntö verotta-
jan kanssa jalosti Laivasäh-
kötyön luottamusmiehestä ja
Sähköliiton edustajiston jä-
senestä erinomaisen jäsenen
liiton hallitukseen ja talous-
valiokuntaan.

- Yhteisten asioitten hoito
on kiinnostanut ainakin siitä
asti, kun aloin käydä Torni-
osta komennuskeikoilla Suo-
men eri telakoilla. 80-luvun
alussa monet sähköfirmat
tekivät konkursseja ja työn-
antajan nimi saattoi vaihtua
hyvinkin tiuhaan. Silloinkin
sai olla tarkkana, että työ-
suhdeasiat hoituivat kunni-
alla, Muoniossa syntynyt ja
Tornioon teini-iässä muutta-
nut Huczkowski muistelee.

Liiton toiminta
kiinnostaa
Nyt reilun vuoden Sähkölii-
ton hallituksessa vaikuttanut
Huczkowski ennätti toimia
kaksi nelivuotiskautta myös
liiton edustajistossa samoin

kuin talotekniikan johto- ja
neuvottelukunnissa.

- Johtokuntatyö oli mie-
lenkiintoista. Oli hienoa
päästä näkemään, että am-
mattiosastot ja työhuone-
kunnat pystyvät oikeasti vai-
kuttamaan työehtosopimus-
ten sisältöön aloitteillaan.
Hallituksen apuelimenä toi-
mivassa talousvaliokunnassa
on päässyt myös näkemään,
kuinka ”liittokone” toimii.

"Voin vaikuttaa
alan työehtoihin"
Kuusi vuotta oman työpaik-
kansa luottamusmiehenä
ollut Ari Huczkowski tun-
nustaa määrätietoisesti pyr-
kineensä Sähköliiton vai-
kuttajaksi.

- Haluan päästä vaikutta-
maan niihin ehtoihin, millä
sähköalalla työskennellään.

Nykyisessä kotikaupungis-
saan Turussa ”Husu” ehättää
myös toimia SDP:n ay-väen
puolueosaston puheenjohta-
jana ja Turun Moottoriseu-
ran puuhamiehenä. Silloin
tällöin aktiivista miestä näh-
dään myös kotona, jossa ny-
kyään odottelee vain vaimo,
sillä perheen lapset ovat jo
lentäneet pesästä maailmal-
le."

"Verokarhu puraisi"Verokarhu puraisi
–– liitto auttoi"
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!Joulukuun 2. päivänä
50 vuotta täyttänyt imatra-
lainen sähköasentaja Tuula
Putto ilahtui, kun Sähköliit-
to muisti häntä mukavalla
lahjalla.

- Harva liitto kai lähettää
jäsenilleen merkkipäivälah-
joja. Tuntui todella mukaval-
ta saada omalta liitolta upea
hopeinen kakkulapiosetti,
vaikka tietysti olen saanut
jäsenmaksulleni vuosien var-
rella katetta monilla viralli-
semmillakin tavoilla.

Putto kertoo olleensa tänä
vuonna muiden Ovakon te-
rästehtaan työntekijöiden
tapaan lomautettuna useita
viikkoja, jolloin liiton työt-
tömyyskassa maksoi hänelle
päivärahaa lyhyen omavas-
tuuajan jälkeen.

- Tällaisena aikana on
erityisen turvallista kuulua
liittoon. Selusta on turvattu
työttömyysaikana ja eteen
osuviin työsuhdeongelmiin
löytyy asiantuntevaa apua.
Meidän liitossa on kokemuk-
seni mukaan erittäin jousta-
va ja ihmisläheinen palvelu.

Huumorilla pärjää
Tuula Putto on pärjännyt
hyvin miesvaltaisessa työyh-
teisössään, samoin kuin Säh-
köliitossa. Rempseä rouva on
muun muassa ammattiosas-
tonsa 015:n puheenjohtaja
ja liiton edustajiston jäsen
toista kauttaan.

- Tulin Ovakolle laitos-
sähköasentajaksi heti am-
mattikoulun jälkeen ujona
ja hiljaisena. Muutami-
en koettelemusten jälkeen
paikka löytyi jätkäporukas-
sa. Sähkömiehet ovat reilua
porukkaa ja hurtilla huumo-
rilla selviää, nauraa Putto ja

muistelee 30 vuoden takaisia
aikoja.

Aikaansaapa nainen ehät-
tää työnsä ja perheensä lisäk-
si monenmoisiin harrastuk-
siin ja yhdistystoimintaan.
Osastotoiminnan lisäksi Put-
to häärii mukana muun mu-
assa vakuutusyhtiö Turvan
aluetoimikunnassa.

Nuorisoseuratalkoot ja pe-
rinnetanssit ovat yhteinen
harrastus aviomiehen, Timo
Mälkiäisen kanssa samoin
kuin matkailu asuntoautolla.

Sähköiset juhlat
Putto kertoo ikimuistoisis-
ta syntymäpäiväjuhlistaan,
joita vietettiin yli 80 hen-
gen voimalla Vuoksenniskan
nuorisoseuratalolla. Juhlissa
soitti tuttu bändi ja työkave-
rit yllättivät laulamalla ko-
mean serenadin sankarille.
Osastopäällikkö ja ylimestari

vielä heittivät jälki-
ruuaksi vauhdikkaan
rap-biisin. Harrikka-
rahastokin karttui, jos-
kin juhlajärjestelyt verot-
tivat osansa unelmatavoit-
teesta.

- Oli sellaiset juhlat, että
niistä riittää muistelemista
vähäksi aikaa. Illalla viideltä
aloitettiin ja aamukuudelta
oltiin takaisin kotona, Putto
tunnustaa. Iloisten juhlien
järjestelyissä häärivät muka-
na myös automaatioinsinöö-
ri-aviomies, sähköasentaja-
tytär Satu ja elektroniikkaa
ja tietotekniikkaa opiskeleva
Juuso-poika.

Liitto
naista myöten
Putto raapustaa muistilapulle
ensiksi mieleen tulevia syitä
kuulua Sähköliittoon. Lista
näyttää tältä:

”Joustava”Joustava jaja
ihmisläheinen palvelu”ihmisläheinen palvelu”



6 vasama 1 2 / 2 0 0 9

Vasama-lehden

!$$"$# $+'%*
!$"$ (#(%"!&$%)

kaikki asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme.
Joulutervehdysten sijaan tuemme keskoskaappien
hankintaa Oulun yliopistollisen sairaalan lasten

teho-osastolle. Lämmintä joulua kaikille!

Hyvää joulua

www.draka.fi www.tvo.fi

Ydinvoimaa
ympäristön

ehdoilla
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Muista miten muistat...

...kunhan muistat, että jäsenkortilla saat
Teboililta polttoaineesta tuntuvan alennuksen.

www.teboil.fi/liitto

ALENNUS
1,7 snt/l

Alennuksen saa kaikilta yli 300 Teboil-huoltamolta ja automaattiasemalta.
Alennusta ei saa nettohintapohjaisilta Teboil Express -automaattiasemilta.

UUTTA! Nyt saat alennuksen myös automaatista maksaessasi maksukortilla,
jossa on K-Plussa-ominaisuus. Tällöin ei kerry Plussa-pisteitä.
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Liitto,
ammattiosasto ja
luottamusmies
sinua varten
Sähköliitossa on yli 31 000
jäsentä, jotka toimivat säh-
köaloilla ja niihin läheises-
ti liittyvissä ammateissa tai
opiskelevat alan ammattei-
hin.

Toimintamme on edunval-
vontaa työpaikoilla ja vai-
kuttamista ammatillisten,
oikeudellisten ja yhteiskun-
nallisten etujen parantami-
seksi.

Ammattiosasto puolustaa
oikeuksiasi työelämässä ja
valvoo työehtosopimusten ja

muiden työsuhteeseen liitty-
vien määräysten ja sopimus-
ten noudattamista. Ammat-
tiosasto kokoaa sähköalojen
ammattilaiset liiton jäsenyy-
teen. Osasto ja työpaikan
luottamusmies valvovat
työsopimusten, muiden so-
pimusten ja lakien toteu-
tumista työpaikoilla. Usein
ongelmat hoidetaan työpai-
koilla, mutta jos sopuun ei
päästä, auttavat liiton toi-
mitsijat. *

Liiton jäsenten asioiden
käsittely alkaa ammattiosas-
toissa. Sieltä esitykset vie-
dään liiton hallintoelinten
käsittelyyn. Osastoilla on

oikeus tehdä esityksiä liiton
toimintaan liittyvistä asi-
oista liiton hallitukselle ja
edustajistolle. Sähköliitossa
jokaisen jäsenen ääni kuuluu
tasavertaisena.

Usean sopimusalan
erityistuntemus
Sähköliiton neljä pääsek-
toria ovat: 1. energia-ala, 2.
tieto- ja verkostoteknologia-
ala, 3. talotekniikka-ala, 4.
teollisuus- ja erityisalat.

Alojen johtokunnat suun-
nittelevat ja valvovat ala-
kohtaista sopimustoimintaa
ja muuta edunvalvontaa.
Liitto lähettää voimassa-

olevan työehtosopimuksen
luottamusmiehille. Jäsen voi
myös hankkia itselleen sopi-
muksen liiton postituksesta.
Suurimpien sopimusalojen
työehtosopimukset löytyvät
www.sahkoliitto.fi

Oikeusapu ja
lainopillinen
neuvonta
Liitto antaa maksutonta
lainopillista neuvontaa ja
oikeusapua työsuhdeasioi-
den työpaikka- ja tuomio-
istuinkäsittelyyn. Jäsenen
pyytäessä liiton oikeusapua
asian valmistelevat luotta-
musmies, työehtoasiamies

tai alueasiamies ja liiton la-
kimies. Oikeusavun myöntää
liiton hallitus.

Työsuojelu
Ole aktiivinen työsuojelu-
asioissa ja vaikuta työym-
päristöösi. Parhaiten se käy
suoraan työpaikalla. Apua ja
lisätietoja saat ammattiosas-
tostasi tai liitosta. Työnteki-
jät valitsevat työsuojeluval-
tuutetun ja sovitun määrän
työsuojeluasiamiehiä edus-
tajikseen työsuojeluasioissa.
Lisäksi yhteistoimintaa var-
ten työnantajan kanssa va-
litaan työsuojelutoimikunta
tai vastaava. Työolosuhteista

ja työn turvallisuudesta riip-
puu sinun ja työtovereittesi
terveys. Lisätietoja www.sah-
koliitto.fi

Vasama & kalenteri
Sähköliiton jäsenlehti Vasa-
ma tulee jokaiselle jäsenelle
kotiin (12 numeroa vuodes-
sa). Ajankohtaisten ammat-
tijuttujen lisäksi löydät jä-
senlehdestäsi esimerkiksi tie-
toa liiton ja työttömyyskas-
san palveluista sekä oman
osastosi kokousilmoitukset.

Saat myös kätevän tasku-
kalenterin, josta löydät alasi
tietoutta.
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Tähän esitteeseen on kerätty

jäsenetutietosi yhteen nippuun.

Näet, mitä saat jäsenkortillasi.

Säilytä tämä tietopaketti!

Lisää infoa löydät osoitteesta

www.sahkoliitto.fi

sekä jäsenlehdestäsi – Vasamasta.

J Ä S E N E D U T J Ä S E N E D U T J Ä S E N E D U T J Ä S E N E D U T J Ä S E N E D U T J Ä S E N E D U T

Sähköliiton jäsen,
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Tähän esitteeseen on kerätty

T
jäsenetutietosi yhteen nippuun.

jä
Näet, mitä saat jäsenkortillasi.

Säilytä tämä tietopaketti!

Lisää infoa löydät osoitteesta

hkoliitto.fi
Vasamasta.

J Ä S E N E D U T J Ä S E N E D U T J Ä S E N E D U T J Ä S E N E D U T J Ä S E N E D U T J Ä S E N E D U

käytä etusi!
käytä etusi!

Fiksu
käyttää
jäsen-
edut!

*Saat liitosta neuvontaa sopimusalasi työehto- ja työturvallisuusasioissa.
Tiukan paikan tullen myönnetään oikeusapuakin työsuhteeseen liittyvissä asioissa.
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Liiton jäsenenä saat jäsen-
kortin, joka toimii myös
matkavakuutuskorttina.

Jäsenkortilla saat myös lii-
ton Sinulle neuvottelemia
yksilöityjä jäsenetuja:
- vakuutusetuja
- pankkietuja
- hotellietuja
- alennuksia Teboil-asemilta

Lisätietoja www.sahkoliit-
to.fi

Sähköliiton
jäsenvakuutus
Turvassa
Sähköliiton jäsenet on va-
kuutettu Vakuutusyhtiö Tur-
vassa jäsenvakuutuksella,
joka on matkustajavakuutus
koti- ja ulkomaanmatkoil-
le. Vakuutus sisältää myös
vapaa-ajan tapaturmavakuu-
tuksen pysyvän haitan varal-
le.

Vakuutettuina ovat liiton
jäsenet ja liiton työntekijät,
joilla on varsinainen asun-
to ja koti Suomessa ja jotka
pääasiallisesti oleskelevat
täällä. Matkustajavakuu-
tuksessa vakuutettuina ovat
myös vakuutetun mukana
matkustavat alle 18-vuoti-
aat perheenjäsenet. Liiton
eläkeläis- ja oppilasjäsenet
eivät kuulu vakuutuksen pii-
riin. Matkatavaravakuutus
ei sisälly jäsenvakuutukseen.
Vakuutusehdot ja korvauk-
senhakuohjeet löytyvät lii-
ton verkkosivuilta osoittees-
ta www.sahkoliitto.fi

Pankkipalvelut
Tapiola pankista
Sähköliiton jäsen, jolla on
kotivakuutus Vakuutusyhtiö
Turvassa ja joka siirtää palk-

katilinsä Tapiola Pankkiin,
saa pankin verkkopalveluun
sekä etuun oikeutettuun
korttiin 50 prosentin alen-
nuksen pankin palveluhin-
naston mukaisesta maksusta.
Pankin tiliasiakkaana olevat
liiton jäsenet voivat tehdä
kuukausisäästösopimuksen
ja säästää näin Tapiolan ra-
hastoihin ilman merkintä-
palkkioita.

Tapiola Pankki on täyden
palvelun pankki, josta saa li-
säksi muun muassa lainaa eri
käyttötarkoituksiin.

Lisätietoja jäsenvakuutuk-
sesta ja pankkipalveluista
saat Turvan palvelutoimis-
toista ja palvelunumerosta
010 195 110 sekä Sähkölii-
ton verkkosivuille linkitetys-
tä Turvan palvelusivustosta.

SAL-lomatuki
Liiton jäsenet voivat hakea
Raha-automaattiyhdistyksen
myöntämää lomatukea esi-
merkiksi kuntoremonttilo-
miin. Tarkemmat hakuoh-
jeet löydät www.sahkoliitto.
fi ja www.salry.net sekä Vasa-
masta. Lisätietoja saat kurs-
sisihteeriltä, puh. (03) 252
0238 tai tiina.makkyla@sah-
koliitto.fi

Urakkarahat ulos
atk:n avulla
Talotekniikka-alalla työs-
kentelevien jäsenten käyt-
töön on kehitetty urakkalas-
kentaohjelma. Ohjelmiston
voi hankkia käyttöönsä myös
yksittäin liiton jäsen toimi-
tussopimuksen mukaisella
käyttöoikeusmaksulla. So-
pimukset tehdään Procode
Oy:n kanssa, joka huolehtii
myös ohjelmiston kehittämi-

sestä ja markkinoinnista. Älä
jätä rahojasi työnantajalle!

Kysy ensin omasta ammat-
tiosastostasi Ulwin-urakka-
laskentaohjelmaa! Osasto
on jo saattanut hankkia li-
senssin siihen ja voit saada
ohjelman käyttöösi osastosi
kautta.

Ota yhteys:
Procode Oy, Kauko Mono-
nen, puh. 0400 408 875 tai
kauko.mononen@procode.fi
Särkiniementie 3 A,
00210 Helsinki
puh. 0403 100 190,
faksi 0403 100 199

Urakkatyöhön liittyvät asia-
kirjat löydät:
www.sahkoliitto.fi (> Edun-
valvonta > Työehtosopi-
mukset > Talotekniikka -
Työmaasopimus)

Ammattikirja
Ammatillisen perustutkin-
non, ammattitutkinnon ja
erikoisammattitutkinnon
suorittaneilla on mahdolli-
suus hankkia itselleen am-
mattikirja oppilaitoksen vä-
lityksellä.

Nelikieliseen ammattikir-
jaan merkitään hyväksyttä-
västi suoritetut tutkinnot.
Kirja on verrattavissa oppi-
laitosten päättötodistuksiin.
Ammattikirjaan voi myös
merkitä päättyneet työsuh-
teet, jolloin se toimii päte-
vänä asiakirjana työnhakuti-
lanteissa.

Sähköliitto maksaa jäse-
nille ammattikirjan hinnas-
ta kuittia vastaan 20 euroa,
mikäli sitä ei joku toinen
kustanna. Kuitti maksetusta
ammattikirjasta, henkilötie-
dot sekä tilinumero lähetet-

tään osoitteella:
Sähköliitto,

Koulutusyksikkö,
PL 747, 33101 Tampere.

Lehtietu
Liitto myöntää jäsenille
SAK:n suosituksen mukais-
ta lehtietua. Lehtietu on 24
euroa vähintään 5 kertaa
viikossa paperi- tai netti-
versiona ilmestyville pal-
kansaajalehdille, 18 euroa
2 kertaa viikossa paperi- tai
nettiversiona ilmestyville
palkansaajalehdille sekä 12
euroa kerran viikossa paperi-
tai nettiversiona ilmestyville
palkansaajalehdille. Lehtietu
koskee vuositilauksia.

Ilmoita tilausta tehdessäsi,
että olet Sähköliiton jäsen.
Lehti vähentää tilauslasku-
si loppusummasta lehtiedun
määrän ja laskuttaa sen suo-
raan Sähköliitolta.

Palkansaajalehdet ovat:
Uutispäivä Demari, Kansan
Uutiset Viikkolehti, Uusi
Aika, Satakunnan Työ, Poh-
jolan Työ, Kansan Tahto,
Eteenpäin, Keski-Suomen
Viikko, Viikko Pohjois-Kar-
jala, Viikko Häme, Viikko
Vapaus, Tiedonantaja, Arbe-
tarbladet ja Ny Tid.

Toiminta-
ansiomerkki
Tunnustuksena toiminnasta-
si ammattiosastossasi ja Säh-
köliitossa liitto voi myöntää
sinulle osastosi hakemuk-
sesta ansiomerkin. Merkin
myöntää Sähköliiton halli-
tus vahvistettuja ansiomerk-
kisäännöstöjä noudattaen.

Merkkipäivälahja
Merkkipäivälahja myönne-

tään 50 tai 60 vuotta täyttä-
ville jäsenille tai viimeistään
silloin, kun jäsen jää eläk-
keelle. Ne jäsenet, jotka ei-
vät ole saaneet aikaisemman
järjestelmän mukaista merk-
kipäivärahaa täyttäessään 50
tai 60 vuotta, ovat oikeutet-
tuja saamaan merkkipäivä-
lahjan täyttäessään 60 vuot-
ta tai viimeistään jäädessään
eläkkeelle.

Ne jäsenet, jotka ovat saa-
neet edellisen järjestelmän
mukaisen merkkipäivära-
han, eivät ole oikeutettuja
saamaan merkkipäivälahjaa.
Merkkipäivälahja myönne-
tään kullekin vain kerran.

Merkkipäivälahjaa ei tar-
vitse hakea ammattiosastolta
tai liitolta, vaan se toimite-
taan jäsenelle automaattises-
ti mahdollisimman lähellä
merkkipäivän ajankohtaa.

Keskustoimisto Aluetoimistot

Sähköalojen ammattiliitto ry
PL 747, Aleksanterinkatu 15
33101 TAMPERE
puh. 03 252 0111
faksi 03 252 0210
etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi
www.sahkoliitto.fi

Sähköalojen työttömyyskassa
PL 774, Aleksanterinkatu 15
33101 TAMPERE
Päivystys toimistoaikana klo 9.00-11.00,
puh. 03 252 0300
faksi 03 252 0209
ttkassa@sahkoliitto.fi

Etelä-Suomen aluetoimisto
Paasivuorenkatu 2 A, 00530 HELSINKI
puh. 09 774 2850
faksi 09 7742 8520
Vastaava alueasiamies Jaakko Aho
puh. 09 7742 8510, 050 60 448
Alueasiamies Juha Lujanen
puh. 09 7742 8511, 050 563 4400

Länsi-Suomen aluetoimisto
Turun toimipiste
Maariankatu 6 b, 20100 TURKU
Alueasiamies Markku Vuoti
puh. 050 373 4277
faksi 02 250 2063
Seinäjoen toimipiste
Alueasiamies Jari Ollila
Keskuskatu 17 B 17, 60100 SEINÄJOKI
puh. 06 414 2226, 050 60 302

Itä-Suomen aluetoimisto
Vuorikatu 11 A 12, 50100 MIKKELI
Alueasiamies Jouni Leppänen
puh. 015 161 551, 050 60 303
faksi 015 161 545

Pohjois-Suomen aluetoimisto
Mäkelininkatu 31, 90100 OULU
Alueasiamies Markku Kemppainen
puh. 08 378 755, 050 60 304
faksi 08 378 618

J Ä S E N E D U T J Ä S E N E D U T J Ä S E N E D U T J Ä S E N E D U T J Ä S E N E D U T J Ä S E N E D U T

JÄSENKORTILLA JÄSENETUJA

Työttömyyskassa
turvanasi
Työttömyyskassa maksaa jä-
senilleen ansiopäivärahaa,
koulutustukea, koulutuspäi-
värahaa ja vuorottelukorva-
usta. Lisätietoja eri etuuksien
hakemisesta ja maksamisesta
saat www.sahkoliitto.fi, Va-
sama-lehdestä sekä työttö-
myyskassasta, puh. (03) 252
0300 arkisin klo 9.00-11.00.

Työttömyyskassalla on
käytössä sähköinen verkko-

palvelu, jonka kautta voit
lähettää hakemuksia, tarkis-
taa ja muuttaa omia yhteys-
tietojasi, laskea päivärahan
suuruuden, tarkastella omia
päätöksiä, maksutietoja ja
työvoimatoimiston anta-
mia lausuntoja sekä lähettää
työttömyyskassalle viestejä.
Verkkopalveluun kirjaudu-
taan www.sahkoliitto.fi >
Työttömyyskassa, josta löy-
tyvät myös tarkemmat käyt-
töohjeet.

Sähköliitto netissä
Sähköliiton kotisivut www.
sahkoliitto.fi palvelevat jä-
senistöä entistä paremmin.
Sivuilta löytyvät muun mu-
assa työehtosopimukset, uu-
simmat tiedotteet ja erilaiset
lomakkeet. Siellä ovat myös
yksinomaan Sähköliiton jä-
senille tarkoitetut verkkopal-
velut: Jäsenrekisteri, Työttö-
myyskassa sekä Voimavirta,
josta löytyy yksityiskohtaista
tietoa jäseneduista, koulu-
tuksesta, työsuojelusta ja oi-
keusavusta.

Kirjautumisohjeet verkko-
palveluihin löytyvät kunkin
palvelun ensimmäiseltä si-
vulta.

Ä
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Lomapaikkaedut
Sähköliiton jäsenenä Sinul-
la on mahdollisuus lomailla
ja nauttia merimaisemista
liiton omassa lomapaikassa
Kotkan Kaarniemessä. Tie-
dustelut ja varaukset suoraan
Kaarniemen aluevalvoja Pir-
jo Pasaselle mieluiten ilta-
päivisin klo 12-20, gsm 0440
557 841. Tiedusteluja voi
tehdä myös sähköpostitse
pirjo.pasanen@sahkoliitto.fi.

Voit viettää lomaa edul-
lisesti myös Lapissa Hotelli
Ylläs Saagassa, jossa sähkö-
liittolaisilla on mahdollisuus
saada alennusta 50 prosent-
tia henkilökohtaisesta huo-
nehinnasta tai pakettihin-

nan majoituksen osuudesta
korkeasesonkiaikoina.

Tiedustelut ja varaukset
Ylläs Saaga Oy,
Iso- Ylläksentie 42
95980 YLLÄSJÄRVI
puh. 016 215 8000

Nyt voit lomailla myös
Sähköliiton lunastamissa
kotimaisissa lomaosakkeissa
parhaina loma-aikoina. Ho-
liday Clubin tasokkaat koh-
teet sijaitsevat Vuokatis-
sa, Sallassa, Saariselällä ja
Tampereella. Lomaosakkeita
vuokrataan Holiday Clubin
varausjärjestelmän kautta
www.aop.fi/varaus/sahkoliit-
to tai puh. 0207 626 230.

Lisätietoja myös reservation.
corporate@hcresorts.com.

Ulkomaiset lomaosak-
keet sijaitsevat Viron Pär-
nussa merenrannalla Villa
Andropoffin loma- ja ko-
kouskeskuksen yhteydessä.
Osakkeet ovat käytettävissä
parhaana kesäloma-aikana.
Lomaosakkeissa on kylki-
äisenä kaksi Beach Golfin
viikkopeliosaketta. Vapaita
lomaosakkeita voi tiedustel-
la Suomen Markkinoinnis-
ta Johanna Leivoselta, puh.
+358 500 867 209 tai johan-
na.leivonen@villaandropoff.
fi 

% ## ! " & ' $ &SÄHKÖLIITON VAPAA-AJANPAIKAT

Varaukset, aluevalvoja:
Pirjo Pasanen, Kaarniemi,TaloA,
Selkätie 349, 48810 Karhula
puhelin/fax (05) 260 6663,
matkapuhelin 044 055 7841

Tiedustelut myös:

Sähköliitto,Aleksanterinkatu 15,

33100 Tampere,

puhelin (03) 252 0225

Pankkiyhteys Nordea 114630-871530

Alueen asioiden hoito ja

huomautukset Sähköliiton osoitteella

tai puhelimitse (03) 252 0111.

Suomenlahden rannalla sijaitseva Kot-
kan Kaarniemi on ympärivuotisessa
käytössä oleva Sähköliiton loma- ja
leiripaikka. Mäntykankaiden, hiek-
karantojen ja kallioiden kehystämä
lomakohde on rakentunut kulttuuri-
historiallisesti arvokkaalle Syväsalmen
sahan alueelle.

Majoitustilat sijaitsevat kahdessa eri raken-
nuksessa, joissa on neljä perhehuoneistoa, vuo-
depaikkoja on kaikkiaan 19. Lemmikkieläimiä
voi olla mukanaA1 perhehuoneistossa. Lisäksi
alueella on kaksi tasokasta hirsimökkiä, kum-
massakin 7 vuodepaikkaa, takka, sauna, pesu-
ja wc-tilat, televisio, radio, keittiö tarvittavine
astioineen, mikroaaltouuni, astianpesukone
ja vuodevaatteet (ei lakanoita, pyyhkeitä eikä
talouspaperia).

Asuntovaunupaikkoja Kaarniemessä on säh-
kö- ja tv-antenniliittymineen 20 kappaletta.
Tilaa teltan pystytykseen löytyy ja lisäksi lei-
rialueella on yhteiskeittiö.

Vieraiden käytössä on ympäri vuoden säh-
kösauna ja kesäaikana myös puulämmitteinen
rantasauna. Kaarniemi tarjoaa vaihtelevaa
maastoa lenkkeilyyn ja merta kalastusharras-
tuksiin.Talvella lähistöllä on valaistu hiihtolatu
sekä ratsastustalli.

Mainio kokouspaikka
Kaarniemessä on mainiot puitteet myös kurs-
si- ja koulutustilaisuuksiin. 20 henkilön ko-
koustilassa on käytettävissä ajanmukainen
av-varustus. Ruokailut järjestyvät sopimuksen
mukaan niin kursseille kuin kokouksiinkin.

Varaukset ja maksut
Perhehuoneistot vuokrataan varausjärjestyk-
sessä Sähköliiton hallituksen kulloinkin vahvis-
tamaa maksua vastaan.Hirsimökit vuokrataan
sesonkiaikana viikoksi kerrallaan.Tarvittaessa
mökit arvotaan useampien varaajien kesken.

Paikkavaraukset tehdään aluevalvojalle.Vara-
uksen varmistaminen tapahtuumaksamalla va-
rauskohteen käyttömaksu liiton toimittamalla
lomakkeella vähintään kaksi viikkoa ennen va-
rausajankohdan alkua.Myös peruutuspaikkoja
voi tiedustella aluevalvojalta.

Huoneiden vastaanotto ja
luovutus
Varausaika alkaa klo 17.00 ja päättyy klo 13.00.
Yli menevältä ajalta peritään seuraavan päivän
maksu. Kävijöiden on täytettävä matkustaja-
kortti.

Valvoja luovuttaa avaimet tulopäivänä klo
17.00 - 20.30 välisenä aikana ellei hänen kans-
saan ole toisin sovittu. Asuntovaunuilijoiden
ja leiriytyjien on ilmoittauduttava valvojalle.
Lähtiessä avaimet on palautettava valvojalle
klo 13.00 mennessä, ellei toisin ole sovittu.

Mitä mukaan
Kaarniemi toimii itsepalveluperiaatteella.
Majoittumiseen tarvitset liinavaatteet, pyyh-
keet, talouspaperit ja muut henkilökohtai-
set varusteet. Liinavaatteet myös vuokrat-
tavissa. Jokaisen tilojen ja alueen käyttäjän
on huolehdittava tilojensa siivoamisesta.
Kaarniemen huoltorakennuksessa on yhdis-
tetty oleskelu- ja keittiötila, wc- ja peseyty-
mistilat, pyykinpesukone sekä kemiallisen
wc:n tyhjennyspaikka.

Lähin ostospaikka on Karhula-Hamina tien
varrella sijaitsevan huoltoaseman yhteydessä
(matkaanoin viisi kilometriä). Karhulan kes-
kustaan on noin kahdeksan kilometriä; sieltä
löytyvät kaupat, posti ja opasteet terveyskes-
kukseen.

Ajo-ohjeet
Helsingin/Kotkan suunnasta tul-
lessa ajetaan Karhulan keskustas-
ta moottoritietä (E18) Haminan
suuntaan noin kolme kilometriä
ja noustaan Keltakallion liitty-
mästä rampille. Siitä käännytään
vasemmalle Mäntykangas/Kaar-
niemi suuntaan ja noin 200 metrin
ajon jälkeen Kaarniemen yksityis-
tielle. Tästä matkaa on noin neljä
ja puoli kilometriä Sähköliitto-
viittojen mukaan perille.

Kouvolasta ja Haminan suun-
nasta tultaessa ajetaan Leikarin
risteyksestä moottoritietä (E18)
noin kaksi ja puoli kilometriä
Kotkan suuntaan, josta noustaan
(Otsola, Keltakallio, Ristinkallio)
liittymästä rampille.Tästä ajetaan
vasemmalle Kaarniemi -viitan
mukaan noin 450 metriä sekä
edelleen vasemmalle Kaarniemen
yksityistielle.

Varaukset ja tiedustelut :
puh. (016) 215 8000
Iso-Ylläksentie 42, 95980 Ylläsjärvi
hotel@yllassaaga.fi, www.yllassaaga.fi S P A H O T E L

Talvipaketti alk. 5 vrk/245,-/ jäsen
Hintaan sisältyy majoitus, aamiainen, päivällinen, allasosaston

ja kuntosalin vapaa käyttö.

Tarjoamme Sinulle Sähköliiton jäsen: Talvellelöytyy vielä
tilaa!

Viihtyisä Ski In Ski Out -hotelli sijaitsee laskettelurinteessä 150 m Gondolihissiltä ja
Ski Chalets -huoneistot sijaitsevat gondolin vieressä. Myös maastohiihtoladuille pääset

suoraan hotellilta. Reippaan ulkoilun jälkeen kylpylän lämpö porealtaineen
kutsuu rentoutumaan. Olemme avoinna ympäri vuoden. Tervetuloa!

Rentoudu kylpylähotellissa

150 m Gondolihissille
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Hakeminen kursseille
Pääosa Kiljavan opiston
kursseista on suunnattu eri-
laisissa SAK:laisen ammatti-
yhdistysliikkeen luottamus-
tehtävissä toimiville. Mo-
nelle kurssille voivat hakea
muutkin.

Kurssihakemuksen
reitti
Kurssit täyttyvät ilmoittau-
tumisjärjestyksessä, joten
kannattaa toimia ajoissa ja
huolehtia siitä, että hake-
mus kulkee eteenpäin.

Kurssille haetaan ay-liik-
keen kurssihakemuslomak-
keella, joita saat oman am-
mattiosastosi opintosihtee-
riltä, luottamushenkilöiltä
tai liiton postituksesta.

Täytä itse kohdat 1 ja 2
(kurssitiedot ja henkilö-
tiedot). Koulutussopimus
edellyttää, että toimitat lo-
makkeen esimiehellesi vii-
meistään kolme viikkoa en-
nen kurssin alkua, jos haet
enintään viikon mittaisel-
le kurssille, ja kuusi viikko

ennen pitempien kurssien
alkua Työnantaja täyttää lo-
makkeen kohdan 3 tiedot ja
allekirjoittaa lomakkeen. Jos
lähdet kurssille vapaa-aika-
nasi tai lomallasi, et tarvitse
työnantajan allekirjoitusta
hakemukseen.

Työnantaja voi ratkaista
asian neljällä tavalla:
• myöntää sopimuksen mu-
kaisen opintovapaan ja kor-
vaukset
• myöntää sopimuksen mu-
kaisen opintovapaan ay-
koulutukseen

• myöntää pelkän opintova-
paan muuhun koulutukseen
• siirtää vapaan antamista
tietyin perustein, mistä on
ilmoitettava viimeistään 10
päivää ennen kurssin alkua.

Jos olet erimieltä ratkai-
susta, ilmoita kantasi heti.
Neuvoa voi kysyä luotta-
musmieheltä tai liitosta.

Liitto lähettää hakemuk-
sesi opistoon ja opisto sinul-
le kurssikutsun noin viikkoa
ennen kurssin alkua.

Kurssikustannusten
korvaaminen
Taloudellisen tuen osalta
kaikki kurssit eivät ole sa-
manlaisessa asemassa. Työ-
markkinajärjestöjen neuvot-
telemat ns. sopimuskurssit
ovat työnantajan tukemaa
koulutusta. Se tarkoittaa,
että työnantaja myöntää
kurssin ajaksi koulutusva-
paan, maksaa palkan eli an-
sionmenetyksen korvauksen
ja ateriakorvauksen. Sopi-
muskurssit on tarkoitettu
luottamus- tai työsuojelu-

tehtävissä toimiville. Osa
kursseista ns. yhteiskoulu-
tusta, jolle osallistumisesta
kurssille lähtijä sopii paikal-
lisesti työnantajansa kanssa.
Liitosta saat tietää, mitkä
kurssit ovat sopimuskursseja,
mitkä yhteiskoulutusta.

Suurin osa muista kursseis-
ta kuuluu ns. järjestökoulu-
tukseen, jonka kustannukset
korvaa yleensä liitto tai am-
mattiosasto.

Kiljavan opiston kurssien hakuohjeet ja korvaukset

H E L M I K U U

SÄHKÖLIITTO
ALUEELLANI
13. - 14.2.2010
Imatran Kylpylä, Imatra
hakuaika päättyy 29.1.2010

LUOTTAMUSMIESTEN
PERUSKURSSI
15. - 19.2.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
hakuaika päättyy 25.1.2010

SÄHKÖLIITTO
ALUEELLANI
20. - 21.2.2010
Kaupunginhotelli, Tornio
hakuaika päättyy 5.2.2010

M A A L I S K U U

TYÖSUOJELUN
PERUSKURSSI
1. - 5.3.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
hakuaika päättyy 8.2.2010

YHTEISTOIMINTALAKI
TOIMIMAAN
10. - 12.3.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
hakuaika päättyy 22.2.2010

TYÖMARKKINA-
TIEDOTTAJIEN
TAPAAMINEN
13. - 14.3.2010
Sähköliiton koulutustila,
Tampere
hakuaika päättyy 26.2.2010

EPÄVARMOJEN AIKOJEN
JA LAMAN YLITTÄMINEN
17. - 19.3.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
hakuaika päättyy 1.3.2010

TIETOKONEEN
KÄYTTÄJÄN
JATKOKURSSI
20. - 21.3.2010
TSL:n koulutustila, Tampere
hakuaika päättyy 5.3.2010

LUOTTAMUSMIESTEN
JATKOKURSSI
I-osa 22. -26.3.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
II-osa 19. - 23.4.2010
hakuaika päättyy 1.3.2010

T O U K O K U U

TALOTEKNIIKKA-ALAN
TES-KURSSI, työehto-
sopimus tutuksi
15. - 16.5.2010
Sokos Hotel Arina, Oulu
hakuaika päättyy 30.4.2010

TALOTEKNIIKKA-ALAN
TES-KURSSI,
urakkamääräykset
22. - 23.5.2010
Sokos Hotel Seurahuone,
Kajaani
hakuaika päättyy 7.5.2010

S Y Y S K U U

NUORTEN TAPAAMINEN
4. - 5.9.2010
Tampere
hakuaika päättyy 20.8.2010

TALOTEKNIIKKA-ALAN
TES-KURSSI,
työehtosopimus tutuksi
4. - 5.9.2010
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
hakuaika päättyy 20.8.2010

TALOTEKNIIKKA-ALAN
TES-KURSSI,
urakkatöiden
laskeminen
11. - 12.9.2010
Sokos Hotel Seurahuone,
Kajaani
hakuaika päättyy 27.8.2010

TIETOLIIKENNE- JA
VERKOSTOTEKNOLOGIA-
ALAN SEKÄ
ENERGIA-ALAN
YHTEINEN TES-KURSSI
18. - 19.9.2010
Sähköliiton koultustilat,
Tampere
hakuaika päättyy 3.9.2010

MEKAANISEN
METSÄTEOLLISUUDEN
JA PAPERI- JA PUU-
MASSATEOLLISUUDEN
TES-KURSSI
25. - 26.9.2010
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
hakuaika päättyy 10.9.2010

L O K A K U U

TALOTEKNIIKKA-ALAN
TES-KURSSI,
urakkamääräykset
2. - 3.10.2010
Sokos Hotel Alexandra,
Jyväskylä
hakuaika päättyy 17.9.2010

TALOTEKNIIKKA-ALAN
TES-KURSSI,
urakkatöiden
laskeminen
9. - 10.10.2010
Sokos Hotel Alexandra,
Jyväskylä
hakuaika päättyy 24.9.2010

SÄHKÖLIITTO
ALUEELLANI
16. - 17.10.2010
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
hakuaika päättyy 1.10.2010

AY-TOIMINTA JA
DEMOKRATIA
(järjestötoiminnan
kehittämiskurssi)
20. - 22.10.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
hakuaika päättyy 1.10.2010

TYÖSUOJELUN
JATKOKURSSI
I-osa 25. - 29.10.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
II-osa 22. - 26.11.2010
hakuaika päättyy 4.10.2010

METALLITEOLLISUUDEN
TES-KURSSI
23. - 24.10.2010
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
hakuaika päättyy 18.10.2010

TALOTEKNIIKKA-ALAN
TES-KURSSI,
työehtosopimus tutuksi
23.-24.10.2010
Next Hotel Rivoli, Järvenpää
hakuaika päättyy 18.10.2010

M A R R A S K U U

LUOTTAMUSMIESTEN
PERUSKURSSI
pienet työpaikat
1.- 3.11.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
hakuaika päättyy 11.10.2010

TYÖYMPÄRISTÖN
AJANKOHTAISPÄIVÄT
12. - 13.11.2010
Next Hotel Linnea, Riihimäki
hakuaika päättyy 29.10.2010

RAHA-AUTOMAATTI-
YHDISTYKSEN
RUNKOSOPIMUKSEN
TES-KURSSI
13. - 14.11.2010
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
hakuaika päättyy 29.10.2010

TIETOKONEEN
KÄYTTÄJÄN
PERUSKURSSI
20. - 21.11.2010
TSL:n koulutustila, Tampere
hakuaika päättyy 5.11.2010

TALOTEKNIIKKA-ALAN
TES-KURSSI,
urakkamääräykset
20. - 21.11.2010
Next Hotel Rivoli, Järvenpää
hakuaika päättyy 5.11.2010

J O U L U K U U

TALOTEKNIIKKA-ALAN
TES-KURSSI,
urakkamääräykset
4. - 5.12.2010
Next Hotel Rivoli, Järvenpää
hakuaika päättyy 19.11.2010

ULWIN-URAKKALASKEN-
TAKURSSI
11. - 12.12.2010
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
hakuaika päättyy 26.11.2010

Ilmoittaudu mukaan liiton
kursseille hakuaikaan mennes-
sä sähköpostilla tiina.makky-
la@sahkoliitto.fi tai soittamal-
la koulutusyksikköön puh. 03
252 0238.

Osallistuminen kursseille on
liiton jäsenille maksutonta.
Matkakulut korvataan julkis-
ten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai omaa autoa käy-
tettäessä 0,23 €/km.

Sähköliiton Kurssit 2010
Sähköliiton Kurssit 2010
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Sähköliiton koulutusohjesääntö
Sähköliiton koulutusohjesääntö

1. SÄHKÖLIITON
OMAT KURSSIT
Sähköliitto järjestää vuo-
sittain koulutustapahtumia,
jotka on tarkoitettu kaikille
liiton jäsenille. Sähköliiton
järjestö- ja koulutusvalio-
kunta vastaa liiton alueel-
lisesta ja valtakunnallisesta
koulutustoiminnasta. Edun-
valvontakurssit järjestetään
yhteistyössä johtokuntien
kanssa.

Sähköliiton omilla
kursseilla korvataan:
• majoitus 2 hengen
huoneissa
• ohjelmaan merkityt
ruokailut
• kaikki kursseilla jaettava
materiaali
• matkakulut julkisten
kulkuneuvojen taksojen
mukaan, oman auton
käytöstä 0,23 €/km
•osallistuminen samalle
kurssille kerran kalenteri-
vuoden aikana.

2. KILJAVAN
OPISTON KURSSIT
Sopimuskurssit
Ovat kursseja, jotka hyväk-
sytään EK:n ja SAK:n väli-
sissä vuosittaisissa neuvotte-
luissa työnantajan tukeen oi-
keutettavaksi koulutukseksi.
Työnantajan tuki tarkoittaa
ansionmenetyksen korvaus-
ta (=KTA- palkkaa kurssin
ajalta) ja ateriakorvausta
opistolle.

Koulutussopimuksessa tai
TES:ssa määritellään, ketkä
ovat minkäkin kurssin osalta
oikeutettuja työnantajan tu-
keen. Sopimuskursseista osa
on ns. liittokohtaisia kurs-
seja, jotka on varattu vain
Sähköliiton jäsenille. Tällai-
sia ovat mm. luottamusmies-
ten- ja työsuojeluhenkilöi-
den kurssit.

Näistä kursseista korvataan
osallistujalle palkka, (työn-
antaja maksaa) matkakulut
julkisten kulkuneuvojen tak-
sojen mukaan ja oman auton
käytöstä 0,23 €/km.

Järjestökurssit
Työnantaja ei osallistu näi-
den kurssien korvaamiseen
taloudellisesti, ainoastaan
myöntää vapaan työstä.

Mikäli kurssille osallistu-
misesta syntyy ansionme-
netystä, liitto korvaa kuluja
kurssistipendillä ja –päivära-
halla. Myös useat ammatti-
osastot maksavat jäsenilleen
kurssin käymisestä korvauk-
sia. Ota selvää oman ammat-
tiosastosi maksamista korva-
uksista!

Liitto korvaa matkakulut
julkisten kulkuneuvojen tak-
sojen mukaan tai omaa autoa
käytettäessä 0,23 €/km sekä
kurssimaksun, johon sisältyy
täysi ylläpito kurssipaikalla
sekä opetus ja jaettava mate-
riaali.

3. PAIKALLINEN
KOULUTUS
Paikallisella koulutuksella
tarkoitetaan työhuonekun-
nissa ja ammattiosastoissa
toteutettavaa koulutusta.
Se voi myös olla ammatti-
osastojen yhteenliittymien
maakuntatasolla järjestämää
koulutusta. Paikallinen kou-
lutus on liiton koulutusyk-
sikön ja ammattiosastojen
kanssa yhteistyössä järjestä-
mää koulutusta (1–5 pv.),
jota liitto tukee.

Paikallistason koulutusta
ovat esimerkiksi erilaiset tee-
makohtaiset koulutukset, yk-
sittäisiin ammattiosastoihin
kohdistuva koulutus ja yri-
tyskohtaiset yhteistyökoulu-
tukset. Paikallinen koulutus
ei korvaa liiton järjestämää
alueellisen ja valtakunnalli-
sen koulutuksen tasoja.

Ammattiosasto
tai -osastot
• hankkii osanottajat
• varaa kurssipaikan
• vastaa kurssin käytännön
järjestelyistä, ruokailuista,
virkistystaukojen tarjoiluis-
ta, majoituksista ja muista
vastaavista koulutukseen
liittyvistä asioista
• tilaa liitolta haluamansa
kurssin

Liitto
• hyväksyy kurssihakemuk-
sen
• vastaa paikallisen koulu-
tuksen opetuksen toteutuk-
sesta sovittavalla tavalla
• ilmoittaa vuosittain kurs-

sikalenterissa paikallisen
koulutukseen suunnitellut
kurssikokonaisuudet
• vastaa kouluttajien ja
kurssimateriaalin hankki-
misesta

Ammattiosasto ja liitto so-
pivat yhdessä kurssin ajan-
kohdan ja kurssin sisältöön
liittyvät tarkennukset.

Ammattiosasto korvaa
• kurssilaisten mahdolliset
majoituskulut
• kurssilaisten matkakustan-
nukset
• kurssin ilmoituskulut
(postimaksut, yms)
• ruokailu ja tarjoilukulut
15 € ylittävältä osalta
• liiton hyväksymän tason
ylittävät tilakustannukset

Liitto korvaa
• kouluttajan palkkiot,
majoituskulut, matkakulut,
ruokailu- ja
tarjoilukustannukset
• opetustilasta aiheutuneet
kulut keskimääräisen ja
kohtuullisen tason mukaan
ruokailu- ja muut tarjoiluku-
lut tositetta vastaan, enin-
tään 15 €/hlö/kurssipäivä
(6h)
• koulutusmateriaalit ja
niiden hankinnan
• arkipäivänä järjestettäväs-
tä koulutuksesta maksetaan
kurssistipendi ja päiväraha
mikäli kurssin osallistujalle
syntyy ansionmenetystä

Kurssien sisältöjä: ATK
• luottamushenkilökoulutus
mediataidot/viestintä
• muutoksen- ja elämän
hallinta
• nuorille erikseen suunna-
tut kurssit
• työehtosopimuskoulutus
• työoikeus
• työsuojelu
• yhdistys- ja järjestötoi-
minta
• yrityksen/yhteisön toimin-
nan kehittäminen /yhteis-
toiminnan kehittäminen

Hakemus paikallisen koulu-
tuksen järjestämisestä tulee
toimittaa liittoon viimeis-
tään kuukautta ennen ti-
laisuuden alkua. Hakemuk-
sia saa liiton postituksesta
sekä kotisivuilta

Osastokurssit
Osastokurssit ovat osastojen

omaa koulutusta. Koulutuk-
sen järjestäminen jää koko-
naisuudessaan ammattiosas-
ton tehtäväksi.

Järjestelmä on rinnakkai-
seksi muun paikallisen kou-
lutuksen kanssa ja sen tarkoi-
tuksena on kannustaa am-
mattiosastoja järjestämään
pienimuotoista ja omaeh-
toista koulutusta. Koulutus
voidaan toteuttaa liiton hy-
väksymien kouluttajien toi-
mesta.

Osastokurssien tarkoitus
on toteuttaa paikallista kou-
lutusta, lähellä kotipaikkaa.

Osastokursseissa osasto itse
varaa:
• kurssipaikan
• luennoitsijat
• sekä hankkii paikalle
kurssilaiset.

Liiton korvaus osastokurssis-
ta on 15 €/kurssilainen/kurs-
sipäivä.

Osanottajien tulee olla jär-
jestävän osaston jäseniä.
Osastokurssien aiheen tulee
liittyä ammattiyhdistystoi-
mintaan, työehtosopimustoi-
mintaan, edunvalvontaan,
työsuojeluun tai edunval-
vontaan ja järjestötoimin-
taan liittyvään ATK-koulu-
tukseen.

Kurssijakson tulee kestää
vähintään 6 opetustuntia.
Luennoitsijoiden tulee olla
liiton toimitsijoita tai muita
liiton hyväksymiä koulutta-
jia.

Liiton maksama kurssituki
on tarkoitettu korvaamaan
kurssilaisten ruokailu- ja
kahvikustannukset. Mikäli
näitä kuluja ei lainkaan syn-
ny, ei tukea myöskään tule
liitosta hakea.

Osastokurssina voidaan ta-
pauskohtaisesti koulutusyk-
sikön kanssa sopien järjestää
myös yritys- ja konsernikoh-
taisia kursseja.

Järjestävän osaston tulee
toimittaa hakemus liiton
koulutusyksikköön kaksi
viikkoa ennen kurssin al-
kua. Hakemuksen kaikkiin
kohtiin on vastattava. Hy-
väksymisen jälkeen liitosta
toimitetaan hakemuksessa
ilmoitetulle yhdyshenkilölle
(opintosihteeri) korvausha-
kemuslomake ja osanottaja-
luettelot. Nämä molemmat
toimitetaan täytettyinä liit-
toon kurssin päättymisen

jälkeen. Tuki maksetaan
osaston tilille kurssilaisten
omakätisesti allekirjoitta-
man osanottajaluettelon pe-
rusteella.

4. TSL:N KURSSIT
TSL:n järjestämiltä viikon-
loppukursseilta liitto korvaa
kurssimaksun, sillä edellytyk-
sellä, että liittoon on tehty
ennakkoilmoitus osallistu-
misesta.

Kurssit, joiden osallistu-
mismaksun Sähköliitto mak-
saa, kannattaa tarkistaa vuo-
sittain ilmestyvästä Jäsen-
edut -esitteestä.

5. PIDEMPI-
KESTOINEN
KOULUTUS,
MM, HUMAK
Humanistisen Ammattikor-
keakoulun (Humak) kansa-
laistoiminnan ja nuorisotyön
koulutusohjelman mukaises-
ta koulutuksesta avoimessa
korkeakoulussa sekä aikui-
sille kohdennetusta muunto-
koulutuksesta korvataan:
• Kurssiapuraha ja kurssisti-
pendi lähiopetukseen kuulu-
vilta päiviltä.
• Majoitus- ja ruokailukulut
korvataan Kiljavan opiston
Humak-opiskelijoiden hin-
noittelun mukaan
• Matkakustannukset kor-
vataan liiton koulutusohje-
säännön mukaan
• Kurssi- ja osallistumis-
maksut

Työoppimisjaksot korvataan
SAK:n suosituksen mukai-
sesti.

Sähköliitto ei korvaa kan-
salaistoiminnan- ja nuoriso-
työn nuorisoasteen koulu-
tusohjelman opinnoista ai-
heutuneita kuluja.

Sähköliitto osallistuu sa-
moilla periaatteilla muiden
vastaavan sisätöisten korkea-
kouluopintojen tukemiseen.

6. KURSSI-
TOIMINNAN
MATKA- JA
MAJOITUSKULUJEN
KORVAAMINEN
Matkakulut korvataan jul-
kisten kulkuneuvojen tak-
sojen mukaan tai omaa au-
toa käytettäessä 0,23 €/km.
TSL:n kurssien kohdalla ku-
lut korvataanTSL:n ohjeen
mukaan.

• lentokoneella ja taksilla
matkustamista ei korvata
kuin erityistapauksissa
• epäselvissä tapauksissa
kurssilaisen on pystyttävä
osoittamaan kulujen toden-
peräisyys
• mikäli liitto järjestää kurs-
seja eri puolella Suomea
kehotetaan osallistumaan
lähinnä kotipaikkaa olevalle
kurssille turhien matkakulu-
jen välttämiseksi
• liitto ei korvaa muita kuin
kurssitapahtumaan liitty-
vät majoitukset. Mikäli on
tarvetta majoittua kurssi-
paikalle kurssin alkamista
edeltävänä päivänä, on siitä
haettava korvausta esim.
omalta ammattiosastolta tai
vastattava kustannuksista
itse (ei koske Kiljavan opis-
ton kursseja)
• matka- ja muiden kulu-
jen korvaaminen edellyttää
täysipainosta osallistumista
kurssitapahtumaan

Liitolla on oikeus laskuttaa
jäseneltä sellaisia kuluja,
joita syntyy jos jäsen ei il-
moita osallistumisensa pe-
ruutuksesta kutsussa mai-
nittuun määräaikaan men-
nessä.

Mikäli jäsen esittää lää-
kärintodistuksen tai muun
todistettavissa olevan syyn,
jolla poissaololle syntyy pe-
ruste, ei kuluja laskuteta.

Kaikista näistä poikkeavis-
ta toimista on keskusteltava
etukäteen liiton kurssisihtee-
rin kanssa.

LISÄTIETOJA
KURSSEISTA SAAT:
• liiton koulutusyksi

köstä, puh. 03 252 0238
• liiton kotisivuilta

www.sahkoliitto.fi
• Vasamasta
• Jäsenkortin mukana
tulevasta jäsenen edut
- esitteestä
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Jäsenvakuutus Turvassa

Sähköliiton jäsenet on vakuutettu Vakuutusyhtiö Turvassa jä-
senvakuutuksella, josta saat lisätietoja Sähköliiton jäsenille rää-
tälöidyiltä internetsivuilta tai Turvan asiakaspalvelusta 01019
5110 tai käymällä Turvan palvelutoimistossa tai -pisteessä

Matkatavarat eivät ole vakuutettuna jäsenvakuutuksessa. Liiton
neuvottelemana erityisetuna kaikki liiton jäsenet saavat kuiten-
kin jäsenalennuksen lisäksi 20 prosentin lisäalennuksen mää-
räaikaisesta matkatavaravakuutuksesta. Matkatavarat saattavat
sisältyä myös kotivakuutukseesi. Vakuutusturvan sisältö kan-
nattaa tarkistaa ennen matkaa.

Jäsenedut

Turvalla on kattava valikoima vakuutuksia kodin, ihmisten ja
omaisuuden turvaksi. Myönnämme niistä tuntuvia jäsenalen-
nuksia sähköliittolaisille. Sähköliiton jäsenenä saat jatkuviin va-
paaehtoisiin koti-, henkilö- ja autovakuutuksiin pysyvän yhdek-
sän prosentin jäsenalennuksen.

Jäsenalennuksen lisäksi saat viiden prosentin omistaja-asiaka-
salennuksen, joka vaihtelee viidestä prosentista kymmeneen
prosenttiin asiakkuuden pituudesta riippuen.

Ansiotyövälineet korvataan kotivakuutuksesta 4 500 euron mää-
rään asti. Jos kotivakuutukseen sisältyy vastuuvakuutus, se on
voimassa myös työsuhteen ulkopuolella tapahtuvissa talkootöis-
sä. Vastuuvakuutuksesta korvataan tällöin rajoitusehdoista poi-
keten vakuutetun työn kohteelle aiheuttama vahinko. Korvauk-
sen enimmäismäärä on 1 700 euroa vahinkoa kohti.

Nyt jäsenetuja myös Tapiola Pankista

Sähköliitto, Turva ja Tapiola Pankki aloittivat vuonna 2009 uu-
den yhteistyömuodon. Sen ansiosta Sähköliiton jäsenet saavat
merkittäviä jäsenetuja Tapiola Pankista. Lue lisää pankkiasioista
seuraavalta sivulta.

Saisiko olla hyvä henkivakuutus?

Ammattiliitot ovat toivoneet jäsenilleen omaa henkivakuutusta
edulliseen hintaan. Turvan Henkikulta on SAK:laisten ammatti-
liittojen jäsenille ja heidän perheilleen räätälöity henkivakuutus.
Pakettiin kuuluu Henki-Tapiolan myöntämä kuolemanvaravakuu-
tus ja Turvan myöntämä tapaturmavakuutus.

Turvan Henkikulta on myös edullinen: se on n. 25 % edullisempi
kuin muille asiakkaille myytävät henkivakuutukset, ja selvästi
huokeampi kuin pankkien tarjoamat lainaturvat.

Viisi kuudesosaa kansalaisista, joilla on perhettä tai lainaa, pi-
tää vapaaehtoisen henkivakuutuksen ottamista järkevänä ja
vastuullisena tekona. Silti vain kolmasosa heistä sen ottaa. Ja
heilläkin turva on usein riittämätön, sillä suomalaisten henki-
vakuutusturva on keskimäärin vain 12 000 euroa. Riittääkö se
asuntolainaan ja koko perheen elämiseen? Testaa henkikultasi
osoitteessa henkikulta.fi

Ollaan yhteydessä

Lisätietoja kaikista Turvan vakuutuspalveluista ja Tapiola Pankin
jäseneduista saat kaikista Turvan toimipisteistä, palvelunume-
rostamme 01019 5110 tai sähköpostilla asiakaspalvelu@turva.
fi. Toimipaikkojemme yhteystiedot ja lisätietoja Turvasta löydät
internetsivuiltamme www.turva.fi.

Jäsenetuihin, jäsenvakuutuksen ehtoihin ja korvauksenhakuoh-
jeisiin voit tutustua liiton jäsenille räätälöidyillä Turvan palvelu-
sivuilla, joille on linkki Sähköliiton internetsivuilta.

Nyt on syytä hymyyn, sillä juhlimme koko vuoden 2010
100-vuotista taivaltamme. Sen kunniaksi annamme lisä-
edun liittoasiakkaillemme: saatmuiden etujen lisäksi 3%
alennusta liikennevakuutuksesta.
Pysy mukana juhlatunnelmassa ja tarkista ajankohtaiset
edut ja tapahtumat osoitteesta www.turva.fi!

Hymyile, olet Turvassa

Juhlat alkakoon!

Kerro oma
nalletarinasi!

Keräämme tarinoita
rakkaista nallekarhuista

osoitteessa nallegalleria.fi.
Palkitsemme parhaan
tarinan joka kuukausi

jättinallella.

liikennevakuutuksestaliikennevakuutuksesta
alennustamyös

Nyt
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www.turva.fi

Sinulle on räätälöity etuja
Tapiola Pankkiin

Ne Sähköliiton jäsenet, joilla on ko-
tivakuutus Turvassa, saavat huomat-
tavia etuja siirtäessään palkkatilinsä
Tapiola Pankkiin. Turvan henkilökun-
nan avulla saat avattua tilisi Tapiola
Pankkiin, ja jos sinulla on myös lainaa
tai sijoituksia, sinulle varataan aika
pankkineuvojalle.

Tapiola Pankki on turvallinen suo-
malainen pankki, joka on puolueet-
tomissa tutkimuksissa osoittautunut
keskittävälle asiakkaalle erittäin kil-
pailukykyiseksi vaihtoehdoksi. Pankki
perustettiin asiakkaita kuunnellen.
Sama periaate on kunniassa edelleen,
vuosien jälkeen.

Niinpä yli 90 % aktiiviasiakkaista on
valmiita suosittelemaan Tapiola Pank-
kia. (Tapiola Pankin asiakastyytyväisyys-
kysely 1/2008, Otantatutkimus)

Lisää rahaa vain palkka/eläkepank-
kia vaihtamalla

Tapiola Pankin käyttötilin korko!
kuuluu maan parhaisiin, ja sitä
maksetaan kuukauden jokaisen
päivän saldolle erikseen
Jos pankkisi maksaa pienempää!
korkoa, ja sitäkin vain kuukauden
alimmalle saldolle, menetät vuo-
dessa riihikuivaa rahaa verrattuna
Tapiola Pankin asiakkuuteen

Hoidamme lainojen siirrot
puolestasi

Kokonaisedullinen asuntolaina!

Täyden palvelun pankki
Tapiola Pankissa voit hoitaa kaik-!
ki pankkiasiasi
Ja useimmat niistä kätevästi verk-!
kopalvelun kautta

Edut Sähköliiton jäsenille
50 % alennus! Tapiola Pankin
verkkopalvelun kuukausimak-
suista
50 % alennus! Tapiola Pankin
Visa Electron -kortin ja pankkikor-
tin kuukausimaksuista
Säännöllinen kuukausisäästämi-!
nen Tapiola Varainhoidon rahas-
toihin ilmanmerkintäpalkkiota

Näin saat jäsenetusi
Tapiola Pankista

1. Olet Sähköliiton jäsen ja sinulla on
ainakin kotivakuutus Turvassa
2. Päätät siirtää palkka/eläketilisi
Tapiola Pankkiin
3. Turvan henkilökunnan avulla saat
avattua tilisi Tapiola Pankkiin.
Jos sinulla on lainaa tai sijoituksia,
varataan sinulle aika pankki-
neuvojalta.

Lisätietoja Tapiola Pankista saat
Turvan palvelunumerosta
01019 5110

Kysy jäseneduistasi Turvasta.
Lisätietoja Sähköliiton internetsivuille linkitetystä Turvan palvelusivustosta tai
Turvan palvelunumerosta 01019 5110 www.turva.fi
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Keksi nimi kesätapahtumalle ja
Keksi nimi kesätapahtumalle ja VOITA PALKINTO!!

VOITA PALKINTO!!

Rennot jäsenpäivät
elokuussa Etelä-Suomessa

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

Sähköliiton kesä-ja
talvipäivät siirtyvät histori-
aan. Tilalle on tulossa nuo-
rekas toiminnallinen jäsen-
tapahtuma, joka toteutetaan

vähintään joka toinen vuosi.
Ensimmäiset perhekeskei-

set "retkeilypäivät" järjeste-
tään venetsialaisviikonlop-
puna 28. - 29.8.2010. Järjes-
telyistä vastaa ensisijaisesti
Hyvinkään Sähköalantyön-
tekijäin ammattiosasto 013
puheenjohtajansa Ari Käh-

kösen johdolla. Liiton järjes-
töosaston ohella talkoissa on
mukana myös Teollisuuden
Sähköalojen Työntekijäin
osasto 182 ja useita muitakin
Etelä-Suomen ammattiosas-
tojen aktiiveja.

Ilmaista huvia
koko perheelle
Tapahtumalla ei vielä ole ni-
meä. Keksi siis nimi ja voita
yllätyspalkinto ja illalliskort-
ti tapahtumaan!

Lähetä ehdotuksesi hen-
kilötietojesi kera tammi-
kuun loppuun mennessä

joko nettilomakkeella www.
sahkoliitto.fi > keksi nimi
jäsenpäiville tai soittamalla
kurssisihteeri Tiina Mäkky-
lälle, puh. 03 2520 238. Ni-
miehdotuksen voi lähettää
hänelle myös postitse Säh-
köliittoon, PL 747, 33101
Tampere.

Venetsialaisviikonlopun
leikkimielisten kilpailujen ja
toimintapajojen lisäksi säh-
köliittolaisille järjestetään
ajankohtainen teemasemi-
naari. Luvassa on mukavaa
toimintaa myös koko per-
heelle, eikä osallistumismak-
suja juurikaan peritä.

Vaikka Sähköliiton Kesä- ja Talvipäivät poistuvat
liiton tapahtumakalenterista, aina suositut kalas-
tuskisat pysynevät jatkossakin jäsentapaamisten
ohjelmistossa.

Kommentti
Jäsentapahtuma
Etelä-Suomessa alkusyksys-
tä palvelee hyvin suurinta
osaa liiton jäsenistä. Ilmas-
ton muututtua talvipäivien
järjestäminen on tullut
niin hankalaksi, että niistä
oli sellaisenaan aika luo-
pua.

Kesä- ja talvipäivien kil-
pailuhenkisyyttä pyritään
muuttamaan ohjelman osal-
ta perhekeskeisemmäksi ja
rennommaksi.

Olennaista on se, että jä-
senet perheineen viihtyvät
tapahtumassa.

Tiina Mäkkylä muistuttaa, että
jäsenpäivien sisältöön pääsee
vaikuttamaan vielä esimerkiksi
nettikyselyn kautta tai ottamalla
häneen yhteyttä.

Vuonna 1955 perus-
tettu Sähköalojen ammat-
tiliitto ry (Sähköliitto) on
31 000 jäsenen ammattiliit-
to. Liiton jäsenet toimivat
sähköaloilla ja niihin lähei-
sesti liittyvissä ammateissa
tai opiskelevat alan ammat-
teihin.

Toiminnan tavoitteena on
neuvotella itsenäisesti liiton
jäseninä olevien sähköisten
alojen ammattilaisten työ-
ehtosopimukset, parantaa
alalla toimivien työturvalli-
suutta ja -olosuhteita ja val-
voa näiden asioiden toteutu-
mista työpaikoilla.

Liiton suurimmat sopimus-
alat ovat energia-, tieto- ja
verkostoteknologia-, talo-
tekniikka- ja teollisuusala ja
kaikkiaan Sähköliitto solmii
14 eri työehtosopimusta.
Liiton jäsenistä koostuvat
johtokunnat suunnittele-
vat ja valvovat alakohtaista
sopimustoimintaa ja muuta
edunvalvontaa.

Työpaikkojen luottamus-
henkilöinä ja yli 150 am-
mattiosaston eri luottamus-
tehtävissä toimii noin 1 700
liiton jäsentä.

Liiton keskustoimisto si-
jaitsee Tampereella, minkä
lisäksi liitolla on aluetoi-
mistot Helsingissä, Turussa,
Seinäjoella, Mikkelissä ja
Oulussa.

Liiton jäsenmaksuprosent-
ti vuonna 2010 on 1,4 pro-
senttia veronalaisesta työtu-
losta. Maksussa on mukana
työttömyyskassan 0,35 pro-
sentin osuus.

Sähköliitto on SAK:n jä-
senliitto, mutta liitto har-
joittaa yhteistyötä myös
STTK:hon kuuluvan Toi-
mihenkilöunionin kanssa.
Kansainvälisesti Sähköliitto
tekee tiivistä ja läheistä yh-
teistyötä erityisesti pohjois-
maisten veljesliittojen kans-
sa.

Edustajisto korkein
päätöksentekijä
Sähköliiton edustajisto vali-
taan joka neljäs vuosi. Edus-
tajiston vahvuus vuosina
2008-2012 on 85 jäsentä.
Edustajisto valitsee puheen-
johtajan ja liittosihteerin
sekä liiton hallituksen ja eri
alojen johtokuntien sekä va-
liokuntien jäsenet.

Edustajisto kokoontuu
vuosittain asettamaan lii-
ton toiminnalle tavoitteet
ja arvioimaan toteutunutta.
Se päättää sääntömuutok-
set, liittomaksun suuruuden,
hyväksyy tilinpäätökset ja
käsittelee jäsenten tekemät
aloitteet. Liiton hallitus to-
teuttaa edustajiston päätök-
set käytännössä. Liiton pu-
heenjohtajana toimii Martti
Alakoski.

Elbranschernas
fackförbund rf (Elförbundet)
grundades år 1955. Det är
ett fackförbund med 31 000
medlemmar. Förbundets
medlemmar arbetar i olika
elbranscher och likartade
yrken.

Förbundet förhandlar fram
kollektivavtal för fackar-
betare i olika elbranscher
som ingår som självständiga
medlemmar i förbundet, för-
bättrar arbetarskyddet och
arbetsförhållandena för de
anställda i branschen och
övervakar att dessa iakttas
på arbetsplatserna.

Förbundets största avtals-
branscher är energi-, data-
och nätverksteknologi-,
husteknik- och industribran-
schen. Totalt ingår Elförbun-
det 14 olika kollektivavtal.
Direktionerna, som består
av förbundets medlemmar,
planerar och övervakar den
branschvisa avtalsverksam-
heten och övrig intressebe-
vakning.

Omkring 1 700 förbunds-
medlemmar verkar som
förtroendevalda på sina ar-
betsplatser och i olika fört-
roendeuppdrag i mer än 150
fackavdelningar.

Förbundets centralbyrå
ligger i Tammerfors, och
därtill har förbundet region-
byråer i Helsingfors, Åbo,
Seinäjoki, St. Michel och
Uleåborg.

Förbundets medlemsavgift
år 2010 är 1,4 procent av
den beskattningsbara arbet-
sinkomsten. I avgiften ingår
arbetslöshetskassans andel
på 0,35 procent.

Elförbundet är medlem i
FFC, men förbundet samar-
betar också med Tjänste-
mannaunionen som hör till
Tjänstemannacentralorga-
nisationen STTK. På det in-
ternationella planet utövar
Elförbundet ett nära och in-
tensivt samarbete i synner-
het med de nordiska brödra-
förbunden.

Representantska-
pet är det högsta
beslutande
organet
Elförbundets representants-
kap väljs vart fjärde år. Rep-
resentantskapet består av
85 medlemmar under åren
2008-2012. Representants-
kapet väljer ordförande och
förbundssekreterare samt
förbundets styrelsemedlem-
mar och de olika branscher-
nas direktions- och utskotts-
medlemmar.

Representantskapet sam-
manträder årligen för att
ställa upp mål för förbundets
verksamhet och för att ut-
värdera de avslutade uppd-
ragen. Representantskapet
beslutar om stadgeändringar,
förbundsavgiftens storlek,
godkänner bokslutet och be-
handlar medlemmarnas förs-
lag. Förbundsstyrelsen verks-
täller representantskapets
beslut i praktiken. Martti
Alakoski är ordförande för
Elförbundet.

Edunvalvontaa jo yli 50 vuotta Intressebevakning i mer än 50 år



11SÄHKÖLIITON JÄSENEDUT 2010

ota talteen järjestöedut!
Vakuutusten keskittäminen Ifiin kannat-
taa. Järjestöasiakkaana saat vakuutus-
maksuistasi erityisen suuria Keskittäjä-
alennuksia. Mitä enemmän keskität, sitä
enemmän saat alennusta, jopa 15 %.

Keskittäjänä palkitsemme sinut vahin-
gottomista vuosista If Omavastuuedulla.
Etua kertyy 30 euroa vuodessa, aina 160
euroon saakka. Lisäksi saat If Turva-
kaupan tuotteita reilusti alennettuun
hintaan.

ryhmäsampo primus
Sähköliitto on neuvotellut sinulle Ifistä
kattavan henki- ja tapaturmavakuutuk-
sen markkinoiden edullisimpaan hintaan.
Nyt voit pienellä summalla turvata per-
heesi taloudellisen hyvinvoinnin.

Ryhmäsampo Primus on joustava va-
kuutus, joka räätälöidään oman per-
heesi tarpeisiin. Siksi et koskaan maksa
turhasta. Klikkaa osoitteeseen henkiva-
kuutuskuntoon.fi. Tarkasta turvatasosi ja
osta sinulle sopiva vakuutus. Ota henki-
vakuutus myös puolisollesi Sähköliiton
jäsenhintaan.

Turvan myöntää Ifin yhteistyökumppani
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

vakuutuksista nyt myös bonusta!
Ifin vakuutuksista kertyy myös S-ryhmän
Bonusta – jopa 5 %. Ilmoita osuus-
kaupan jäsennumerosi osoitteessa
if.fi. Lisätietoja Bonuksesta osoitteesta
www.s-kanava.fi

lisätietoja
Asiakaspalvelu
010 19 19 19

Korvauspalvelu
010 19 18 18

if.fi/sahkoliitto

Soittaminen 010 19 -alkuisiin numeroi-
himme maksaa kotimaan lankaverkosta
vain paikallisverkkomaksun ja matkapu-
helimesta oman operaattorin perimän
matkapuhelumaksun verran. Tarkat
hintatiedot löydät osoitteesta if.fi

Vakuutusetusi Ifissä

Ifin palvelunumerot – tallenna puhelimeesi!

Asiakaspalvelu: if.fi, 010 19 19 19

Vahinkoilmoitukset: if.fi, 010 19 18 18

Järjestöasiakas saa jo kolmella Keskittäjän vakuutuksella 10% alennusta vakuutusmaksuistaan;
alle 27-vuotiaalle riittää yksi. Keskittäjäasiakkaan alennus Ryhmäsampo Primuksesta on aina 6%.

10 %

12 %

14 %

15 %

nyt on aika laittaa kaikki
vakuutusasiat kerralla
kuntoon.
Soita 010 19 19 19 ja varaa aika
Oikea Turva -kartoitukseen.Varmiste-
taan yhdessä, ettei vakuutusturvassasi
ole päällekkäisyyksiä ja että saat kaikki
sinulle kuuluvat järjestöedut.
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Ole valpas,

ole jäsen.

www.sahkoliitto.fi
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toimitus toivottaa

Heta Häkkilä 3 v

Together we can do it.

Kiinteistötekniikkaa
ammattitaidolla

Vaihde 020 433 111
www.yit.fi

Hyvää Joulua
ja Onnellista

Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua
ja Onnellista

Uutta Vuotta!

RIKASTA
JOULUVALOA
JOKAISEEN

KOTIIN

F in npa r t t i a
ähkötukku
F in npa r t t i a
ähkötukku

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme
Siunattua ja Rauhallista Joulua sekä
Hyvää Uuta Vuotta
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TURUN
VALO JA VOIMA

OY

S1-RYHMÄN SÄHKÖURAKOITSIJA
Hiidenkatu 9, 20360 Turku, puh. 010 561 2900, fax 010 561 2901

Suomen monipuolisin energiantuottaja
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T E K S T I

H A N N U M A R T I N M Ä K I

K U V A T

M A R K K U K E M P P A I N E N

J A O S M O K O L U

!Joka toinen vuosi ta-
pahtuva Barentsin alueen
sähköliittolaisten konferens-
si järjestettiin tänä vuonna
Murmanskissa syyskuun lo-
pulla. Läsnä tilaisuudessa oli
kolme ruotsalaista sähköliit-
tolaista entisen puheenjoh-
tajansa kera, neljä norjalaista
sekä joukko venäläisiä poh-
joiskalottialueelta.

Sähköliitosta matkassa oli-
vat järjestöpäällikkö Reijo
Salmi Tampereelta, alueasia-
mies Markku Kemppainen
Oulusta sekä allekirjoittanut
sähköasentaja, edustajiston
varapuheenjohtaja Hannu
Martinmäki Raahesta.

Tapahtuman isäntämaa oli
lähettänyt pikkubussin ha-
kemaan kaikki pohjoismai-

set kokousedustajat Ivalosta,
joten ensimmäiset keskuste-
lut käytiin jo Murmanskiin
mennessä.

Ajankohtaiset asiat, kuten
työttömyys ja sähkönmyynti
sekä tulevaisuuden näkymät

olivat kuulumisissa päällim-
mäisenä. Jokainen maa kävi
kyseiset asiat omilta alueil-
taan läpi erilaisista näkö-
kohdistaan. Tässä kielien se-
kamelskassa olivat tulkit tosi
lujilla; milloin puhut ruotsia,
milloin venäjää, suomea tai
norjaa. Kysymykset tosiaan
poukkoilivat laidasta laitaan
ja kielestä toiseen.

Ruotsin Lappia ei
työttömyys vaivaa
Ehkä kaikkein parhaiten
työllisyys oli Ruotsin Lapin
puolella hanskassa. Alueelta
löytyisi töitä nyt myös suo-
malaisille talotekniikkapuo-
len asentajille, jos hallussa
on edes välttävä ruotsinkie-
len taito.

Ruotsalaiset konferenssiin
osallistujat kertoivat, että
muuan tukholmalaisyrittäjä
oli perustanut firman Kiiru-
naan. Työnhakijoita oli löy-
tynyt vain yksi koko laajalta
alueelta. Maan koko sähkö-

alan työttömyys oli tuolloin
neljän prosentin luokkaa.

Ruotsin Lappiin on hank-
keilla kaivoksia lähiaikoina,
jolloin ehkä suomalaisetkin
voivat hakeutua kyseisiin
töihin. Ruotsin ammattiliit-

to muuten kannattaa atomi-
voiman tekemistä, valtio au-
rinkoa ja tuulivoimaa.

Norjaan kaivataan
nuoria asentajia
Norjalaiset puolestaan olivat
hiljattain ottamassa käyt-
töön uutta kaivosta lähellä
Venäjän rajaa. Myös siellä oli
ongelmana, mistä saadaan
pätevää työvoimaa. Norjan
sähköasentajien työttömyys-
prosentti oli tuolloin kolme.

Henkilöstö myös ikääntyy.
Norjalaisten sähköasentaji-
en keski-ikä on 53 vuotta, ja
nuoria eivät sähköhommat
kuulemma kiinnosta.

Tietoliikenneväellä ei ol-
lut työttömyysongelmia, sillä
he ovat valtion virkailijoi-
ta. Suuret olivat tavoitteet
säästää sielläkin viiden vuo-
den aikana. Töitä oltiin ul-
koistamassa Intiaan saakka.
Suurempaa kysymystä edusti
Norjan valtion lainmuutos-
hanke, jolla pyritään heiken-
tämään ammattitaitovaati-
muksia asennuspuolella, jot-
ta ulkomaalaisilla asentajilla
olisi paremmat mahdollisuu-
det päästä Norjaan töihin.

Venäjällä
säästölinja
investoinneissa
Venäjällä ongelmat olivat sa-
mansuuntaisia, kuin naapu-
rimaissakin. Energian myyn-
ti oli pudonnut 10 prosenttia
ja tulot sen mukaisesti.

Leikkauksia sekä sähköstä
että lämmönjakelusta piti
tehdä, ja säästö esitettiin
otettavaksi joko palkasta tai
työvoiman vahvuudesta. Jos
leikkauksia ei tehdä, edessä
on lopputili tai työaikaa ly-
hennetään ammattiliitoilta
lupaa kyselemättä. Jos liitto
ei hoida asioita, erot liitosta
alkavat. Kuulostaa tutulta!

Huoltotöissä oli sielläkin
huono tilanne, sillä inves-
tointiruplia ei ollut. Uutta
teollisuusaluetta oltiin kui-
tenkin rakentamassa Gas-
promin kaasukentän ympä-
rille.

Yksi yhteinen ongelma
tuntui oleva jokaisella maal-
la: halpatyövoima ja sen
mukana tuoma rikollisuus,
työvoiman heikko ammatti-
taito, heikentyvä työturval-
lisuus ja kommunikointivai-
keudet.

Extremeä
Rajajoosepista
Murmanskiin
Matka oli yksi mielenkiin-
toisimmista, mitä olen teh-
nyt, ensimmäinen reissu
Venäjän rajojen sisään. Jos
haluaa extreme-reissun, niin
Rajajoosepista vaan Muur-
manskiin! Turvavyöt napaan
kiinni ja menoksi!

Ensimmäisten kilometrien
aikana venäläisen pikkubus-
sin pohja otti kosketuksia
uusittavaan tiehen, loput
250 kilometriä sitten men-
tiin kahtapuolta tietä suuria
ja vieläkin suurempia kuop-
pia väistellen ja välillä pen-
killä poukkoillen.

Nopeusrajoituskyltit tun-
tuivat olevan vain ohjeelli-
sia, samoin kuin kuoppava-
roituksetkin. Mutta summa
summarum: isäntä perillä oli
hoitanut kaiken mallikkaas-
ti ja ymmärtääkseni tosi ve-
näläiseen tyyliin. Ruokaa ja
juomaa oli riittävästi ja lau-
luakin illan aikana irtosi."

Barentsin alueen sähköammattilaiset koolla Murmanskissa

Yhteiset ongelmat
puhuttivat neljällä kielellä

Markku Kemppainen, Reijo Salmi ja Hannu Martinmäki tutustuivat
myös museojäänmurtaja Leniniin.

Rajajoosepissa Ruotsin sähköliiton entinen puheenjohtaja Stig Larsson kokeili seistä kahden valtakunnan alueella.

Kansainvälistä elekieltä hyödyn-
täneiden keskustelujen aikana
todettiin, että kokousedustajilla-
kin on tulevaisuudessa vaarana
sähköpuolen tavallisin ammat-
titauti, nivelien loppuminen
käsistä.
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SÄHKÖLIITON KURSSIT 2010

SÄHKÖLIITTO ALUEELLANI
Sähköliitto järjestää kaikille ammattiosastojen toimihenkilöille
ja luottamushenkilöille sekä kaikille muille asiasta kiinnostu-
neille kolme Sähköliitto alueellani -kurssia.

13.2. - 14.2.2010, Imatran kylpylä, Imatra
Hakuaika päättyy 29.1.2010

20.2. - 21.2.2010, Kaupunginhotelli, Tornio
Hakuaika päättyy 5.2.2010

16.10. - 17.10.2010, Sähköliiton koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy 1.10.2010

Tilaisuuksissa käsitellään:
• Jäsenhankintatyötä
• Ammattiosastojen roolia työhuonekuntien perustamisessa ja

luottamusmiesten valinnassa
• Sähköliiton ajankohtaisia asioita

Tule mukaan kehittämään Sähköliiton toimintaa
omalla alueellasi.

Tilaisuudet alkavat lauantaina klo 9.30 kahvittelulla
ja päättyvät sunnuntaina noin klo 13.00.

Kouluttajina tilaisuuksissa ovat järjestöpäällikkö
ja alueen alueasiamiehet.

Sähköliitto korvaa osanottajille majoituksen (2 hh), ohjelmaan
merkityt ruokailut, jaettavan materiaalin sekä matkakulut
julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käy-
tettäessä 0,23 €/km. Kulujen korvaaminen edellyttää täysipai-
noista osallistumista tilaisuuden molempiin päiviin.

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

TYÖSUOJELUN
PERUSKURSSI

1. 3. – 5.3.2010
Kiljavan opistolla, Nurmijärvellä

Kurssin tavoite
Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja niiden
merkitys sekä työsuojelutoiminnan organisaatiot ja opettaa
näihin liittyviä tietoja ja taitoja työsuojelutoiminnassa.

Avainsisältöjä ovat:
• työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet ja

merkitys ihmiselle
• työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeudet

ja velvollisuudet organisaatiossa, työsuojelun ennakko- ja
jälkivalvonta

• työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet
• toimialakohtaiset työsuojelusopimukset
• työn ja työympäristön kuormitustekijät
• työsuojelutoiminnan kehittäminen

Kurssin työtavat
Luentojen lisäksi käytetään yksilö- ja parityöskentelyä,
erilaisia ryhmätyöskentelyn muotoja ja harjoituksia.

Korvaukset
Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä
ateriakorvauksen (23,32 €/vrk) opistolle. Liitto maksaa kurssi-
maksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materiaali
sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai
omaa autoa käytettäessä 0,23 €/km.

Lähetä kurssihakemuslomake liittoon neljä viikkoa ennen
kurssin alkua osoitteella: Sähköliitto, Koulutusyksikkö, PL 747,
33101 Tampere.

YHTEISTOIMINTALAKI
TOIMIMAAN
10.3. - 12.3.2010,

Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Tavoite:
Saada yhteistoimintalain henki ja pykälät toteutumaan.
Oivaltaa yhteistoimintalain tärkeys henkilöstöpolitiikan ja
neuvottelujen kokonaisuudessa. Auttaa osapuolia etsimään
toimivia yhteistyön muotoja työelämän inhimillistämiseksi ja
kehittämiseksi. Osata käyttää uuden valvontalain mahdolli-
suudet hyödyksi.

Avainsisältöjä:
• Miksi yhteistoimintalaki on tärkeä?
• Pykälät ja lainhenki
• Muutostilanteet, paikallinen sopiminen ja

kehittämistoiminta
• Yhteistoiminnan järjestäminen käytännössä
• Uuden valvontalain hyväksikäyttö yhteistoiminnan

edistämisessä: onko uusista valvontaviranomaisista apua?

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

Ilmoittaudu mukaan kurssille viimeistään 1.3.2010 mennessä,
soittamalla koulutusyksikköön, puh. 03 252 0238
tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi.

U P / M I K A P E L T O N E N

!Kirjailija ja kouluttaja
Timo Lampikosken mieles-
tä jatkuva kiire on turhaa.
Hän toteaa tuoreessa kirjas-
saan ”Hidasta!”, että suoma-
laisten työntekijöiden kiire
työpaikoilla on lisääntynyt
jatkuvasti.

- EU-maissa tehtyjen tut-
kimusten mukaan suomalai-
set ovat maanosan kiireisin-
tä kansaa. Yli puolet vuoden
2006 työ- ja terveystutki-
mukseen vastanneista jou-
tui kiirehtimään saadakseen
työnsä tehdyksi.

Lampikoski itse on päät-
tänyt olla esimerkkinä ja
olla tekemättä ylitöitä. Työ-
vuoteen kuuluvat myös kun-
non lomat.

Helsingin Sanomien haas-
tattelussa hän kertoi salai-
suudekseen ”rennon rullauk-
sen”.

- Työ ja vapaa-aika ovat
hyvässä suhteessa ja kiire on
pantu aisoihin.

Touhuloukku
korvien välissä
Lampikosken mielestä suo-
malaiset luovat kiireensä
itse.

- Ensimmäinen syy siihen
on korviemme välinen tou-
huloukku. Tekemättömien
töiden taakka ei hellitä ko-
tonakaan, Lampikoski kir-
joittaa.

Vaikka kiire on joskus to-
dellista, luomme Lampikos-

ken mielestä usein kiireen
itse.

- Sisällämme toimivat ai-
karosvot aiheuttavat jatku-
van kiireen tunteen. Viivyt-
tely, täydellisyyden tavoitte-
lu tai liika kiltteys käynnis-
tävät noidankehän.

Lampikosken mukaan ih-
miset toivovat usein niksejä,
joilla touhuloukun puristusta
saisi hellitettyä.

- Nikseistä ja keinoista on
toki jonkin verran apua, hän
aloittaa.

- Mutta ilman oman aika-
suhteen pohtimista ja tarvit-
tavien muutosten tekemistä
omassa elämässä, niksit ei-
vät vie pitkälle. Se on sama
kuin panisi märkivän haavan
päälle laastarin. Laastari tuo
hetken helpotuksen, mutta
ei poista ongelmaa.

Viikosta puuttuu
20 tuntia
Lampikosken mukaan suo-
malaisilla työntekijöillä on
viikossa keskimäärin pari-
kymmentä tuntia liian vä-
hän aikaa.

- Joka päivä on puute kol-
mesta lisätunnista. Työnte-
kijä pyrkii korvaamaan tun-
tien puutteen nukkumalla
vähemmän ja liikkumalla
harvemmin.

Tämä on kirjoittajan mie-
lestä hölmöä.

Lampikoski kirjoittaa kah-
denlaisesta suomalaisesta ai-
kaongelmasta.

- Työlliset kärsivät aika-
köyhyydestä ja työttömät

aikayltäkylläisyydestä. Kun
yrityksissä lomautetaan tai
irtisanotaan työntekijöitä,
yrityksiin jääneillä kiire ja
kuormitus lisääntyvät. Toisil-
la taas kiire hellittää ainakin
siihen saakka, kun he saavat
uuden työpaikan.

Rauhoittumista
opittu pikkuhiljaa
Tekemisessä pitäisi Lampi-
kosken mielestä olla jokin
tolkku, järki ja kohtuulli-
suus. Viime vuosina homo
sapiensista on hänen mieles-
tään kehittynyt homo urgen-
tus, kiirehtivä ihminen.

- Levollisuus on jäänyt suo-
rittamisen jalkoihin.

Lampikoski kehottaa ra-
han perässä juoksevia ihmi-
siä painamaan välillä jarrua
työurallaan.

- Kyse ei ole aina rahasta
ja varallisuudesta, vaan omi-
en arvojen mukaisista va-
linnoista ja ajan ottamisesta
siihen, mitä pitää tärkeim-
pänä. Nykyisin yhä useampi
suomalainen pitää onneksi
sapattivuoden tai useita kuu-
kausia vuorotteluvapaata tai
lyhentää työaikaansa.

Vankina arjen
rutiineissa
Lampikoski ynnää kirjas-
saan, että jokaisella meistä
on käytettävissä viikossa 168
tuntia. Pohjoismaissa kulla-
kin on elämässään käytössä
keskimäärin 30 000 vuoro-
kautta.

- Aika on ihmisen luoma

sosiaalinen keksintö. Vasta
1600-luvulta lähtien on käy-
tetty minuutteja ja sekunte-
ja. Rannekello on vain 150
vuotta vanha keksintö.

Lampikosken mukaan tun-
ne siitä, että päivät ja kuu-
kaudet valuvat käsistä, on
todellinen, koska olemme
vankeina arjen rutiineissa.

Joku tykkää
kiireestä
Lampikosken mukaan kiire
ei kuitenkaan ole vain pa-
hasta. Osa työntekijöistä saa
siitä myös energiaa.

- Joillekin kiire on ihanne-
tila ja deadlinet sekä hekti-
syys mielekäs osa työtä.

Työterveyslaitoksen ja
Helsingin yliopiston tutki-
muksessa todetaan, että jat-
kuva stressi kaksinkertaistaa
riskin kuolla sydäntauteihin.

- Kiire ei kuitenkaan koho-
ta sydänkuolemien riskiä, jos
ihminen saa työssään arvos-
tusta, pääsee vaikuttamaan
työhönsä ja kokee sen mie-
lekkääksi.

Lampikosken mukaan
olennaista on, että ihminen
tuntee tekevänsä mielekkäi-
tä asioita ja ajan riittävän
tärkeimpiin asioihin.

- Kunhan kiire ei ole jatku-
vaa, voi välillä yhtyä erään
toimitusjohtajan teesiin:
”Kiire on kivaa!”."

Timo Lamminkoski: Hidas-
ta! Ajankäytön valinnat ar-
jessa ja työssä, PS-kustannus

Jatkuvaa kiirettä työssä kannattaisi hillitä

Rahan sijaan tulisi
miettiä omia arvoja
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Nimi:

Osoite:

Lähetä vastauksesi 8.1.2010 mennessä:
Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere.
Oikein vastanneiden kesken arvomme
Sähköliiton historiakirjan ja yllätyspalkinnon.

J O U L U R I S T I K K O
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K A T I I H A R A N T A /

T U R V A

!Auton esilämmittämi-
nen lisää ajomukavuutta ja
-turvallisuutta, vähentää
polttoaineen kulutusta ja
säästää auton akkua ja moot-
toria.

Eräs tehokkaimmista hii-
lidioksidin vähentämis-
keinoista on säännöllinen
moottorilämmittimen käyt-
tö. Esilämmittäminen vä-
hentää käynnistyksen aikai-
sia hiilimonoksidi-, hiilive-
ty- ja hiukkaspäästöjä jopa
30–50 prosenttia.

Lämmitetty moottori tuot-
taa ensimmäisten ajokilo-
metrien aikana murto-osan
päästöistä, kun verrataan
kylmänä käynnistetyn auton
päästöihin. Kylmänä käyn-

nistetty auto kuluttaa polt-
toainetta kaksi kertaa enem-
män kuin lämmitetty. Au-
ton lämmittäminen saattaa
säästää käynnistyskerroista
riippuen jopa yli 100 euroa
talvessa alentuneina poltto-
ainekustannuksina. Arviossa
on huomioitu auton lämmit-
tämiseen käytetyn sähkön
hinta.

Riittääkö
puoli tuntia?
Suositusten mukaan autoja
tulisi esilämmittää puoli tun-
tia, kun lämpötila laskee alle
+5 asteen.

- Kovallakin pakkasella
riippuen lämmittimen tyy-
pistä kaksi-kolme tuntia on
maksimiaika, sitä pidem-
pi lämmitys vain ylläpitää
saavutetun lämpötilan eikä
enää paranna kokonaistu-

losta, kertoo vakuutusyhtiö
Turvan ajoneuvokorvauksis-
ta vastaava päällikkö Olavi
Levón. Ylimääräinen läm-
mittäminen kuluttaa tur-
haan energiaa.

Lämmittimiä
moneen lähtöön
- Esilämmittämiskeinoja on
monia, Olavi Levón opastaa.

- Osa vaatii käyttäjältä en-
nakoivia toimenpiteitä, ku-
ten esimerkiksi ajoneuvon
kytkemisen verkkovirtaan
sekä ajastimen käyttöä.

Lohkolämmitin on yhtey-
dessä suoraan jäähdytysnes-

teeseen ja säteilylämmitin
kiinnitetään moottorin loh-
kon ulkopuolelle, josta esi-
lämmittää auton moottorin
tai moottoriöljyn. Sähköyh-
tiön mukaan lohkolämmitin
pienentää auton polttoai-
neen kulutusta 0,2–0,3 litraa
jokaisella käynnistyskerralla.
Käytännöllisesti katsoen jo-
kaiseen Suomen teillä liik-
kuvaan autoon löytyy moot-
torikohtainen lohkolämmi-
tin.

Polttoainekäyttöinen li-
sälämmitin sopii käytettä-
viksi paikoissa, joissa ei ole
käytettävissä ulkoista ener-

gialähdettä. Laite ottaa vir-
taa akusta ja lämmitysajaksi
riittää pikkupakkasilla jopa
muutama minuutti.

- Näitä lämmittimiä kut-
sutaan puhekielessä yhden
tunnetun laitevalmistajan
mukaan Webastoksi, Levón
sanoo. Useissa diesel-autois-
sa on vakiovarusteena polt-
toainekäyttöinen lisälämmi-
tin, joka toimii vasta auton
käynnistyksen jälkeen. Näi-
hin kuuluu tai saa lisävarus-
teena ohjelmointilaitteen,
jolla esilämmitys voidaan
ohjelmoida.

Lämmitys parantaa
ajomukavuutta
Sähkökäyttöisten moottori-
lämmittimien yhteydessä au-
ton sisätilaa voidaan lämmit-
tää erillisellä lämmittimellä,
joka asennetaan etupenkin

matkustajan jalkatilaan.
Auton sisätilaa lämmittävät
laitteet ovat viime vuosina
pienentyneet merkittävästi.
Uusimmilla laitteilla voi olla
nykyisin jopa viiden vuoden
takuu.

- Jo muutaman kympin
investoinnilla ajomukavuus
kasvaa huomattavasti, muis-
tuttaa Levón.

Enää ei tarvitse pakkasessa
käydä säätämässä lämpötol-
pan ajastimia. Markkinoille
on tullut uusia termotolppia.
Ne säätyvät ulkolämpötilan
mukaan ja asetukset voi sää-
tää vaikka omasta rappukäy-
tävästä. Asetukset voi hoitaa
myös vaikka kotoa tai työ-
paikalta tietokoneella.

Säästä luontoa, autoasi ja
rahaa. Lämmitä autosi ennen
käynnistystä. "

Auto kannattaa
esilämmittää

Ulkoilman lämpötila sopiva lämmitysaika
lohkolämmitin säteilylämmitin

+5 ... - 5 °C ½ tuntia 1 tunti
-5 ... -10 °C 1 tunti 2 tuntia
-10... -20 °C 2 tuntia 3 tuntia

Varsinkin Lapissa auton esilämmitys maksaa vaivan.
Ylläs Saagan parkkipaikalla webastot hurisevat tänäänkin,
vaikka Etelä-Suomessa sataisi vettä.


