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Yhteinen tavoite
syntyy yksittäisistä teoista
!Kuluvan vuoden kevättalven edistymistä seurataan Sähköliiton jäsenten parissa hy-
vin erilaisissa tunnelmissa.

Kymmenesosa liiton jäsenistä on työttömänä. He odottavat malttamattomina merkkejä
talouden elpymisestä ja sen mukanaan tuomia parempia työllistymismahdollisuuksia. Kau-
anko tämä vielä jatkuu ennen kuin töitä löytyy? Työllistynkö entiseen ammattiini ja jos
niin millä ehdoilla? Vain täytyykö vaihtaa ammattia tai paikkakuntaa?

Millään muulla työelämän asialla ei – luonnollisestikaan – ole heille tällä hetkellä suur-
takaan merkitystä.

Valtaosa liiton jäsenistä käy kuitenkin entiseen tapaan töissä. Heil-
le yksi kevään merkeistä on käynnissä olevien TES-neuvottelujen
seuraaminen. Murtuuko EK:n palkka-ankkuri myös sähköalalla? Pa-
ranevatko vai heikkenevätkö työn tekemisen ehdot? Lisääntyykö
paikallinen sopiminen?

Kun mukaan laitetaan vielä taloussuhdanteet ja eläkekeskustelu,
löytyy myös töissä olevien elämästä paljon epävarmuutta aiheuttavia
tekijöitä.

Liitto tekee parhaansa vastatakseen näihin jäseniä askarruttaviin
kysymyksiin. Sähköalojen työttömyyskassa on selvinnyt hyvin työn-
täyteisestä talvesta. Eri alojen neuvottelukunnat ja liiton neuvotte-
lijat pyrkivät työehtosopimusneuvotteluissa niin hyvään lopputulok-
seen kuin suinkin mahdollista.

Jälleen kuitenkin nähdään, että liiton vahvuus perustuu sen jäsen-
ten vahvuuteen. Jokaisen on oltava valmis tekemään oma osuutensa yhteisen tulevaisuu-
den rakentamisesta. Kuinka hyvin nykyiset työehdot ovat minun kohdallani toteutuneet?
Onko minun työpaikallani sähköalan ammattilaisia, jotka eivät kuulu liittoon?

Menestymisen eväät ovat monesti yksinkertaisia: huolehdin itsestäni ja eduistani ja yri-
tän saada myös muut tekemään samoin.

Yhdessä toimimalla on helpompi rakentaa parempaa tulevaisuutta.

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

Enskilda handlingar
leder till gemensamt mål
!Elförbundets medlemmar följer med vårvinterns framfart i varierande sinnesstäm-
ningar.

En tiondel av förbundets medlemmar är arbetslösa. De väntar otåligt på tecken på att
ekonomin ska återhämta sig och föra med sig bättre sysselsättningsmöjligheter. Hur länge
ska detta ännu fortsätta innan det finns jobb? Får jag jobb i mitt tidigare yrke och, i så fall,
på vilka villkor? Eller måste jag byta yrke eller hemort?

Ingenting annat som gäller arbetslivet är naturligtvis särskilt viktigt för dem i det här
skedet.

Men ändå har största delen av förbundets medlemmar jobb som
tidigare. Ett vårtecken för dem är de pågående kollektivavtalsförhan-
dlingarna. Bryts EK:s löneankare också i elbranschen? Förbättras eller
försämras randvillkoren? Ökar antalet lokala avtal?

När man ytterligare beaktar de ekonomiska konjunkturerna och
pensionsdiskussionerna finns det många faktorer som förmedlar osä-
kerhet också för de som har ett jobb.

Förbundet gör sitt bästa för att svara på alla frågor som bekymrar
medlemmarna. Elbranschernas arbetslöshetskassa har klarat sig bra
under denna jobbiga vinter. Olika branschers förhandlingsdelegatio-
ner och förbundets förhandlare strävar efter ett så bra resultat som
möjligt i kollektivavtalsförhandlingarna.

Men återigen får vi se att förbundets styrka bygger på medlemmar-
nas styrka. Var och en ska vara beredd att ta ansvar för sin beskärda

del när vi skapar vår gemensamma framtid. Hur väl har de nuvarande arbetsvillkoren gen-
omförts i mitt fall? Finns det yrkesfolk i elbranschen på min arbetsplats som ännu inte hör
till förbundet?

Framgångsfaktorerna är ofta mycket enkla: jag tar hand om mig själv och mina förmåner
och försöker få andra att göra lika.

Tillsammans är det lättare att skapa sig en bättre framtid.

J U K K A P Ä Ä K K Ö N E N / S A S K

!Adidas, Nike, Puma ja viisi muu-
ta tunnettua urheilubrändiä kertoivat
merkkiyhtiöiden suorituksia alan eet-
tisyyden parantamisessa vertailevan
Play Fair -verkoston kyselyssä, miten ne
ovat ryhtyneet kohentamaan tuotanto-
ketjunsa työoloja ja raivaamaan eetti-
syyden tiellä olevia esteitä. Vastausten
perusteella tutkijat antoivat yhtiöille
erivärisiä rintanappeja siitä riippuen,
miten ne olivat ottaneet onkeensa ai-
empien raporttien suositukset.

Edistyksestä kertovia vihreitä nappeja
keräsi eniten Adidas ja vähiten eli ei
yhtään Mizuno. Heikoimmin vertailus-
sa pärjännyt Mizuno sai yhtä lukuun ot-
tamatta kaikista vastauskohdista punai-
sen napin, joka kertoo yhtiön kieltäyty-
neen toteuttamasta Play Fair -verkoston
suosituksia.

Yksikään yhtiö ei selvinnyt vertailus-
ta ilman punaisia nappeja. Eniten nii-
tä kertyi suosituksista, joiden mukaan
yhtiöiden olisi pitänyt sitoutua elämi-
seen riittävän palkan maksamiseen tuo-
tantoketjussa. Useimmat yhtiöt eivät
myöskään olleet valmiita vaatimaan so-
pimusvalmistajiltaan, että niiden pitää
sallia ammattiliiton pääsy tehtaalle.

Vastanneista yhtiöistä Adidas on ollut
pitkään Suomen Palloliiton yhteistyö-
kumppani. Vertailun heikoimmin pär-
jännyt yhtiö Mizuno oli Helsingissä
2005 järjestettyjen yleisurheilun MM-
kisojen pääsponsoreita. Suomen Van-
couverin-olympiajoukkueen varustajiin
kuuluva Asics puolestaan sai ainoana
kyselystä pelkkää harmaata. Harmaa
nappi kertoo, että yhtiö ei vastannut
kysymyksiin lainkaan tai ei ole vielä
ratkaissut kantaansa.

Play Fair verkoston kysely perustui Pe-
kingin kesäolympialaisten alla keväällä
2008 julkaistuun laajaan tutkimusra-
porttiin, jonka otsikkona oli "Clearing
the Hurdles" - esteiden ylitys. Raport-
ti paljasti hikipajaolosuhteiden ja näl-
käpalkkojen olevan edelleen yleinen
käytäntö urheiluvaatteita ja -välineitä
valmistavassa teollisuudessa, vaikka joi-
takin edistysaskeleita olikin näkyvissä.

Raportti luetteli neljä tärkeintä estet-
tä, jotka urheiluyhtiöiden on pystyttävä
ylittämään tehdäkseen omasta tuotan-
nostaan eettisesti kelvollista: työnte-
kijöiden järjestäytymis- ja neuvottelu-
oikeuden rajoitukset, järjestelmällinen
ja laaja pätkä- ja vuokratyön käyttö,
yht’äkkiset tuotannon siirrot ja tehtai-
den sulkemiset sekä nälkäpalkat.

Play Fair -verkoston ja tutkimusrapor-
tin takana ovat ay-liikkeen maailman-
järjestöt. Suomesta mukana ovat kaikki
kolme ammatillista keskusjärjestöä"

Kestääkö Adidas päivänvaloa?

estä kertovia v
Ad d

kd k k

Vastanneista yhhtiöistä Adidyh
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!Sähköisten alojen
ammattilaiset kokoontuvat
rennoissa merkeissä VOLT-
TI-treffeille elokuun viimei-
senä viikonloppuna.

Hyvinkään Sveitsissä 28.-
29.8. pidettävä jäsentapah-
tuma korvaa perinteiset lii-
ton kesä- ja talvipäivät sekä
Osastot yhdessä -tapahtu-
man. Alueen ammattiosas-
tot järjestävät VOLTTI-
viikonlopun liiton järjestö-
osaston tuella.

Nimikilpailun tuloksena
tapahtumalle löytyi sopiva
nimi. Liki 30 ehdotuksesta
peräti viisi oli läheistä sukua
Voltille. Pelkkää VOLTTIa
ehdotti Riitta Lemberg So-
merniemeltä. Kesä-, kevät-,
syys- ja talvivolttia tarjo-

si Jouko Lehto Turusta.
VOLTTI-lähtöjä ehdotti
Erkki Poikolainen Jyväsky-
lästä. Voltti-päiviä ehdotti-
vat puolestaan Usko Suo-
minen Naantalista ja Kari
Kuusjärvi Lohjalta.

Yllätyspalkinnot on jo
postitettu nimikilpailun
voittajille, ja voittajat saa-
vat noutaa myös tapahtu-
maviikonlopun illalliskortit
lauantaina paikan päällä
kurssisihteeri Tiina Mäkky-
lältä.

Hyviä nimiehdotuksia oli
toki useita muitakin. Tar-
jontaa oli kuivan asiallisis-
ta ratkiriemukkaaseen asti,
Sähköalojen jäsenpäivistä
Sähkärien läträyspäiviin.
Tuntemattoman lähettäjän
nimiehdotus “Keijon keljut
päivät” herätti raadissa eri-
tyistä mielenkiintoa, mutta

todettiin kuitenkin liian si-
säänpäin lämpiäväksi. Ar-
vatenkin ehdotuksella vii-
tattiin liiton vaudikkaaseen
sektoripäällikköön Keijo
Rimmistöön.

Osastot
mukana talkoissa
Liiton järjestöosaston tuella
alueen ammattiosastot puu-
haavat jäsenpäiviä jo täyttä
häkää. Talkoissa ovat muka-
na osastot 013, 100 ja 182.

VOLTTI-treffit tulee ole-
maan nuorekas toiminnal-
linen jäsentapahtuma, joka
toteutetaan vähintään joka
toinen vuosi. Luvassa on
leikkimielisiä tapahtumia ja
rentoa yhdessäoloa. Tosis-
saan kilpaillaan vain liiton
sökömestaruudesta.

Viikonlopun hilpeiden
kilpailujen ja toimintapajo-
jen lisäksi sähköliittolaisille
järjestetään ajankohtainen
teemaseminaari. Luvassa on
mukavaa toimintaa myös
koko perheelle."

Lisää Voltista takasivulla.

Jäsenpäivistä VOLTTI-treffit

Nähdäänkö Seinäjoen kesäpäi-
villä debytoinut joutsenbaletti
myös VOLTTI-illallisilla, on vielä
arvoitus.

P A A V O H O L I

!Sähkötekniset työn-
antajat ry (STTA) on Säh-
köliiton uusi neuvotteluosa-
puoli talotekniikka-alalla.

Viime syksystä asti vireillä
ollut muutos varmistui 9.2.,
kun STTA päätti, että Tie-
to- ja tekniikka-alojen työn-
antajaliitto TIKLI ry ei pääse
mukaan tuleviin neuvotte-
luihin.

Huhtikuun loppuun asti
voimassa oleva TES jää
TIKLI:n viimeiseksi talotek-
niikka-alan sähköasennus-
toimialan työehtosopimuk-
seksi. Samalla katkeaa yli 50
vuotta kestänyt ”sinisen kir-
jan” kausi Sähköliiton histo-
riassa.

Yhtenäisyyttä
sähköasennusalalle
Sähköliitto toivoo muutok-
sen tuovan alalle sekä lisää
yhtenäisyyttä että entistäkin
paremmin toimivan työehto-
sopimuksen.

- Sähkötoimialan kannalta

on hyvä, että työnantajapuo-
len kaupallinen edunvalvon-
ta, jota harjoittaa Sähkö- ja
teleurakoitsijaliitto STUL ry,
on nyt lähellä STTA:n aloit-
tamaa sopimustoimintaa,
Sähköliiton sektoripäällikkö
Keijo Rimmistö arvioi.

STTA:han oli helmikuun
alkuun mennessä liittynyt
125 alan yritystä, joiden pal-
veluksessa on 4 100 sähkö-
asentajaa. Työehtosopimuk-
sen yleissitovuuden takaami-
seksi pitäisi STTA:n jäsen-
yritysten työntekijämäärän
olla vähintään puolet alalla
työskentelevistä asentajista
eli noin 4 500.

Viimeisimpien tietojen
mukaan STTA:ssa on jäsene-
nä jo yli 130 yritystä, joiden
palveluksessa on lähes 4 200
asentajaa.

- Olisi erittäin toivottavaa
ettei tulevan sopimuksen
yleissitovuutta tarvitsisi enää
turvata hankalilla liitännäis-
sopimuksilla vaan se syntyisi
luonnollisella tavalla eli yri-
tysten järjestäytymisen kaut-
ta, Rimmistö toivoo.

Sähköliitolla
entiset
sopimustavoitteet
Lukemattomat talotekniik-
ka-alan työehtosopimus-
neuvottelut käynyt sekto-
ripäällikkö Keijo Rimmis-
tö odottaa STTA:n kanssa
18.2.2010 alkavia neuvotte-
luja rauhallisena.

- Sähköliitto on hyvin jär-
jestäytynyt ja vahva liitto.
Me voimme ja uskallamme
neuvotella kenen kanssa hy-
vänsä. Emme pelkää STTA:n
esityksiä vaan odotamme
jopa parempaa tulevaisuut-
ta. Talotekniikka-alan joh-
tokunta on antanut neuvot-
telukunnalle esityksensä ja
siltä pohjalta mennään neu-
vottelupöytään, Rimmistö
kertoo.

Rimmistön mukaan
STTA:n kanssa tehtävän
sopimuksen pitäisi olla uusi
alku monille asioille, jotka
TIKLI:n kanssa jäivät hoita-
matta:

- Osapuolet neuvottelevat
ja hyväksyvät työehtosopi-

muksen aina yhteisesti. Mo-
lempien osapuolten on siten
myös valvottava sen toteu-
tumista työpaikoilla. Siksi
edellytämme uudelta järjes-
töltä muun muassa aiempaa
parempaa sitoutumista syn-
tyvän työehtosopimuksen
valvontaan.

”Sininen kirja”
jää historiaan
TIKLI:n poistumisen myötä
katkeaa samalla yli 50 vuot-
ta kestänyt yhtenäinen so-
pimusjakso Sähköliiton his-
toriassa. TIKLI ry nimittäin
peri sopimusoikeutensa Säh-
kötyönantajain Liitto ry:ltä,
joka perustettiin jo vuonna
1912, viisi vuotta lyhytikäi-

sen Sähkötyöntekijäin liiton
perustamisen jälkeen.

Ennen nykyisen Sähkölii-
ton perustamista solmittiin
rakennusalan sähköasentaji-
en sopimukset joko Raken-
nusliiton tai Metalliliiton
kanssa. Vasta 5.2.1959 neu-
votteli neljä vuotta aiemmin
perustettu Sähköliitto (sil-
loin SSTL) ensimmäisenä
allekirjoittajana rakennus-
alan sähkömiesten työehto-
sopimuksen, joka on siis jat-
kunut ”sinisen kirjan” muo-
dossa näihin päiviin saakka.

STTA on uusi järjestö,
joka ei ole edes työnantaji-
en keskusjärjestön, Elinkei-
noelämän keskusliitto EK:n
jäsen. STTA:n kanssa neu-

voteltava sopimus tulee siis
olemaan aivan uusi sopimus.
Jos sitä ei saada neuvoteltua
30.4.2010 mennessä, jolloin
vanha sopimus päättyy, ei
alalla ole enää työrauhavel-
voitetta. Vanhan sopimuk-
sen määräykset ovat silti voi-
massa kunnes uusi sopimus
on allekirjoitettu.

Sähköasennusalalla on
siten alkamassa aivan uusi
aikakausi, vaikka uudenkin
sopimuskirjan kannen väri
olisi sininen kuten tähän
saakka. "

Lisää neuvotteluista ja
liiton sopimustavoitteista
sivulla 8.

TIKLI syrjään, STTA tilalle

Sähköasennusalan
työnantajajärjestö vaihtuu

T E K S T I

E N E R G I AT E O L L I S U U S R Y

K U V A P A A V O H O L I

!Juuri valmistuneiden
Energiateollisuus ry:n (ET)
vuoden ensimmäisen kuu-
kauden sähkön kulutustilas-
tojen mukaan tammikuussa
sähköä kului enemmän
kuin koskaan aiemmin yh-
den kuukauden aikana - 9,2
TWh.

Kulutushuipun aikana
(28.1. klo 9-10) sähköä
hankittiin 14 456 MW te-
holla, mikä on Naukkarisen
mukaan paljon korkeam-
pi kuin kantaverkkoyhtiö
Fingrid, Energiamarkkina-
virasto ja ET ennakkoon
tälle talvelle odottivat.
Kulutushuipun aikana säh-
köä tuotiin lähes 3000 MW
teholla eli peräti viidennes
hankinnastamme oli tuon-
nin varassa. "

ET:n toimitusjohtaja Juha Naukkarinen Turussa:

Sähkön käytössä kaikkien
aikojen kuukausiennätys
– kehitys vahvistaa näkemystä
uuden kapasiteetin tarpeesta
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!Ylöjärveläinen säh-
köasentaja Petri Haanpää,
44, sai käteensä lomautus-
ilmoituksen viime kesänä.
Hän oli ollut saman työnan-
tajan palveluksessa vuodesta
1986 lähtien ja työuran ai-
kana oli ollut vain muutama
lyhyt lomautusjakso.

Haanpää kertoo, että hän
ounasteli jo ennen kesää,
että lomautus oli tulossa ja
ryhtyi tarmokkaasti hake-
maan vaihtoehtoja, mitä lo-
mautusaikana voisi tehdä.

- Kyselin nimenomaan eri-
laisia koulutusmahdollisuuk-
sia TE-keskuksesta, koska
haaveenani on oman yrityk-
sen perustaminen. Sieltä eh-
dotettiin työllistymisohjel-
maa, Haanpää kertoo.

Aluksi
kartoitusjakso
Haanpää pyysi TE-keskuk-
selta työllistymisohjelman
laatimista ja pääsi näin muu-
tosturvan piiriin. TE-keskus
laati työllistymisohjelman ja
kun myös muut lisän saami-
sen ehdot täyttyivät, maksaa
työttömyyskassa koulutuk-
sessa olevalle Haanpäälle
200 päivää muutosturvan
ansio-osalla korotettua päi-

värahaa. Se on korkein kou-
lutuksesta maksettava etuus.
Lisäksi koulutuksen ajalta
maksetaan ylläpitokorvausta
9 € päivässä.

- Olin syksyllä kuukauden
mittaisella muutosturvan
kartoitusjaksolla Tampereen
Aikuiskoulutuskeskuksessa,
jossa nyt suoritan Kiinteis-

töjen sähkötekniset tietojär-
jestelmät -tutkintoa. Se on
sähköasentajan ammattitut-
kinnon osatutkinto jo aikai-
semmin sähköasentajiksi tai
vastaaviksi valmistuneille,
Haanpää kertoo.

Kuukauden kartoitusjakso
sisälsi muun muassa koulu-
tusvalmiuksien selvittämis-

tä, henkisen puolen ja työn-
haun valmennusta sekä työ-
elämään valmentautumista.

- Porukkaa oli monilta eri
aloilta ja tuntui todella mie-
lenkiintoiselta ja antoisalta
lähteä opiskelemaan 25 työ-
vuoden jälkeen.

Mielessä
oma yritys
Tammikuussa alkaneesta var-
sinaisesta opiskelusta Haan-
pää tuumii, että on erityisen
mukavaa olla taas arkipäivän
rytmissä mukana: koulutus
alkaa aamukahdeksalta ja
päättyy kello 15.

- Ja onhan tämä nyt paljon
järkevämpää kuin möllöttää
vain kotona, Haanpää heh-
kuttaa.

Tyytyväinen mies toteaa,
että mitä enemmän tekee,
sitä enemmän saa.

- Yhtään ei ole ollut ras-
kasta ja mitä paremmin kai-
ken teen, sitä enemmän saan
hyötyä itselleni ja osaan sit-
ten käytännössä koulutuksen
jälkeen toimia itsenäisesti ja
oikein.

Marraskuussa Haanpää
suoritti sähköturvallisuus-
tutkinto ST2:n ja haki päte-
vyystodistusta Seti:stä, joka
myöntää hakemuksesta säh-
köturvallisuuslain mukaisia
pätevyyksiä. Todistus anne-
taan henkilölle, joka täyttää
pätevyysvaatimukset, joita
ovat koulutus ja riittävän ja
monipuolinen työkokemus
sähköalalta.

- Pätevyystodistus antaa
minulle oikeudet toimia säh-
kötöiden johtajan ja käytön
johtajan tehtävissä enintään
1kV vaihtojännitteisten säh-
kölaitteistojen sähkötöissä.
Nyt meneillään olevan kou-
lutuksen lisäksi nämä oikeu-
det ovat välttämättömät, jos
haluaa laittaa vaikka oman
yrityksen pystyyn, Haanpää
iloitsee.

Petri Haanpää tyytyväisenä koulutuksessa

Työttömänä kannattaa opiskella

!Uusi työttömyysturvalaki astui voi-
maan 1.1.2010. Entinen koulutuspäivära-
ha poistui kokonaan ja koulutustuen tilalle
tuli työttömyysetuus.

Koulutus on nyt osa työllistämistä edistä-
viä palveluita. TE-keskus voi ohjata työn-
hakijan työllistymistä edistäviin palvelui-
hin, ja niihin osallistuvalle maksetaan sitä
työttömyysetuutta, jota hän saisi työttömä-
nä ollessaan. Maksetut päivät kerryttävät
500 päivän rekisteriä.

Työllistymistä
edistäviä
palveluita ovat:
• työvoimapoliittinen aikuiskoulutus
• omaehtoinen opiskelu
• työkokeilu, työelämävalmennus ja

työharjoittelu
• työ- ja koulutuskokeilu
• maahanmuuttajan kotouttamis-

toimenpiteet, jotka on rinnastettu
1 tai 3 kohdan palveluun

• kuntouttava työtoiminta

Huomattavaa kuitenkin on, että ne, jotka
ovat aloittaneet työvoimakoulutuksensa
ennen tammikuun 1. päivää, saavat koulu-
tustukea entiseen tapaan opiskelunsa lop-
puun asti. Nämä koulutustukipäivät eivät
kerrytä 500 päivän rekisteriä.

Etuustasoja on kolme:
• ansiopäiväraha
• korotettuna maksettu ansiopäiväraha
• muutosturvan ansio-osalla korotettu

päiväraha

Koulutuksessa olevilla on mahdollisuus saa-
da muutosturvan ansio-osalla korotettua
päivärahaa, joka maksetaan korkeimpana
työttömyysetuutena.

Työttömyyskassa maksaa korkeimman
etuuden niille jäsenilleen, joille työvoima-
toimisto on laatinut työllistymisohjelman
ja muut lisän saamisen ehdot täyttyvät.

Työvoimatoimisto laatii työllistymisoh-
jelman työnhakijan kanssa viipymättä, kun
työntekijä sitä pyytää.

Pyyntö on esitettävä 30 päivän kuluessa
työsuhteen päättymisestä."

Työllistymistä
edistävät palvelut

25 vuotta töitä paiskinut Haanpää on erittäin tyytyväinen päästyään opiskelemaan uutta ja päivittämään nykyisiä tietojaan.
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Opiskelijat myös
opettajia toisilleen
Samalla kurssilla Haanpään
kanssa opiskelee 11 muu-
ta sähköasentajaa. Täyden-
nyskoulutus kestää heinä-
kuuhun ja antaa valmiudet
kiinteistöjen sähköteknisiin
tietojärjestelmiin.

Koulutuksen tavoitteena
on, että henkilö suoriutuu
sähköteknisten tietojärjes-
telmien työsuunnitelmista ja
asennuksista sekä osaa suo-
rittaa kaapeloinnit, laittei-
den vikojen paikallistamisen
ja korjauksen sekä käyttöön-
ottoon liittyvät koestukset ja
käytönopastuksen.

- Ikähaitari tällä kurssil-
la on parikymppisistä yli
50-vuotisiin ja kaikilla on
erilaiset taustat. Monenlai-
sen kokemuksen ansiosta
voimme opettaa toinen toi-
siamme näillä koulutuksen
eri osa-alueilla, kun yksi osaa
yhtä ja toinen toista, Haan-
pää myhäilee.

Tutkintoon kuuluu myös
turvallisuuskoulutusta: työ-
turvallisuus, EA1, tulityö ja
SFS6002.

- Nämä pitäisi olla kaikilla
ajan tasalla, jotka sähkötöitä
tekevät. Kortit ovat voimas-
sa viisi vuotta kerrallaan ja
koko ajan tulee uutta tietoa.
Jos vain kerran viidessä vuo-
dessa tulee tietoihin päivi-
tystä, se on mielestäni aivan
liian harvoin, Haanpää kriti-
soi.

Hän kertoo, että on nyt
saanut syvällistä ja monipuo-
lista opetusta kyseisiin asioi-
hin.

- Jos vertaa karkeasti työn-

antajan antamaan koulutuk-
seen, joka oli noin neljä tun-
tia, niin täällä samoja asioita
käsitellään viisi päivää.

Kaikki muuttuu
– tietojen päivitys
tarpeen
Koulutustarvetta Haanpääl-
lä oli mielestään jo töissä
ollessaan, koska uutta tietoa
tulee kaiken aikaa lisää. Nyt
meneillään oleva koulutus
rakentuu useasta eri koko-
naisuudesta ja antaa uusinta
tietoa roppakaupalla.

- Koulutuksen sisältöalu-
eita ovat yleiskaapelointi-,
antenni-, paloilmoitin-, ri-
kosilmoitin-, kiinteistöau-
tomaatio-, videovalvonta-,
kulunvalvonta- ja palvelu-
kutsujärjestelmät. Osa-alu-
eista pitää sitten valita kol-

me ja tehdä niistä näyttötyö,
Haanpää kertoo.

Näyttötyö koostuu ensin
kirjallisesta osasta ja sitten
näyttöosasta, jota valvovat ja
jonka hyväksyvät kouluttaja,
työntekijäpuolen ja työnan-
tajapuolen edustajat.

- Myös työharjoittelus-
sa voi antaa näytön, mutta
tämän hetkisen taantuman
aikana työharjoittelupaikka
voi olla kiven alla, Haanpää
tuumii.

Talous ei kaadu
opiskeluun
Perheellisenä miehenä
Haanpää on mielissään myös
siitä, etteivät tulot ole kovas-
ti pudonneet.

- Kassa maksaa minulle
200 päivää muutosturvan an-
sio-osalla korotettua päivära-
haa. Tulot ovat aika lähellä
sitä, mitä töissä ollessani sain
käteen.

Hän kertoo juuri käyneen-
sä viemässä työnantajalle ir-
tisanomispaperin, kun 200
lomautuspäivää täyttyi.

- Nyt saan työnantajalta
neljän kuukauden irtisano-
misajan palkkaa vastaavan
korvauksen ja sitten työt-
tömyyskassa jatkaa etuuden
maksamista. Muutosturva-
päivien määrä siis riittää hy-
vin koko koulutuksen ajalle
ja taloudellinen tilanne on
turvattu, Haanpää kertoo.

Lisää infoa
työttömille
Opiskelun lisäksi Haanpää
vaikuttaa Sähköliiton vies-
tintävaliokunnassa ja on
usein tuonut mitä tuoreimpia
ideoita valiokunnan kokouk-
siin. Hän toivookin – kun on
nyt itse näitä koulutusasioita
pyöritellyt – että liitto voisi
entistä enemmän antaa jä-

senilleen täsmätietoa koulu-
tusmahdollisuuksista, jos lo-
mautus tai työttömyys osuu
kohdalle.

- Esimerkiksi liiton koti-
sivuilla voisi olla linkkejä
eri kouluihin ja niiden tar-
joamiin kursseihin, Haanpää
ehdottaa.

Hän lisää, että hyvää pal-
velua olisi myös se, jos lo-
mautetuille ja työttömille
jäsenille lähetettäisiin liitos-
ta jonkinlainen tietopaketti,
josta selviäisi, mitä kaikkia
mahdollisuuksia ylipäätään
on olemassa, jos jää työttö-
mäksi.

Kymmenen
pistettä koululle,
TE-keskukselle ja
työttömyyskassalle
Tampereen Aikuiskoulutus-
keskus saa Haanpäältä va-
rauksettoman kiitoksen.

- Oppimisympäristö on
loistava, samoin kaikki sys-
teemit täällä. Olen saanut
hyvää ja asiantuntevaa ope-
tusta, ja kouluttajat ja opis-
kelukaverit ovat tosi muka-
via, Haanpää kehuu.

Hän haluaakin antaa kai-
kille lomautus- tai työt-
tömyysuhan alla oleville
neuvon, että pitää olla itse
aktiivinen ja lähteä heti ha-
kemaan tietoa kaikista mah-
dollisuuksista.

- Tieto ei lankea kuin Ma-
nulle illallinen, vaan pitää
itse ottaa asioista selvää. TE-
keskuksesta saa asiantunte-
vaa opastusta ja sinne kan-
nattaa ottaa yhteyttä heti,
jos on vähänkin vihiä työttö-
myydestä. Myös työttömyys-
kassa auttaa ja selvittää hy-
vin asioita, Haanpää opastaa.

Hän painottaa, että kou-
lutus työttömyysaikana on
erinomainen vaihtoehto.

- Nyt kun valtiovaltakin
on lähtenyt hyvin tukemaan
koulutusta, kannattaa lähteä
mukaan, Haanpää kehot-
taa."

Sähköliittolaiset Sami Koivisto, Petri Haanpää ja Markku Ahola ovat yhtä mieltä siitä,
että opiskelu kannattaa aina.

- Hakemuksia tähän koulutukseen tuli 40, mikä on tuplasti
enemmän kuin vuosi sitten. Opiskelu kiinnostaa selkeästi
enemmän kuin aikaisemmin, kouluttaja Rami Salonen kertoo.

!Kiinteistöjen sähkö-
tekniset tietojärjestelmät
-opiskeluryhmän vastuu-
kouluttajana Tampereen
Aikuiskoulutuskeskuksessa
toimii Rami Salonen, joka
on ollut talon palveluksessa
vuodesta 1997 ja kiinteistö-
jen sähkötekniikkapuolella
vuodesta 2003.

Salonen huolehtii ryh-
mänsä opiskelijoiden hen-
kilökohtaistamisesta ja
muista ryhmän asioista.

- Paljon on asioita selvi-
tettävänä, että jokaisella
opiskelijalla olisi sitten hy-
vät eväät aloittaa koulutus
ja pärjätä siinä, Salonen to-
teaa.

Hän pitää nykyistä ryh-
määnsä erityisen motivoi-
tuneena ja toisiinsa hiou-
tuneena, vaikka opiskelua
onkin vasta vähän takana.
Salonen toteaa, että opis-
keltavana on vaikeita ja
monisyisiä asioita, mut-
ta ryhmä on tehnyt pal-
jon työtä yhdessä ja saanut
myös paljon aikaan.

Hakemukset
tuplaantuneet
- Hakemuksia tähän koulu-
tukseen tuli kaikkiaan 40 –
tuplasti enemmän kuin vii-
me vuonna – joista 20 ha-
kijaa otettiin haastatteluun.
Papereiden perusteella kat-
sottiin ensin tutkintotausta
ja -todistus sekä vaadittu
2-3 vuoden työkokemus.
Sen jälkeen suoritettiin
henkilökohtainen haastat-
telu näille kahdellekymme-
nelle hakijalle ja lopulta 12
valittiin koulutukseen, Sa-
lonen kertoo.

Hän toteaa, etteivät kaik-
ki aina ole aivan perillä sii-
tä, mihin ovat pyrkimässä
ja soveltuuko koulutus juuri
heille.

Koulutuksen keskeyttäjiä
on Salosen mukaan hyvin
vähän.

- Taloudelliset tekijät voi-
vat olla syynä opiskelun
keskeyttämiseen tai sitten
löytyy työpaikka, johon
opiskelija haluaa mennä. Ja
takaisinhan voi tulla mil-
loin vain, vaikka olisikin
lähtenyt välillä pois.

Lakimuutokset
hankalia
Opettaja antaa erityistä kii-
tosta Petri Haanpäälle siitä,
että tämä on itse ollut aktii-
vinen jouduttuaan lomau-
tetuksi.

- Petri on ryhmästä ainoa,
joka kuuluu muutosturvan
piiriin, vaikka joillakin
muillakin olisi ollut siihen
mahdollisuus. Hän on itse
toiminut aktiivisesti ja pyy-
tänyt TE-keskukselta työl-
listymisohjelman laatimista
ja päässyt näin muutostur-
van ja samalla korkeimman
koulutusetuuden piiriin, Sa-
lonen kehuu.

Tammikuun alusta voi-
maan astuneet työttömyys-
turvalakiuudistukset askar-
ruttavat opettajaakin.

- Kyllähän ne aiheuttavat
selvittelyjä niin opiskeli-
joille itselleen kuin opetta-
jillekin. Laki on voimassa,
mutta kaikki näyttää vielä
olevan vähän auki. Eikä ku-
kaan tunnu oikein tietävän
näistä työllistymistä edistä-
vistä palveluista ja miten
pitäisi menetellä, Salonen
miettii.

Lisätietoa: www.tyj.fi
www.mol.fi
www.seti.fi
www.takk.fi"

Vastuukouluttaja Rami Salonen:

Hyvin motivoitunut
koulutusryhmä
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R I I T T A K A L L I O

! Alueen luottamusmies-
verkostoon ja työhuonekun-
tiin tutustuminen on tärkeää
ja jopa palkitsevaa, kun ta-
paa tällaisia fiksuja ja aktii-
visia ammattilaisia, sanoo
Etelä-Suomen alueasiamies
Juha Lujanen ja viittaa Em-
powerin Vantaan toimipis-
teen nuoreen luottamusmie-
heen Tommi Toivakkaan.

Kumpikin miehistä on
vielä totuttelemassa uuteen
asemaansa. Lujanen aloitti
työt Sähköliiton toimitsija-
na vuosi sitten ja 24-vuotias
tietoliikenneasentaja Toi-
vakka valittiin 19 asentajaa
käsittävän työhuonekuntan-
sa luottamusmieheksi viime
syksynä.

Oulunkylän, hesalaisittain
”Ogelin” kauppakeskuksen
laitetilaa vilkaisemaan tullut
Toivakka esittelee kytkin-
huoneen nykytilaa Lujaselle,
joka aikanaan Elisan hom-
missa on ollut asentamassa
kauppakeskuksen yritysten
tietoliikenneratkaisuja.

- Tekniikka on kehittynyt
nopeasti ja laitteet ovat pie-
nentyneet 20 vuodessa niin,

että tyhjää tilaa on nyt hulp-
peasti, Lujanen toteaa.

Tessit tutuksi
Lujanen myöntää, ettei hän
ole vielä monestikaan eh-
tinyt tehdä työmaakäynte-
jä. Sen sijaan useat alueen
ammattikoulut ovat tulleet
alueasiamiehelle vuoden ai-
kana tutuksi. Eniten häntä
tosin ovat työllistäneet lii-
ton jäsenten yhteydenotot
epäselvissä työehtoasioissa.

- Suuren osan työajasta
vastaan puhelimitse tai säh-
köpostitse tuleviin kyselyi-
hin. Oman tietoliikennealan
työehtosopimuksen lisäk-
si tässä on saanut perehtyä
muidenkin sopimusalojen
tesseihin. Muutama riita-
asiakin on tullut hoidettua.
Niistä yksi on päätynyt raas-
tupaan asti, Lujanen listaa
vuoden saldoa.

Sopimus
neuvottelut
kasvattivat reviiriä
Alueasiamiesten toimenku-
va laajentui äskettäin katta-
maan myös työehtosopimus-
neuvottelut. Lujanen onkin
istunut neuvottelujen aloit-
tamisesta lähtien tietolii-
kenne- ja verkostoalan sekä
energia-alan neuvotteluissa,
joita nyt on käyty suureksi
osaksi samassa neuvottelu-
pöydässä.

- Aikaa vievää puuhaa
vaikka alku on mennyt lä-
hinnä kuunteluoppilaana
ollessa. Luottamusmiehe-
nä jouduin neuvottelemaan
monenlaisista kaverien työ-
ehtoihin liittyvistä asiois-
ta työnantajan kanssa. Tes-
neuvotteluissa puhutaan nyt
koko alaa koskevista säädöis-
tä, joten reviiri on selvästi
laajempi, Lujanen tuumii.

Hän myöntää, että Sähkö-
liiton demokraattinen neu-
vottelumalli on tehnyt vai-
kutuksen.

- Meillä todella tehdään,
kuten jäsenistö haluaa. So-
pimusalojen johto- ja neu-
vottelukunnilla on iso valta
ja vastuu. Yhteisen työehto-
sopimuksen rakentaminen
tietoliikenne-, verkosto- ja
energia-aloille on luonut
tälle kierrokselle varmaan
aivan erityiset haasteet, Lu-
janen arvioi.

”Sähköliitossa
voi vaikuttaa!”
Myös koko Uudenmaan alu-
eella tietoliikennetöissä liik-
kuva Tommi Toivakka on
tullut siihen tulokseen, että
Sähköliiton jäsenenä hänel-
lä on mahdollisuus vaikuttaa
alansa työehtoihin parem-
min kuin isommassa liitossa.

- Aloitin työt vuonna 2004
ja liityin saman tien ammat-
tiliittoon, aluksi Metalliin
ja työnantajan vaihduttua
Sähköliittoon, jonka ener-
gia-alan sopimuksen piirissä
nyt olen. Olen huomannut,
että tästä liitosta saa mutkat-
tomasti neuvoa kaikenlaisis-
sa työsuhdeasioissa. Puhelin-
neuvonnan lisäksi tuo Juha
tuli hiljattain kertomaan
meidän työhuonekunnalle
alan ajankohtaisista tes-asi-
oista ja vastaamaan suoraan
kavereiden kysymyksiin, Toi-
vakka kertoo.

Tommi Toivakka on jo
päässyt mukaan ammatti-
osastonsa 039:n hallitukseen

ja tavoitteet ovat korkealla.
- Haluan vaikuttaa oman

alani työntekijöiden ase-
maan, asioihin ja kehityk-

seen, tulevaisuudessa jopa
liittotasollakin. "

Alueasiamies
monessa mukana

- Alueasiamies on moniottelija, nyrkkeilyä harrastanut Juha Lujanen
tuumii, ja kehottaa liiton jäseniä ottamaan reilusti yhteyttä ongelmal-
lisissa työsuhdeasioissa.

Juha Lujanen vakuuttaa Tommi Toivakalle, että työehtoso-
pimusasiat ovat vakavasti otettavia, vaikka rivien välistä
saattaa löytyä jotain hauskaakin…

" Tes-neuvottelut ovat tulleet
tänä talvena tutuksi myös Juha
Lujaselle (oikealla). Johtokunnas-
sa mukana myös (vasemmalta)
Henry Träff, Matti Vuorinen, Paa-
vo Karinkanta ja takana Seppo
Saari.

! Tommi Toivakka haluaa
vaikuttaa alansa työehtoihin.
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P U H E E N J O H T A J A N P A L S T A

T E R O H E I N I L U O M A

S Ä H K Ö L I I T O N

L A K I M I E S

!Korkein oikeus antoi
tammikuun 18. päivänä tuo-
mion asiassa, jossa tärkeim-
pänä käsiteltävänä ja en-
nakkoratkaisun antamiseen
johtaneena kysymyksenä
oli työnantajan velvollisuus
kohdella työntekijöitä ta-
sapuolisesti (KKO 2010:5).
Työsopimuslain mukaan
tämä velvollisuus ei ole eh-
doton, vaan työnantajan on
kohdeltava työntekijöitä ta-
sapuolisesti, ellei tasapuoli-
suudesta poikkeaminen ole
perusteltua ottaen huomi-
oon työntekijöiden tehtävät
ja asema.

Riidan kohteena olevassa
asiassa työnantajayhtiössä oli

vuonna 1996 siirrytty työeh-
tosopimuksen mukaisesti 40
tunnin työajasta 37,5 tunnin
työaikaan. Samalla työn-
tekijät olivat menettäneet
työehtosopimuksen mukai-
set työajan tasaamisjärjestel-
mään kuuluneet edut. Siksi
yhtiössä oli sovittu paikal-
lisesti, että muutos hyvitet-
tiin yhtiön palveluksessa
17.10.1996 olleille työnteki-
jöille ryhtymällä maksamaan
heille 9,8 prosentin suuruista
palkanlisää.

Korkein oikeus otti rat-
kaistavakseen, oliko yhtiö
kohdellut epätasapuolisesti
niitä työntekijöitä, jotka se
oli ottanut palvelukseensa
17.10.1996 jälkeen. Palkan-
lisää ei maksettu näille uu-
sille työntekijöille, jotka tu-
livat tietenkin suoraan 37,5
tunnin työajan piiriin.

Yhtiö vetosi tasapuolisuu-
desta poikkeamiseen oikeut-
tavana perusteena työsuh-
teen osapuolten sopimusva-
pauteen. Uudet työntekijät
olivat neuvotelleet palkkan-
sa 37,5 tunnin työajan poh-
jalta. Korkein oikeus hylkäsi
tämän väitteen toteamalla,
etteivät työsuhteen osapuo-
let voi tehdä pätevästi sopi-
musta, joka merkitsee työso-
pimuslain pakottaviin sään-
nöksiin perustuvan tasapuo-
lisuusvelvoitteen rikkomista.

Toisena perusteenaan yh-
tiö vetosi vanhojen työn-
tekijöiden aseman turvaa-
miseen työaikauudistuksen
yhteydessä. Korkein oikeus
totesi, että muutostilan-
teista seuraavia palkkaeroja
voidaan pitää perusteltuina,
jos erojen tasoittaminen on
mahdollista hyväksyttävissä

olevan siirtymäajan kulues-
sa. Nyt kysymyksessä olevas-
sa asiassa yhtiö ei kuitenkaan
edes väittänyt, että palkka-
ero pyrittäisiin vähitellen ta-
soittamaan, vaan palkkaero
vanhojen ja uusien työnteki-
jöiden välillä oli pysyvä.

Koska yhtiö ei pystynyt
osoittamaan samaa tai sa-
manarvoista työtä tekevien
työntekijöiden tehtävistä ja
asemasta johtuvaa perustel-
tua syytä palkkaerolle, kor-
kein oikeus totesi sen rikko-
neen vaatimusta tasapuoli-
sesta kohtelusta.

Tuomion perusteella voi-
daan todeta, että työehto-
sopimuksen mukaisetkin
paikalliset järjestelyt, joissa
työsuhde-etuuden saamisen
edellytykseksi on asetettu
pelkästään saman työnan-
tajan palveluksessa olemi-

nen viimeistään määrättynä
ajankohtana, ovat laittomia
ainakin, jos työnantajalla ei
ole suunnitelmaa, miten työ-
suhde-etuuksien erot poiste-
taan. "

Korkein oikeus totesi
vanhojen työntekijöiden suosimisen laittomaksi

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

!Talviolympialaisten
rinnalla jatkuvat työehtoso-
pimusneuvottelut Sähkölii-
ton energia-alan ja tieto- ja
verkostoteknologia-alan
sopimusten yhdistämiseksi.
Neuvotteluja on käyty jo
pitkään; niin pitkään, että
energia-alan työehtosopi-
muksen voimassaolokin on
ehtinyt päättyä tammikuun
lopussa. Työrauha on kui-
tenkin voimassa ns. roikko-
pykälän kautta, koska neu-
votteluja ei ole katkaistu.

Neuvottelut alkoivat ede-
tä vasta sen jälkeen, kun
työnantajat ymmärsivät
kohtuullistaa jopa kohtuut-
tomankin tuntuisia esityksi-
ään. Todennäköisesti mitään
merkittäviä uusia avauksia ei
tällä neuvottelukierroksel-
la tässä pöydässä saavuteta,
koska on jo iso haaste on
yhdistää kaksi erillistä työ-
ehtosopimusta.

Neuvottelupöydän ko-
koonpano sinänsä on mer-
kittävä, kaksi työnantaja-
järjestöä sekä kaksi työnte-
kijäjärjestöä neuvottelevat
yhteisestä ratkaisusta. Sopi-

musten yhdistämisessä liik-
kuu myös raha, joten yleis-
korotus tulee jäämään koh-
tuulliseksi.

" " "

Myös talotekniikan sähkö-
asennusala aloitti neuvot-
telutoiminnan tunnustelun
uuden työnantajajärjestön
Sähkötekniset työnantajat
ry:n kanssa. Työehtosopi-
muksen voimassaolo päättyy
huhtikuun lopussa. Tunnus-
telujen jälkeen, jos päästään
neuvotteluasetelmaan, voi
ennustaa neuvotteluista tu-
levan todella vaikeat.

Vaikeaksi neuvottelut te-
kee uudelta työnantajajär-
jestöltä saatu kokonaisval-
tainen esitys kokonaan uu-
deksi työehtosopimukseksi,
jossa ei ole mitään vanhas-
ta ”sinisestä kirjasta”. Esitys
oli sopimusalajohtokunnan
mielestä niin kohtuuttoman
mahdoton, ettei siihen voi-
nut edes vastata.

Omasta kokemuksesta-
ni voin todeta, ettei jäljellä
olevan sopimuskauden aika-
na voida saada aikaan täy-
sin uutta työehtosopimusta,
koska kokemus osoittaa pel-
kän sopimuksen hyväksy-

mismenettelyn vievän jopa
vuoden.

" " "

On tärkeää asettaa oman jä-
senkunnan toiveista kunian-
himoisia tavoitteita, mutta
vielä tärkeämpää on ymmär-
tää realismi ja kohtuullistaa
tavoitteet oikealla hetkellä.
Jäämme odottamaan hyviä
tuloksia.

" " "

Ay-liike sai torjuttua eläke-
iän noston sekä leikkaukset
ikääntyneiden työttömyys-
turvaan työuria koskeneissa
neuvotteluissa. Vaikka kai-
kista asioista ei päästykään
sopuun, työmarkkinajärjes-
töjen neuvottelujärjestelmä
osoitti toimivuutensa erit-
täin vaikeassa tilanteessa.

Työurien pidentämistä ja
eläkejärjestelmän uudistuk-
sia pohtineissa työryhmissä
ay-liike saavutti tärkeim-
män tavoitteensa eli pystyi
torjumaan suomalaisten elä-
keiän noston. Vanhasen hal-
litus sopi viime keväänä työ-
markkinajärjestöjen kanssa,
että järjestöt etsivät vaihto-
ehtoja eläkeiän nostamisel-

le. Tämän toimeksiannon
järjestöt täyttivät ja löysi-
vät keinot, joilla suomalais-
ten työuria voidaan jatkaa
kolmella vuodella vuoteen
2025 mennessä.

Työnantajapuoli kytki
työuraneuvotteluihin vaa-
timuksen ikääntyneiden
työttömyysturvan leikkauk-
sista eli niin sanotun työttö-
myysputken poistamisesta.
Tämän palkansaajajärjestöt
saivat torjuttua. Myös työn-
antajien vaatimukset osa-
aikaeläkkeen poistamisesta
ja työuran pituuden vaikut-
tamisesta eläkeikään torjut-
tiin.

SAK piti vahvasti kiin-
ni sosiaalitupossa sovituista
asioista ja pystyi torjumaan
EK:n vaatimukset."

Kohtuullisia voittoja
tes-olympialaisissa

!Lähes joka toinen suo-
malainen (48 prosenttia)
suhtautuu ydinvoimaan
myönteisesti, vain 17 pro-
senttia suhtautuu ydinvoi-
maan kielteisesti. Myöntei-
sesti suhtautuvia on nyt 31
prosenttiyksikköä enemmän
kuin kielteisesti suhtautu-
via. Ero ei ole ollut koskaan
näin suuri tutkimussarjan 28
vuoden aikana. Tulokset il-
menevät TNS Gallup Oy:n
tekemästä ja Energiateol-
lisuus ry:n tilaamasta mie-
lipidetutkimuksesta, jossa
18.1.–27.01. haastateltiin
tuhatta 15 vuotta täyttänyt-
tä suomalaista.

Kahdessakymmenessä vuo-
dessa ydinvoimaan myön-
teisesti suhtautuvien osuus
on kasvanut 21 prosent-
tiyksikköä ja kielteinen suh-
tautuminen vähentynyt 17
prosenttiyksikköä. Vuonna
1990 ydinvoimaan suhtau-
tui myönteisesti 29 prosent-
tia ja kielteisesti 34 prosent-
tia suomalaisista. Vuodesta
1997 lähtien ydinvoimaan
myönteisesti suhtautuvia on
ollut kielteisesti suhtautuvia
enemmän. Noin kolmas-
osa vastaajista ei osa sanoa
tai suhtautuu ydinvoimaan
neutraalisti.

Ilmastonmuutoksen
hillintä kasvattaa
ydinvoiman
kannatusta
Tutkimussarjan alusta vuo-
desta 1982 ydinvoimaan kiel-
teisesti suhtautuvien osuus
on pudonnut alle puoleen ja
myönteisesti suhtautuvien
osuus on kaksinkertaistunut.
Merkittävä osa ydinvoiman
kannatuksen kasvusta joh-
tuu siitä, että kansalaiset ym-
märtävät ydinvoiman merki-
tyksen ilmastonmuutoksen
hillitsijänä, toteaa johtaja
Jukka Leskelä Energiateol-
lisuus ry:stä.

Miehet ydinvoima-
myönteisempiä
kuin naiset
Myönteisimmin ydinvoi-
maan suhtautuvat viime
tammikuussa tehdyn kyse-
lyn mukaan miehet (64 %),
johtavassa asemassa olevat
(60 %), yli 50-vuotiaat (53
%), korkeakoulututkinnon
suorittaneet (52 %) ja toimi-
henkilöt (51 %).

Suurten puolueiden kan-
nattajista eniten ydinvoiman
puolella ovat kokoomusta
(71 %), sosialidemokraatteja
(55 %) ja keskustaa (53 %)
äänestävät. Vihreiden kan-
nattajista 21 prosenttia suh-
tautuu myönteisesti ydinvoi-
maan energialähteenä."

Energiateollisuuden ydinvoimagallup:

Suomalaiset suhtautuvat
ydinvoimaan
yhä myönteisemmin
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!Sähköliitto ja Julkis-
ten ja hyvinvointialojen liit-
to JHL ovat käyneet viime
viikot tiivistä neuvottelua
työnantajajärjestöjen, Ener-
giateollisuus ry:n ja Tieto- ja
tekniikka-alojen työnanta-
jaliitto TIKLI ry:n kanssa
yhteisen työehtosopimuksen
aikaansaamiseksi.

- Osapuolet neuvottelevat
kahden työehtosopimuksen
yhdistämisestä yhdeksi ko-
konaisuudeksi, jonka piirissä
olisi yli 9 000 työntekijää.

Sopimus kattaisi sähkön ja
lämmön tuotannon sekä näi-
hin liittyvät toiminnot, säh-
könjakelu- ja tietoliikenne-
verkostojen rakennus-, huol-
to- ja kunnossapitotehtävät,
sanoo Sähköliiton neuvotte-
luja vetävä sektoripäällikkö
Sauli Väntti.

Lisäarvoa
yhdistetyllä
sopimuksella
Väntti arvioi, että kattava
molempia aloja koskeva yh-
teinen sopimus tuo lisäarvoa
niin yrityksille kuin myös
työntekijöille.

- Yritysten välinen kilpai-
lutilanne selkiytyy ja kus-
tannusten ohjausta yritysten
taholta kyetään hallitsemaan
paremmin. Urakointiyritys-
ten liian kireästä kilpailuti-
lanteesta kärsivät yritykset ja
erityisesti työntekijät. Loput-
tomiin ei myöskään voi jat-
kua kilpailuttamisen aiheut-
tama kustannusten leikkaus,
vaikka kustannustehokkuu-
den hakeminen olisikin tar-
koituksenmukaista.

Väntin mielestä töiden ti-
laajilla tulee olla kokonais-
vastuuta alan toiminnasta
ja tulevaisuudesta. Urakoin-
tiyritysten ”konkurssikypsäk-
si” kilpailuttaminen ei tuo li-
säarvoa toimialalle.

Haasteita riittää
- Kaksi työnantajaliittoa ja
kaksi työntekijäliittoa sa-
massa neuvottelupöydässä
luovat hyvin haasteellisen
tilanteen, mutta neuvottelut
ovat edenneet alkutakelte-

lun jälkeen kohtuullisesti,
Sauli Väntti arvioi.

Energian työehtosopimuk-
sen sopimuskausi on päät-
tynyt tammikuun lopussa,
Tieto- ja verkostoteknolo-
gia-alantyöehtosopimuksen
sopimuskausi päättyy huhti-
kuun lopussa.

- Nykyisten työehtosopi-
musten väliset erot ja näiden
yhteensovittaminen on ol-

lut yllättävän haasteellista.
Suuremmilta osin osapuolet
ovat löytäneet yhteisymmär-
ryksen, mutta avoimia ky-
symyksiä liittyy työaikajär-
jestelyihin, matkustamiseen
ja ulkopuolisen työvoiman
käyttöön, osin myös luotta-
mushenkilöiden asemaan.
Sopimuskauden pituudesta
on käyty alustavia keskus-
teluja. Palkankorotuksiin

liittyvä keskustelu avataan
sen jälkeen, kun tekstipuoli
on saatu pääosin kuntoon,
Väntti sanoo.

Neuvottelut jatkuvat tä-
män Vasaman painoon men-
nessä. Neuvottelukunta suh-
tautuu toiveikkaasti jatkoon.
Tuoreita uutisia tes-neuvot-
telusta internetistä: www.
sahkoliitto.fi"

Energia- ja tieto- ja verkostoteknologia-alan neuvottelut

ratkaisun kynnyksellä

Sähköliiton neuvottelukunta tarkkana Tiklin pitkän pöydän ääressä. Neuvotteluita vetävän Sauli Väntin
(oikealla) tukena kentän edustajat (vasemmalta) Seppo Saari ja Mika Junnila sekä alueasiamies Jouni Lep-
pänen.

Neuvottelussa riitti käsiteltäviä
asioita. Sauli Vänttiä vastapää-
tä Tiklin toimitusjohtaja Harri
Hietala.

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

!Sähköliitto pääsee
18.2. vihdoin aloittamaan
neuvottelut uudesta talo-
tekniikka-alan sähköasen-
nustoimialan työehtosopi-
muksesta, kun selvisi, että
työnantajapuolta tulee neu-
votteluissa edustamaan uusi
järjestö, Sähkötekniset työn-
antajat ry eli STTA.

STTA on julkisesti esittä-

nyt toiveen alan nykyisen
työehtosopimuksen uusimi-
sesta kokonaan. Tavoite ei
ole realistinen, sillä niin suu-
reen muutoksen ei näihin
neuvotteluihin käytettävissä
oleva aika yksinkertaisesti
riitä.

Liiton jäsenet
esittäneet
toiveensa
Talotekniikka-alan johto-
kunta hyväksyi kokouk-
sessaan 12.2. Sähköliiton
neuvottelutavoitteet, jois-
sa painottuvat niin sanotut
tekstikysymykset. Tavoitteet

on koottu muun muassa niis-
tä parannusesityksistä, joita
alalla työskentelevät liiton
jäsenet ovat johtokunnalle
esittäneet.

- Mahdollisuudet korkei-
siin palkankorotuksiin ovat
tässä taloustilanteessa ym-
märrettävästi rajalliset, joten
työehtojen parannuksia on
haettava muualta, sektori-
päällikkö Keijo Rimmistö
linjaa.

Yksi tärkeimmistä Sähkö-
liiton tavoitteista on paran-
taa sähköasentajien luotta-
mushenkilöiden toiminta-
edellytyksiä muun muassa

vahvistamalla jälkisuojaa
sekä lisäämällä niin koulu-
tusta, tehtävän hoitoon käy-
tettävää aikaa kuin korvaus-
takin.

Myös kärkimiesten ase-
maa yritetään parantaa kär-
kimieslisiä korottamalla ja
tehtäviä täsmentämällä.

Kiperä alihankinta
Yksi talotekniikka-alan pa-
himmin jäytävistä kysymyk-
sistä on jatkuvasti lisääntyvä
alihankintatyö. Sitä koete-
taan suitsia saamalla sopi-
mukseen määritelmä, että
alihankintaan voidaan töitä

antaa vain, jos yrityksellä ei
ole samaan aikaan työssä-
käyntialueella alan työnteki-
jöitä lomautus- tai irtisano-
misuhan alla, lomautettuna
tai takaisinottovelvollisuu-
den piirissä.

Sähköliitto koettaa saada
sopimusparannuksia myös
sairasajan palkkaan, paikalli-
seen sopimiseen ja työnteki-
jälle annettavaan palkkaerit-
telyyn.

- Rivitalot on tarkoitus
siirtää mukaan asuntotuo-
tannon hinnoitteluun ja
saada niin vappu kuin uu-
denvuodenaattokin palkal-
lisiksi arkipyhiksi. Keskuste-
lut varsinaisista työpalkoista

siirrettäneen erilliseen työ-
ryhmään, sektoripäällikkö
Rimmistö ennakoi.

Vaikka vastapuoli STTA
on uusi järjestö, on heidän
pääneuvottelijansa, toi-
mitusjohtaja Esa Larsén
STUL:n laki- ja työmarkki-
na-asioiden johtajana vanha
tuttu. Neuvottelujen etene-
mistä on Rimmistön mukaan
silti vaikea ennustaa:

- STTA haluaa nykyaikai-
sen sopimuksen, jolla heidän
ilmoituksensa mukaan ei
haeta alennuksia nykyiseen
palkkatasoon. Helmikuun
lopussa tiedämme tarkem-
min mihin suuntaan ollaan
menossa."

Johtokunta päätti neuvottelutavoitteista

Talotekniikkaan haetaan useita tekstiparannuksia

STTA:n toimitusjohtaja Esa Larsén ja Sähköliiton sektoripäällikkö Keijo
Rimmistö olivat vielä ennen joulua hymyssä suin. 18.2. alkavat neu-
vottelut ovat kuitenkin näytön paikka varsinkin uudelle työantajajär-
jestö STTA:lle.

Huolto- ja kunnossapitoalan
sopimusneuvotteluja jatkettava

P A A V O H O L I

!Sähköliitto ja työn-
antajaliitto TIKLI pääsivät
11.2. neuvottelutulokseen
huolto- ja kunnossapitopal-
veluiden työehtosopimuk-

sen muuttamisesta. Sähkö-
liiton talotekniikka-alan
johtokunta käsitteli neu-
vottelutulosta 12.2., mutta
ei ollut tyytyväinen saavu-
tettuun tulokseen.

Sopimusesitystä ei siten
lähetetä hyväksyttäväksi lii-

ton hallitukselle vaan liiton
edustajat palaavat takaisin
neuvottelupöytään. Uusista
neuvottelupäivistä ei ole so-
vittu.

Huolto- ja kunnossapito-
palveluiden sopimus on ai-
emman mukaisesti voimassa

30.4.2012 saakka. Käydyissä
neuvotteluissa oli tarkoitus
sopia eräistä työntekijöi-
den kannalta tärkeistä pa-
rannuksista sekä määritel-
lä sopimukseen sisältyvän,
1.10.2010 tapahtuvan pal-
kankorotuksen taso."



9vasama 2 / 2 0 1 0

Ammattiosasto- tai
työpaikkajoukkueet kutsu-
taan kisailemaan vuoden
2010 lentopallon AY -mes-
taruuksista.

AY- lentopallon SM-kil-
pailut järjestetään Littoi-
sissa 15.-16.5.2010 neljässä
sarjassa. Joukkueiden ko-
koaminen on helppoa sillä

joukkue voi koostua saman
ammattiosaston tai saman
työpaikan pelaajista, johon
voi kuulua useammankin
ammattiliiton jäseniä. Kaik-
kien pelaajien tulee kuiten-
kin olla ammatillisesti jär-
jestäytyneitä johonkin am-
mattiliittoon.

Kilpailut käydään miesten

A- ja B-sarjoissa, naisten
sarjassa sekä sekasarjassa.

Kilpailujen järjestelyistä
vastaa Lentopallon AY- toi-
mikunta ja Littoisten Työvä-
en Urheilijat

Valitkaa viidestä sarjas-
ta teille sopivin kisailusar-
ja, kerätkää työpaikaltanne
joukkue ja ilmoittautukaa

kamppailemaan vuoden
2010 AY- mestaruuksista.

Miesten A-sarjaan voivat
osallistua saman ammatti-
osaston tai saman työpaikan
joukkueet.

Miesten B-sarjaan voivat
osallistua saman ammatti-
osaston, tai saman työpai-
kan joukkueet. Joukkueessa

saa ottelukohtaisesti pelata
kuitenkin enintään neljä (4)
SLeL:n sarjoihin(I-II sarjat)/
SLeL:n alueen tai maakun-
nan miesten sarjaan (III-V
sarjat) luetteloitua pelaajaa
joista korkeintaan yksi saa
olla I, tai II sarjaan luette-
loitu pelaaja.

Naisten sarjaan voivat

osallistua saman ammatti-
osaston tai saman työpaikan
joukkueet.

Lisätietoja TUL:n Len-
topallojaosto kotisivuilta.
www.tul.fi/fi/toiminta/laji-
toiminta/lajijaostot/lento-
pallo/ -+ay-kilpailut

K i l p a i l u k u t s u 2 0 1 0 AY- L E N T O PA L L O N S M - K I S AT

Terve duunari?

Työelämän rakenteet
ovat yksi syy siihen, että Suo-
messa asuu paljon yksinäisiä
ikääntyneitä naisia, sanoi
SAK:n erikoistutkija Tapio
Bergholm tasa-arvopäivillä
Jyväskylässä. Suomalaisten
naisten elinajanodote on 83,
miesten 76 vuotta.

Miehet ovat yliedustettui-
na aloilla, joilla lomautukset,
työtapaturmat ja sairastuvuus
ovat yleisimpiä. Talouden ra-
kennemuutokset osuvat työ-
läismiehiin kovemmin kuin
naisvaltaisilla aloilla työs-
kenteleviin.

- Töiden jakautuminen
miesten ja naisten töihin
johtaa palkkojen, riskien ja
onnettomuuksien epätasai-
seen jakautumiseen. Suoma-
laisten miesten työturvalli-
suuden ja -terveyden surkeus
on suuri vaiettu ongelma,
Bergholm sanoi.

Koulutus vaikuttaa
Bergholmin mukaan vähän
koulutetun miehen varhai-
nen kuolema ei ole vain yk-
silön, vaan yhteiskunnan on-
gelma.

- Monen vaimon kohtalo-
na on toimia ensin puolikun-
toisen miehen omaishoitaja-
na ja sitten viettää viimeiset
vuotensa leskenä. Terve duu-
narimies tuntuu olevan ka-
toava luonnonvara.

Työolojen, työaikojen ja
työkulttuurien muutos vaa-
ti päättäväistä toimintaa
ammattiyhdistysliikkeeltä,
työnantajilta, valtiovallalta
ja miehiltä itseltään.

- Riskinotto töissä tai va-
paa-ajalla ei ole yksityisasia.
Poikaa, veljeä, puolisoa ja
isää jää moni kaipaamaan,
Bergholm muistuttaa.

Terveyserot
kasvussa
Työikäisten terveyserot ovat
kasvaneet ja työtapaturmat
lisääntyvät edelleen, SAK:n
kehittämispäällikkö Marja
Erkkilä totesi.

35-vuotiaan duunarimie-
hen elinajanodote on ylem-
pään toimihenkilöön ver-
rattuna kuusi vuotta alempi.
Sukupuolten välinen epäta-
sa-arvo on vielä räikeämpi:
työtapaturmista ja ammatti-
taudeista kärsivistä 70 pro-
senttia on miehiä. 

Muista miten muistat...

www.teboil.fi/liitto

...kunhan muistat, että jäsenkortilla
saat Teboililta tuntuvat alennukset.

-10%
autopesusta

%%

-2,2 snt/l
polttoaineesta

UUTTA! Nyt saat alennuksen myös automaatista
maksaessasi maksukortilla, jossa on K-Plussa-ominaisuus.
Tällöin ei kerry Plussa-pisteitä. Alennukset ovat voimassa
1.2.-31.3.2010 kaikilla yli 300 Teboil-huoltamolla ja automaatti-
asemalla. Alennusta ei saa Teboil Express-automaattiasemilta.
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!Taloudellinen taan-
tuma ei näkynyt Jyväskylän
Paviljongissa pidetyillä Säh-
kö, Tele, Valo ja AV 2010 –
messuilla. Joka toinen vuosi
pidettävässä tapahtumassa
vieraili edelliskerran tapaan
lähes 16 000 kävijää.

Näytteilleasettajien laajas-
ta tuotevalikoimasta esiin
nousivat modernit taloau-
tomaatiojärjestelmät ja uu-
denlaiset energiaa säästävät
valaistusratkaisut.

Innovaatioita
ja uutuuksia
Messut avattiin julkistamal-
la tapahtuman innovatiivi-
sin tuote.

Palkintoraadin mielestä se
oli digitaalinen Fluke 233
-yleismittari, jossa on irrotet-
tava langaton näyttö. Mitta-
ri soveltuu epätavallisiinkin
mittauskohteisiin, koska sitä
on helppo lukea jopa 10 met-
rin päässä kohteesta. Mitta-
ustietoja välittävä matalate-
hoinen 2,4 GHz:n ISM-taa-
juusalueen langaton signaali
sietää myös hyvin elektro-
magneettisia häiriöitä.

Tunnustuspalkinnon sai li-
säksi kolme muuta tuotetta.
Niistä DrakaHybrid -yhdis-
telmäkaapeli ja valmispääte

nopeuttaa uuden määräyk-
sen mukaista asuinkiinteis-
tön tietoverkkokaapelointia.
Kustannustehokas Heden-
gren PRODEX FireLux –
evakuointijärjestelmä taas
sisältää kaksi turvajärjestel-
mää (paloilmoitin- ja tur-
vavalojärjestelmä) yhdellä
keskuksella ja yhdellä kaape-
loinnilla.

Moderni ja energiateho-
kas BB-Lightconcepts LED-
lightpipe on puolestaan hel-
posti asennettava ja lähes
huoltovapaa valaistusratkai-
su muun muassa erilaisiin
julkisiin tiloihin.

KNX-järjestelmät
taloautomaatioon
Sähköasentamisen trendi
asuinrankentamisessa näyt-
tää olevan uusien taloauto-
maatiojärjestelmien yleisty-
minen myös meillä. Lähes
kaikilla asennuskalusteiden
valmistajilla – esimerkiksi
ABB, Berker, Gira ja Schnei-
der - oli esillä omat asuinta-
lon sähkölaitteiden ohjaami-
seen tarkoitetut mallistonsa.
Alalle standardoitu (ISO/
IEC 14543-3) KNX-jär-
jestelmä takaa sen, että eri
valmistajien KNX -tuotteet
ovat keskenään yhteensopi-
via.

Järjestelmän kantavana
ideana on yhdistää raken-
nuksen kaikki sähköiset toi-
minnot yhtenäiseksi älyk-
käästi toimivaksi verkoksi.

Valaistusta, lämmitystä,
ilmastointia, valvontaa ja
periaatteessa kaikkia raken-
nuksen toimintoja voi ohjata
yhdellä ainoalla järjestelmäl-
lä.

Säästävää valoa
Energiansäästöön perustu-
vat uudenlaiset valaistusrat-
kaisut olivat Sähkö, Tele,
Valo ja AV 2010 -messuilla
laajasti esillä. Seminaareis-
sa ja erilaisissa tietoiskuissa
kerrottiin niin ulko- kuin
sisävalaistuksenkin uusista
vaihtoehdoista. Erikoista-
pauksina käsiteltiin muun
muassa koulutilojen valaisua
ja valaistuksen merkitystä
energiansäästössä.

Tämän hetken ”coolein”
– aivan konkreettisestikin
– valaistus näyttää synty-
vän LED -tekniikalla. LE-

Din käyttömahdollisuudet
ovat laajenemassa kaikkialle
missä valoa tarvitaan, työ-
pöydän lampuista aina tieva-
laistukseen asti.

Kiinnostavat teemat hou-
kuttelivat Sähkö, Tele,
Valo ja AV 2010 –messuilla
käyneet vieraat viipymään
osastoilla pitkään. Sen huo-
masivat myös monet näyt-
teilleasettajat kuten ABB,
Finnparttia ja Schneider.

Kiinnostus kertoi halusta pe-
rehtyä uutuuksiin kunnolla,
mikä taas oli selvä merkki
siitä, että sähköala ilmeisesti
uskoo rakentamisen nousu-
kauden olevan lähempänä
kuin on aiemmin luultu."

Taloautomaatio ja
valaistus kiinnostivat

Sähkömessuilta
alalle valoisat näkymät

J Y V Ä S K Y L Ä N S Ä H K Ö , T E L E ,

V A L O J A A V 2 0 1 0 - M E S S U I L L A

M O N I V A K U U T T U I S I I T Ä ,

E T T Ä L E D O N T U L E V A I S U U D E N

V A L A I S T U S M U O T O .

ABB:n laajalla osastolla olivat
tuttujen Jussi ja Impressivo -asen-
nuskalusteiden lisäksi esillä myös
KNX-taloautomaation järjestel-
mät sekä kuvassa olevat, paikalla
tapahtuvaan valurakentamiseen
sopivat jakorasiat ja putkitustar-
vikkeet.

Kotimainen Ensto on kehittänyt ensimmäisten valmistajien joukossa sähköautojen latauspisteitä. Yhtiön
käytössä on European Batteries Oy:n täyssähköautoksi muuntama Volkswagen Passat Variant, joka kulkee
parin euron hintaisella latauksella noin 100 kilometriä.

Myyntipäällikkö Pekka Erkintalon
oli helppo hymyillä esitellessään
Fluke 223 –yleismittaria. Irrotet-
tavalla langattomalla näytöllä va-
rustettu mittari valittiin messujen
innovatiivisimmaksi tuotteeksi.

KNX-standardin mukaiset taloautomaatiojärjestelmät ovat kovassa
kasvussa varsinkin uudisrakentamisessa. Kuvassa saksalaisen Giran
sähkökalusteilla rakennettu mallisto.
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Työsuhdematkalip-
pu ei ole täyttänyt siihen
kohdistuneita odotuksia ja
sen käyttö on jäänyt vähäi-
seksi. Siksi koko järjestelmää
muutettiin vuoden alusta
houkuttelevammaksi. Järjes-
telmä on kuitenkin edelleen
monimutkainen. Yksittäisen
työntekijän onkin vaikea ar-
vioida mahdollisia hyötyjä.
SAK:ssa työsuhdematkalip-
pua pidetään hyvänä silloin,
kun lippu annetaan palkan
lisänä, eikä lipulla ole vaiku-
tusta maksettuun rahapalk-
kaan.

- Työsuhdematkalipulla
pyritään lisäämään joukko-
liikenteen käyttöä. Lippua
voidaan perustella myös sil-
lä, että nykyisin vain osa
palkansaajista saa asunnon
ja työpaikan välisistä mat-
kakuluista verovähennyksen
matkakuluvähennyksen kor-
kean 600 euron omavastuun
johdosta, sanoo ekonomisti

Helena Pentti SAK:sta.

Harkinta kannattaa
Työsuhdematkalippu muut-
tui tämän vuoden alusta
verovapaaksi tuloksi 300
euroon asti, sen ylittävä osa
on veronalaista 600 euroon
asti. Tätä ylittävältä osalta
työsuhdematkalippu on taas

verovapaata tuloa 3 000 eu-
roon asti. Kokonaan vero-
vapaa, enintään 300 euron
työsuhdematkalippu ei edel-
lytä työntekijän todellisten
asunnon ja työpaikan välis-
ten matkakustannusten sel-
vittämistä.

Työsuhdematkalippuun
liittyy työntekijöiden näkö-

kulmasta ongelmia. Verova-
paat edut ovat epäoikeuden-
mukaisia, jos ne kohdentuvat
epätasaisesti eri palkansaaja-
ryhmiin. Kaikilla palkansaa-
jilla ei ole edes mahdollisuut-
ta käyttää julkisia kulkuneu-
voja työmatkallaan, Helena
Pentti huomauttaa.

Palkan osaksi?
Erityisen ongelmallinen työ-
suhdematkalippu on silloin,
jos työntekijän rahapalkkaa
alennetaan samalla, kun
lippuetu otetaan käyttöön.
Jos työnantaja ehdottaa esi-
merkiksi enimmäismääräistä
3 300 euron työsuhdematka-

lippua toteutettavaksi pal-
kan osana, rahapalkka aleni-
si 3 000 eurolla.

- Tässä tapauksessa työn-
tekijän kannattaa tarkkaan
harkita, ottaako lipun vas-
taan, sanoo Helena Pentti.

Vaikka rahapalkan alene-
minen keventää verotusta,
matkakuluvähennyksen me-
nettäminen puolestaan ki-
ristää verotusta lähes yhtä
paljon. Rahapalkan alenta-
minen voi myös pienentää
lomarahaa merkittävästi. Li-
säksi eläkepalkka pienenee
samoin kuin sairaus- ja muut
päivärahat. Kokonaisuute-
na menetysten arviointi ja
vertailu lippuedusta saatuun
hyötyyn voikin olla vaikeaa.

- Sen sijaan työnantajaa
lippuedun käyttöönotto ra-
hapalkkaa alentamalla voi
houkutella, koska sivuku-
lujen alenemisen johdos-
ta työvoimakulut alenevat
enemmän kuin mitä lippu
maksaa, Helena Pentti huo-
mauttaa

Työsuhdematkalipusta

Osuuskunta Tradeka-yhtymän edustajistovaalit
järjestetään 5.-23.3.2010.

Vaaleissa Osuuskunnan jäsenet käyttävät
Osuuskunnan ylintä päätösvaltaa ja valitse-
vat sille 110-jäsenisen edustajiston. Se ohjaa
Osuuskunnan toimintaa seuraavat kuusi vuot-
ta, vuoteen 2016 saakka.

Osuuskunta Tradeka-yhtymä on lähes 300 000 suomalai-
sen omistama osuuskunta, joka on harjoittanut kulut-
tajaosuustoimintaa maassamme jo yli 90 vuoden ajan.
Osuuskunta toimii jäsentensä hyväksi tarjoamalla heille
kilpailukykyisiä palveluja ja kannustavia etuja.

O
su
u
sk
u
n
ta
Tr
ad
ek
a-

yh
tym
än vaalit 2010

Muistathan äänestää!
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!Vaskiluodon Voima
Oy:n komea turvevoimala
tupruaa jo 20. vuottaan Sei-

näjoen kaupungin kupeessa
Kyrkösjärven rannalla. Suuri
osa Seinäjoen voimalaitok-
sen työntekijöistä on myös
ollut lähes yhtä pitkään ta-
lon palveluksessa. Tämä nä-
kyy siinä, että työntekijöiden
keski-ikä on kivunnut jo 52
vuoteen.

- Minä olen pitkään ollut
vakituisen porukan nuorin.
Nyt yksikön päällikkö tosin
on vienyt tämän meriitin,
naureskelee käytönhoitaja
Markku Tupila, jolla on ikää
42 vuotta.

Työt ostetaan
Proma-palveluilta
Tupila on tyytyväinen, että
talossa riittää töitä. Niitä

vain tehdään koko ajan pie-
nemmällä porukalla.

Pohjola Voima – konser-
niin kuuluvan SEVOn palk-
kalistoilla ei varsinaisesti ole
yhtään työntekijää, vaan työ
ostetaan Proma-palveluilta,
jonka pääkonttori myös on
Seinäjoen voimalaitoksen
tiloissa.

- Eläköityneiden sähköliit-
tolaisten tilalle sen sijaan ei
ole palkattu uusia. Työt on
vain jaettu jäljelle jäävän
porukan tehtäväksi. Tällä
toimenpiteellä on työnteki-
jäpuoli ajettu aika minimiin.
Ihan homman jatkuvuuden
kannalta tuntuisi kohtuul-
liselta pestata uusiakin op-
pimaan töitä, ennen kuin
kaikki vanhat parrat häipy-
vät tietoa siirtämästä, Tupila
pohtii.

Tehostamista,
ulkoistamista ja
automaatiota
- Kannattavuutta haetaan
tehostamalla toimintaa.
Vain ydintoiminnat pyritään
tekemään vakituisen henki-
lökunnan voimin, sillä talon
vakituista porukkaa on pie-
nennetty minimiin. Meitä
sähköliittolaisia tehostamis-
toimet ovat purreet kaikkein
pahimmin. Töitä on ulkois-
tettu niin, että sähkö- ja au-
tomaatiopuolellakin lähinnä
vain päivittäiset huollot ja
pakolliset pienemmät korja-
ukset tehdään omalla poru-
kalla, Markku Tupila kertoo.

Hän myöntää, että auto-
maation kehittyminen on
omalta osaltaan vähentänyt
työvoiman tarvetta. Henki-
lökuntaa on myös koulutettu
uusiin tehtäviin. Tupila itse-

kin on laajentanut osaamis-
taan sähköasentajasta voi-
malaitoksen käytönhoitajak-
si.

- Minun, laitoksen ajurin ja
yhden vuoromestarin työnä
on huolehtia, että laitos py-
syy käynnissä. Seuraan kier-
roksilla laitteiden toimintaa
ja puutun pikkuvikoihin. Ra-
diopuhelimen kanssa täällä
kierrellään, sillä ilmaantuvat
viat ovat yleensä akuutteja.
Vahinkojen minimoimiseksi
ne on saatava nopeasti työn
alle, Tupila kuvailee.

Vuorotyö kuluttaa
SEVOn 18 Sähköliittoon
kuuluvasta työntekijästä viisi
tekee keskeytymätöntä kol-
mivuorotyötä, kuten Markku
Tupilakin.

- Olen nyt tehnyt vuoro-
töitä viisi vuotta. Pari vii-

meistä vuotta olen siinä si-
vussa rakentanut myös oma-
kotitaloa. Täytyy tunnustaa,
että hetkittäin on tuntunut
hommaa olevan vähän lii-
kaa. Kyllä pitäisi malttaa pi-
tää joskus lepopäiviäkin.

Tupila tunnustaa, että
vauhti alkoi välillä jo käydä
fysiikan päälle, kuten vuo-
rotyöhön sopeutuessakin,
jolloin verenpaine kohosi ja
vatsa alkoi reistailla.

- Täytyi käydä välillä ha-
kemassa vauhtia sairaalasta-
kin, kun painoi vuorotöitä ja
rakensi taloa kaikki vapaat,
sanoo Tupila, joka nykyään
hoitaa kuntoaan hiihtämällä
pitkiä lenkkejä vapaapäivi-
nään.

Vuorotteluvapaa
katkaisi työputken
Myönteisenä kokemuksena

Porukan pitkäaikainen kuopus, käytönhoitaja Markku Tupila, 42, kaipaa nuoria energia-alalle

Sekä sähkö- että käyttöpuoleen
perehtynyt pääluottamusmies
Markku Tupila tuntee Seinäjoen
voimalaitoksen kuin omat tas-
kunsa

Seinäjoen voimalaitos
ukkoutuu

- Voitteko kuvitella, että olen ollut
täällä vuodesta 1988 asti ja pysy-
nyt näin hyvänä, sähköasentaja
Asko Niinisalo velmuilee.

" E L Ä K Ö I T Y N E I D E N

S Ä H K Ö L I I T T O L A I S T E N

T I L A L L E E I O L E P A L K A T T U U U S I A . "
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Seinäjoen voimalaitoksen kiertoleijukattilassa käytetään polttoai-
neena turvetta ja biopolttoaineita. SEVOn kaikki käyttö- ja kunnos-
sapitopalvelut ostetaan Proma-palveluilta.

Viimekesäisessä SEVOn revisiossa oli mukana myös neljä opiskelijaa, joten porukan ryhmäkuva antaa talon
asentajakunnasta nuorekkaan vaikutelman. Vasemmalta takaa Mika Saarela, Arto Tikkala, Timo Hakala,
Toivo Koski, Kari Jylhä, Kimmo Lummi, Daniel Mark ja Sami Knuuttila. Edestä vasemmalta Pekka Siitonen,
Asko Niinisalo, Markku Tupila, Raimo Kekola, Martti Ojaluoma ja Timo Reinilä. Kuvan otti Asko Niinisalo it-
selaukaisijan avustuksella.

Tupila muistaa vuonna 2001
pitämänsä, lastenhoitoon
keskittyneen 52 viikon vuo-
rotteluvapaajakson, joka toi
kaivatun tauon oravanpyö-
rään.

- Liiton työttömyyskassa
hoiti muuten hienosti korva-
usasiat vapaan aikana, sanoo
Tupila, joka toimii myös am-
mattiosastonsa 169:n halli-
tuksessa, viime vuonna vuo-
rollaan puheenjohtajanakin.

Ympäristöasiat
tärkeiksi
Seinäjoen voimalaitos pystyy
tuottamaan sähköä 125 me-
gawatin teholla. Kaupungille
laitos voi tuottaa kaukoläm-
pöä 100 megawatin teholla.
Voimalaitoksen kiertolei-
jukattila käyttää biopoltto-
aineita, pääasiassa turvetta,
sekä puuta ja ruokohelpiä.

Päivittäin laitokselle ajaa
70-90 täysperävaunullista
rekkaa, jotka useimmiten on
lastattu turpeella korkein-
taan 50 kilomerin päässä SE-
VOsta. Turpeen lisänä laitos

polttaa 13 prosenttia lähialu-
eilta hankittua puutähdettä,
lähinnä kantoja ja ruoko-
helpiä, jotka murskataan
turpeen sekaan. Murskeesta
puolet tehdään voimalaitok-
sen varastokentällä.

Ympäristöasiat
etusijalla
Yksikön päällikkö Pasi Salo
kertoo, että rakentamisesta
lähtien SEVOlla on kiinni-
tetty erityistä huomiota ym-
päristöasioihin.

- Kattilalaitos on valittu
ympäristöpäästöjä silmällä-
pitäen. Kiinteiden hiukkas-
ten erotuksessa käytetään
tehokasta sähkösuodinta.
Sivutuotteena syntyvä tuhka
pyritään saamaan hyötykäyt-
töön maanrakennustöissä.

Salo kehaisee myös SE-
VOn alhaisia työtapaturma-
tilastoja.

- Työsuojeluasiat otetaan
täällä vakavasti, vahvistaa
myös laitoksen työsuojelu-
valtuutettu Hannu Lahti-
nen.

Työsuojeluvaltuutettu Hannu
Lahtinen tietää, että tapaturmat
lisääntyvät vuosihuollon aikana,
vaikka silloin työsuojeluasioihin
kiinnitetään erityistä huomiota.

Kaukolämmön ku-
lutus oli tammikuussa en-
nätyksellinen. Vuosikym-
menen kylmimmän tam-
mikuun vuoksi kaukoläm-
pöä kului yli 25 prosenttia
normaalia enemmän, sel-
viää Energiateollisuus ry:n
(ET) tilastoista. Kauko-
lämpöä kului tammikuus-
sa 5 985 GWh, joka oli 32
prosenttia vuodentakaista
enemmän. Edellinen kuu-
kausikulutuksen ennätys on
tammikuulta 2003, jolloin
kaukolämmön kulutus ylitti
5100 GWh.

Kaukolämmön laskutus
oli 295 miljoonaa euroa.
Kylmä sää aiheutti tammi-
kuun kaukolämpökustan-
nuksiin lisäystä 54 miljoo-
naa euroa. Kaukolämmitet-
tyjen asuintalojen lämmi-
tyskustannukset nousivat
noin 22 prosenttia, kes-
kimäärin lähes 24 senttiä
neliöltä normaalia tammi-
kuuta korkeammiksi. Ker-
rostalon asuntokohtainen
kaukolämpölasku oli siten
19 euroa ja omakotitalon 36
euroa normaalia suurempi.

Joka toinen
lämpiää
kaukolämmöllä
Noin puolet rakennuskan-
nasta on liitetty kaukoläm-
mitykseen. Suurimmissa
kaupungeissa kaukoläm-
mön osuus on yli 90 pro-
senttia. Suomessa on noin
1,3 miljoonaa kaukoläm-
mitettyä asuntoa ja kauko-
lämpötaloissa asuu yli 2,6
miljoonaa ihmistä. Valta-
osa julkisista rakennuksista
on kaukolämmitettyjä.

Normaalivuosi ja -kuu-
kausi määritellään Suomes-
sa keskiarvoksi vuosien
1971-2000 lämpötiloista.
Lämmitysenergian kulutus-
ta eri kuukausien tai vuosi-
en välillä voidaan vertailla
Ilmatieteen laitoksen laske-
mien lämmitystarvelukujen
avulla.

Lämmitystarveluvun käyt-
tö perustuu siihen, että
lämmitykseen kuluva ener-
giankulutus on verrannolli-
nen sisä- ja ulkolämpötilan
erotukseen. Lämmitystar-
veluku saadaan laskemalla
yhteen kunkin kuukauden
päivittäisten sisä- ja ulko-
lämpötilojen erotus. Ylei-
simmin käytetään lämmi-
tystarvelukua S17, joka las-
ketaan +17°C:ksi oletetun
sisälämpötilan ja ulkoläm-
pötilan vuorokausikeskiar-
von erotuksen perusteella.

Lämmön ja sähkön yh-
teistuotannolla torjutaan
ilmastonmuutosta

Kaukolämmitys ja siihen
kiinteästi liittyvä sähkön
ja lämmön yhteistuotanto
on taloudellinen ja ilman
laadun kannalta hyvä tapa
hoitaa taajamien rakennus-
ten lämmitystarve.

Yhteistuotanto
säästää energiaa
Suomalainen kaukoläm-
mitys tunnetaan ympäri
maailmaa. Lämmön ja säh-
kön yhteistuotannossa Suo-
mi on maailman johtavia
maita. Noin 80 prosenttia
maamme kaukolämmöstä
ja reilu kolmannes sähköstä
saadaan yhteistuotannosta.

Sähkön ja lämmön yh-
teistuotannossa säästetään
energiaa. Polttoainetta
säästyy kolmannes verrat-
tuna erillisinä tuotettuun
lämpöön ja sähköön. Yh-
teistuotanto on myös ylei-
sesti tunnustettu keino il-
mastonmuutoksen torjun-
nassa.

Vuoteen 2020 mennessä
kansainvälisesti ja kansal-
lisesti tähdätään merkittä-
vään hiilidioksidipäästöjen

vähentämiseen, uusiutuvi-
en energialähteiden käytön
lisäämiseen sekä energiate-
hokkuuden parantamiseen.
Kaukolämmön tuotannossa
on merkittävä potentiaali
lisätä uusiutuvien energia-
lähteiden käyttöä nykyises-
tä. Tuotannon tehokkuutta
parannetaan myös hyödyn-
tämällä savukaasujen läm-
mön talteenottoa.

Kaukolämpö on eräs mer-
kittävistä ratkaisuista Suo-
men energia- ja ilmasto-
haasteissa. Kaukolämmön
tuotanto voi vuonna 2050
olla hiilineutraali. Edelly-
tyksenä kuitenkin on, että
energia-alalle luodaan pit-
käjänteinen ja ennustettava
toimintaympäristö.

Tavoitteeseen pääsemi-
seksi tarvitaan muun mu-
assa kotimaisten polttoai-
neiden käytön lisäämiseksi
toimivat uusituvan ener-
gian polttoainemarkkinat.
Tarvitaan myös panostusta
Suomen energiateknologi-
an vahvuusalueisiin kuten
sähkön ja lämmön yhteis-
tuotantoon sekä kaukoläm-
pöön ja kaukojäähdytyk-
seen.

Tammikuun kaukolämmön
kulutus ennätyksellinen

www.edupoli.fi

Ammattitie 1, 06450 Porvoo

soittajahinta: lankapuhelimesta 8,21 snt/puhelu
+ 6,90 snt/min, matkapuhelimesta
8,21 snt/ puhelu + 16,90 snt/min

Sähköalan koulutusta
ja tutkintoja

Työelämän tutkinnot
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
Tietokoneasentajan ammattitutkinto
Tietokoneasentajan erikoisammattitutkinto

Muu koulutus ja yrityskoulutus
Sähköturvallisuustutkinnot
SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskoulutus
Sähköinen talotekniikka
Tietoliikennekoulutus
Kiinteistöjen turvajärjestelmät

Juuri nyt:
Kuitukaapeleiden asentaminen, testaaminen ja
dokumentointi, 5.3.2010
Lisätietoja:Mauri Moilanen, p. 020 513 1553
Ilmoittautumiset: riitta.kahela@edupoli.fi tai p. 020 513 1584

Ota yhteyttä
tiimipäällikkö Mauri Moilanen, p. 020 513 1553,
mauri.moilanen@edupoli.fi
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!Vuosi sitten alkanut
taantuma palautti monen
mieleen 1990-luvun laman.
Palkansaajien tutkimuslai-
toksen johtaja Jaakko Kian-
der pitää talousahdinkoja
varsin erilaisina.

Kun vuosien 1990–1993
laman jäljet saatiin työlli-
syyden osalta paikattua vasta
2007, nyt samaan päädyttä-
neen nopeammin.

- Täytyy muistaa, että vas-
ta vuonna 2007 työpaikkoja
oli yhtä paljon kuin lamaa
ennen. Työllisyysasteessa ei
ylletty samaan, sillä väestö
oli kasvanut huomattavasti.

Työttömyys kipusi 1990-lu-
vun lamassa 17 prosenttiin,
yksittäisinä kuukausina jopa
20 prosenttiin.

- Nyt työttömyys näyttää
nousevan vuositasolla 11
prosenttiin, Kiander vertaa.

Vaikka talous voidaan
saada taantumaa edeltäväl-
le tasolle vajaassa viidessä
vuodessa, samaa ei voi sanoa
työllisyydestä.

- Voi mennä vuoteen 2020
ennen kuin työllisyys palaa
hyväksi, jos elpyminen on
varovaista, Kiander sanoo.

Saksan kunto
ratkaisee
Nykynäkymin taantumas-
ta on tulossa lyhyt. Muualla
maailmassa talous on jo läh-
tenyt aavistuksenomaiseen
kasvuun. Suomessa ei.

- Romahdus on nyt ollut
jyrkempi kuin 1990-luvun
lamassa. Silloin tuotanto pu-
tosi neljässä vuodessa kym-
menen prosenttia, nyt noin
vuodessa seitsemän prosent-
tia, Kiander vertaa.

Ahdinko ei olisi yhtä syvä
kuin parisenkymmentä vuot-
ta sitten. Kiander varoit-
taa ennusteen perustuvan
siihen, ettei uusia häiriöitä
tule.

Euroopassa seurannan kes-
kiössä on Saksa. Sen talous
vetää koko Länsi-Eurooppaa.
Lisäksi Saksa on Suomen tär-
kein vientimaa. Toinen kes-
keinen vientimaamme, Ve-
näjä, on kärsinyt tuntuvasti
nykylamasta. Kun teollisuu-
den rattaat eivät pyöri, öljyn
ja kaasun hinnat laskevat.

Aiemmasta poiketen nyt
kyseessä on globaali lama.

- Yhdysvalloista lama le-
visi kansainvälistyneiden
rahamarkkinoiden kautta
kaikkialle. Yhdysvallat ja
Eurooppa ovat yhdessä val-
tavan suuri talousalue, se
riittää vetämään mukanaan
miltei koko maailman, Kian-
der huomauttaa.

Toistaiseksi Kiina ja Intia
ovat liikkuneet aivan toisel-
la kurssilla.

- Ne muodostavat oman
ison poolin, joka on irtaan-
tunut länsimaiden kehityk-
sestä. Kiina ei paljoa meitä
auta, mutta sinne menee vii-
si prosenttia viennistämme.
Lisäksi teräksen hinta on
lähtenyt nousuun, mikä on
meille tärkeä asia.

Palvelualat
pärjäävät
Työnantajapuolen hehkutta-
ma tuottavuus kasvaa Kian-
derin mukaan taantumasta
huolimatta. Vähemmän te-
hokkaita laitoksia on suljettu
jo metsäteollisuudessa.

- Suomeen jää metsäteol-
lisuudessa vain maailman
huipputehtaita. Metallite-
ollisuudessa tulee varmaan
myös harvennuskierros, toi-
mipaikkojen määrä vähenee
ja työpaikkoja menetetään
pysyvästi. Alihankintaa siir-
retään halvemman palkkata-
son maihin.

Suomen kaksi kivijalkaa
ajetaan Kianderin mukaan
uuteen malliin. Uusia mah-
dollisuuksia voi löytyä me-
tallin osalta tuulivoimateol-
lisuudesta ja sähköautoteol-
lisuudesta. Metsäteollisuu-
den valtiksi voi osoittautua
bioenergia.

- Palvelut on se, missä työ-
paikkoja syntyy lisää. Palve-
lut ovat kasvaneet kaiken
aikaa, ihan muutamaa lama-
vuotta lukuun ottamatta. Ne
ovat selvinneet kaikista par-
haiten talouden notkahduk-

sista.
Kianderin mukaan vanhus-

ja terveyspalvelut ovat kas-
vualoja, jos julkinen sektori
ei pysty niitä tuottamaan.

- Jos elintaso nousee, kau-
panala kasvaa ja hotelli- ja
ravintola-ala sekä erilaiset
työvoimavaltaiset palvelut.

Vaikka rakentamisessa
näyttää menevän nyt hei-
kosti, Kiander muistuttaa
korjausrakentamista maassa
riittävän.

Tuloerot
kasvavat yhä
1990-luvun laman jäljiltä
maahamme jäi pitkäaikais-
työttömien joukko, joka ei
tunnu saavan töitä millään.

Kiander ounastelee, että ke-
hitys jatkuu yhtä synkkänä.

Valtion talous oli tällä ker-
taa paremmassa jamassa kuin
1990-luvun laman alla. Silti
valtiontalouden alijäämä on
niin suuri, että jonkinlainen
”juustohöylä” on käytössä.

- Seuraavan vuosikym-
menen ajan julkisessa talo-
udessa joudutaan olemaan
hyvin säästäväisiä. Menojen
kasvuun ei ole varaa, eli so-
siaaliturvaa ei pystytä paran-
tamaan niin paljon kuin olisi
tarvetta. Terveydenhoidossa
jonot pitenevät.

- Pitkäaikaistyöttömyys
lähtee taas kasvuun. Kun se
pitenee, myös köyhyys syve-
nee. Erittäin huonossa ase-

massa olevien määrä tulee
kasvamaan seuraavien vuosi-
kymmenien aikana. Nousu-
kautena vastaavasti rikkaat
alkavat rikastua.

Hyvinvointivaltio rapautui
Kianderin mukaan pahasti jo
1990-luvulla.

- Luulen, että tällä vuo-
sikymmenellä se rapautuu
lisää. Lähestymme keskieu-
rooppalaista mallia, jossa
etuuksien taso on heikompi
ja julkisia palveluja on vä-
hemmän sosiaali- ja tervey-
denhuollossa."

Lyhyestä taantumasta
jää pitkä jälki

Palveluissa ja korjausrakentamisessa riittää töitä vastaisuudessakin, Jaakko Kiander ennakoi.

!Työyhteisötaitojen
tarve on kasvanut nykytyö-
elämässä. Työyhteisötaitoja
ovat toisiaan täydentävät
alais- ja esimiestaidot. Niitä
on kehitettävä rinnakkain,
koska ne vaikuttavat kes-
keisesti toisiinsa. Työtur-
vallisuuskeskus TTK lähtee
koulutuksessaan kehittä-
mään työyhteisötaitoja ja
hyödyntää siinä uutta jul-
kaisuaan Työyhteisötaidoil-
la tulosta.

Esimiesten työ on muut-
tunut monilla työpaikoil-
la valmentajan rooliksi ja
työntekijät toimivat entistä
oma-aloitteisemmin. Työ-
yhteisössä menestymiseen
ei riitä enää pelkät tekniset
tiedot ja taidot, vaan siihen
vaikuttaa suuresti, miten
hyvin siellä työskentelevät
ihmiset tulevat keskenään
toimeen.

Miten antoisaa on toimia
esimiehenä, riippuu pitkälti
työntekijöiden aktiivisuu-

desta ja asenteista toimia
esimiehen ja muun työyh-
teisön kanssa yhteistyössä.
Miten on mahdollista hyö-
dyntää tai kehittää alais-
taitoja työpaikalla, riippuu
puolestaan esimiestaidoista.

- Saattaa kuulostaa liian
yksinkertaiselta, mutta työ-
paikalla, jossa ihmiset eivät
tule keskenään toimeen,
ei myöskään haluta jakaa
ja jalostaa olemassa olevaa
tietoa ja kehitellä yhdessä
uusia tuotteita ja ideoita,

sanoo TTK:n työelämän
kehittämisen asiantuntija
Tarja Räty.

Räty arvioi, että huonosti
toimivalla työpaikalla teh-
dään vain pienin mahdol-
linen palkan eteen ja kes-
kitytään huonosti olevien
asioiden jaaritteluun. Täl-
laisella työpaikalla ei kehi-
tellä uutta eikä katsota yh-
dessä menestyksekkääseen
tulevaisuuteen.

Hyvällä työpaikalla sen
sijaan tieto kulkee alhaalta

ylös ja ylhäältä alas. Suun-
ta on selvillä ja tarvittavat
keinot käytettävissä saman-
aikaisesti sekä työhyvin-
vointikokemuksia antavan
että tuottavan työn tekemi-
seksi.

Työyhteisötaidot karttu-
vat työpaikalla myönteisen
asenteen, aktiivisuuden ja
aloitteellisuuden myötä.

- Jos et tiedosta ennak-
koluulojasi tai haluat mie-
luummin vetäytyä passiivi-
sesti taka-alalle työyhteisöä

kehitettäessä, jäät sekä pait-
si monesta työhyvinvointii-
si vaikuttavasta asiasta että
vaarannat menestymisesi
työmarkkinoilla, Räty pai-
nottaa.

Lisätietoja
Työyhteisötaidoilla tulosta
-julkaisu, TTK 2009:
www.ttk.fi/julkaisut

Työyhteisötaidoilla tulosta
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Sähkömies ja sotaveteraani

Eugen Lampinen on poissa
K Y Ö S T I L A M P I N E N

Yli 50 vuotta Sähkölii-
ton jäsenenä ollut Eugen
”Simo” Lampinen kuo-
li Tampereella 10.1.2010.
Eugen Lampinen syntyi
14-henkiseen perheeseen
Suistamossa, luovutetun
Karjalan alueella Kannak-
sella.

Lapsuus oli kovaa aikaa
ja tarinan mukaan Simo
joutui jo 7-vuotiaana pai-
menpojan töihin. Siitä
huolimatta hän sanoi aina
pitäneensä työtä kunniassa.

Suistamossa toimi puu-
tarhan ympäröimä opet-
tajaseminaari, jonka li-
särakennuksiin tehtiin
1930-luvulla ensimmäisiä
sähköasennuksia.

Sieltä Simo sai kipinän
kahteen hänelle läpi elä-
män tärkeään asiaan: säh-
kötöihin ja puutarhan hoi-
toon.

Viipurissa suoritetun ase-
palveluksen jälkeen Simo
pääsi töihin sähkömieheksi
Viipurin kaupungin sähkö-
laitokselle. Alkoivat työn-

täyteiset vuodet, sillä alu-
een sähkökojeet uusittiin,
kun jännite muutettiin 110
voltista 220 volttiin.

Talvisota katkaisi sähkö-
työt ja Simo joutui rinta-
malle koviin taisteluihin.
Jatkosodan aikana perhe
muutti pienen pojan kans-
sa Tampereelle, jonne myös
Simo kutsuttiin vähäksi ai-
kaa Suomen Maanviljeli-
jöiden Kaupan eli S.M.K:n
liiketalon työmaalle säh-
kötöiden johtajaksi. Sen
”keikan” jälkeen edessä
oli paluu sotatoimiin ensin
Syvärille ja sitten lopuksi
Talin ja Ihantalan koviin
ratkaisutaisteluihin.

Sodan jälkeen Simo jat-
koi töitä S.M.K:n palve-
luksessa 30 vuotta, jonka
jälkeen hän työskenteli
Kalevan Sähkön ja ASE-
An palveluksessa. Suurim-
milla työmailla hän toimi
usein työmaan esimiehenä.
Sähköliiton jäseneksi Simo
liittyi heti liiton perustami-
sen jälkeen 1.6.1956. Säh-
kötöitä Simo teki terveenä
aina 65 vuoden eläkeikään
saakka.

Työn ohessa Simo ensin
saneerasi vanhan talon ja
1950-luvun alussa rakensi
yksin Takahuhdin rintama-
miestontille perheelleen
oman kodin. Siellä Suis-
tamossa saatu kipinä puu-
tarhanhoitoon tuotti vuosi
vuodelta runsaamman sa-
don.

Simo harrasti myös kil-
pajuoksua ja hiihtoa ja
saavutti erilaisissa urhei-
luseurojen ja Sähköliiton
kilpailuissa kaikkiaan 197
palkintoa. Huippusaavutus
tuli ikämiehenä vuonna
1991 Raisiossa, kun Simo
voitti maastojuoksun maa-
ilmanmestaruuden 80-vuo-
tiaiden sarjassa.

Isämme jäi leskeksi vuon-
na 1999 ja annoimme hä-
nelle apua minkä taisim-
me. Viimeiseen asti hän
oli kiinni puutarhatöissä
ja vielä vuonna 2008 hän
koetti keppiin tukeutuen
kuokkia rakasta puutar-
haansa.

Jäämme kaipaamaan ahke-
raa ja kurinalaista isäämme

Kyösti ja Jouko Lampinen

Kuinka kunniakasta! Kannattaa myös tarkkailla,
onko tulevaisuus selkeämpi, jos peitto ei heilu silmillä.

Opiskele insinööriksi (AMK) sähköisen talotekniikan
suunnittelu- ja urakointitehtäviin

Talotekniikan koulutusohjelmassa voit opiskella sähköinsinööriksi

Haku tapahtuu talotekniikan koulutusohjelmaan, jossa suuntautumis-
vaihtoehdoksi voit valita rakennusten sähkö- ja tietotekniikan.

Lisätietoja hakemisesta saat hakutoimistostamme
puh. 020 783 5100 tai hakutoimisto@metropolia.fi

Täytä ammattikorkeakoulujen yhteyshakulomake sähköisessä palvelussa
www.amkhaku.fi

Hakuaika 1.3.2010-16.4.2010

Lisätietoja koulutusohjelmasta:
koulutuspäällikkö Olli Jalonen puh. 020 783 6044 ja
koulutussuunnittelija Aija Saarinen puh. 020 783 6043

Koulutustarjonta osoitteessa
www.metropolia.fi/haku

Yhteishaku
1.3.–16.4.2010

KULTTUURI • LI IKETALOUS • SOSIAALI- JA TERVEYSALA • TEKNIIKKA JA LI IKENNE
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M A R G I T N U R M I K O L U

!Sähköliiton jäsenre-
kisterinhoitaja Marita Nie-
minen täytti 1. tammikuuta
60 vuotta ja jäi viettämään
eläkepäiviään – samana päi-
vänä kuin aviomiehensäkin
– helmikuun alusta. Sinä
maanantaina ei Volvon no-
kan tarvinnut suunnata Hä-
meenkyrön Kyröskoskelta
Tampereelle.

- 40 kilometriä suuntaansa
on tullut ajeltua yli kolme-
kymmentä vuotta. En ole
kuitenkaan pitänyt pahana
tätä ajomatkaa. Kaikki kelit
eivät tietysti ole olleet mu-
kavia, mutta todella huonot
ajokelit talvea kohden mah-
tuvat yhden käden sormiin,
Marita Nieminen toteaa.

Hän naurahtaa, että työ-
matka on kuitenkin ollut
vähän väärin päin: vasten
aurinkoa niin aamulla kuin
illallakin.

Kassan ja liiton
palkkalistoilla
Ennen Sähköliittoa Niemi-
nen työskenteli elektroniik-
kateollisuuden palveluksessa
vuosina 1966–1975, joista
viimeiset kuusi vuotta Nokia
Oy:llä erilaisissa tehtävissä.
Vuodet 1975–1991 kuluivat

Teknisten liitossa toimis-
tosihteerin tehtävissä.

Sähköalojen työttömyys-
kassan palvelukseen Nie-
minen tuli vuonna 1991 ja
työskenteli edellisen laman
pahimmatkin vuodet – jol-
loin ylityöt olivat arkipäivää
– kassan palkkalistoilla vuo-
teen 1999. Tämän jälkeen
vuorossa oli parin vuoden
työrupeama liiton jäsenhan-
kintaprojektin projektityön-
tekijän tehtävissä ja vuonna
2001 hän siirtyi jäsenrekiste-
rinhoitajan tehtäviin.

- Parasta työssäni Sähkö-
liitossa on ollut se, että olen
saanut tehdä koko lailla itse-
näisesti kaikkia töitäni, Nie-
minen summaa.

Yhtymäkohtia
Sähköliittoon
Tampereella syntynyt Nie-
minen toteaa, että työpaikan
kulmakunnat ovat hänelle
hyvin tutut.

- Seitsemän ensimmäistä
vuotta lapsuudenkotini oli
Aleksanterinkatu 5:ssä ja
Sähköliitto sijaitsee Alek-
santerinkatu 15:ssä, joten en
ole pitkälle päässyt, Niemi-
nen naurahtaa.

Hänellä on toinenkin kos-
ketuskohta Sähköliittoon jo
nuorena työskennellessään
elektroniikkateollisuuden

palveluksessa. Työtehtäviin
kuuluivat muun muassa lois-
tehon kompensointiin liitty-
vien säätäjien tekeminen.

- Meitä oli kolmen tytön
tiimi tekemässä työtä. Ensin
tehtiin sähköinen tarkastus
komponenteille. Mikropii-
ri oli 16-piikkinen, ja jos se
ei ollut toimiva, se oli hyvin
hankala irrottaa piirilevystä.
Lopuksi koko laite tarkistet-
tiin, että se toimi. Sain muu-
ten elämäni ensimmäisen ja
toivottavasti viimeisen säh-
köiskunkin näissä testihom-
missa, Nieminen selvittää.

Eräänä ruokatuntina tyttö-
kolmikko päätti liittyä Säh-
köliittoon.

- Marssimme sisään liiton
toimistoon ja esitimme ha-
lumme liittyä Sähköliiton
jäseniksi, koska teemme säh-
kötöitä – mutta eipä mei-
tä huolittukaan! Silloinen
Sähköliiton toimitsija käski
meidän liittyä Metalliliit-
toon, Nieminen virnistää.

Sitkeä sissi
monessa mukana
Nieminen on toiminut työn-
sä ohella myös luottamus-
tehtävissä kotikunnassaan
Hämeenkyrössä sosiaalilau-
takunnan varapuheenjoh-
tajana vuoteen 1992 saakka
ja tarkastuslautakunnan va-

rapuheenjohtajana vuosina
2000–2004.

- Sosiaalilautakunnan va-
rapuheenjohtajan tehtävät
minun oli pakko jättää, kos-
ka päivätyö työttömyyskas-
sassa ja iltatyö sosiaalitapa-
usten parissa kävivät yhdes-
sä kuitenkin liian raskaaksi,
vaikka ihan pienet asiat
eivät minua hetkautakaan,
Nieminen toteaa.

Monta tutkintoa
plakkarissa
Sitkeä nainen on työnsä
ohella myös opiskellut ja in-
toa on riittänyt moneen tut-
kintoon.

Hän opiskeli Markkinoin-
ti-instituutissa vuosina
1976–1978 ja valmistui
markkinointisihteeriksi.
Kahden vuoden opiskelun
jälkeen vuonna 1996 val-
mistui merkonomin tutkin-
to Ikaalisten kauppaoppilai-
toksen markkinointilinjalta
ja maaliskuussa 2000 kol-
men vuoden opiskelujakso
Pirkanmaan ammattikor-
keakoulun multimediavies-
tinnän koulutusohjelmassa
antoi kouraan tradenomin
paperit.

- Opiskelun viimeinen suo-
ra lopputöineen oli rankkaa
työpäivien päälle. Anoin
Sähköliitolta koulutusva-

paata, mutta minulle ei sitä
myönnetty. Vieläkin vähän
ihmettelen, etten saanut sitä,
koska SAK:n koulutussuosi-
tus oli olemassa ja tiedossa,
mutta Sähköliiton työjaosto
ei vain vapaata myöntänyt,
Nieminen harmittelee.

Projekteja riittää
eläkepäiville
Työn, luottamustoimien ja
opiskelun vastapainoksi ja
nyt niiden jälkeenkin rau-
tarouva rentoutuu ja pur-
kaa energiaansa pilkkomalla
puita. Talvisin myös puikot
heiluvat tiuhaan tahtiin ja
erilaisia neuleita syntyy liu-
kuhihnalta.

- Olen myös käynyt kuun-
telemassa kansalaisopistossa
pari vuotta viron kielen ope-
tusta, Nieminen kertoo.

Pojiltaan 60-vuotislahjak-
si saadut suksetkin ovat jo
saaneet neitsythiihtonsa ja
kotipihalta suoraan ladul-
le pääsevä Nieminen aikoo

jatkaa hiihtämistä, nyt kun
päiväsaikaankin on siihen
mahdollisuus.

- Ja kyllä tekemistä riittää,
kun toistakymmentä kirjaa
on odottamassa lukemista.
Olen kerännyt niitä pikku
hiljaa ja nyt pääsen vihdoin-
kin ne lukemaan, Nieminen
iloitsee.

Plakkarissa on muitakin
projekteja eläkepäiviksi.
- Meillä on tarkoitus serkku-
jeni kanssa tehdä sukukirja ja
aion purkaa nauhalta setäni
haastattelun tekstiksi.

Rouva aikoo myös hakea
eläkepäiviensä kuluksi pät-
kä- tai osa-aikatyötä.

- Jokin kevyt ruumiillinen
työ olisi mukavaa vuosikym-
menten paperitöiden jäl-
keen.

Selvää siis on, ettei Marita
Nieminen jää laakereillaan
lepäämään eläkepäivinään-
kään – projektit ja neljä las-
tenlasta pitävät mummolla
tärinää töppösissä."

Jäsenrekisterinhoitaja Marita Nieminen

Eläke alkoi – projektit
sen kuin jatkuvat

Marita Nieminen jäi Heikki-puolisonsa kanssa
samana päivänä eläkkeelle helmikuun alusta lukien.

T E K S T I U P / J O U K O H O V I
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!Osuuskunta Trade-
ka-yhtymä käy 5.-25.3.2010
edustajistovaaleihin myö-
tätuuli purjeissaan. Osuus-
kunnan jäsenmäärä on vajaa
300 000.

Edustajistoon valitaan 110
jäsentä. He aloittavat kuu-
den vuoden kautensa toi-
senlaisissa tunnelmissa kuin
edeltäjänsä vuonna 2004.
Osuuskunnan yrityssanee-
rausvaihe oli silloin juuri
päättynyt.

- Siihen kulunut vuosi-
kymmenen keikuttiin kui-
lun partaalla, toimitusjohta-
ja Juha Laisaari muistelee.

Saneerauksen kuluessa
maksettiin pois velat pan-
keille ja valtiolle. Velkaa jäi
silti melkoisesti. Ratkaisuksi
löydettiin yritysjärjestely.

Osuuskunta myi enemmis-
tön vähittäiskauppaa har-
joittaneesta Tradeka Oy:stä
IK Kapitalille. Samassa yh-
teydessä Wihurista tuli myös
Tradeka Oy:n omistaja. Yh-
tiö muutti joulukuussa 2008
nimensä Suomen Lähikaup-

pa Oy:ksi. Sekä osuuskun-
nan että Wihurin omistus-
osuus on 16 prosenttia, IK
Kapitalin 65 prosenttia.

Osuuskunta omistaa lisäksi
kokonaan hotelli- ja ravin-
tolatoimintaa harjoittavan
Restel Oy:n. Vuonna 2008
osuuskuntakonserni teki 18
miljoonan tappion, viime
vuonna 27 miljoonan voi-
ton.

- Laman oloissa tulos on
varsin hyvä, Laisaari sanoo.

Uuden edustajiston huo-
massa on konserni, jolla on
vahva kassa ja korkea, 85
prosentin omavaraisuusaste.

Kannattavasti ja
vastuullisesti
Osuuskunnan keskeisiä lä-
hitulevaisuuden tavoittei-
ta on kehittää jäsenistölle
kohdennettuja etuja. Niitä
tuottaa Restelin ja Suomen
Lähikaupan lisäksi muun
muassa Pajulahden urheilu-

opisto.
Laisaari muistuttaa, että

aktiiviset jäsenet voivat vai-
kuttaa osuuskunnan toimin-
taan ja uudistaa sitä tarvitta-
essa.

Tradeka-yhtymän hallin-
toneuvoston puheenjohta-
ja Markku Pohjola sanoo
nykyisen varallisuusaseman
luovan aivan toiset mahdol-
lisuudet kehittää toimintaa
ja jäsenetuja kuin osuuskun-
nalla oli vuosikymmeneen.

Pohjola katsoo, että eetti-
set arvot ja kannattava lii-
ketoiminta voidaan sovittaa
yhteen. Osuuskunta on ko-
rostanut yhteiskuntavastuu-
ta. Käytäntöön sitä on sovel-
lettu esimerkiksi tukemalla
yleishyödyllistä toimintaa.

- Ensimmäisten suomalais-
yritysten joukossa osuuskun-
ta otti käytäntöön YK:n vas-
tuullisen sijoittamisen peri-
aatteet.

Hallintoneuvoston vara-

puheenjohtaja Iivo Polvi
näkee osuustoiminnan yhte-
nä perusarvona vastuun yh-
teiskunnasta, ja "siksi se ni-
voutuu kiinteästi myös Tra-
deka-yhtymän toimintaan".

- Yhteisvastuun korosta-
minen ja panostaminen vas-
tuulliseen toimintaan on yk-
si Tradekan vahvuuksia eikä
suinkaan liiketoiminnan ra-
joitin.

Miksi ehdokkaana?
Kansanedustaja Maria Gu-
zenina-Richardson (sd.)
sanoo yhdeksi syyksi ehdok-
kuudelleen yhteiskuntavas-
tuun.

- Sitä voi edistää myös toi-
mimalla Tradekan kaltaises-
sa yrityksessä, jonka eettiset
arvot yhä useampi kansalai-
nen jakaa. Arvot toteutuvat
sitä paremmin, mitä lähei-
semmin jäsenet ovat muka-
na kehittämissä osuuskun-
nan toimintaa, hän sanoo.

Viime edustajistovaaleis-
sa äänestysinto nousi yli 40
prosentin.

Ehdokkaan mielestä lä-
hikauppa on arvo sinänsä.
Se on kuin yhteisöä kiinni
sitova liima. Lähikauppa ja
-palvelut vahvistavat yhtei-
söllisyyttä, hän sanoo. "

Faktoja
" Osuuskunnan jäsen-
määrä on vajaa 300 000.
" Edustajiston vaalit
käydään 5.-25.3.2010.
" Niissä valitaan 110 edus-
tajaa kuudeksi vuodeksi.
" Äänestäneiden kesken
arvotaan yli 1 100 kylpylä-
ja hotellilahjakorttia,
yhteisarvoltaan yli
100 000 euroa.
" Jokainen äänestäjä
palkitaan kahvisetelillä.

Tarjolla 110 vaikuttajan paikkaa

Osuuskunta Tradeka-yhtymä valitsee maaliskuussa uuden edustajiston

Yhteiskuntavastuu sai Maria Gu-
zenina-Richardsonin lähtemään
ehdokkaaksi.
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JÄSENMAKSUVAPAIDEN ILMOITTAMINEN

JÄSENMAKSUVAPAIDEN SYY JA VAPAUTUMISAIKA

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Sääntöjen mukaan jäsenmaksu maksetaan päätoimen veronalaisesta palkasta ja työttömyyskassan maksamista
etuuksista. Jäsenmaksuista vapautumisajat Sinun on itse selvitettävä Sähköliiton jäsenrekisteriin.

Hoida jäsenmaksuvapaiden ilmoitukset säännöllisesti 2 – 4 kertaa vuodessa. Voit tehdä sen tällä lomakkeella.
Lomakkeen voi tulostaa myös www.sahkoliitto.fi

Lähetä ilmoituksesi osoitteella:
Sähköliitto/Jäsenrekisteri, PL 747, 33101 TAMPERE

Sukunimi ja etunimet

Puhelin Matkapuhelin

Henkilötunnus

Sähköposti

Henkilötiedot

Alkamispäivämäärä Päättymispäivämäärä

Työttömyysturvan peruspäiväraha/työmarkkinatuki 500 kassapäivän
jälkeen tai ennen liiton työttömyyskassan päivärahaoikeutta

Kelan/vakuutusyhtiön sairauspäiväraha

Vakuutusyhtiön tapaturmapäiväraha

Kelan/vakuutusyhtiön kuntoutusraha

Äitiys-/isyyspäiväraha

Vanhempainraha

Hoitovapaa/kotihoidontuki

Omaishoitaja

Palkaton virkavapaa/oma loma

Asevelvollisuus

Opiskelu
Toimita erikseen oppilaitoksen todistus opiskeluajasta, selvitä myös
palkaton loma-aika ja muista hoitaa jäsenmaksu loma-ajan palkka-
tulosta (oppilasjäseniltä emme tarvitse erillistä selvitystä)

Kuntoutustuki/määräaikainen eläke
Merkitse aika ja toimita kopio eläkepäätöksestä

Toistaiseksi maksettava pysyvä eläke
Toimita kopio päätöksestä, niin siirrämme sinut eläkeläisjäseneksi

Muu syy, mikä

Päiväys Allekirjoitus

Osoite
PL 747 (Aleksanterinkatu 15)
33101 Tampere

Puhelin
(03) 252 0111

Faksi
(03) 252 0210

Lomakenumero SL/02.03

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

!Jäsenmaksut mak-
setaan päätoimen ennakon-
pidätyksenalaisista palkka-
tuloista ja kassan maksamis-
ta etuuksista. Työttömyys-
kassa perii jäsenmaksun au-
tomaattisesti päivärahoista.

Jos sinulla on jokin palka-
ton jakso, muista ilmoittaa
kyseinen aika jäsenrekiste-
riin, jotta se voidaan mer-
kitä jäsenmaksuvapaaksi.
Näin varmistat, että jäse-
nyytesi ja samalla työttö-
myysturvaoikeutesi pysyy
voimassa.

Jäsenmaksuvapautusaiko-
ja ovat muun muassa opis-
kelu, kansaneläkelaitoksen
maksama työttömyyspäivä-
raha-aika, palkaton sairaus-
loma, armeija tai määräai-
kainen eläke.

Jäsenmaksuvapaiden il-
moittamislomake on ohessa
ja se löytyy myös kotisivuil-
tamme www.sahkoliitto.fi
> Lomakkeet, josta voit
tulostaa sen ja postittaa jä-
senrekisteriin. Jäsenmaksu-

vapautuksia voit ilmoittaa
myös sähköpostilla, faksil-
la tai verkkopalvelumme
kautta.

Jäsenmaksujen maksuai-
kaa on kuusi kuukautta siitä,
kun maksuperuste on synty-
nyt.

Jos työnantaja ei peri jä-
senmaksuja suoraan palkas-
ta, pyydä jäsenrekisteristä ti-
lisiirrot, joilla voit suorittaa
itse jäsenmaksut kuukausit-
tain.

Yhteystiedot:
Sähköliitto, Jäsenrekisteri,
PL 747, 33101 TAMPERE
Puhelin: 03 252 0303
klo 9.00 -15.00
Faksi: 03 252 0210

Sähköposti:
jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

Kotisivut:
www.sahkoliitto.fi > Sähkö-
liiton verkkopalvelut > Jä-
senrekisteri

Pidä jäsenyytesi
voimassa

J Ä S E N R E K I S T E R I T I E D O T T A A

T E K S T I

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

K U V A

V A S A M A N A R K I S T O

!Sähköliiton lomapai-
kan, Kaarniemen ensi kesän
varaustoivomuksia kesä-,
heinä- ja elokuulle voi soit-
taa tai lähettää sähköpostina
25.1.–25.2.2010 aluevalvoja
Pirjo Pasaselle.

Varaustoivomukset kos-
kevat mökkejä, huoneistoja
sekä asuntovaunualuetta.

Varaukset vahvistetaan
26.2.2010 ja ensimmäisellä
sijalla ovat ne jäsenet, jotka
eivät ole aikaisemmin käyt-
täneet lomapaikkaa. Tarkoi-

tus on, että mahdollisimman
moni jäsen pääsee lomai-
lemaan luonnon kauniissa
maisemissa meren rannalla.
Varauksen saaneille ilmoi-
tetaan asiasta henkilökoh-
taisesti maaliskuun alkupuo-
lella. Myös niille, jotka eivät

tällä kertaa saaneet varausta,
lähetetään tieto kirjeitse.

Mökeissä ja huoneistoissa
löytyy vielä tilaa myös ke-
vätkuukausina, joten kan-
nattaa kysellä!

Aluevalvoja Pirjo Pasanen,
puh. 0440 557 841,
sähköposti pirjo.pasanen@
sahkoliitto.fi

Tee kesän varaustoivomuksesi

Kaukalopalloturnaus 2010
Sähköliiton perinteinen osastojen välinen

kaukalopalloturnaus pelataan
lauantaina 24.4.2010 Raumalla.

Rauman Sähköalantyöntekijät
on siirtänyt järjestelyt UKP ry:lle.

Turnaukseen otetaan
ilmoittautumisjärjestyksessä 8 joukkuetta.

Viime vuoden mestari Raahe
on etuoikeutettu osallistumaan.

Osallistumismaksu 500 €/joukkue
sisältää ruokailun (Fosters-jäähalli)

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:
Tomi Nurminen, 050 313 8112 tai tomi.nurminen@tvo.fi

Mestaruus ratkeaa Raumalla!
Tervetuloa!

– Rauman Sähköalantyöntekijät ry, os. 035
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T Y Ö T T Ö M Y Y S K A S S A T I E D O T T A A

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.

Työvoimatoimiston antamia
ilmoittautumispäiviä on nou-
datettava, koska päivärahan
maksaminen katkeaa sama-
na päivänä, kun työnhaku-
korttiin merkitty uusimispäi-
vä umpeutuu. Työvoimatoi-
miston antamat lausunnot

sitovat kassaa, eikä kassa voi
maksaa päivärahaa, mikäli
työnhakusi ei ole voimassa.
Jos työnhakusi katkeaa, et
voi uusia sitä takautuvas-
ti viittaamalla esimerkiksi
unohtamiseen, pitkään il-
moittautumisväliin, auton
rikkoutumiseen, lapsen
sairastumiseen tai muuhun
inhimilliseen syyhyn. MUIS-
TA SIIS PITÄÄ TYÖNHAKUSI
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
34 työssäoloviikolta. Todis-
tuksessa tulee näkyä enna-
konpidätyksen alainen tulo
ja siihen sisältyvät lomarahat
ja lomakorvaus ERITELTYINÄ.
Lomarahaa ja lomakorvausta
ei tule ilmoittaa yhteissum-
mana.
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.

• Jäljennös lomautus- tai irti-
sanomisilmoituksesta

• Avio-/avopuolison virka-
todistus ja ote talonkirjasta/
kotipaikkarekisteristä, jos
haet lapsikorotusta avio-/

avopuolison lapsista, jotka
asuvat samassa taloudessa.
Omista lapsista virkatodistus-
ta ei tarvitse lähettää.

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

• Jos sinulla on sivutoimista
yritystoimintaa, esim. maa-
tilatalouden tuloa, lähetä
kopio viimeksi vahvistetusta
verotuksesta kassalle.

• 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 4
viikkoa. Maksupäiviä ovat
keskiviikko 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.

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 UEnsimmäistä kertaa työttömyyspäivärahaa

saavien työssäoloehto lyheni 43 viikosta
34 viikkoon. Myös yrittäjien työssäoloehtoa
lyhennettiin 24 kuukaudesta 18 kuukau-
teen.

Työttömyyspäivärahan tasoa korotettiin
muuttamalla ansiopäivärahan ja korotetun
ansio-osan laskentakaavaa sekä maksamalla
20 ensimmäiseltä työttömyyspäivältä ansio-
päivärahassa korotettua ansio-osaa.

Ansiopäivärahan korotuksen johdosta luo-
vuttiin lisäpäiviltä maksettavasta korote-
tusta ansio-osasta. Samalla myös nykyistä
korotetun ansio-osan enimmäismaksuaikaa
lyhennettiin 150 päivästä 100 päivään.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta
maksetaan enintään 200 päivältä korotettua
ansio-osaa.

Myös muutosturvan ansio-osan (entinen
työllistymisohjelmalisä) enimmäismaksuai-
kaa pidennettiin 185 päivästä 200 päivään.

Korotettuihin etuuksiin oikeuttavat työllisty-
mistä edistävät palvelut määritellään nykyis-
tä laajemmin, jolloin niiden piiriin tuli muun
muassa omaehtoinen opiskelu (entinen kou-
lutuspäiväraha).

Sovitellun työttömyyspäivärahan maksami-
sen enimmäisaika (36 kuukautta) poistui.

Työttömyysaikaiset koulutusetuudet, työvoi-
mapoliittinen aikuiskoulutustuki ja koulu-
tuspäiväraha yhdistettiin yhdeksi etuudeksi.
Työtön henkilö saa samansuuruista etuutta
siitä riippumatta, osallistuuko hän työ- ja
elinkeinotoimiston hankkimaan koulutuk-
seen vai itse hankkimaansa koulutukseen.
Samalla omaehtoiseen opiskeluun osallistu-
misen ehtona olevasta 10 vuoden työhisto-
riavaatimuksesta luovuttiin. Opiskelun alka-
essa tulee olla vähintään 25-vuotias.

Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus ja oma-
ehtoinen opiskelu ovat nyt työllistymistä
edistäviä palveluita. Niiden ajalta maksetaan

sitä työttömyysetuutta, johon henkilöllä
työttömänä olisi oikeus. Koulutuksen ajalta
maksettava tuki lasketaan mukaan työt-
tömyyspäivärahan 500 päivän enimmäisai-
kaan.

HUOM! Vaikka koulutustuki poistui
1.1.2010, lain voimaan tullessa maksussa
olevat koulutustuet maksetaan koulutuksen
loppuun asti entisten säännösten mukaan.
Entisenä koulutustukena maksetut päivät
eivät kerrytä työttömyyspäivärahan 500 päi-
vän enimmäisaikaa.

Työurien pidentämiseksi lisäpäiväoikeuden
alkamisikää nostettiin 59 vuodesta 60 vuo-
teen. Muutos koskee työnhakijoita, jotka
ovat syntyneet vuonna 1955 tai sen jälkeen.
Ikärajan noston vuoksi kuntien velvoitetta
työllistää ikääntyneitä työntekijöitä laajen-
nettiin koskemaan niitä työttömiä, jotka
lainmuutoksen vuoksi eivät enää olisi lisä-
päiviin oikeutettuja. Samalla palkanmäärit-
telyä koskevia säännöksiä muutettiin siten,
että velvoitteen perusteella järjestetty työ ei
alenna työn päätyttyä maksettavaa työttö-
myyspäivärahaa.

Vuorottelukorvauksen suuruus määritellään
työttömyyspäivärahasta, johon ei sisälly
työttömyyspäivärahaan maksettavia koro-
tuksia.

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden ja työt-
tömyysetuudella tuetun työnhakijan oma-
ehtoisen opiskelun ajalta maksettavaa yllä-
pitokorvausta korotettiin 9 euroon päivässä
ja työssäkäyntialueen ulkopuolella järjestet-
tävien toimenpiteiden ja opiskelun ajalta
maksettavaa korotettua ylläpitokorvausta
18 euroon päivässä.

Työelämävalmennuksen ajalta maksetaan
työttömyyspäivärahaa ja ylläpitokorvausta.

Lisätietoa muutoksista löytyy työttömyys-
kassan nettisivuilta kutakin asiaa koskevasta
kohdasta tai Työttömyyskassojen yhteisjär-
jestön sivuilta www.tyj.fi

MUUTOKSIA TYÖTTÖMYYSETUUKSIIN 1.1.2010

Lisätietoa työttömänä opiskelemisesta s. 4-5

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”.

UUUUUUTTTTTOOOOOKKKSSSIIAA TYÖÖTTÖMYYSETUUKSIIN 1 1 2010

V E R O K O R T T I 2 0 1 0

HUOM!!

Vuoden 2010 alkuperäistä verokorttia

EI TARVITSE LÄHETTÄÄ, koska työttömyyskassa

saa verotiedot suoraan verottajalta.

Jos olet hakenut verotoimistosta MUUTOSVEROKORTIN,

se tulee lähettää työttömyyskassalle.
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Pohjois-Euroopan johtava turva- ja ammattijalkinevalmistaja

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

Hurricane XL S3
49-52043-303-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3

Komposiittikärki

Solid S2
45-52272-142-OPM
35-38 EN ISO 20345: S2

Solid XL S2
47-52272-103-OPM
39-47 EN ISO 20345: S2

Solid Lady S3
45-52271-342-OPM
35-38 EN ISO 20345: S3

Solid XL+ S3
47-52271-353-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3

Hot XL S2HRO
47-52490-163-OPM
39-47 EN ISO 20345: S2 HRO

Aito lammasturkisvuori

Hot S2
45-52290-142-OPM
35-38 EN ISO 20345: S2
Lämmin vuori

Hot XL S3HRO
47-52489-363-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3 HRO

Aito lammasturkisvuori

Alaska Thermo
XL S3HRO
47-52421-363-08M
39-47 EN ISO 20345: S3 HRO

Aito lammasturkisvuori

Sievi Hurricane XL S3 on uusi, tyylikäs ja lämmin talvikenkä

vaativiin olosuhteisiin. Metalliton komposiittivarvassuoja

XL-laajuudessa sekä metallinen naulaanastumissuoja

pitävät jalkasi turvassa.

Kengän päällinen on yhdistelmä vettähylkivää,

kestävää tekstiiliä sekä polyuretaanipinnoi-

tettua nahkaa. Heijastava tehoste-

materiaali saappaan varressa

lisää turvallisuutta. Kengässä on

miellyttävä ja lämmin vuori, joka

pitää jalat lämpiminä. Lisäeris-

teenä on lisäksi Thinsulate-

vuori.

Thermo Alu -lämpö-

pohjallinen täydentää

tehokkaasti kengän

lämpöominaisuuksia. Kengän

pohjamateriaalina on pitävä

Sievi FlexStep -polyuretaa-

nipohja.

Sievi 2010 mallistosta

löydät myös monia muita

lämpimiä vaihtoehtoja vaati-

viin ja kylmiin olosuhteisiin.

Tutustu lähemmin

valikoimaan

kotisivuillamme

www.sievi.com

st
at

ii
vi
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001 Oulun Sähköalan-
työntekijäin Ammattiosasto
N:o 1 ry/Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaoston kokous
pidetään aina joka kuukau-
den toisena tiistaina klo
14.00 osaston toimistolla,
Rautatienkatu 16 D 46.
Tervetuloa!

005 Lounais-Hämeen
Sähkötyöntekijät ry
Osaston kevätkokous pide-
tään lauantaina 13.3.2010
klo 12.00 Forssan
Järjestöjentalossa.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

007 Lauritsalan Sähköalojen
ammattiosasto ry
Lappeenrannan alueen säh-
köliittolaisten ammattiosas-
tojen pilkkikilpailut pidetään
lauantaina 20.3.2010 klo
9.00–13.00 Likosenlahden
venesatamassa Joutsenossa.
Opastus 6-tieltä Likosenlah-
teen. Osasto 7:n omat pilkki-
mestaruudet ratkotaan
samassa kilpailussa.
Keittotarjoilu. – Hallitus

007 Lauritsalan Sähköalojen
ammattiosasto ry
022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Osastot järjestävät yhteisen
teatterimatkan Tampereel-
le 24.4.–25.4.2010. Teatteri
Palatsissa esitettävän kappa-
leen nimi on ”The Beatles
Story”. Matkan hinta on 70
€/lähtijä ja se sisältää bussi-
matkat, majoituksen 2hh,
teatterilipun ja ruokailun
teatterissa.
Osastolle on varattu 30 paik-
kaa jäsenille/seuralaisIlle. Pai-
kat varataan ilmoittautumis-
järjestyksessä. Sitovat ilmoit-
tautumiset 25.2.2010
klo 15.00 mennessä,
Kari Holm, puh. työ 040 833
0328, puh. koti 040 594 3041.
–Hallitus

010 Joutsenon
Sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry
Perinteinen Lappeenrannan
alueen osastojen perhepilk-
kitapahtuma 20.3.2010 klo
9.00–13.00 Joutsenon vene-
satamassa. Opastus valtatiel-
tä n:o 6. Osaston omien
palkintojen lisäksi paras
joukkue ja pilkkijät saavat
kiinnityksen komeisiin kier-
topalkintoihin. Kalan maku
on taattu, sillä kaikille on
tarjolla lohisoppaa.
Tervetuloa! –Hallitus

010 Joutsenon
Sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry
Kevätkokous pidetään
21.3.2010 klo 18.00 ravintola
Luhtikammarissa. Esillä sään-
tömääräiset asiat. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa! –Hallitus

011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston perinteinen pilkki-
kilpailu ja vapaamuotoinen
ulkoilupäivä 28.3.2010 TKT:n
Ensilässä, Aitolahdella. Aloi-
tetaan klo 9.00 ja kilpailuai-
ka päätetään paikan päällä.
Kilpailun jälkeen nautitaan
virvokkeita ja paistetaan
makkaraa takan loimussa.
Saunakin on tietysti kuuma-
na. Kaikki perheenjäsenet
tervetuloa kisaamaan ja kan-
nustusjoukoksi tai vaikkapa
muuten vaan ulkoilemaan,
hiihtämään ja lenkkeile-
mään. Ilmoittautuminen ki-
saan paikan päällä. Kilpasar-
jat: yleinen, naiset ja lapset.
Muista kesäaikaan siirtymi-
nen!
Tiedustelut Petri Yli-Somero,
puh. 050 468 4585 tai Asko
Virtanen, puh. 045 638 9565

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Pilkkikilpailut pidetään
20.3.2010 klo 9–13 Äimäjär-
vellä. Kokoontuminen Kal-
volan Kaanaankujalla (sama
paikka kun viime keväänä)
klo 8.30. Kisan jälkeen pun-
nitus, palkintojenjako ja
makkaranpaistoa.
Lisätietoa Lehtosen Kalervol-
ta, puh. 03 682 8439. Jouk-
kuekilpailu 3-henkisin jouk-
kuein. Tervetuloa mukaan!

022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Ulwin-urakkalaskentakurssi
6.3.2010 klo 9.00–16.00 TSL.n
tiloissa, Snellmaninkatu 12,
2.krs. Osasto tarjoaa lounaan
ja kahvit. Ilmoittautumiset
1.3.2010 mennessä.
Osaston opintotoimikunta,
opintosihteeri Arto Kuitti-
nen, puh. työ 040 753 4270,
puh. koti 0400 964 910.
Tervetuloa!

022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Keväinen pilkkitapahtuma
Joutsenossa (pilkkikilpailut)
Lappeenrannan, Lauritsalan
ja Joutsenon osastot toivot-
tavat jäsenet perheineen
tervetulleiksi Joutsenon Li-
kosenlahden venesatamaan
osastojen yhteiseen pilkkikil-
pailuun lauantaina 20.3.2010
klo 9.00–13.00
Opastus 6-tieltä Likosenlah-
teen. Osastokohtaiset pilkki-
kilpailusarjat: miehet, naiset
ja nuoret alle 18 v. 3-henki-
nen osastojen välinen hege-
moniakamppailu (kolme pa-
rasta tulosta). Kilpailupaikal-
la tarjolla makoisaa lohikeit-
toa. Tervetuloa nauttimaan
keväisestä talvisäästä.
Tiedustelut Tero Tuuliainen,
puh. 0500 657 324.

022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous pi-
detään 30.3.2010 klo 18.00
osaston kokoustiloissa, Väi-
nölänkatu 25. Esillä sääntö-
määräiset ja muut esille tule-
vat asiat. Kokouksen jälkeen
kahvit. Tervetuloa!

022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
007 Lauritsalan Sähköalojen
ammattiosasto ry
Osastot järjestävät teatteri-
matkan Tampereelle 24.4.–
25.4.2010. Teatterikappaleen
nimi on ”The Beatles Story”.
Matkan hinta on 70 €/lähti-
jä ja se sisältää matkat, ma-
joituksen, ruokailun ja teat-
teriesityksen. Osastolle on
varattu 30 paikkaa jäsenille/
seuralaiselle. Sitovat ilmoit-
tautumiset 25.2.2010 klo
15.00 mennessä Tero Tuuliai-
nen, puh. 0500 657 324.

024 Varkauden
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry
Osaston sääntömääräinen
kevätkokous pidetään
25.3.2010 klo 18.00 ravinto-
la Amandassa. Kokouksessa
käsitellään sääntöjen sille
määräämät asiat. Kokouksen
jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
–Hallitus

024 Varkauden
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry
Osaston retki Jyväskylään
17.4.–18.4.2010. Matkaan
sisältyvät: kuljetukset,
teatteriesitys Ulvova mylläri
(klo 13) ja yöpyminen hotelli
Laajavuoressa sisältäen
kylpylän ja ruokailut.
Matkan hinta 50 €/henkilö.
Sitovat ilmoittautumiset 22.2
alkaen (viimeistään 5.3) Veli-
Matille, puh. 040 511 3527.

Huom! Paikkoja rajoitetusti.

025 Loviisan
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry
Osasto järjestää jäsenilleen
perheineen laskettelumat-
kan Himokselle lauantaina
13.3.2010. Bussi lähtee klo
7.30 Valkon päiväkodilta ja
klo 8.00 Loviisan turistipy-
säkiltä. Paluumatkalle läh-
detään noin klo 17.00. Mat-
kaan kuuluu bussikuljetus
ja ruokailu Himoksella. His-
siliput jokainen hoitaa itse.
Ilmoittautumiset 8.3.2010
mennessä mieluiten e-mail:
ari.raisanen@fortum.com tai
puh. työ 010 455 3445.
Mukaan mahtuu 50 nopeinta
ilmoittautujaa.

026 Jyväskylän
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään tiistaina 9.3.2010
klo 19.00 osaston toimistol-
la, Vapaudenkatu 79 A. Esillä
sääntömääräiset ja muut esil-
le tulevat asiat. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa! –Hallitus

026 Jyväskylän
Sähköalantyöntekijät ry
Perinteiset pilkkikilpailut yh-
dessä JAP:n kanssa pidetään
lauantaina 20.3.2010 klo 9.00
alkaen Alban rannassa. Osas-
to maksaa osallistumismak-
sun. Kootkaapa runsaasti
työhuonekuntajoukkueita
(3 hlö). Kireitä siimoja!
–Hallitus

027 Mäntän
Sähkötyöntekijät ry
Jäsentenväliset pilkkikisat
lauantaina 27.3.2010 klo
9.45–13.00. Kokoontuminen
ravintola Ukonselän tak-
katuvalla Kolhossa. Sarjat:
miehet, naiset, eläkeläiset,
lapset. Tiedustelut ja ennak-
koilmoittautuminen 24.3.
mennessä J. Rantalalle,
puh. 050 563 9573.

027 Mäntän
Sähkötyöntekijät ry
Kevätkokous lauantaina
27.3.2010 klo 14.00 ravintola
Ukonselän takkatuvalla
Kolhossa. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa! –Hallitus

036 Kuopion
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston pilkkikilpailut
20.3.2010 klo 9.00 Julkulan
rannasta. Ruokailu noin
klo 14.00. Kaikki mukaan
perheineen! –Hallitus

041 Turun Seudun
Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevät-
kokous torstaina 11.3.2010
klo 18.00 osaston toimistolla,
Brahenkatu 13 A 4, Turku.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Kahvi- ja voileipätarjoilu.
Tervetuloa mukaan!
–Osaston hallitus

043 Porvoon
Sähkötyöntekijät ry
Osaston kuukausikokous
torstaina 18.2.2010 klo 18.00
Rakennusliiton toimistolla,
Sibeliusbulevardi 36. Seu-
raavat kokoukset vuonna
2010: kevätkokous 18.3.,
15.4., 20.5., 2.9., 30.9., 28.10.
ja syyskokous 25.11. Tarjolla
kahvia ja pullaa. Tervetuloa!
–Hallitus

047 Ukin Sähkötyöntekijät ry
Osaston kevätristeily Tukhol-
maan 26.3 2010 Viking Line
Isabellalla. Lähtö perjantaina
26.3. Laitilan linja-autoase-
malta klo 18.00 ja Ukin linja-
autoasemalta klo 18.30,
matka Lokalahden kautta,
jossa klo 18.50. Hyttejä ra-
jallinen määrä, täytetään il-

moittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset Vuoriselle,
puh. 050 390 1226 viimeis-
tään 19.2.2010 mennessä.
–Toimikunta

049 Helsingin Sähköalan
työntekijät ry/Eläkeläisjaosto
Alkaneen vuoden järjestäy-
tymiskokous pidetään
22.2.2010 klo 13.00 osaston
toimistolla, Paasivuorenkatu
2 C, 4, krs. Päätetään kevät-
ja syysretkistä sekä keskustel-
laan jaoston tiedotusongel-
mista Vasaman eläkeläisjake-
lun lakkauttamisen johdosta.
Tervetuloa keskustelemaan
ja kahvittelemaan!

049 Helsingin
Sähköalan työntekijät ry
Kevätkokous pidetään
16.3.2010 klo 17.00 Paasi-
vuorenkatu 2 C, 4. krs.
Esillä sääntöjen määräämät
ja ajankohtaiset asiat.
Päätetään myös syyskokouk-
sen uudesta pitopaikasta ja
ajankohdasta. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

055 Riihimäen Sähköalojen
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätko-
kous 9.3.2010 klo 18.00
Riihimäen Seurahuoneella,
(3. krs)
–Hallitus

059 Lahden
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen
kevätkokous pidetään
16.4.2010 klo 17.30 Sauna-
klubilla, Saimaankatu 8,
Lahti (käynti sisäpihan kaut-
ta). Kokouksessa käsitellään
kevätkokoukseen kuuluvat
asiat. Kokouksen jälkeen
sauna ja pientä purtavaa.
Tervetuloa. –Hallitus

060 Mikkelin
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään perjantaina
12.3.2010 klo 18.00 SAK:n
toimiston kokoustilassa,
Vuorikatu 11. Esillä sääntö-
määräiset asiat. Tervetuloa!
–Hallitus

074 Kuusankosken
Sähkömiehet/Eläkejaosto
Eläkejaoston maaliskuun ko-
kous 3.3.2010 klo 13.00 Ket-
tumäen palvelukeskuksessa.
Päätetään pilkkikisojen pito-
ajasta ja toivotaan, että Val-
to Koski ehtisi nyt paikalle.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

094 Raahen Sähkömiehet ry
Kevätkokous 13.4 2010 klo
19.00 osaston toimitiloissa,
Ratsukatu 5 E. Käsitellään
sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät ja muut esille
tulevat asiat. Tervetuloa!
–Hallitus

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston perinteiset pilkki-
kisat pidetään lauantaina
13.3.2010 klo 10.00–14.00
Sähköliiton loma- ja virkistys-
alueen maisemissa Kaarnie-
messä, Selkätie 349, Karhu-
la. Mukana myös Hyvinkään
osaston parhaat kairaajat
sekä vaunualueen talviur-
heilijat kiiltävissä toppata-
keissaan ja Jore. Palkinnot
ovat arvokkaat & runsaat!
Majoitus varattu kahdesta
mökistä, perjantai-sunnuntai
12.3.–14.3. Tilaa 12–14 hen-
kilölle. Omat makuupussit/
vuodevaatteet reppuun.
Pirjo-emäntä kokkaa mais-
tuvat appeet, sökö-pöydässä
imuroidaan tupo-korotukset
pois heikoimmilta, tilipussien
vertailua, kädenvääntöä ja
saunasta lumihankeen juok-
sua. Tarkempi kisa-aikataulu

ja muu info myöhemmin. Il-
moittautumiset (jos aiot osal-
listua ruokailuun/majoituk-
seen) maaliskuun 5. päivään
mennessä, puh. 044 425 2552
tai sähköpostitse jarven-
paan.sahko100@elisanet.fi /
Sihteeri

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous pide-
tään keskiviikkona 7.4.2010
klo 18.00 Cantina Zapatan
kokoustiloissa, Mannilantie
44, 4. krs, Järvenpää.
Käsitellään sääntöjen
määräämät asiat.
Kokouksen jälkeen päivälli-
nen virvokkeineen.
Info: 044 425 2552/sihteeri

101 Ylivieskan
Sähköalan osasto ry
Kevätreissu Pietariin 13.5.-
16.5.2010. Lähtö helatorstai-
na 13.5. klo. 6.00 Ylivieskan
mh, paluu sunnuntaina 16.5.
illalla. Tarkennetaan ajat
myöhemmin. Matkan hinta
jäseneltä 170 € ja seuralai-
selta 270 €. Majoitus hotelli
Neptunissa. Ilmoittautumiset
helmikuun aikana Timolle,
puh. 0400 243 934 ja maksu
osaston tilille 553405-461565,
mikä varmistaa sitovan paik-
kavarauksen. Maaliskuus-
sa otetaan varauksia myös
osaston ulkopuolelta, että
saadaan tarpeellinen lähtijä-
määrä täyteen. Viimeiset il-
moittautumiset 26.3.2010.
Ryhmäviisumia varten tarvi-
taan jokaiselta kopio passin
kuvasivusta, 1 passivalokuva,
kopio voimassa olevasta mat-
kavakuutuksesta ja viisumi-
hakemus täytettynä tarkasti.
Matkalle mukaan passi, joka
on voimassa puoli vuotta vie-
lä matkan jälkeen, sekä liiton
jäsenkortti, koska vakuutus-
yhtiö Turvan puolesta jäse-
nillä on matkustajavakuutus
matkan ajan. Tervetuloa mu-
kaan! –Hallitus

104 Saarijärven
Sähköalantyöntekijät ry
Kuukausikokous 4.3.2010
klo 18.00, Summassaari.
Ruokailu klo 17.00.

104 Saarijärven
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous torstaina
18.3.2010 klo 18.00,
Summassaari. Ruokailu klo
17.00 alkaen

104 Saarijärven
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätmatka Tallin-
naan 12.5.–14.5.2010.
Matkan hinta 50 €/henki-
lö. Sitovat ilmoittautumiset
31.3.2010 mennessä.
Lisätietoja: Markku Junikka,
puh. 0400 164 651.

106 Savon
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään perjantaina
26.3.2010 klo 18.00 Kuopios-
sa hotelli Savoniassa,
Sammakkolammentie 4.
Kokoukseen osallistujille
ruokailu. Tervetuloa!
–Hallitus

118 Järvi-Savon Tieto-
liikenneammattilaiset ry
Kevätkokous pidetään
16.3.2010 klo 18.30 Noja-
maantie 20, Savonlinna. Käsi-
tellään sääntömääräiset
asiat. Tervetuloa! –Hallitus

123 Länsi-Suomen
tietoliikennealan
ammattilaiset ry
Kevätkokous pidetään per-
jantaina 12.3.2010 klo 18.30
Härmän kuntokeskuksessa.
Ruokailu kokouksen jälkeen.
Tervetuloa!

124 Päijät-Hämeen Tieto-
liikenneammattilaiset ry
Osaston pilkkikilpailut pide-
tään lauantaina 20.3.2010
Kotkan Kaarniemessä. Linja-
auto lähtee Lahdesta Askon-
katu 13 edestä klo 7.30
(Empowerin toimipiste),
seuraava pysähdys Heinolas-
sa Lampikatu 14 edessä
klo 8.15 (DNA:n toimipiste).
Ilmoittautumiset seuraavil-
le henkilöille: Raimo Pöysti,
puh. 044 425 3274 ja Jorma
Haara puh. 044 425 2958,
maanantaihin 8.3.2010
mennessä.

131 Sodankylän
Sähkömiehet ry
Kevätkokous pidetään
26.3.2010 klo 17.30 hotelli
Karhussa. Esillä sääntömää-
räiset ja muut esille tulevat
asiat. Tervetuloa!

136 Hämeen Sähkömiehet ry
Osasto järjestää risteilymat-
kan Pärnuun 13.5.–16.5.2010.
Hintaan sisältyvät laivamat-
kat kansipaikoin, oma bussi
koko matkan ajan, aamiaiset
ja majoitus hotelli Legen-
dissä, kiertomatka oppaan
kanssa. Ennakkoilmoittau-
tumiset 26.1.2010 mennes-
sä. Sitovat ilmoittautumiset
26.3.2010 mennessä, jolloin
maksettava 100 €. Koko-
naishinnaksi tulee 235–255
€ osanottajamäärästä riip-
puen. Osasto osallistuu kus-
tannuksiin. Ilmoittautumiset
Seppo Ojalalle, puh. 040 726
0741.

139 Jyväskylän
Puhelinalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous
13.3.2010 klo 14.00 hotelli
Albassa, hallitus klo 13.00.

140 Keski-Karjalan
Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen kevätko-
kous torstaina 11.3.2010 klo
19.00 Kiteen Hovissa. Lopuksi
sauna ja iltapala. Tervetuloa!

154 Pogostan
Sähköalantyöntekijät ry
Vuosikokous pidetään keski-
viikkona 3.3.2010 klo 18.00
Murginapirtin tiloissa Ilo-
mantsissa. Käsitellään sään-
töjen määräämät asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

161 Inkoon
Voimalaitostyöntekijät ry
Ulkoilupäivä osaston jäsenil-
le perheineen 20.3.2010 klo
10.00 Päiväkummussa, Karja-
lohjalla. Ohjelmassa pilkkikil-
pailu, lounas noutopöydästä
sekä sauna ja uinti kylpyläs-
sä. Osasto maksaa ruokailun
ja kylpylälipun. Ilmoittautu-
miset 5.3. mennessä, puh.
040 775 3172/A.Leinonen.

165 Päijänteen
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous pidetään tors-
taina 25.2.2010 klo 18.00
ravintola Uotissa. Esillä sään-
töjen määräämät asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

182 Teollisuuden
Sähköalojen Työntekijät ry
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään 19.3.2010 klo
18.00 toimistolla, Paasivuo-
renkatu 2 C, 4. krs.
Kokouksen jälkeen kahvi ja
pientä purtavaa. Tervetuloa!
–Hallitus

OSASTOT TOIMIVAT Seuraavaan Vasamaan (ilmestyy 18.3.2010) tulevat osastojen ilmoitukset pyydetään toimittamaan 8.3.2010 mennessä Margit Nurmikolulle:
puh. 03 252 0231, faksi 03 252 0210 tai s-posti vasamalehti@sahkoliitto.fi. Muistathan merkitä yhteystietosi, kun lähetät ilmoituksen!
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Sähköliitolla on seit-
semän ulkomaista loma-
osaketta, jotka sijaitsevat Vi-
ron Pärnussa merenrannalla
Villa Andropoffin loma- ja
kokouskeskuksen yhteydes-
sä. Hyvin varustellut, 2–6

henkilölle mitoitetut loma-
osakkeet sijaitsevat rannan
tuntumassa uudehkoissa ri-
vitaloissa. Lomaosakkeissa
on kylkiäisenä kaksi White
Beach Golfin viikkopeliosa-
ketta. Viikon hinta on 300
euroa.

Villa Andropoff sijaitsee
130 kilometrin päässä Tal-
linnasta ja kahdeksan kilo-
metrin päässä Pärnun kyl-
pyläkaupungista. Pärnun-
lahden valkohiekkaista ran-

taviivaa on käytössä lähes
puoli kilometriä. Alueella
on myös kuntoilupaikkoja
sekä sauna- ja hoitotiloja.
Villa Andropoffin päära-
kennuksessa on lisäksi muun
muassa tasokas ravintola ja
kesäterassi.

Osakkeet ovat käytettä-
vissä parhaana kesäloma-ai-
kana, viikot 26–33.
Ensi kesän varaustoivomuk-
sia otetaan vastaan 18.–
26.2.2010

Varaustoivomusten tu-
lee olla perillä perjantaihin
26.2.2010 mennessä kirjal-
lisesti johanna@andropoff.
ee. Arvonta
suoritetaan maaliskuun en-
simmäisellä viikolla, mikä-
li samalle ajalle on tullut
useita varaustoivomuksia.
Arvonnan tuloksista ilmoi-
tetaan lomaviikon saaneille
henkilöille.

Lomaoikeus
Lomaviikkoja voivat varata
yli vuoden Sähköliiton jäse-
nenä olleet henkilöt. Lomat
on ensisijaisesti tarkoitettu
liiton työikäisille jäsenille.
Oppilasjäsenillä varausoike-
utta ei ole. Liiton eläkeläiset
ja henkilökunnan jäsenet
saavat vuokrausoikeuden ar-
vonnassa mahdollisesti va-
raamatta jääneisiin vapaisiin
viikkoihin.

Lomavarauksia hoitaa
Villa Andropoff Oy,
Johanna Leivonen,
puh. +358 500 867 209
johanna@andropoff.ee
Lisätietoa www.andropoff.ee

Sähköliiton jäsen, käytä jäsenetusi

Villa Andropoffin lomaosakkeet
varattavissa 18.–26.2.2010

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. 010 283 2330

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 3460

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

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, joten voit tehdä mittauksia
yhdessä paikassa ja lukea mittaustulokset toisessa paikassa. Fluke
233 on ihanteellinen mittalaite vaikeasta tavoitettaviin ja vaarallisiin
käyttökohteisiin. Voit tehdä työsi tuottavammin ja turvallisemmin.

Fluken viiden tähden ominaisuudet:

Kestävä

Turvallinen

Helppokäyttöinen

Tarkka

Luotettava

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

UUTTA!

Korkealaatuinen

Työskentele
kahdessa paikassa

yhtä aikaa!

Osta Fluke 233 omaksesi
ensimmäisten joukossa:

Lisätietoa tuottesta löytyy
www.fluke.fi

! 0800 111 862

Fluke. Keeping your world up and running.®
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Maaliskuu

Työsuojelun peruskurssi
1.3. - 5.3.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 8.2.2010

Yhteistoimintalaki
toimimaan
10.3. - 12.3.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 22.2.2010

Työmarkkinatiedottajien
tapaaminen
13.3. - 14.3.2010 Sähköliiton
koulutustila, Tampere
Hakuaika päättyy 26.2.2010

Epävarmojen aikojen
ja laman ylittäminen
17.3. - 19.3.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 1.3.2010

Tietokoneen käyttäjän
jatkokurssi
20.3. - 21.3.2010
TSL:n koulutustila, Tampere
Hakuaika päättyy 5.3.2010

Luottamusmiesten
jatkokurssi
I-osa 22.3. -26.3.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
II-osa 19.4. - 23.4.2010
Hakuaika päättyy 1.3.2010

Toukokuu

Talotekniikka-alan
TES-kurssi,
työehtosopimus tutuksi
15.5. - 16.5.2010
Sokos Hotel Arina, Oulu
Hakuaika päättyy 30.4.2010

Talotekniikka-alan TES-
kurssi, urakkamääräykset
22.5. - 23.5.2010 Sokos Hotel
Seurahuone, Kajaani
Hakuaika päättyy 7.5.2010

Syyskuu

Nuorten tapaaminen
4.9. - 5.9.2010 Tampere
Hakuaika päättyy 20.8.2010

Talotekniikka-alan
TES-kurssi,
työehtosopimus tutuksi
4.9. - 5.9.2010
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 20.8.2010

Talotekniikka-alan
TES-kurssi,
urakkatöiden laskeminen
11.9. - 12.9.2010
Sokos Hotel Seurahuone,
Kajaani
Hakuaika päättyy 27.8.2010

Tietoliikenne- ja
verkostoteknologia-alan
sekä energia-alan
yhteinen TES-kurssi
18.9. - 19.9.2010
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 3.9.2010

Talotekniikka-alan
TES-kurssi,
työehtosopimus tutuksi
25.9. – 26.9.2010
Next Hotel Rivoli, Järvenpää
Hakuaika päättyy 10.9.2010

Mekaanisen metsäteolli-
suuden ja paperi- ja
puumassateollisuuden
TES-kurssi
25.9. - 26.9.2010
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 10.9.2010

Lokakuu

Talotekniikka-alan
TES-kurssi,
urakkamääräykset
2.10. - 3.10.2010 Sokos Hotel
Alexandra, Jyväskylä
Hakuaika päättyy 17.9.2010

Talotekniikka-alan
TES-kurssi,
urakkatöiden laskeminen
9.10. - 10.10.2010
Sokos Hotel Alexandra,
Jyväskylä
Hakuaika päättyy 24.9.2010

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

Ay-toiminta ja demokratia
(järjestötoiminnan
kehittämiskurssi)
20.10. - 22.10.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 1.10.2010

Työsuojelun jatkokurssi
I-osa 25.10. - 29.10.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
II-osa 22.10. –
26.11.2010
Hakuaika päättyy 4.10.2010

Metalliteollisuuden
TES-kurssi
23.10. – 24.10.2010
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 8.10.2010

Talotekniikka-alan TES-
kurssi, urakkamääräykset
23.10. – 24.10.2010
Next Hotel Rivoli, Järvenpää
Hakuaika päättyy 8.10.2010

Marraskuu

Luottamusmiesten
peruskurssi
Pienet työpaikat
1.11. - 3.11.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 11.10.2010

Työympäristön
ajankohtaispäivät
12.11. - 13.11.2010
Next Hotel Linnea, Riihimäki
Hakuaika päättyy 29.10.2010

Raha-automaattiyhdis-
tyksen runkosopimuksen
TES-kurssi
13.11. - 14.11.2010
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 29.10.2010

Tietokoneen käyttäjän
peruskurssi
20.11. - 21.11.2010
TSL:n koulutustila, Tampere
Hakuaika päättyy 5.11.2010

Talotekniikka-alan
TES-kurssi,
urakkamääräykset
20.11. - 21.11.2010
Next Hotel Rivoli, Järvenpää
Hakuaika päättyy 5.11.2010

Joulukuu

Talotekniikka-alan TES-
kurssi, urakkamääräykset
4. 12. - 5.12.2010
Next Hotel Rivoli, Järvenpää
Hakuaika päättyy 19.11.2010

Ulwin-urakkalaskenta-
kurssi
11.12. - 12.12.2010
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 26.11.2010

Ilmoittaudu mukaan liiton
kursseille hakuaikaan men-
nessä sähköpostilla tiina.
makkyla@sahkoliitto.fi tai
soittamalla koulutusyksik-
köön, puh. 03 252 0238.

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

Epävarmojen aikojen
ja laman ylittäminen

17. 3. - 19.3.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Tavoitteena on uuttaa huonossa taloudellisessa tilanteessa
olevien työpaikkojen luottamushenkilöiden ja muiden
työntekijöiden toimintaa ja selviämistä.

Kohderyhmä on laman ja epävarmuuden huolestuttamat
luottamushenkilöt ja muut työntekijät.

Sisältö:
• Laman vaikutukset ja kesto
• Tiedottamisen tärkeys, merkitys ja haasteet
• Onko lamassa jotain hyvääkin?
• Yhteisten selviämiskeinojen etsimistä
• Kestävän henkilöstöpolitiikan välttämättömyys
• Tärkeät laki- ja sopimuspykälät muutostilanteessa
• Toivottomuuden ja katkeruuden kääntäminen
toimintamotiiveiksi
• Vastoinkäymisten kestämisen voimavarat
• Tilapäiset työaikasopimukset sillaksi laman jälkeiseen aikaan.

Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen (2hh),
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
sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

Luottamusmiesten jatkokurssi
I-osa 22.3. - 26.3.2010
II-osa 19.4. - 23.4.2010

Kiljavan opistolla, Nurmijärvellä

Kurssin kohderyhmä:
Luottamusmiesten perus- tai vastaavan kurssin käyneet tai
muutoin perustiedot luottamusmiestoiminnasta hankkineet
luottamusmiehet, varaluottamusmiehet, ammattiosastojen
puheenjohtajat tai työpaikka- ja/tai ammattiyhdistystoimin-
nasta kiinnostuneet.

Kurssin tavoite:
Laajentaa ja syventää luottamusmiehen toimintaa sekä
työelämää ja sen pelisääntöjä koskevia taitoja. Antaa
valmiuksia osallistua työyhteisön kehittämiseen tietoisina ja
vastuullisina työntekijöitten edustajina. Kehittää osallistujien
viestintä- ja vuorovaikutustaitoja vaikuttamisen välineiksi.

Kurssin avainsisällöt:
• Kokemukset luottamusmiestoiminnasta
• Toiminnasta oppiminen
• Mihin luottamusmiestä tarvitaan?
• Työoikeus - periaatteet ja keskeiset pykälät
• Paikallinen sopiminen ja yhteistoimintalaki
• Palkkausjärjestelmä ja työehtosopimuksen tulkitseminen
• Luottamusmiehen vaikuttaminen ja viestintä
• Ohjatut välitehtävät
• Luottamusmiehen rooli kehittäjänä
• Luottamusmiehen toimintamahdollisuuksien lisääminen
• Luottamusmies demokraattisena neuvottelijana
• Luottamusmiehen arvostus ja merkitys
• Omien taitojen arviointi ja jatko-opinnot

Lisäksi kurssilla on yksi liiton päivä molemmilla jaksoilla,
jolloin paikalla on työehtoasiamies ja lakimies liitosta.

Työnantaja maksaa kurssille osallistuvalle palkan kurssin ajal-
ta sekä ateriakorvauksen (23,32 €) opistolle. Liitto maksaa
kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava ma-
teriaali. Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen tak-
sojen mukaan tai oman auton käytöstä 0,23 €/km.

Lähetä kurssihakemus 1.3.2010 mennessä osoitteella:
Sähköliitto, Koulutusyksikkö, PL 747, 33101 Tampere

Perhekuntoloma
Kylpylähotelli Peurunka

27.6. - 2.7.2010

Perhekuntoloma on terveyttä edistämään suunniteltu liikun-
nallinen aktiiviloma lapsiperheille. Lomaan sisältyy kuntotes-
tit ja terveysneuvontaa aikuisille sekä ohjattua liikuntaa ja
vapaa-ajantoimintaa päivittäin koko perheelle. Eri ikäisille
lapsille on omaa ohjelmaa.

Omavastuuosuus aikuisilta 89 €, 6–16-vuotiailta 20 €

ja alle 6-vuotiaat ilmaiseksi

Kylpylähotelli Peurunka on suosittu ympärivuotinen kylpylä
ja hyvinvointipalveluiden keskus puhtaan luonnon keskellä,
kauniin Peurunkajärven rannalla Laukaassa, vain 20 minuutin
ajomatkan päässä Jyväskylästä. Peurungan ympäröivä luonto
on yllätyksellinen, kansallismaisemaa parhaimmillaan. Luon-
toretket laavuineen, järvimaisemineen ja koskineen tarjoavat
aktiviteetteja niin rauhallisille nautiskelijoille kuin seikkailua
kaipaaville

Perhekuntoloma Peurungassa sisältää muun muassa

• Aikuisille UKK-kävelytesti, kuntopiiri, lihashuoltovenyttely,
jättipallojumppa sekä päivittäin luentoja terveydestä,
ravinnosta ja liikunnasta.
• Lapsille luontoretki, temppurata, vesipeuhula,
jokiseikkailu, pienemmille lapsille uinnin opetusta.
• Koko perheelle kotatuokio, perheolympialaiset,
perhesuunnistus, perhepelejä
• Lomalaisille kuuluu saunan, allasosaston sekä
kuntosalin vapaa käyttö sekä vapaa-aika-ohjelmaa.
• Keväällä 2010 Hilarius Hiiren kylä muuttaa Laukaaseen.
• Peurungan alueelle valmistuu lasten satu- ja toimintapuisto,
jonne sisäänpääsy sisältyy kuntolomalaisten pakettiin

Tukea perhekuntolomalle voivat hakea ne liiton jäsenet
perheineen, jotka eivät ole saaneet lomatukea edellisenä
vuonna omasta tai puolison ammattiliitosta tai muusta
lomajärjestöstä.

Perhekuntolomalle haetaan Suomen Ammattiliittojen Loma-
järjestö SAL ry:n lomatukilomakkeella, joita voi tilata liiton
postituksesta puh. (03) 252 0234. Lomakkeen voi myös tulos-
taa osoitteestawww.salry.net

Hakemus palautetaan 3.5.2010 mennessä osoitteeseen:
SÄHKÖLIITTO/Koulutusyksikkö, PL 747,33101 Tampere.

Työmarkkinatiedottajien tapaaminen
13.3. - 14.3.2010, Tampere

Taas on pian se aika vuodesta, jolloin työmarkkinatiedottajat
tapaavat toisensa.

Tänä vuonna esittelymateriaalin päivityksen lisäksi aiheena on
”Miten saan viestini hyvin perille!”. Kouluttaja on Pipsa Härkö-
nen, tuttu jo monista aikaisemmista koulutustapahtumista

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 26.2.2010 mennessä
soittamalla koulutusyksikköön, puh. 03 252 0238 tai
sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

Sähköliitto korvaa opetuksen, jaettavan materiaalin,
majoituksen (2hh), matkakulut julkisen kulkuneuvon
taksan mukaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 €/km.

Lähetämme tilaisuuden tarkemman kutsun ja ohjelman
kaikille mukaan ilmoittautuneille.

Nyt kaikki ammattiosastot aktiivisesti etsimään joukostaan
työmarkkinatiedotuksesta kiinnostuneita jäseniä. Tarjolla
olisi mielenkiintoisia käyntejä ammattiopistoissa aluksi yhdessä
alueasiamiesten tai muiden jo toiminnassa mukana olleiden
kanssa. Sähköliitto kouluttaa työmarkkinatiedottajat ja antaa
mukaan valmiin jaettavan materiaalin.

Työttömien lomaviikko
Plussaa elämään

20.6. - 25.6.2010
Huhmarissa, Polvijärvellä

Lomakeskus Huhmarin Plussaa Elämään -lomaviikolla
painotus on mielen ja kehon hyvinvoinnissa.

Lomaohjaaja järjestää ohjattua toimintaa koko viikon ajan.
Ohjelmassa on muun muassa sauvakävelyä, vesijumppaa,
rentoutusohjelmaa sekä alustuksia seuraavista aiheista:
• mistä voimia jaksamiseen
• hyvällä huollolla hyvälle mielelle.

Ohjelmassa on myös retki Polvijärvelle, karaokeilta
sekä nuotiokahvit luonnonhelmassa.

Loma on kestoltaan 5 vuorokautta ja sen hinta on 62,50 €/
henkilö. Alle 16-vuotiaat lapset lomailevat maksutta.

Lomapakettiin sisältyy majoitus, täysihoito ja
edellä mainitut lomaohjelmat.
Matkakustannuksista vastaa lomalainen itse.

Tarkempia tietoja loman sisällöstä voi tiedustella
Perhelomista, puh. 09 763 893.

Hakemuksia voi tilata Sähköliiton postituksesta,
puh. 03 252 0234. Lomakkeen voi myös tulostaa
osoitteesta www.salry.net

Lähetä hakemus 8.5.2010 Sähköliittoon mennessä osoitteella:
Sähköliitto, Koulutusyksikkö, PL 747, 33101 Tampere.
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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.

Insinööri (AMK)
• Kone- ja tuotantotekniikka
• Sähkötekniikka
• Tuotantotalous

Insinööri (ylempi AMK)
• Teknologiaosaamisen ja kunnossapidon johtaminen

Yhteishaku alkaa 1.3.2010.
Lisätietoja www.tokem.fi

Tilaa ilmainen Aikuiskoulutuksen hakijan opas 2010,
puh. 010 383 5198 tai hakutoimisto@tokem.fi.

www.tokem.fi

Aikuisopiskelu avaa uusia mahdollisuuksia.
Opiskelu onnistuu työn ohessa, sillä opinnoista
noin puolet järjestetään virtuaalisesti.
Nyt on hyvä aika hankkia uutta osaamista.

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

toimittaja

Kiitos kaikille

Jyväskylässä osastol-

lamme vierailleille.

Muistattehan hyödyntää

kovia messutarjouksi-

amme, jotka ovat voimas-

sa 26.2.2010 asti.

Coltin tai työkalusalkun

voittajasta kerromme

tällä palstalla seuraavassa

Vasamassa.

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 riittäväl-

lä liitinmäärällä.

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

!Sähköliittolaiset
kokoontuvat rennoissa
merkeissä jäsenpäiville eli
VOLTTI-treffeille elokuun
viimeisenä viikonloppu-
na. Ensimmäinen VOLT-
TI-viikonloppu vietetään
Hyvinkään Sveitsissä 28.-
29.8.2010.

VOLTTI-treffit tulee ole-
maan nuorekas toiminnal-
linen jäsentapahtuma, joka
toteutetaan vähintään joka
toinen vuosi. Luvassa on
leikkimielisiä tapahtumia ja
rentoa yhdessäoloa. VOLT-
TI-viikonloppu tulee perin-
teisten liiton kesä- ja talvi-
päivien sekä Ammattiosastot
yhdessä –tapahtuman tilalle.

Osastot mukana
talkoissa
Liiton järjestöosaston ja eri-
tyisesti kurssisihteeri Tii-

na Mäkkylän tuella alueen
ammattiosastojen aktiivit
vastaavat tapahtuman käy-
tännön järjestelyistä. Ensi-
sijaisina puuhamiehinä ovat
Hyvinkään Sähköalantyön-
tekijäin ammattiosaston 013
aktiivit puheenjohtajansa
Ari Kähkösen johdolla. Jär-
jestelytoimikuntaan kuulu-
vat Hyvinkäältä myös Esko
Kauppinen ja Sami Lind-
gren, Osasto 182:n, Teolli-
suuden Sähköalojen Työn-
tekijäin puhamiehinä ovat
Pekka Tammilehto, Esa
Knuutila, Jarkko Vuori ja

Jorma Rantanen. Järven-
pään Sähköalan Työnteki-
jäin osasto 100:a edustaa
Seppo Fahlström ja Tieto-
liikenne- ja informaatiotek-
niikan osastoa 039 Henrik
Holmberg.

Harrasteajoneuvoja,
luontopolkuja,
sököä ja tanssia
Viikonlopun leikkimielisten
kilpailujen ja toimintapajo-
jen lisäksi sähköliittolaisille
järjestetään ajankohtainen
teemaseminaari hotellin tyy-
likkäässä auditoriossa. Perin-

teisistä lajeista Hyvinkäällä
on mukana vain sököpeli,
joka Sveitsissä pelataan ta-
vallista komeammassa salis-
sa.

Hyvinkään ehdottomiin
nähtävyyksiin kuuluu Rau-
tatiemuseo, jonne VOLT-
TI-treffeille tulijat pääse-
vät todella halvalla samoin
kuin aivan hotellin vieressä
olevaan kylpylätasoiseen ui-
mahalliin. Komeiden män-
tykankaiden lisäksi tapahtu-
massa voi ihailla myös vaik-
kapa harrasteajoneuvoja,
joilla on kokoontumisajot
Hyvinkäällä.

Luvassa on mukavaa toi-
mintaa myös koko perheel-
le poniajelusta ja viidakko-
seikkailuista alkaen. Myös
ruokailut pidetään kohtuu-
hintaisina. Seminaariin osal-
listuville tarjotaan ilmainen
lounas. Lauantain iltatapah-
tumassa illalliskortilla pääsee
ruuan lisäksi nauttimaan hy-
västä musiikista ja esiintyjis-
tä sekä liukkaasta parketista.
Kaikki esiintyjälistan nimet

eivät vielä ole tiedossa ja va-
paaehtoisia kykyjä mahtuu
mukaan.

Rantasipi Sveitsi
entistä
tasokkaampi
VOLTTI-viikonloppuun
osallistuvat maksavat itse
majoituksensa tai ammatti-
osasto voi tukea osallistumis-
ta harkitsemallaan summal-
la. Alueella on tilaa myös
karavaanareille.

Hyvinkäällä luonnonpuis-
ton vieressä oleva Rantasi-
pi Sveitsi tunnetaan ennen
kaikkea kokous- ja kongres-

sihotellina, jossa kokit osaa-
vat asiansa.

Koko hotelli on uusittu
elämänsä kuntoon. Sisätilat
ovat avaria, valoisia ja viih-
tyisiä. Aulan muhkea takka
toivottaa vieraat tervetul-
leiksi. Kaikki kokoustilat
on uusittu entistä viihtyi-
simmiksi ja toimivimmiksi,
samoin hotellihuoneet. Re-
montissa rakennettiin uusi
aamiaistila, myös ravinto-
lasali sai raikkaan ilmeen ja
baaria on komistettu uudis-
tuksilla."

-viikonloppuna
bailataan Hyvinkään Sveitsissä

Uudistettu Rantasipi Sveitsi on tyylikäs kokoontumispaikka,
johon mahtuu isompikin porukka.

Myös Sähköliiton ajoneuvoharrastajat kokoontuvat VOLTTI-viikonlop-
puna Hyvinkäälle. Kuva Seinäjoen kesäpäiviltä.

Järjestelytoimikunta kokoontui ideapalaveriin. Vasemmalta Ari Käh-
könen, Esko Kauppinen, Seppo Fahlström, Pekka Tammilehto ja Jarkko
Vuori.
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haasteita myös perheen
pienimmille.


