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T E L A E L Ä K E T I E D O T U S

Palkansaajan työstä saama palkka on
tärkeä asia. Tärkeä on myös jatkopalk-
ka, eli eläke, joka kerätään osana työn-
tulosta odottamaan eläketapahtumaa.
Se taas voi tulla yllättäen työkyvyttö-
myyseläkkeenä tai perhe-eläkkeenä.

Vanhuuseläkkeelle voi nykyään jää-
dä joustavasti 62–68-vuotiaana. Osa-
aikaeläke on ollut hyvä tapa keventää
työtakkaa ennen lopullista eläköitymis-
tä. Vanhasen hallituksen aikomus nos-
taa vanhuuseläkeikä asteittain sai tylyn
tuomion kansalaisilta ja erityisesti pal-
kansaajajärjestöiltä.

Vuoden 2005 uudistus on osoittanut
jo toimivuutensa; eläkkeelle jäämisikä
on lähtenyt selvään nousuun. Van-
huuseläkkeelle jäädään 63,4-vuotiaina
ja keskimäärin 1 627 euron suuruiselle
kuukausieläkkeelle. Viime vuonna työ-
kyvyttömyyseläkkeiden keskimääräi-
nen eläkkeelle jäämisikä on 55,1 vuotta
ja keskieläke 927 €/kk.

Jos säästöjä pitää etsiä, suurimmat
säästöt saataisiin työkyvyttömyyseläk-

keistä. Haasteet työkyvyttömyyssyiden
poistamisessa ovat monisyisiä, ja se
vaatii paljon ennalta ehkäisevää työtä.
Hyvällä työsuojelu- ja työterveyden-
huoltotyöllä voidaan saada paljonkin
aikaan. Työntekijä kaipaa muutakin
toimintaa kuin tyky-päivät kerran vuo-
dessa liemiruokien ääressä.

63 ikävuoden jälkeinen superkarttuma
4,5 prosenttia työeläkettä vuosipalkasta
on hyvä houkutin työntekijälle jatkaa
työssään aina 68-vuotiaaksi.

Houkutin toimii, jos on työkuntoa
ja työtä. Mitä jos joku päättäkin läh-
teä eläkkeelle jo 62-vuotiaana? Siihen
mennessä karttunut eläkekin pienenee
7,2 prosenttia Tuhannen euron kuukau-
sieläke onkin 928 euroa.

Ainahan voi mennä työhön eläkkeen
rinnalla ja kartuttaa lisää eläkettä 1,5
prosenttia palkastaan. Nämä eläkkeen
rinnalla ansaitut lisäeurot saa maksuun
hakemuksesta 68 ikävuoden jälkeen.
2005 työeläkeuudistus on niin hyvä,
että annettaisiin sen nyt toimia ainakin
kymmenen vuotta.

Elinaikakerroin on käännetty eläke-

iän nosto. Elinaikakerroin tulee leik-
kaaman kaikkien vuonna 1948 ja sen
jälkeen syntyneiden eläkkeen määrää.
Ainoa tapa kompensoida leikkaus on
jatkaa työssä 63 ikävuoden jälkeen.

Päivärahaputki toimii 1950–1954 syn-
tyneillä niin, että lisäpäiville pääsee, jos
täyttää 59 vuotta 500 päivän jakson ai-
kana. Sen jälkeen on mahdollisuus olla
päivärahalla 65-vuotiaaksi asti. 62-vuo-
tiaana on mahdollisuus ottaa eläkkeet
maksuun ilman varhennusvähennystä.
1955 ja jälkeen syntyneet pääsevät lisä-
päiville 60-vuotiaana. Päivärahaputken
tukkiminen on ollut keskeisin kiistan
aihe käydyissä työmarkkinajärjestöjen
eläkeneuvotteluissa.

”Työstäsi kasvaa työeläke” on hyvä is-
kulause, mutta siinä on koko tämän
hetken suurin ongelma: työ.

Työstä ei ole puutetta, mutta miten
työ halutaan jakaa. Ne jotka ovat ny-
kyisin työssä, tekevät liikaa töitä. Pal-
kansaajapuolen pitää avoimesti miettiä
työn uudelleen jakamista. Mitä hyötyä
on pidentää työuria, jos meillä kohta on
yli 300 000 ilman työtä? "

Työeläke on jatkopalkka

Rakentamisen tulevaisuus ulkomaissa käsissä?
!Sähköalalla on toistettu kyllästymiseen asti, että työpaikat säilyvät, koska alan töitä
ei voida viedä ulkomaille. Ei voikaan, mutta ulkomaisia rakentajia voidaan tuoda tänne.

OL 3 ydinvoimala Olkiluodossa on kauhuesimerkki siitä mitä tapahtuu, kun kokonainen
projekti ostetaan ulkomaiselta suuryritykseltä. Ranskalainen Areva on pilkkonut työt suo-
sikkiyhtiönsä Bouygues’n kautta sellaisiin osiin, että suomalaisilla rakentajilla ei ole ollut
mitään saumaa päästää mukaan urakoihin. Suurin suomalaistoivein käynnistetty projekti
on sähkötöidenkin osalta rakennettu lähinnä puolalaisvoimin.

Aliurakoitu kokonaisuus kuitenkin riistäytyi Arevan hallinnasta ja jälki on ollut sen mu-
kaiset. Rakennusvirheitä, myöhästymisiä ja villejä arvailuja siitä,
millä ehdoilla ulkomaiset työntekijät on Suomeen palkattu.

Jälkiviisaasti voi todeta, että Areva olisi varmasti hyötynyt, jos
työmaalla olisi käytetty enemmän suomalaista suunnittelua ja
työvoimaa. Nyt ahne voiton maksimointi on käymässä kalliiksi
niin Arevalle kuin sen ylistetylle johtajalle Anne Lauvergeonille.
Sekä Suomelle.

OL 3 on vasta alkua, jos suomalaiset eivät ala puhaltamaan yh-
teen hiileen ja pitämään itsekkäästi huolta kansallisesta edusta.
Me olemme Ranskan kaltaisiin kansallista etua ajaviin maihin
verrattuna yhä liian kiltisti normia noudattava EU-maa.

Jos uusia ydinvoimaloita vielä rakennetaan lisää Suomeen, on
ne urakoitava sähkötöidenkin osalta pääosin suomalaisvoimin.
Sama pätee kaikkiin pienempiinkin rakennuskohteisiin. Suo-
malaisten työnantajien pitäisikin oman etunsa vuoksi liittoutua
tiukemmin työntekijöiden kanssa korkean kotimaisuusasteen tur-
vaamiseksi.

Jos tämän kevättalven neuvotteluissa STTA:n kanssa epäonnis-
tutaan, ja tilanne sähköasentamisen markkinoilla pääsee villiin-
tymään, alkaa yritysten välillä pudotuskilpailu, jollaista ei ole aiemmin nähty. Yhtenä uh-
kana ovat ne Euroopan unionin köyhimpien maiden kymmenettuhannet sähköasentajat,
jotka ovat viiden euron tuntipalkalla valmiita tekemään töitä vaikka kellon ympäri.

Herätkää työnantajat! Tämän lehden pääkirjoitusta ei ole jatkossakaan tarkoitus kirjoit-
taa puolaksi tai portugaliksi.
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Byggnationens framtid i utländska händer?
!I elbranschen har man intill leda fått höra att arbetsplatserna kommer att bestå eftersom
jobben inte kan placeras utomlands. Det kan man inte heller, men man kan ta in utländska
byggare till landet.

Kärnkraftverket OL 3 i Olkiluoto är ett skräckexempel på vad som kan hända när ett helt
projekt köps upp från ett utländskt storföretag. Franska Areva har spjälkt upp jobben via sitt
favoritbolag Bouyges i sådana fragment att finländska byggare inte haft någon möjlighet att
få del av entreprenaderna. Också elarbetena i detta största projekt, som på sin tid väckte
finländska förhoppningar, har nu byggts närmast med polsk arbetskraft.

Areva har dock förlorat kontrollen över helheten med unde-
rentreprenader och resultatet är därefter. Byggnadsfel, förseningar
och vilda gissningar om på vilka villkor de utländska arbetstagarna
anställts i Finland.

Med efterklokhetens övertygelse kan man konstatera att Are-
va säkert hade haft nytta av mer finländsk planering och arbets-
kraft på arbetsplatsen. Nu blir den snikna vinstmaximeringen dyr
både för Areva och för företagets prisade direktör Anne Laouver-
geon. Och för Finland.

OL 3 är bara början om finländarna inte börjar dra åt samma
håll och själviskt börjar se till sina nationella intressen. Jämfört
med länder som Frankrike som driver sina nationella intressen är
vi alltjämt ett alltför snällt EU-land som strikt iakttar de gällande
normerna.

Om man kommer att bygga ytterligare nya kärnkraftverk i Fin-
land ska också elarbetena läggas ut på entreprenad med huvuds-
akligen finländsk arbetskraft. Det samma gäller för alla mindre
byggobjekt. De finländska arbetsgivarna borde även i eget intresse
förena sig närmare med arbetstagarna för att trygga en hög grad av

inhemsk arbetskraft.
Om vårvinterns förhandlingar med STTA misslyckas och läget på marknaden för elins-

tallationer blir oreglerat startar en aldrig tidigare skådad utslagningstävling bland företagen.
Ett hot är de tiotusentals elmontörer från Europeiska unionens fattigaste länder som för en
timpenning på fem euro är beredda att jobba dygnet runt om det gäller.
Vakna, arbetsgivare! Det är inte meningen att denna tidningsledare heller framöver ska
skrivas på polska eller portugisiska.
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! Talotekniikan TES-
neuvottelut ovat vasta alku-
metreillä ja vanha sopimus

on voimassa enää 30.4. asti.
Työntekijäpuolen ja työnan-
tajan tavoitteet ovat myös
kaukana toisistaan, joten on
vaikea uskoa, että uusi sopi-
mus saataisiin aikaan tällä
aikataululla, sanoo Sähkö-
liiton neuvottelua vetävä
sektoripäällikkö Keijo Rim-
mistö.

Työnantajapuolen neuvot-
teluista vastaava STTA:n
toimitusjohtaja Esa Larsen
puolestaan on toiveikas,

vaikka osapuolten tavoitteis-
sa on isoja eroja.

- TES vaatii luovuutta;
osapuolten tavoitteet on so-
vitettava yhteen. Meillähän
tärkeimmät tavoitteet liitty-
vät tiettyjen hinnoittelupe-
rusteiden epätarkoituksen-
mukaisuuksien karsimiseen,
nyt kun digitaalinen mittaus
on tulossa kohteiden piste-
hinnoitteluun mukaan, Lar-
sen sanoo.

Uusi neuvottelu-
kumppani
Sähköliitto käy nyt TES-
neuvottelut Sähkötekniset
Työnantajat ry:n eli STTA:n
eikä aiemman sopimuskump-
panin TIKLIn kanssa.

STTA:n jäsenyyttä on jär-
jestön oman ilmoituksen
mukaan hakenut yli 130
yritystä, joissa työskentelee
4500 sähköasentajaa. Noin
5 000 asentajaa takaisi so-
pimustilanteen, jossa yleis-
sitovuutta ei enää tarvitse
turvata hankalilla liitännäis-
sopimuksilla, vaan se syntyisi
yritysten riittävän järjestäy-
tymisen kautta.

Sähköliitto toivoo muu-
toksen tuovan alalle sekä
lisää yhtenäisyyttä että en-
tistäkin paremmin toimivan

työehtosopimuksen. Sama-
ten toivotaan uuden järjes-
tön valvovan sopimuksen
toteutumista työpaikoilla
nykyistä paremmin.

Mikäli uutta sopimusta ei
saada solmittua 30.4. men-
nessä, alan työrauhavelvoi-
tetta ei ole. Vanhan sopi-
muksen määräykset ovat
kuitenkin voimassa, kunnes

uusi sopimus on allekirjoi-
tettu."

Talotekniikan työehtosopimusneuvotteluissa riittää haastetta

STTA:n työsopimusneuvotteluja
vetävä Esa Larsen uskoo, että
vappuaattona saadaan juhlia
uutta talotekniikan työehtosopi-
muksen neuvottelutulosta.

TES-tavoitteetTES-tavoitteet
törmäyskurssillatörmäyskurssilla

Talotekniikan urakkaneuvottelijat kokoontuivat maaliskuun alussa STUL:in tiloissa ottamaan tuntumaa
toistensa tavoitteisiin. Vasemmalta Keijo Rimmistö, Pentti Leskinen, Mika Rainio, Esa Paldanius, Hannu
Luukkonen, työnantajapuolta edustivat Pekka Karppinen Arelta, Toivo Lötjönen STTA:sta sekä Pekka Im-
monen Tekmannilta, joka kiteytti työnantajapuolen tavoitteeksi uuden modernin, tähän suhdanteeseen ja
tulevaisuuteenkin sopivan työehtosopimuksen.

- Sähköliiton päätavoitteena on
saada urakoiden pilkkominen ku-
riin ja vahvistaa luottamusmies-
ten asemaa paikallisen sopimisen
lisääntyessä. Myös urakalla te-
kemisen oikeus pitää säilyttää,
sektoripäällikkö Keijo Rimmistö
vaatii.

P A A V O H O L I

! Tamper e l a i n en
sähköalan urakointiyritys
Sähköpeko Oy on jälleen
joutunut silmätikuksi ulko-
maalaisten työntekijöiden
aliurakointia koskevassa
asiassa. Yhtiöllä on aliura-
kointisopimus virolaisen
AS Keila Elektritööd -nimi-
sen yrityksen kanssa kaup-
pakeskuksen rakentamisesta
Nokialle.

- Meillä on selkeä näyttö
siitä, että kyseisen yrityksen
virolaiset työntekijät ovat
tehneet sähköasennusalan
töitä voimassaolevan, yleis-
sitovan talotekniikka-alan
työehtosopimuksen alitta-
villa ehdoilla, Sähköliiton

sektoripäällikkö Keijo Rim-
mistö vakuuttaa.

Törkeää toimintaa
vastoin TES:sta
Sähköpeko Oy:n aliurak-
ka aloitettiin viime syksy-
nä ja yhä jatkuvissa töissä
oli maaliskuun puolivälissä
mukana 12 virolaista säh-
köasentajaa. He ovat muun
muassa tehneet 58-tuntista
työviikkoa ilman ylityökor-
vauksia ja saaneet selvästi
TES:n alittavaa päivärahaa.

- Sähköpekon harjoitta-
man toiminnan tekee erityi-
sen törkeäksi se, että yritys
on samaan aikaa irtisanonut
Tampereella noin 30 suo-
malaista sähköasentajaa.
Yrityksessä on töissä enää
noin 20 vakituista asenta-

jaa. Sähköliitto ei voi mis-
sään olosuhteissa hyväksyä
tällaista menettelyä, Rim-
mistö paheksuu.

Sähköpeko Oy oli jo
vuonna 2006 urakoimas-
sa kuuluisaa Lempäälän
Ideaparkin kauppakeskus-
ta. Yrityksen aliurakointia
tehneenä yhteistyökumppa-
nia oli tuolloin puolalainen
sähköyritys MSB, joka joh-
to tuomittiin tänä keväänä
Tampereen käräjäoikeudes-
sa 88 puolalaiseen sähkö-
asentajaan kohdistuneesta
kiskonnan tapaisesta työsyr-
jinnästä sakkoihin.

Jo aiemmin Sähköliitto
oli neuvottelut puolalaisille
sähköasentajille TES:n alit-
tavista työehdoista 711 000
euron suuruiset jättikorva-

ukset, jotka oli siis tarkoitus
siirtää omistajien taskuun.

Sähköpeko ei ollut oikeu-
dessa syytettynä Ideaparkin
väärinkäytöksistä, mutta
ihmetyttää, kun yritys ei ole
kyseisestä tapauksesta oppi-
nut, että urakoinnissa vilppi
ei kannata.

Harmaata taloutta
ei saa hyväksyä
Sähköliiton sektoripääl-
likkö Keijo Rimmistö ih-
mettelee syvästi sitä, miksi
Sähköpeko Oy harjoittaa
sähköurakoinnissaan epäre-
hellistä, Suomen lain ja työ-
ehtosopimuksen määräysten
vastaista toimintaa.

- Se on sitäkin raskaut-
tavampaa, kun tiedetään,
että Sähköpekosta on oltu

työnantajapuolen edusta-
jina mukana päättämässä
nykyisen yleissitovan työeh-
tosopimuksen ehdoista. Eli
TES:sta päättämässä ollut
yritys toimii itse sopimus-
ta vastaan. Tämä toiminta
aiheuttaa jatkuessaan vaka-
vaa haittaa koko sähköasen-
nustoimialalle ja vaikeuttaa
myös meneillään olevia so-
pimusneuvotteluja STTA:n
kanssa, Rimmistö arvioi.

Sähköliitto tekee kaikken-
sa, että Sähköpekon harjoit-
tama määräysten vastainen
toiminta saataisiin kuriin.
Näyttää kuitenkin pelotta-
vasti siltä, että Sähköpeko
on siirtymässä omassa säh-
köurakoinnissaan kokonaan
harmaan talouden alueelle.
Siihen viittaavat erityisesti

oman henkilökunnan rajut
irtisanomiset.

- Yrityksestä on tätä me-
noa tulossa pelkkä kuori,
bulvaani ulkomailta Suo-
meen tuotavalle aliurakoin-
titoiminnalle, jolla pyritään
kiertämään lakia ja työeh-
tosopimuksen määräyksiä
ylimääräisen voiton hank-
kimiseksi yrityksen omista-
jille, Keijo Rimmistö ennus-
taa."

Virolaiset todistettavasti töissä alle TES:n

Sähköpeko Oy:n aliurakoinnissa
taas vakavia epäselvyyksiä
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!Uuden sopimuksen voi
itse asiassa katsoa yhdistävän
yritysten rakennemuutosten
kahteen työnantajaliittoon
ja kahteen työehtosopimuk-
seen jakamat alat. Kokosim-
me yhteen sen, minkä aika
oli hajottanut, toteaa neu-
votteluja työntekijäpuolel-
la vetänyt sektoripäällikkö
Sauli Väntti.

Sopimukset
lähentyneet
vähitellen
Energia-ala (vanha sähkön-
jakelu- ja voimalaitosala)
ja tieto- ja verkostotekno-
logia-ala (vanha puhelina-
la) ovat lähentyivät toisi-
aan viimeisen 10 vuoden
aikana niin rakenteellisesti
kuin työehtosopimustenkin
osalta. Alojen rakenteelli-
nen muutos vauhdittui -90
luvun puolivälin tienoilla
lainsäädännön muutosten
ja tätä seuranneen kilpailun
vapautumisen myötä. Sopi-
musaloille perustettiin ura-
kointiyhtiöitä, joihin työn-
tekijöitä siirrettiin erilaisilla
yritysjärjestelyillä. Tämän
kehityksen johdosta Sähkö-
liitolle muodostui kaksi lä-
hes samanlaista sopimusalaa
ja kaksi hyvin samankaltais-
ta työehtosopimusta.

Sopimusalajohtokunnat

olivat jo usean vuoden ajan
tähdänneet työehtosopimus-
ten yhdistämiseen. Johto-
kunnat arvioivat sopimusten
yhdistämisen tuovan koko-
naisuutena merkittävää lisä-
arvoa Sähköliiton jäsenille.
Vaikuttava ja edustukselli-
suudeltaan merkittävä työ-
ehtosopimus tuo myös neu-
votteluvoimaa jatkoa ajatel-
len.

Väntti kiittää erityisesti
kentän neuvottelijoita pit-
kän ja raskaan neuvottelu-
prosessin aikana osoitetusta
määrätietoisuudesta ja roh-
keudesta.

- Neuvottelujärjestelmäm-
me on ainutlaatuinen ja erit-
täin hyvin toimiva, kentän
jäsenet tuovat neuvottelu-
toimintaan oman kokemuk-
sensa sekä näkemyksensä ja
rikastuttavat prosessia mer-
kittävällä tavalla.

Väntti toteaa myös yhteis-
työn Julkisten ja hyvinvoin-
tialojen liitto JHL ry:n kans-
sa toimineen erinomaisesti
koko neuvotteluprosessin
ajan.

Erityisesti
paikallinen
sopiminen uudistui
- Paikallista sopimista uudis-
tettiin sisällöllisesti paljon.
Jatkossa paikallisen sopimi-

sen edellytyksenä on, että
yrityksessä on sovittu yhtei-
set tavoitteet paikalliselle so-
pimiselle ja menettelytavat
sopimistoimintaan liittyen.
Vasta tämän jälkeen voidaan
työehtosopimuksessa maini-
tuista asioista sopia paikalli-
sesti, selvittää Väntti.

Työehtosopimusosapuolet
järjestävät yhdessä paikal-
liseen sopimiseen liittyvää
koulutusta paikallisille osa-
puolille. Koulutusta varten
laaditaan koulutusmateriaa-
li, joka toimii myös paikalli-
sen sopimistoiminnan tuke-
na.

Osapuolet yritystasolla
määrittelevät keskeiset yh-
teiset tavoitteet, joiden sa-
vuttamista tai joissa pitäy-
tymistä paikallisella sopimi-
sella edistetään. Yhteisissä
tavoitteissa huomioidaan
erityisesti yrityksen tuot-
tavuuden ja kilpailukyvyn,
työllisyyden ja työhyvin-
voinnin kehittämiseen liit-
tyvät toimet. Tavoitteiden
määrittelyssä huomioidaan
molempien osapuolten nä-
kemykset ja sovitetaan ne
yhteen.

Kun yhteiset tavoitteet on
määritelty, sovitaan erilaisiin
menettelytapoihin liittyvät
kysymykset, joilla paikal-
linen sopiminen yhteisten

tavoitteiden saavuttamiseksi
onnistuu.

Mikäli yhteisistä tavoit-
teista ja sopimisen menette-
lytavoista ei löydy yhteisiä
näkemyksiä, noudatetaan
työehtosopimuksen määrä-
yksiä sellaisenaan.

Kolmivuorotyössä
uusiin määräyksiin
1.1.2011
Väntti muistuttaa, että kes-
keytymättömässä kolmivuo-
rotyössä jatketaan vanhoilla
määräyksillä tämän vuoden
loppuun. Ensi vuoden alus-
ta otetaan käyttöön toimi-
henkilöiden vastaavat mää-
räykset siten, että nykyistä
vuosityöaikaa lyhennetään
kahdeksan tuntia kalenteri-
vuodessa.

Työaikaa lyhennetään
kunnes saavutetaan toimi-
henkilöiden vuosityöaika.
Toimihenkilösopimuksen
vuosityöaika on 1 576 tun-
tia 30 vuosilomapäivällä ja
1 600 tuntia 24 vuosiloma-
päivällä. Energian nykyisillä
määräyksillä vuosityöaika on
1 628 tuntia 30 vuosiloma-
päivällä ja 1 664 tuntia 24
vuosilomapäivällä. Lyhennys
muuttuu jatkossa palkallisek-
si vuorovapaaksi.

Tämän vuoden aikana uu-
sien määräysten käyttöönot-

toon liittyvä erityiskysymyk-
set selvitetään työryhmässä.

Työsuhteen
kestovaatimus
arkipyhäkorvauk-
sissa ja työajan
lyhennyksen
kertymässä
Aiemassa sopimuskäytän-
nössä (energia) työsuhteen
tuli kestää kuukauden, jotta
työntekijä sai arkipyhäkor-
vauksen ja kolme kuukautta
saadakseen työajan lyhen-
nyksen (pekkasen). Uudessa
sopimuksessa näitä ”kynnys-
aikoja” ei ole.

Lomaraha ja
perhevapaat
Työntekijälle maksetaan lo-
marahana 50 prosenttia vuo-
silomapalkasta. Lomarahan
saamisen edellytyksenä ei
ole enää niin sanottua ”pa-
luuehtoa”. Pidetyn vuosilo-
man jälkeen työntekijälle
maksetaan lomaraha pidetyn
loman osalta, vaikka työn-
tekijä ei palaisikaan työhön
vuosiloman jälkeen.

Sopimukseen tuli uutena
isyysloma. Kuuden päivän
isyysvapaajaksolta työnteki-
jälle maksetaan säännöllisen
työajan palkka. Säännökset
ovat samat kuin äitiysvapaan
palkan maksamisessa.

Energian palkkaus-
taulukot käyttöön
15.3.2010 alkaen myös tieto-
ja verkostoteknologia-alalla
siirrytään käyttämään päät-
tyneen Energiateollisuuden
työntekijöiden työehtosopi-
muksen palkkataulukoita.

- Tämä aiheuttaa pieniä
muutoksia vaativuuden mu-
kaisiin palkkoihin, muutos
ei kuitenkaan vaikuta loppu-
palkkoihin.

Palkantarkistuksista on so-
vittu vain ensimmäisen vuo-
den osalta, selvittää Sähkö-
liiton neuvotteluja vetänyt
sektoripäällikkö Sauli Vänt-
ti. Palkkoja korotetaan kaik-
kiaan 1,2 prosenttia kahdes-
sa eri vaiheessa siten, että
palkat ja erilliset lisät nouse-
vat yleiskorotuksella 0,8 pro-
senttia 1.9.2010.

Lisäksi palkkoja korote-
taan 1.1.2011 yrityskohtai-
sella erällä 0,4 prosenttia.

Energiateollisuus ry:n jä-
senyrityksissä yrityskohtaista
erää voidaan käyttää osapäi-
värahan käyttöönoton aihe-
uttamiin lisäkustannuksiin.
Vastaavasti TIKLI:n jäsen-
yrityksissä puolet yrityskoh-
taisesta erästä on mahdol-
lista käyttää sopimusten yh-
distämisestä aiheutuviin li-
säkustannuksiin. Lisäkustan-
nukset todetaan luotettavien

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

!Sähköalojen Ammat-
tiliitto ry, Julkisten ja hy-
vinvointialojen Liitto JHL
ry, Energiateollisuus ry sekä
Tieto- ja tekniikka-alojen
Työnantajaliitto TIKLI ry
ovat tehneet ay-historiaa
solmimalla yhteisen työeh-
tosopimuksen.

Energia- sekä tieto- ja ver-
kostoalan työehtosopimus-
neuvotteluissa saavutettiin
neuvottelutulos, jonka Säh-
köliiton alan johtokunnat
ovat jo hyväksyneet uudeksi
yhteiseksi työehtosopimuk-
seksi. Hallitus vahvisti pää-
töksen 12.3.

Sopimuksen piiriin kuu-
luu runsaat 6 000 Energia-

teollisuuden ja noin 3 000
TIKLI:n työntekijää. So-
pimus on kolmen vuoden
mittainen. Se astuu voi-
maan 15.3.2010 ja päättyy
31.1.2013.

- Osapuolet ovat neuvo-
telleet kahden työehtoso-
pimuksen yhdistämisestä
yhdeksi kokonaisuudeksi,
jonka piirissä on yli 9 000
työntekijää. Sopimus kat-
taa sähkön ja lämmön tuo-
tannon sekä näihin liittyvät
toiminnot, sähkönjakelu- ja
tietoliikenneverkostojen ra-
kennus-, huolto- ja kunnos-
sapitotehtävät, sanoo Säh-
köliiton neuvotteluja vetä-
nyt sektoripäällikkö Sauli
Väntti.

Energian työehtosopimuk-
sen sopimuskausi on päät-

tynyt tammikuun lopussa,
Tieto- ja verkostoteknolo-
gia-alan työehtosopimuksen
sopimuskausi olisi päättynyt
huhtikuun lopussa.

Väntti arvioi, että kattava
molempia aloja koskeva yh-
teinen sopimus tuo lisäarvoa
niin yrityksille kuin työnte-
kijöillekin.

- Nykyisten työehtosopi-
musten väliset erot ja näi-
den yhteensovittaminen on
ollut yllättävän haasteellis-
ta. Osapuolet löysivät kui-
tenkin ratkaisut ja olemme
tyytyväisiä sopimuksen an-
siotasoa korottavaan vaiku-
tukseen.

Väntti pitää hyvänä, että
puolipäiväraha otetaan
käyttöön myös Energiateol-
lisuus ry:n jäsenyrityksissä

1.1.2011. Hän arvioi, että
isoimmat muutokset työ-
ehtosopimuksessa koskevat
paikallista sopimista.

Palkkojen yleiskorotus on
0,8 prosenttia 1.9.2010 al-
kaen. 0,4 prosentin yritys-
kohtainen erä tulee jakoon
1.1.2011.

Lisien osalta käyttöön tuli-
vat pääsääntöisesti ns. isom-
mat lisät. Sopimuskausi jat-
kuu 31.1.2013 asti, kuiten-
kin siten, että vuoden 2011
ja 2012 palkankorotuksista
neuvotellaan erikseen."

Yhteinen TES Energia-,

Paikallinen sopiminen
uudistui eniten

Sauli Väntti on tyytyväinen, kun
yhteinen TES saatiin aikaiseksi
monen kuukauden rutistuksen
jälkeen.
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tieto- ja verkostoalalle
laskelmien pohjalta yhdessä
pääluottamusmiehen kanssa.

Väntti kertoo, että vuosina
2011 ja 2012 palkantarkis-
tuksista neuvotellaan kun-
kin vuoden toukokuun 15
päivään mennessä.

- Ellei palkantarkistuksista
päästä sopimukseen touko-
kuun 15 päivään mennessä,
sopimus on irtisanottavis-
sa 31.5.2011 tai 31.5.2012
päättymään kunkin osapuo-
len toimesta 31.8.2011 ja
31.8.2012.

Tehtävän vaativuuden mu-
kaiset palkat 15.3.2010 tai
lähinnä alkavan palkanmak-
sukauden alusta. TIKLI:n
jäsenyrityksissä taulukoiden
muutos ei muuta loppupalk-
koja

Tehtävän vaativuuden mu-
kaiset palkat 1.9.2010 tai lä-
hinnä alkavan palkanmaksu-
kauden alusta.

Erilliset lisät
uudistuivat
15.3.2010 otetaan käyttöön
erillisten lisien osalta seuraa-

vat tasot ja käytännöt:
Ammattitutkintolisän mää-
rä tulee Tieto- ja verkosto-
teknologia-alan työehtoso-
pimuksesta kuten myös mää-
räytymisperusteet. Jatkossa
kaikki opetushallituksen
alaiset ammattitutkinnot
oikeuttavat ammattitutkin-
tolisään, mikäli työskentelee
tutkinnon mukaisessa tehtä-
vässä.

Tekstien ja lisien yhtenäis-
täminen ammattitutkintoli-
sän osalta ei kuitenkaan nos-
ta työntekijän palkkaa, vaan
lisä otetaan käyttöön leik-
kaamalla henkilökohtaista
palkanosuutta. 3 prosentin
vähimmäisosaa henkilökoh-
taisesta palkanosuudesta ei
kuitenkaan voi leikata.

Erittäin likaisen työn lisän
määrä tulee Tieto- ja verkos-
toteknologia-alan työehto-
sopimuksesta. Lisän määrä
nousee 10 sentillä, mutta
vastaavasti korotettu lisä las-
kee 3 sentillä.

Kärkimieslisästä
tunnelilisään
Kärkimieslisän määrä tulee
Tieto- ja verkostoteknologia-
alan työehtosopimuksesta.
Lisissä tapahtuu pientä ko-
rottumista jokaisella tasolla.
Lämpölisän, luokkahitsaajan
ja mastolisän määrä tulee
Energiateollisuuden työnte-
kijöiden työehtosopimukses-
ta. Mastolisässä otetaan käyt-
töön kyseisen sopimuksen
mukainen korkeustaulukko.
Yrityksen voivat kuitenkin
jatkaa paikallisesti sovittu-
ja käytäntöjään. Tunnelilisä
on toistaiseksi käytössä vain
TIKLI ry:n jäsenyrityksissä.

Osapäiväraha
ja luottamus-
henkilöiden
asema koheni
- Aiemmassa energian sopi-
muskäytännössä ei yksittäi-
sestä työmatkasta maksettu
osapäivärahaa. Uuden sopi-
muksen mukaan osapäivära-
ha yksittäisestä työmatkasta
maksetaan Energiateollisuus
ry:n jäsenyrityksissä vuoden
2011 alusta alkaen. Tieto- ja
verkostoteknologia-alan so-
pimuksen piirissä ei tapahdu
muutoksia, osapäiväraha on
ollut jo aiemmassa sopimus-
käytännössä, Sauli Väntti
muistuttaa.

Luottamus-
henkilöiden
asema vahvistuu
Varapääluottamusmiehelle
ja työsuojeluvaltuutetun en-
simmäiselle varavaltuutetul-
le työsuhdeturvan osalta saa-
tiin uudistukset teksteihin.
Työsuhdeturva vastaa ras-
kaana olevan naishenkilön
työsuhdeturvaa.

- Jos työnantaja irtisanoo
pääluottamusmiehen vara-
miehen tai työsuojeluvaltuu-
tetun ensimmäisen varaval-
tuutetun työsopimuksen tai
lomauttaa hänet silloin, kun
hänellä ei ole luottamusmie-
hen tai työsuojeluvaltuute-
tun asemaa, katsotaan irti-
sanomisen tai lomauttami-
sen johtuneen työntekijän
luottamustehtävästä, ellei
työnantaja voi osoittaa toi-
menpiteen johtuneen muus-

ta seikasta, Väntti selventää.
Ajankäyttöön otettiin

käyttöön Energiateollisuu-
den työntekijöiden työeh-
tosopimuksen ajankäyttö-
taulukko. Yritykset voivat
kuitenkin jatkaa paikallisesti
sovittuja käytäntöjään.

Luottamus-
henkilöiden
korvaukset
selkeiksi
Korvauksissa otettiin käyt-
töön Tieto- ja verkostotek-
nologia-alan työehtosopi-
muksen korvaustaulukko.

- Pääluottamusmiehen ja
työsuojeluvaltuutetun kor-
vaukset tulevat uudistuk-
sen myötä samalle tasolle.
Uuden sopimuksen mukai-
set korvaukset ovat hieman
suurempia kuin energian
sopimuksen taulukot, Sauli
Väntti arvioi.

Liitot asettavat työryh-
män, jonka tehtävänä on
31.12.2010 mennessä sel-
vittää pääluottamusmie-
helle työntekijän palkasta
ja rakenteesta annettavien
tietojen tarkempi sisältö ja
menettelytavat tietojen an-
tamisessa.

Ulkopuolisen
työvoiman käyttö
Väntti kertoo, että hallitus
on asettamassa työryhmää
selvittämään vuokratyödi-
rektiivin kansallista imple-
mentointia.

- Työryhmä arvioi suo-
malaisen lainsäädännön ja
sopimuskäytännön muutos-
tarpeet kyseisen direktiivin
pohjalta. Vuokratyödirektii-
vi parantaa vuokratun työn-
tekijän asemaa. Arvioiden
mukaan vuokratyön kustan-
nukset nousevat direktiivin

implementoinnin myötä.
Neuvotteluissa ulkopuolisen
työvoiman käyttöä ja vuok-
ratyötä käsiteltiin laajas-
ti. Vuokratyöhön liittyvien
määräysten uudistamiseen
asetettiin työryhmä, jonka
tehtävänä on hallituksen
asettaman työryhmän poh-
jalta laatia muutokset kysei-
siin määräyksiin 30.4.2011
mennessä.

Varallaolo uudistui
Varallaoloa koskevat mää-
räykset uudistuivat ja yksin-
kertaistuivat. Varallaolossa
otettiin käyttöön Tieto- ja
verkostoteknologia-alan työ-
ehtosopimuksen määräykset.

Ne pitävät sisällään vain
sidottua varallaoloa koske-
van tekstin ja 50 prosentin
korvaustason sekä varalla-
olojärjestelyä koskevan pai-
kallisen sopimisen mahdolli-
suuden. Näiden määräysten
pohjalta varallaoloon liitty-
vistä erityiskysymyksistä tul-
laan kaikella todennäköisyy-
dellä löytämään yritykselle
ja työntekijöille parhaiten
sopivat ratkaisut. Tämä on
toisaalta haaste paikalliselle
sopimiselle.

Uudet varallaoloa koske-
vat määräykset eivät muuta
nykyisiä varallaolosopimuk-
sia, vaan ne ovat voimassa
kuten niissä voimassaolo-
ajasta on sovittu.

Energiateollisuuden jä-
senyrityksissä noudatetaan
varallaolosopimusten osana
vanhan energian sopimuk-
sen kohtia 19.6 ja 19.7. (100
prosentin korvaus viikonlop-
puna ja työajan alkaminen).

Uudet varallaolosopimuk-
set sovitaan 15.3. voimaan
astuvien määräysten pohjal-
ta.!

Erilliset lisät 15.3.2010 ja 1.9.2010 tai lähinnä sen jälkeen
alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

15.3.2010 1.9.2010

€/h €/kk €/h €/kk

Ammattitutkintolisät

Ammattitutkinto 0,67 116,41 0,68 117,34

Erikoisammattitutkinto

tai ylempi ammattitutkinto 1,26 218,05 1,27 219,79

Erittäin likaisen työn lisä 0,43 0,43

• Korotettu 0,95 0,96

Kärkimieslisä, työryhmän koko

• 2 0,36 0,36

• 3-6 0,63 0,64

• 7 - 1,04 1,05

Lämpölisä 0,44 0,44

Mastolisä

• Yli 25m ja enintään 30m 1,72 1,73

• Yli 30m ja enintään 70m 4,65 4,69

• Yli 70m ja enintään 130m 5,58 5,62

• Yli 130m 6,28 6,33

Luokkahitsaajan lisä 0,44 0,44

Vuorotyölisä

• Iltavuoro 1,79 1,80

• Yövuoro 3,42 3,45

Tunnelilisä 96,78 97,55

- Neuvotteluissa sovittiin henkilökohtaisen pätevyydenarviointi-
järjestelmän koulutusaineiston päivittämisestä. Päivitys koskee
tapauksia, joissa työntekijän tehtävän vaativuus muuttuu ja tämä
johtaa palkkaryhmän korottumiseen sekä muutokseen henkilökoh-
taisessa palkanosassa, Sauli Väntti sanoo. Vasemmalla johtokuntien
puheenjohtajat Seppo Saari ja Mika Junnila sekä alueasiamies Jouni
Leppänen.

TUL – Sähköliitto
-apuraha haettavana
Sähköliitto julistaa haettavaksi vuoden 2010
TUL–Sähköliitto -apurahan.
Apuraha on tarkoitettu huipulle tähtääville
TUL:n urheilijoille.

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä
täydellinen nimi, henkilötunnus,
Sähköliiton osasto, osoitetiedot
sekä urheilulaji, seura ja parhaat saavutukset.

Hakemukset tulee toimittaa
Sähköliiton toimistoon 16.4.2010 mennessä:
Sähköliitto/Reijo Salmi,
PL 747, 33101 TAMPERE.

Vaativuustaso €/h €/kk

1 9,27 1613

2 10,12 1761

3 10,99 1912

4 11,83 2058

5 12,66 2203

6 13,53 2354

7 14,37 2500

8 15,23 2650

Vaativuustaso €/t €/kk

1 9,20 1601

2 10,04 1747

3 10,90 1897

4 11,74 2043

5 12,56 2185

6 13,42 2335

7 14,26 2481

8 15,11 2629
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T E K S T I

S E I J A P E N T T I L Ä

K U V A T E M M I K A L L I O

!On vikakeikkaa ja uuden
tekoa, remonttia ja vuosikor-
jausta. Työ on vaihtelevaa ja
talvella töitä tehdään aika
paljon sisällä. Jos mennään
ulos, niin varusteina ovat
pilkkihaalarit ja karvala-
kit. Täällä työturvallisuus
on huippuluokkaa, mikä on
mainio asia työntekijän kan-
nalta. Nostokoneen saa aina

kun tarvitaan ja käytössä
ovat myös kunnon telineet
kaiteineen.

Näin lämpimästi sähkö-
asentaja Markku Kangas
kuvailee työpaikkaansa Sa-
takunnan Lennostoa.

Alueena lennosto on yllät-
tävän suuri - niin suuri, että
Kangas kulkee siellä autolla,
missä työkalutkin ovat aina
mukana. Hänen lisäkseen
kaksi muutakin sähköasenta-
jaa HT-Sähköpalvelu Oy:stä
työskentelee Pirkkalassa
Puolustushallinnon raken-
nuslaitoksen palveluksessa.

Hyvä työrytmi
Markku Kangas täyttää hei-
näkuussa 63 vuotta ja hän te-
kee lennostossa töitä kolme-
na päivänä viikossa. Osa-ai-
kaeläkeläinen on ratkaisuun
erittäin tyytyväinen.

- Ilman osa-aikaeläkettä
olisin varmaan joutunut pyy-
tämään sairauslomia. En oli-
si pärjännyt näin hyvin, jos
tekisin täyttä viittä päivää
rakennustyömailla, Kangas
kertoo.

Miehen polvissa on vähän
kulumaa. Erityisesti kiipe-
äminen ja alastulo on pa-

hinta. Myös holvien päällä
konttaaminen kuluttaa pol-
via.

Kankaalle nykyinen työ-
rytmi - neljä vapaata ja kol-
me töitä - sopii hyvin. Jos
keskiviikkona jotain jää
kesken, kaveri jatkaa loppu-
viikon. Työnantajan tulosta
osa-aikaeläkeläinen ei huo-
nonna.

Kierrokselle
työn hakuun
Kangas on ollut lennostossa
töissä 10 vuotta. Ensin hän
teki töitä ollessaan Sähköpe-
ko Oy:n kirjoilla. Kun yritys
menetti kilpailutuksessa so-
pimuksen ja tilalle tuli Säh-
köpalvelu Timo Kurki Oy,
Kangas kysyi Kurjelta, onko
Pirkkalaan miestä ajateltuna.

Ei ollut, ja kun puolustus-
hallintokin toivoi Kankaan
jatkavan, hän jäi Pirkkalaan
töihin vanhoilla eduilla. Sit-
temmin HT-Sähköpalvelu
Oy tuli Sähköpalvelu Timo
Kurki Oy:n tilalle.

Kankaalla ei ole pitkän
työuransa aikana ollut kym-
mentäkään työnantajaa eikä
työttömyyspäiviäkään ei ole
juuri tullut. Edellisen ison
laman aikana hän pääsi työl-
listämistuella Tampereen

yliopiston teknisen palvelun
keskukseen.

- Töiden loputtua olen
aina lähtenyt kierrokselle
yrityksiin, en ole jäänyt ko-
tiin.

Opintie
jatkui töissä
Vuonna 1947 syntynyt
Markku Kangas pääsi heti
kansakoulun käytyään am-
mattikoulun 2-vuotiselle
sähköasentajalinjalle. Kun
15-vuotias oli keväällä val-
mistunut ammattikoulusta,
meni hän heinäkuun 16.
päivänä ensimmäiseen työ-
paikkaansa Viljakkalan Säh-
köön.

- Pääsin oppipojaksi ja sain
rauhassa opetella töitä. Elä-
mä ja työrytmi oli silloin pal-
jon verkkaisempaa. Nykyi-
sin pitää kaikkien heti alkaa
tuottaa.

Kangas toteaa painokkaas-
ti, että hänellä on ollut to-
della hyvää onnea työpaik-
kojen suhteen.

Tampereen Sähköurakoin-
ti Oy:n hän mainitsee yh-
deksi parhaimmista. Siellä
Kangas katsoo tulleensa am-
mattimieheksi vanhemman
sähköasentajan Eino Meri-
virran opissa.

Sähköurakoinnilla vieräh-
ti 16 vuotta eli siihen saakka,
kunnes Jorma Kulonen lo-
petti toimintansa yrittäjänä.
Sittemmin työvuosia kertyi
muun muassa Tampereen

LVIS-Urakointi Oy:ssä.

Kihniö kutsuu
kalaan
Kun Markku Kangas kolme
vuotta sitten jäi osa-aika-
eläkkeelle, se sopi hyvin niin
työnantajalle kuin tilaajalle-
kin eli puolustushallinnolle.

Ensi heinäkuussa, 63-vuo-
tispäivän kynnyksellä, hän
autoilee viimeisen kerran 20
kilometrin työmatkan.

Pitkän työuran tehnyt ja
jokseenkin terve mies on
jo vaimon kanssa miettinyt
mieluista tekemistä eläke-
päiville. On jopa aikomus
luopua Ylöjärven omakotita-
losta.

- Mielessä on pienempi va-
kiasunto, kun kaksin ollaan.
Turha siivota ja lämmittää
kahdessa paikassa, Kangas
sanoo.

Tammikuussa tuli valmiiksi
läpi vuoden asuttava vapaa-
ajan paikka Kihniössä. Sin-
ne on noin sata kilometriä
Ylöjärveltä ja pariskunta on
siellä nytkin pari yötä viikos-
sa.

- Järven rannalla käyn pil-
killä, kalastan katiskalla ja
teen polttopuita. Likellä ei
ole ketään ja kauppaan on
kuusi kilometriä. En ole vie-
lä kokeillut ajaa sinne polku-
pyörällä, mutta järven ympä-
ri olemme rouvan kanssa kä-
velleet kahdeksan kilomet-
rin lenkkiä, Kangas kertoo.
"

Markku Kangas lähtee
lenkille - eläkkeelläkin

E L Ä K E A S I A A E L Ä K E A S I A A E L Ä K E A S I A A E L Ä K E A S I A A E L Ä K E A S I A A

Kolmen päivän työviikko
sopii yli kuusikymppiselle

- Osa-aikaeläkkeellä ehtii paneutua vaikka
lumitöihin, omakotitalossa Ylöjärvellä asuva
Markku Kangas iloitsee.

Markku Kangas toteaa, että ny-
kyisin nuoria vaaditaan tuotta-
maan heti töihin mentyä. Nuore-
na sähköasentajana hän sai rau-
hassa katsoa mallia vanhempien
ammattimiesten työtavoista.
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!Kansalaisten työs-
sä jaksamista tutkittiin vii-
me helmikuussa. SAK:n,
STTK:n ja Akavan kyse-
lyyn vastasi 1 213 ihmistä,
iältään 15-74 vuotta. Am-
matillisen perustutkinnon
suorittaneista vain viidesosa
sanoo jaksavansa töissä yli
63-vuotiaana. Viime vuon-
na Sähköliiton jäsenistä
vain 20 työskenteli vielä yli
63-vuotiaana.

Melkein puolet kansalai-
sista katsookin, että osa-
aikaeläkkeelle siirtymisen

helpottaminen lisäisi haluk-
kuutta jatkaa työelämässä.
Myös mielekkään työn te-
keminen vaikuttaa haluun
jatkaa työssä. Näin ajattelee
85 prosenttia suomalaisista.
Työn ruumiillisen tai hen-
kisen rasittavuuden vähen-
täminen on tärkeää 67 pro-
sentille työ-ikäisistä.

Yli puolet kansalaisista sa-
noo, että he luottavat eläke-
asioiden valmistelussa pal-
kansaajajärjestöihin. Luot-
tamus niihin on kasvanut
vuodessa kolmisen prosent-

tia, 48:sta 51 prosenttiin.
Järjestöihin luottavat eri-

tyisesti keski-ikäiset ja van-
hemmat ihmiset. Nuorista
kaksi viidestä ei osaa sanoa,
mihin tahoon luottaa eni-
ten eläkeasioissa. Huomat-
tava osa koko väestöstäkään
ei tiedä, mihin luottaa, mut-
ta maan hallitukseen luot-
taa vain kuudesosa kyselyyn
vastanneista. "

Osa-aikaeläke
saa kannatusta

Taannoin Vasamassa
(12/2009) oli juttu, jossa
kerrottiin, että eläkeläisten
Vasaman saantiin tulee muu-
toksia hallinnon tekemällä
päätöksellä. Asiasta tiedote-
taan myöhemmin alkuvuo-
desta.

En ollut uskoa lukemaani.
Jäsenet, joista monet ovat
olleet rakentamassa Sähkö-
liittoa välillä vaikeissakin
vaiheissa, maksavat yli 40

vuotta jäsenmaksuja ja ovat
olleet aktiivisesti mukana eri
tasojen toiminnassa, joutu-
vat ilmoittamaan halunsa
saada Vasama jatkossakin.

En tiedä, enkä tule kos-
kaan tietämäänkään, kuka
on se ”talipää”, jonka aloit-
teesta tehdyt päätökset on
tehty, mutta tietäköön, että
loukkasi rankasti eläkeläisjä-
seniä.

Tiedossa olevien tosiseik-
kojen perusteella oletettu
säästö liiton taloudessa on
todella marginaalinen. Toi-
von, että hallinto pohtii asi-
aa uudelleen.

Muuten Jakke Helsingistä,
mitä mieltä olet asiasta?

Jukka Suovanen,
os. 041, Turku
entinen liittotoimikunnan
jäsen

L U K I J A N Ä Ä N I

Eläkeläiset ja Vasama

Sähköliitossa on noin
20 600 maksavaa jäsentä ja
lähes 8 000 eläkeläisjäsen-
tä. Eläkeläisten määrä kas-
vaa ja maksavien jäsenten
määrä taas jatkuvasti laskee.
Kun huomioidaan, että Säh-
köliiton toiminta on koko
2000-luvun ajan ollut ali-
jäämäistä ja sitä on jouduttu
kattamaan pääomatuloilla,
nähdään helposti, että jotain
liiton taloudelle on tehtävä.

Työttömyyden vähentä-
essä jäsentuloja entisestään,
oli liiton hallituksen ja edus-

tajiston pakko tehdä laajoja
säästöpäätöksiä. Koska liitto
sääntöjensä ja ammattiyh-
distysliikkeen periaatteiden
mukaan on työssä olevien ja
työttömien työnhakijoiden
etujärjestö, ovat eläkeläisiin
kohdistuvat säästöt enem-
män kuin oikeutettuja.

On syytä korostaa, että elä-
keläiset yhä saavat Vasaman
ilmaiseksi kotiin, mutta leh-
ti on vain erikseen tilattava,
jolloin Vasamaa ei turhaan
lähetetä niille, jotka eivät
sitä enää halua lukea. Me-

nettely ei liene kiireettömiä
eläkepäiviä viettäviltä liikaa
vaadittu.

Kaiken kaikkiaan eläke-
läiset eivät menetä mitään,
mutta auttavat tällä taval-
la Sähköliittoa säästämään
jopa kymmeniätuhansia eu-
roja työssäkäyvien jäsenten
edunvalvontaan.

Paavo Holi
Viestintäpäällikkö,
Vasaman päätoimittaja

Eläkeläiset auttavat
työssäkäyviä

Osasto 049:n eläkeläiset
keskustelivat pitämässään
kokouksessa miten eläkeläis-
ten Vasama-lehden tilaukset
tulevaisuudessa hoidetaan.
Vasamassa 12/2009 oli selvi-
tys miten säästötoimien jäl-
keen eläkeläisten Vasaman
tilaaminen on tehty äärim-
mäisen vaikeaksi.

Ymmärrämme kyllä sen,
että näinä ankeina aikoina
myös meidän liitossamme

tarvitaan säästötoimenpitei-
tä. Mikäli mahdollisesti joi-
denkin eläkeläisten Vasaman
painatus- ja postikulujen
säästöllä turvataan liiton ta-
lous, niin silloin on liittom-
me johto oikeilla jäljillä.

Kokouksessa otettiin voi-
makkaasti kantaa eläkeläi-
siin kohdistuvaa syrjintää
kohtaan. Haluttiin muistet-
tavan, että useimmat eläke-
läiset ovat maksaneet vuosi-

kymmeniä jäsenmaksuja liit-
toomme. Muutamien vuo-
sien jäsenlehden saaminen
liiton kustannuksella ei liene
kohtuuton pyyntö. Säästöä
luulisi löytyvän todella jär-
kevistä kohteista, mikäli ha-
luja siihen löytyisi.

Antti Ketonen
Eläkeläinen
Helsinki

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

!Tulevan kesän VOLT-
TI-päivillä viihtyy koko
perhe. Elokuun viimeisen
viikonlopun aikana Hyvin-
kään Sveitsissä on sähköliit-
tolaisille perheineen tarjolla
mukavaa tekemistä laidasta
laitaan, tanssista taitora-
taan, frisbeen tarkkuushei-
tosta tasapainotesteihin ja
harrasteajoneuvotapaami-
sesta valokuvauskilpailuun.

- Ollaan pyritty siitä van-
hasta äijämeiningistä eroon

ja järjestetty edellytykset
nuorekkaalle perhekeskei-
selle tapahtumalle, sanoo
järjestelytoimikuntaa vetä-
vä Ari Kähkönen ja toivoo,
että nuoret sähköliittolai-
set perheineen löytäisivät
VOLTTI-päiville.

Perinteisestä kesäpäivä-
meiningistä on säilytetty
oikeastaaan vain lauantain
iltatapahtuma ja sökökilpai-
lu. Illallista tahdittaa Tee-
mu Harjukari ja Taivaan-
rannan maalarit.

Harrasteajoneuvotapaa-
miseen voivat osallistua kai-
kenlaiset kulkupelit vaarin

potkukelkasta höyryvetu-
riin. Edellytyksenä on vain,
että kekseliäät ajoneuvot pi-
tää ajaa paikalle.

Valokuvauksessa
kisaillaan
Ikuistamalla VOLTTI-päi-
vien aikana tapahtumia, ti-
lanteita tai luontoa voi osal-
listua valokuvauskilpailuun.
Otokset voi jättää päivien
aikana info-pisteeseen.

Viikonlopun leikkimielis-
ten kilpailujen ja toimin-
tapajojen lisäksi sähköliit-
tolaisille järjestetään ajan-
kohtainen teemaseminaari,

johon osallistuville tarjo-
taan ilmainen lounas.

Myös lapsille on ohjelmaa
poniratsastuksesta jousiam-
muntaan ja luontopolkuun
asti. Hyvää Oloa Liikkeellä
-ohjelmasta vastaa 4event-
niminen porukka.

Tapahtumaan osallistuvat
maksavat itse majoituksensa
tai ammattiosasto voi tukea
osallistumista harkitsemal-
laan summalla. Alueella on

tilaa myös karavaanareille.
Rantasipi Sveitsin sijain-

ti luonnonpuiston laidassa
tarjoaa hyvät mahdollisuu-
det liikunnalliseen viikon-

loppuun. Aivan hotellin
vieressä on kylpylätasoinen
uimahalli, joka on sähköliit-
tolaisten käytössä."

Hyvinkään mainioon Rautatie-
museoon järjestetään Rantasipi
Sveitsistä bussikuljetus sunnun-
taiaamuna. Museokierros on
opastettu.

-päivillä
kurvaillaan ja kuvataan

Eläkeläistenkö Vasama-lehti
uhka liiton taloudelle?



8 vasama 3 / 2 0 1 0

P A A V O H O L I

!Sähköliiton ammatti-
osastot saavat tänä keväänä
uusia mahdollisuuksia net-
tisivujensa kehittämiseen.
Liitto on tehnyt sopimuk-
sen Avoine Oy:n (Optinet)
kanssa suositusta ja edullises-
ta Yhdistysavain-palvelusta.

Yhdistysavaimen avulla
osastot voivat rakentaa itsel-
leen monipuoliset ja helppo-
käyttöiset nettisivut. Sivujen
rakenne ja ulkoasu on yhte-
näinen kaikille ammattiosas-
toille. Sivut voi siten ottaa
käyttöön saman tien ilman

hankalaa ennakkosuunnitte-
lua.

Tampere oli
ensimmäinen
Sähköliiton ensimmäisiin
Yhdistysavaimen käyttäjiin
kuuluu Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät osasto
011, jonka sivut www.osas-
to11.com ovat jo toiminnas-
sa.

Osasto oli niin varhain
asialla, että sivujen osoite ja
ulkoasu ovat hiukan erilaiset
kuin muille osastoille tarjot-
tavassa paketissa. Käyttöjär-
jestelmä ja sivujen asettelu
ovat kuitenkin samanlaiset.

J U K K A H E L I N /

A V O I N E O Y

!Verkon avulla jäse-
niin ja tuleviin jäseniin on
helppo pitää yhteyttä ja ja-
kaa heidän kanssaan tietoja.

Sähköliitto tarjoaa osastoille
Yhdistysavainta, jolla koti-
sivuista rakennetaan aktiivi-
set toimitilat. Avaimen avul-

la jäsenet voivat osallistua ja
aktiivit saavat käyttöönsä
välineet toiminnan suunnit-
teluun.

Ota jäsenet
mukaan
Yhteiset asiat ja edut, joita
valvotaan, ovat myös jäsen-
ten etuja ja asioita. Anna siis
jäsenille mahdollisuus vai-
kuttaa ja osallistua joka päivä
osaston toimintaan. Jäsenta-
pahtumissa kohtaaminen on
tärkeää, mutta yhtä lailla
arjessa omien kokemusten
jakaminen auttaa luottamus-
henkilöitä ja muita jäseniä
toimimaan paremmin.

Osaston omat verkkosivut
ovat paikka, jossa jokapäi-
väinen osallistuminen sujuu
nykypäivänä luontevimmin.
Osastojen käyttöön suunni-
tellussa Yhdistysavaimessa
on valmiina välineet, joil-
la jäsenet voivat vaikuttaa.
Keskustelut, palautteet ja
tiedon saatavuus takaavat
kokemusten ja näkemysten
leviämisen jäsenten välillä.

Suunnittele,
näy ja toimi!
Yhdistysavain on jäsenille

mahdollisuus osallistua. Li-
säksi se on aktiiveille paikka
toiminnan suunnitteluun.
Julkisten kotisivujen lisäksi
Yhdistysavaimeen sisältyy
kaksi salasanoin suojattua
aluetta, jotka sopivat toi-
minnan suunnitteluun sekä
tietojen säilyttämiseen ja ja-
kamiseen.

Yhdistysavaimen avulla
tieto ei jää kahdenkeskisiin
keskusteluihin tai kannet-
tavan kovalevylle. Suojatut
keskustelut tallentuvat ja
löytyvät myöhemminkin.
Lisäksi asiakirjat säilyvät
verkossa turvassa ja aina saa-
tavilla. Näin tieto välittyy
henkilövaihdoksista huoli-
matta, mikä tekee uuden ih-
misen liittymisen toimintaan
helpoksi.

Salasanoilla suojatut alueet
sisältävät vakiona vuorovai-
kutukseen suunniteltuja so-
velluksia. Niitä voi käyttää
osaston tarpeiden mukaan.
Jäsenet voivat toimia jäsen-
huoneessa ulkopuolisten kat-
seilta suojassa tai sovellukset,
kuten keskustelun, voi siirtää
suoraan julkisille sivuille.

Yhdistysavainta
osaavat käyttää
kaikki
Yhdistysavaimella osastot
voivat siirtyä verkkoon il-
man, että aikaa ja energiaa
tuhraantuu välineen opette-
luun. Yhdistysavaimesta on
suunniteltu niin helppokäyt-
töinen, että jokainen jolla
on sähköposti, pärjää myös
Avaimen kanssa.

Yhdistysavaimen kehittä-
nyt Optinet on tehnyt pit-
kään verkkosivuja ammatti-
osastoille. Uudessa tuottees-
sa on säilytetty aiempien ko-
tisivujen helppokäyttöisyys
ja lisätty siihen aidosti yhdis-
tyksen kehittämistä tukevia
ominaisuuksia.

Kevyempään tarpeeseen
Yhdistysavaimesta on tar-
jolla myös riisutumpi versio,
Yhdistysavain -kotisivut. Se
ei sisällä salasanoilla suojat-
tuja alueita eikä niissä vakio-
na mukana tulevia sovelluk-
sia.

Tutustu tarkemmin
www.yhdistysavain.fi/
sahkoliitto

Tampereen osastotoimitsija Asko Virtanen (vasemmalla), verkkovastaava Joonas Röppänen ja osaston puheenjohtaja Jarkko Korhola tutkivat
uusia nettisivuja. Osaston toimitilojen peruskorjauksen vuoksi tietokoneille on raivattu väliaikaisesti tilaa hallituksen kokouspöydältä.

Verkkosivut ovat aktiivisen osaston toimitila

Tampereen osasto tyytyväinen

Yhdistysavain
antaa uusia
mahdollisuuksia

Tampereen osaston pu-
heenjohtaja Jarkko Korho-
la kertoo, että hankinnalla
haluttiin saada omille netti-
sivuille uutta ilmettä.

- Eri vaihtoehtoja, muun
muassa erilaisia avoimella
koodilla tuotettuja järjestel-
miä punnittiin tarkasti, mut-
ta lopulta päädyimme Yhdis-
tysavaimeen sen helppokäyt-
töisyyden ansiosta, Korhola
toteaa.

Yhdistysavaimen helpon
käytettävyyden takana on
Optinetin kehittämä Direc-

to -järjestelmä, joka on jo
tuhansien yhdistysten käyt-
tämä ja kaikessa laajuudes-
saan myös Sähköliiton koti-
sivujen pohjana.

Nettisivut
innostavat
Ennen sivujen käyttöönot-
toa osaston sihteeri ja koti-
sivuvastaava Joonas Röppä-
nen, taloudenhoitaja Petri
Haanpää ja osastotoimitsija
Asko Virtanen kouluttau-
tuivat Tampereen Seudun
Työllistämisyhdistys Etappi

ry:n yhdistykselle järjestä-
mällä kurssilla.

- Vaikka osaamme käyttää
järjestelmää, olemme yhä si-
säänajovaiheessa. Haemme
sivuille uutta sisältöä, joka
houkuttelisi jäseniä käymään
osaston sivuilla, Röppänen
toivoo.

Puheenjohtaja Korhola
odottaa sivuilta löytyvien
uusien toimintojen helpot-
tavan osallistumista osaston
toimintaan:

- Ilmoittautumiset erilai-
sille kursseille ja muuhun

osaston toimintaan hoide-
taan nyt nettisivujen kautta.
Se on erittäin vaivatonta,
kun tilannetta voi seura-
ta vaikkapa töiden jälkeen
kotona. Toimihenkilöiden
välinen keskustelu toivotta-
vasti myös lisääntyy uuden
foorumin ansiosta. Tärkein-
tä kuitenkin on, että ihmiset
löytäisivät tiensä osaston si-
vuille ja näkisivät, että tästä
toiminnasta on heille hyö-
tyä."

Yhdistysavaimen sisältö
Yhdistysavaimesta on kaksi versiota tarpeen mukaan (hinnat sisältävät alv:n 22 %):

* sisältää vakiona sovel-
luksia (esim. keskustelut
ja äänestyksen), jotka
on saatavilla Yhdistys-
avain kotisivut -tuottee-
seen lisätilauksesta.

Ominaisuus Yhdistysavain Yhdistysavain
kotisivut

Kotisivut x x
Verkko-osoite
(ao123.sahkoliitto.net) x x
Perussovellukset
(tekstit, kuvat, lomakkeet,
tiedostot, nettivideot,
galleriat) x x
Rajaton määrä sivuja x x
Hajautettu päivitys x x
Ulkoasun muokkaus x x
Ajankohtaista-palsta(t) x x
Kävijätilastointi x x
Jäsenhuone*
(salasanoilla suojattu alue 1) x -
Työhuone*
(salasanoilla suojattu alue 2) x -
Jäsenluettelo x -
Hinta 22,90 €/kk 10 €/kk
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Osuuskunta Tradeka-yhtymän edustajistovaalit
järjestetään postitse 5.-23.3.2010. Äänestys-
aika päättyy 25.3.2010. Kaikki 23.3. postin kul-
jetettavaksi jätetyt äänestysliput ehtivät mukaan
ääntenlaskentaan. Kaikki äänioikeutetut Osuuskun-
nan jäsenet saavat äänestysmateriaalin postitse
maaliskuun alussa. Materiaali pitää sisällään myös
mm. kahvisetelin sekä tiedot vaaliarpajaisista, jossa
palkintoina kylpylä- ja hotellilahjakortteja.

Vaaleissa Osuuskunnan jäsenet käyttävät Osuus-
kunnan ylintä päätösvaltaa ja valitsevat sille
110-jäsenisen edustajiston. Se ohjaa Osuuskun-
nan toimintaa seuraavat kuusi vuotta, vuoteen
2016 saakka. Äänestämällä olet mukana päättä-
mässä Osuuskunnan tulevaisuudesta!

Osuuskunta Tradeka-yhtymä on lähes 300 000
suomalaisen omistama osuuskunta, joka on har-
joittanut kuluttajaosuustoimintaa maassamme jo
yli 90 vuoden ajan. Osuuskunta toimii jäsentensä
hyväksi tarjoamalla heille kilpailukykyisiä palveluja
ja kannustavia etuja.
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Muistathan äänestää!
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K U V A

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

Kohti nolla
tapaturmaa
Työturvallisuus mielletään
yleensä teknisiksi ratkaisuik-
si ja henkilön suojaamiseksi.
Hyvilläkään teknisillä rat-
kaisuilla ja henkilösuojaimil-
la ei päästä parhaimmillaan-
kaan kun 40:n tapaturmataa-
juuksiin (tapaturmataajuus
on tapaturma/miljoona työ-
tuntia). Turvallisuuskulttuu-
rin kehittämisellä voidaan
päästä 30:n taajuuteen.

Kaikkien työntekijöiden
panostaessa omaan työtur-
vallisuuteen saadaan ta-
paturmataajuus laskettua
20:een. Mutta vasta sitten,
kun yhteistoimintahengessä
jokaisella on oikeus ja vel-
vollisuus puuttua toisen hen-

kilön turvallisuuspuutteisiin,
päästään tapaturmataajuuk-
silla lähelle kymmentä.

Vakuutusyhtiön
armoilla
Nolla tapaturmaa -ajattelu
on hyvä, mutta epärealisti-
nen. Inhimillisiltä toiminta-
virheiltä on vaikea suojau-
tua.

Tapaturman seurauksena
voi aiheutua työkyvyttömyys
osittain tai kokonaan.

Vakuutusyhtiö voi päättää
korvausvelvollisuutensa jo
4-5 viikon jälkeen. Vamma
katsotaan korvatuksi, koska
se on lääketieteellisesti pa-
rantuntunut, vaikka työky-
vyttömyys jatkuu. Samoin
vakuutusyhtiö voi evätä kor-
vauksen vetoamalla siihen,
ettei tapahtumaan ole liit-
tynyt ulkopuolista voimaa,
vaan se on aiheutunut työ-
liikkeestä.

Mitä pahimmillaan
voi käydä?
Esimerkiksi painavaa esinet-

tä nostettaessa revenneen
hauislihaksen aiheuttama
työkyvyttömyys voidaan kat-
soa johtuvan rappeumasta tai
vanhasta vammasta.

Työkyvyttömyyden jatku-
essa henkilö putoaa Kelan
sairauspäivärahoille maksi-
missaan 300 päiväksi.

Jos työntekijällä katsotaan
olevan osittainen työkyky,
hän joutuu ilmoittautumaan
Kelan sairauspäivärahan
päättymisen jälkeen työnha-
kijaksi, vaikka työkyvyttö-
myys edelleen jatkuisi.

Kun entiseen työtehtävään
ei pysty enää palaamaan,
eikä entisellä työnantajalla
ole antaa työkykyä vastaavaa
työtä, on työnantajalla oike-
us päättää työsuhde.

Työkyvytöntä työnhakijaa
harvemmin palkataan mi-
hinkään, jolloin työnhakija
putoaa 500 ansiosidonnai-
sen päivärahapäivän jälkeen
25,63 euron peruspäivärahal-
le.

Tälläkin hetkellä sähköliit-
tolaisia on kyseisessä tilan-

teessa, ja se on aiheuttanut
monia henkilökohtaisia on-
gelmia: alkoholismia, mie-
lenterveyden järkkymisiä, ta-
lojen ja asuntojen myyntejä,
riitoja ja avioeroja.

Ilmoittakaa
työturvallisuus-
puutteet
En toivoisi enää kenenkään
joutuvan esimerkin mukai-
seen tilanteeseen. Toivon
ja velvoitan teitä sähköalan
ammattilaisina ilmoittamaan
työturvallisuuspuutteista ja
puuttumaan työtoverienne
pienimpiinkin työturvalli-
suusrikkeisiin.

Nostetaan oma ja toverei-
den työsuojeluedunvalvonta
sähköalan ammattilaisten
kunniatehtäväksi ja ykkös-
asiaksi."

Työturvallisuuden valvonta
on jatkuvaa edunvalvontaa

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

!Alkuvuoden työehto-
sopimusneuvottelut päättyi-
vät Sähköliiton osalta neu-
vottelutulokseen, joka johti
energia-alan sekä tieto- ja
verkostoteknologia-alan so-
pimusten yhdistämiseen.

"

Kyseisten sopimusalojen
johtokunnat hyväksyivät
neuvottelutuloksen yksi-
mielisesti ja liiton hallitus
vahvisti sen uudeksi alojen
yhteiseksi työehtosopimuk-
seksi 15.3.2010 alkaen.

Sopimuksen allekirjoitta-
jana työntekijäpuolelta on
myös Julkisten ja hyvinvoin-
tialojen liitto, JHL. Uuden
työehtosopimuksen nimeksi
tulee Sähköalan TES- Ener-
gia- ICT-verkosto.

"

Aikaisemmin totesin neu-
vottelujen olevan jo sinänsä

merkittävät, koska neuvot-
teluja käytiin kahden työn-
antajajärjestön ja kahden
työntekijäjärjestön kesken
yhteisen työehtosopimuk-
sen aikaansaamiseksi. Meil-
lä työntekijäpuolella on jo
pidempään ollut tavoittee-
na sopimusalojen työehto-
jen yhdistäminen.

Tähän neuvottelukier-
rokseen valmistauduttaessa
käytiin pitkiä ja syvällisiä
keskusteluja työnantajien
mahdollisuudesta osallis-
tua yhteiseen neuvottelu-
pöytään. Yritysrakenteiden
muutokset ja toimintaym-
päristön tarpeet loivat mah-
dollisuuden sille, että työn-
antajajärjestöt jäsenyrityksi-
neen päätyivät myös tavoit-
telemaan yhteisiä työehtoja.

"

Neuvottelutuloksen aikaan-
saamiseksi tehtiin kova työ.
Siitä erityinen kiitos sopi-
musalojen neuvottelukun-
nille, johtokuntien puheen-
johtajille Mika Junnilalle
ja Seppo Saarelle ja sekto-

ripäällikkö Sauli Väntille,
joka veti Sähköliiton neu-
votteluja.

Harvoin työntekijäpuoli
on valmis antamaan tunnus-
tusta ja kiitosta myös työn-
antajapuolen neuvottelijoil-
le, mutta nyt on se hetki.

"

Neuvottelujen kuluessa ja
pitkittyessä näytti monesti
siltä, että päädytään eri neu-
vottelupöytiin. Kuitenkin
myös työnantajajärjestöis-
sä samoin kuin työntekijä-
järjestöissä käytiin sisäisiä
keskusteluja, ja päätettiin
vielä jatkaa yhdessä. Tästä
vahvasta tahtotilasta halu-
an kiittää Energiateollisuut-
ta ja sen jäsenyrityksiä sekä
Tikliä ja sen jäsenyrityksiä.

"

Alkutilanne meillä työnte-
kijäjärjestöissä ei ollut kovin
lupaava. Energia-alan sekä
tieto- ja verkostoteknolo-
gia-alan johtokunnat suh-
tautuivat kielteisesti JHL:n

energia-alan mukaantuloon
yhdistymisneuvotteluihin.
Ongelmista kuitenkin sel-
vittiin ja neuvottelut yhdes-
sä sujuivat lopulta yllättä-
vänkin hyvin.

JHL:n neuvottelijoille kii-
tos pitkäjänteisyydestä, kos-
ka loppumetreillä neuvot-
telut keskittyivät vahvasti
Sähköliiton kahden eri so-
pimuksen eroavaisuuksien
yhteensovittamiseen, joka
vähemmän kosketti JHL:n
energia-alan jäsenkuntaa.

Kun uudet työehdot saa-
daan voimaan, niin toivot-
tavaa on, että osapuolet tu-
levat saamaan merkittävää
lisäarvoa yhteisistä työeh-
doista.

"

Kemian- ja kumiteollisuu-
den sopimusalalle saatiin
myös neuvottelutulos. Ri-
peästä neuvottelutuloksen
aikaansaannista kiitos neu-
vottelukunnalle ja sopi-
musalaa hoitavalle työehto-
asiamies Mika Kantoselle!
Sopimusalan johtokunta

käsittelee neuvottelutulosta
22. maaliskuuta ja tekee esi-
tyksen liiton hallitukselle,
joka kokoontuu 24.3.

"

Talotekniikka-alan sähkö-
asennustoimialan työehto-
sopimusneuvottelut ovat
käynnistyneet uuden työn-
antajajärjestön Sähkötek-
niset työnantajat STTA:n
kanssa.

Pitkien alkukeskustelujen
ja tunnustelujen jälkeen on
päästy asialliseen neuvot-
telukontaktiin ja esitysten

vaihtoon. Sopimuskausi
päättyy tulevan huhtikuun
lopussa, joten haastetta riit-
tää.

"

Raha-automaattien huolto-
alalla on aloitettu työehto-
sopimusneuvottelut. Pape-
ri- ja puumassateollisuuden
sopimusalalla ei ole vielä
sovittu neuvottelupäivistä.

Aurinkoista kevättä!

Onnistumisia ja kiitoksia



11vasama 3 / 2 0 1 0

Pasi oli kannustamassa poikansa jääkiekkojoukkuetta. Hyökkääjän kova laukaus sinkosi kie-
kon katsomoon eikä maaliin. Pahaksi onneksi se osui Pasin silmäkulmaan ja silmä turposi um-
peen.

Onneksi Pasi kuului Sähköliittoon ja oli ottanut liiton neuvotteleman henki- ja tapaturmava-
kuutuksen koko perheelle. Pasi pääsi nopeasti asiantuntevan yksityisen silmälääkärin tarkas-
tukseen.

Hutilaukaus uhkasi viedä näkökyvyn

JÄSENVAKUUTUKSET

If on Suomen johtava ammatti- ja palkansaaja-
järjestöjen vakuuttaja.

Ole huoletta. Me autamme.

if.fi/sahkoliitto
p. 010 19 19 19

Sähköliiton jäsenenä saat Ryhmäsampo Primus -henki- ja
tapaturmavakuutuksen markkinoiden edullisimpaan
hintaan. Suojaudu kolhuilta – hyödynnä jäsenetusi.
Lue lisää if.fi/sahkoliitto tai soita 010 19 19 19.

Turvan myöntää Ifin yhteistyökumppani Keskinäinen
Vakuutusyhtiö Kaleva.
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!Talotekniikan työ-
markkinoilla eletään kiin-
toisaa kevättä. Sähköliitto
toivoo saavansa alan TES:n
solmituksi uuden työnan-
tajaliiton Sähkötekniset
Työnantajat ry:n eli STTA:n
kanssa huhtikuun loppuun
mennessä.

Taantuman aikana on kui-
tenkin oltava tarkkana, mi-
ten työtä riittää ja millaisin
ehdoin sitä jatkossa tehdään.
Lama on koetellut yksittäi-
siä yrityksiä eri tavoin, ja
esimerkiksi talotekniikan
töiden riittävyyteen ovat
vaikuttaneet myös yritysten
omat ratkaisut.

YIT:llä huonosti
töitä Kuopiossa
YIT:n Kuopion alueen kiin-
teistötekniikan pääluotta-
musmies, sähköasentaja Rei-
no Lytter tekee parhaillaan
Kelan toimistoremontin jou-
lukuussa alkaneita viimeiste-
lytöitä yhdessä toisen YIT:n
sähköasentajan kanssa. Teh-
täviin kuuluu muun muassa
sähkö- ja atk-kaapelointeja

ja valaisinten asentamista.
- YIT:llä on kiinteistötek-

niikassa Kuopion alueella
yhteensä noin 15 asentajaa.
Meillä on ollut täällä melko
huonosti töitä, esimerkik-
si viime vuonna yli puolet
asentajista oli lomautettui-
na. Tällä hetkellä yhdeksästä
urakkamiehestä vain kolme
on asennushommissa, yksi
tuuraa työnjohtajaa ja loput
on lomautettu toistaiseksi
tai ovat sairaslomalla, Lytter
kertoo.

Lytterin mukaan markki-
nat ovat nyt sellaiset, että
useat asentajista ovat lähte-
neet yrittäjiksi tai pienten
asennusyritysten työnteki-
jöiksi.

Tarjouslaskenta
on taitolaji
Pienet yritykset näyttävät
pärjäävän varsin hyvin sel-
laisissa tarjouskilpailuissa,
jotka he katsovat yrityksen
kokoon nähden oleva mah-
dollista tehdä. Tämä selitty-
nee isojen yritysten huomat-
tavasti suuremmilla kiinteil-
lä kustannuksilla. Ainakaan
jotkut isoista yrityksistä eivät
ole ottaneet huomioon kus-
tannusrakenteen eroa pie-
niin yrityksiin nähden.
- YIT:n tilanne Pohjois-Sa-

vossa on mielestäni huono
niin urakka- kuin palvelu-
puolellakin, vaikka palve-
lupuoli onkin saanut lisää
sopimuksia. Kaikki urakka-
puolen työt loppuvat kevään
aikana ja sitten ei ole näillä
näkymin urakkamiehille yh-
tään työmaata tiedossa, Rei-
no Lytter harmittelee.
YIT:llä ei ole Kuopiossa käy-
tössään yhtään päätoimista
tarjouslaskijaa, vaan työn-
johtajat tekevät tarjouslas-
kennan yhdessä työntekijöi-
den kanssa.
Parin vuoden aikana on li-
säksi viisi työnjohtajaa läh-
tenyt pois muiden palveluk-
seen. Näiden asioiden yh-
teisvaikutuksen Lytter uskoo
olevan suurimpana syynä
Kuopion yksikön huonoon
työtilanteeseen.

Yleissitovuuteen
pitää tähdätä
YIT Kiinteistötekniikka Oy
kuuluu alan uuteen työnan-
tajajärjestöön STTA:han.
Reino Lytter on TES:sta
samaa mieltä Sähköliiton
suuntaviivojen kanssa:
- Paikallinen sopiminen on
huono järjestelmä, joten
yleissitovaan sopimukseen
tulisi ilman muuta päästä.
Yksi kysymysmerkki yleissi-

Pienyritykset tekevät jopa alihintaan?

Kuopiossa talotekniikan
töitä tarjolla vaihtelevasti

tovan sopimuksen aikaan-
saamiselle ovat tietysti ne
yritykset, jotka eivät ole mis-
sään työnantajaliitossa.
Työntekijöiden järjestäyty-
misaste sen sijaan on Lytterin
mukaan varsin korkea.
- Valistus ja puhuminenhan
ne yleensä auttavat, että ka-
veri saadaan liiton jäsenek-
si. Ammattiosastot ottavat
yleensä yhteyttä, ja nuorille
tulokkaille pyritään kerto-
maan asioista työpaikoilla.
Reino Lytter arvelee, että
jäsenmaksun suuruus ei ole
nuorillekaan mikään kynnys,
koska jäsenyyden edut ovat
selvästi nähtävissä. Niinpä
hän ei kannata mitään raha-
palkkiota jäsenhankkijoiden
innostamiseksi.
- Ammattioppilaitoksissa
voisi olla nykyistä paljon
enemmän työsuojeluun, työ-
ehtosopimuksiin ja työsopi-
muslakiin liittyvää opetusta.
Se puoli työelämästä tuntuu
olevan vastavalmistuneil-
le aika vierasta, Lytter huo-
mauttaa."

- Urakkahinnoittelun noudatta-
minen olisi paras ratkaisu
uudessa työehtosopimuksessa,
luottamusmies Jukka Suvinen
pohtii.

Pääluottamusmies Reino Lytter
arvioi, että jotkut isoista yrityk-
sistä eivät ole pysyneet kustan-
nusmuutoksissa mukana, joten
urakat ovat menneet ohitse.
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!Iisalmelainen sähkö-
asentaja Paavo Marin hoitaa
Sähkötoimisto Murtola Oy:n
talotekniikan luottamus-
miespestiä Iisalmi-Kajaani-
Varkaus-Joensuu -alueel-
la, mikä osaltaan työllistää
miestä ”jonkin verran”.

Marinin omat asennustyöt
vilkastuvat maaliskuun puo-
livälissä, kun Iisalmen uuden
Citymarketin rakennustyö-
maalla päästään sähköasen-
nusten kimppuun.

Takana tiukka talvi
Vuodesta 1978 sähköasenta-
jana toiminut Marin kertoo,
että Murtolan työtilanne on
varsin tiukka, sillä liikevaih-
to putosi viime vuonna 40
prosenttia edellisvuodesta.

Vaikuttaa siltä, että alan
pienet yritykset ovat otta-
neet töitä lähes hinnalla mil-
lä hyvänsä. Murtolan saamat
urakat ovat kuitenkin olleet
kannattavia, vaikka tilaajat
pyörittävätkin nyt tarjous-
kierroksia moneen kertaan.
- Käytännössä vaikeutunutta
työtilannetta kuvaa se, että
viime vuonna Murtolalla oli
kaikkiaan työssä noin sata
työntekijää, nyt noin 60.
Tässä tilanteessa työnantaja
on esimerkiksi vähentänyt
virkistysmatkoja ja työssä
jaksamiseen liittyviä tapah-
tumia, Marin pahoittelee.

Murtola lopetti viime vuo-
den alussa Kuopion yksik-
könsä ja irtisanoi 11 henki-
löä tuotannollisten ja talou-
dellisten syiden vuoksi.

Uusista TES-neuvotte-
luista STTA:n kanssa Ma-
rin odottaa maltillisia pal-
kankorotuksia. Erityisesti
kärkimiesten tehtävien ja
palkkauksen tarkennus olisi
hänen mielestään nyt syytä
toteuttaa. Järjestäytymisestä
Marin kertoo, että nuorten
työntekijöiden, kuten työs-
säoppijoiden, kanssa ammat-

tiyhdistysasiat otetaan esille.
- Ehkä nuorilla voisi olla

hieman alhaisempi jäsen-
maksu, mikä osaltaan kan-
nustaisi jäsenyyteen. Tuskin
se kuitenkaan mikään ratkai-
seva asia on. Jäsenhankinta-
palkkiota en kannata, kyllä
hankinta pitää hoitua muu-
tenkin.

Uudisrakentamista
on Arella riittänyt
Autotalo Laakkosen kahden
liiketalon uudisrakennustyö-
maalla Kuopiossa työskente-
lee Are Oy:stä viisi sähkö-
asentajaa ja kaksi alan opis-
kelijaa. Rakennukset valmis-
tuvat kesän automyyntikau-
teen mennessä. Kuopiossa on
Aresta lisäksi kaksi asentajaa
töissä S-marketin työmaalla.

- Töitä on meidän talotek-
niikkapuolen sähköasenta-
jillamme ollut melko hyvin
sekä julkisten että kaupallis-
ten rakennusten työmailla,
mutta tuleva syksy näyttää
kuitenkin vielä hiljaiselta.
Myös huolto- ja kiinteistö-
palveluissa lama on karsinut
töitä, sillä viisi asentajaa on
töissä ja 22 on lomautettuna.
Urakkatöissä vahvuutemme
on 11 asentajaa, joista lo-
mautus uhkaa kahta tai kol-
mea asentajaa, Aren luotta-
musmies, sähköasentaja Jari
Suvinen selvittää.

Aressa urakkahinnoitte-
lu menee TES:n mukaisesti
ja Suvisen mukaan paineita
työn tekemisen ehtoihin ei
näyttäisi olevan. Ongelmia
ei Aressa ole ollut, ja kun
työnantaja noudattaa rehel-
lisesti sääntöjä, työntekijöi-
den työmotivaatio on ollut
hyvä.

Urakkahinnoittelu
oikea ratkaisu
- Uudelta työehtosopimuk-
selta odotan sitä, että nouda-
tetaan urakkahinnoittelua.
Se on niin työntekijöiden
kuin työnantajienkin etu,
22 vuotta Aren leivissä ollut
Suvinen sanoo.

Suvinen arvelee, että kah-
den työnantajaliiton esiin-

marssi on aiheuttanut jonkin
verran kentällä hajaannusta
ja sekaannusta, ja tilanne on
varmasti ollut haastava myös
Sähköliitolle. Nyt asia lienee
kuitenkin rauhoittumassa
STTA:n aseman varmistut-
tua.

Ammattiosaston tehtävinä
ovat Suvisen mukaan edun-
valvonta ja jäsenhankinta.
Järjestäytymisaste on Arel-
la käytännössä sataprosent-
tinen, mutta pienemmillä
työnantajilla jäsenaktiivi-
suus on vähäisempi.

- Talotekniikkaan pitäi-
si saada ylipäätään nuoria
työntekijöitä. Ala on vähän
suhdanneherkkä, joten esi-
merkiksi nuoret ja perhettä
perustavat kaverit valitsevat
usein kiinteistöpuolen, joka
tarjonnee tasaisen varmaa
työtä, Suvinen aprikoi.

Suvinenkin korostaa, että
uudet, nuoret työntekijät pi-
tää aktiivisesti ohjata liiton
jäseniksi ja jakaa heille työ-
paikoilla tietoa työelämästä.
Sen sijaan jäsenhankinta-
palkkioiden maksaminen ei
saa häneltäkään kannatus-
ta."

KärkimiehilleKärkimiehille
kohennusta,kohennusta,
urakkahinnoitteluaurakkahinnoittelua
arvostetaanarvostetaan

Erityisesti kärkimiesten tehtävien
ja palkkauksen tarkennus olisi
luottamusmies Paavo Marinin
mielestä toteutettava seuraavassa
sopimuksessa.
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!Myllykoskelainen
sähköasentaja Pasi Korho-
nen, 33, maalauspiireissä
Kasi-Pasi, sai SAK:n 2010
kulttuuriapurahan ja sähkö-
liittolaisista apurahan saajis-
ta suurimman summan.

Apuraha myönnettiin
Korhoselle pinstripingis-
ta eli straippimaalauksesta,
jota puhekielessä kuvaillaan
usein hiusviivamaalaukseksi.

- Lähes kaikki voidaan
straipata, kunhan esineen
pinta on riittävän sileä, Kor-
honen selittää.

Amerikan-autoja,
rokkia ja
straippausta
Pasi Korhonen aloitti maa-
lausharrastuksensa jo tois-
takymmentä vuotta sitten,
mutta ei ollut tulokseensa
silloin tyytyväinen ja harras-
tus jäi muhimaan. Uudella
innolla hän aloitti 2000-lu-
vun puolivälissä.

- Otin itseäni niskasta
kiinni ja kokeilin maalausta
tosissani, Korhonen kertoo.

Kipinä straippaamiseen
syttyi Korhoselle jenkkiau-
tojen kautta, joista lähinnä
40–50-luvun kustomit ja
iäkkäämmät Hot Rodit ovat
kiinnostuksen kohteena.
Korhonen toimiikin Kou-
volan seudulla Amerikan-
autoja, rock´n´rollia ja Kus-
tom-kulttuuria harrastavan
Greasers -kerhon puheen-
johtajana.

- Autoharrastus kokoon-
tumisajoineen oli harrastuk-
senani ensin ja sitten niiden
rinnalle tuli maalaaminen,
Korhonen toteaa.

Korhosen vuokraamassa
tallissa seisookin uljas mat-
taharmaa, straippiviivoin
koristeltu Oldsmobile vuosi-
mallia 1956.

- Vajaan 10 vuotta olen
tätä autoa pikku hiljaa ras-
saillut, muutellut ja maalail-
lut. Pidensin muun muassa
takaosaa, laskin auton kor-
keutta ja piilotin bensantäy-
tön kuljettajanpuoleisen ta-
kalampun sisään, Korhonen
esittelee.

Hän toteaa auton kuviois-
ta, että ne on saatu aikaan
hyvin arkisilla välineillä.

- Esimerkiksi hopean har-
somaiset alueet vihreiden
viivojen sisäpuolella on teh-
ty juuresharjalla hinkkaa-
malla, Korhonen virnistää.

Merkittäviä
yhteyksiä
Korhonen kuuluu tiiviiseen,
mutta epäviralliseen, vuon-
na 1998 perustettuun maala-
riyhteisöön, joka on nimel-
tään Arctic Pinheads. Ryh-
mässä on parisenkymmentä
enemmän tai vähemmän ko-
kenutta maalaria eri puolilla
Etelä-Suomea. He jakavat
tietonsa ja osaamisensa kai-
kille haluaville yhteisissä ta-

paamisissa, joita järjestetään
3-4 kertaa vuodessa straippa-
uksen merkeissä.

- Samalla porukalla pysty-
tetään joka kevät myös Tam-
pereen Hot Rod & Rock
Show:n yhteyteen maalari-
osasto, joka kulkee nimellä
Stripe-O-Rama. Siellä esi-
tellään valmiita töitä, maa-
lataan kimpassa ja moni
koristelee paikan päällä näy-
tösluontoisesti myös esillä
olevia ajoneuvoja omistajien
pyynnöstä, Korhonen ker-
too.

Hän toteaa, että moni
näyttelyvieraskin on tuonut
usein mukanaan jonkin ko-

ristelua kaipaavaan esineen,
kun tietää että paikalla on
joukko siveltimenheiluttajia.

- Itse olen hääräillyt jollain
tavalla mukana Stripe-O-
Ramassa muistaakseni neljä
kertaa, eli lähes sen ajan kun
olen vähän aktiivisemmin
maalaillut, Korhonen selit-
tää.

Toinen merkittävä ko-
koontuminen on Timo
"Tini" Niemisen luona Toi-
jalassa vuosittain kevättal-
vella vietettävä Tini´s Tiki
Weekend.

- Vaikka kyseessä onkin
vain oman porukan rentou-
tumisviikonloppu, yleen-

sä Tinin tallissa olen saanut
aikaiseksi yllättävän paljon
maalauksia. Harvoin sitä ko-
tiolosuhteissa tulee vietettyä
suurinta osaa viikonlopusta
sivellin kourassa, 3-vuotiaan
tyttären ja 7-vuotiaan pojan
isä naurahtaa.

Itseopinut taiteilija
Korhonen toteaa, ettei ole
saanut maalaukseen varsi-
naista opetusta, mutta pi-
tää oppi-isänään Pekka
”Wizzzard” Mannermaata,
joka on yksi Suomen kuului-
simpia straippareita.

- Peksu toi nämä maalaus-
hommat aikoinaan Suomeen

SAK:n kulttuuriapurahan saaja Pasi Korhonen

- Jotkut joskus vitsailevat, että
sun käsihän tärisee. Yleensä
vastaan siihen, että kyllä se käsi
saa täristä, kunhan työn viiva on
suoraa, Pasi Korhonen tuumii.

Korhosen oma työkypärä joutui siveltimen uhriksi
erään Tini’s Tiki Weekendin aikana.



15vasama 3 / 2 0 1 0

ja hänellä on runsaasti alaan
liittyvää kirjallisuutta ja ope-
tusvideo, joihin tutustumalla
olen oppinut paljon. Häneltä
ilmestyy nyt kevään aikana
uusi straippiopaskirja, jossa
on esillä myös minun töitä-
ni, Korhonen iloitsee.

Vuoden sisällä ilmestyy
toinenkin kirja, joka esitte-
lee kotimaisia pinstripe- ja
kynäruiskumaalareita. Tässä
Juha Vartiaisen kirjassa on
esitelty myös Pasi Korhonen
pinstripe-teoksineen.

Muutaman vuoden takai-
sista alkuajoista Korhonen
mainitsee myös Primer-
lehden – johon itsekin kir-
joittelee alan juttuja – pää-
toimittajan Marco "Platu"
Plantingin.

- Platu on alusta asti kan-
nustanut minua ja kehunut
töitäni ja hän saattoi myös
olla jonkinlaisena ”syypää-
nä” siihen Tinin ensimmäi-
seen viikonlopunviettokut-
suun, mikä ehkä toimi aika
isona ponnahduslautana
tähän harrasteluuni, Korho-
nen kiittelee.

Mitä erilaisimpia
töitä
Autojen ja moottoripyöri-

en lisäksi Korhonen kertoo
maalanneensa noin 300 eri-
laista työtä. Repertuaariin
kuuluu käsilaukkuja, lamp-
puja, wc-pytyn kansia, sei-
nämaalauksia, pystybassoja,
auton vanteita, työkalupak-
keja, kahvikuppeja, kypä-
riä, postilaatikoita ja paljon
muuta.

- Teen töitä tilauksesta ja
harrastuksena, päätyönään
kuusankoskelaisen EU-Säh-
kön palkkalistoilla vuodesta
1997 uudis- ja saneeraustöitä

paiskinut Korhonen kertoo.
Hän muistelee, kuinka jos-

kus pari vuotta sitten eräs
tyttö Länsi-Suomesta lähet-

ti postitse käsilaukkunsa ja
pyysi maalaamaan siihen ku-
vioita.

- Tein työtä käskettyä ja
lähetin laukun toivotuilla
väreillä koristeltuna tytölle
takaisin.

Korhonen toteaakin, että
on saanut asiakkailta yleensä
vapaat kädet kuvioiden suh-
teen.

Aikaa maalaamiseen me-
nee kohteesta riippuen muu-
tamasta minuutista moneen
iltaan – autoihin ja niiden
kustomointiin ihmisikä!

- Suunnitteluun kuitenkin
menee yleensä aikaa paljon
enemmän kuin itse työhön,
pilkunviilaajaksi tunnustau-
tuva Korhonen toteaa.

Studebakerin
takaluukussa
Golden Tiara

Taiteilija-Korhonen näyt-
tää wc-pytyn kannen, jo-
hon on liidulla hahmotellut
kuvion. Hän ottaa käteensä
pitkäkarvaisen siveltimen
– joka on pääasiallinen työ-
väline straippauksessa – ja
vetää supervakaalla kädel-
lä maalilla kanteen kuviot.
Aikaa kuluu todellakin vain

muutama minuutti, mutta
tulos on ensiluokkaisen siisti
ja kaunis.

- Raita on purkissa, se pitää

vain oikaista, Korhonen vir-
nuilee.

Hän esittelee myös työvä-
lineensä, siveltimen, ja ker-
too, että laadukas ja toimiva
straippisivellin on valmistet-
tu oravankarvasta.

Tähän asti mieluisimmasta
työstään Korhonen kertoo
hetken mietinnän jälkeen:

- Kyllä se varmaankin on
Golden Tiara: vuoden 1927
Studebakerin takaluukkuun
maalaamani tiara-kuvio.
Ehkä se on jäänyt parhaiten
mieleen, koska on saanut
eniten huomiota osakseen ja
ollut mukana monessa näyt-
telyssä, Korhonen myhäilee.

Korhosen töitä oli mukana
myös Tampereella kesä-elo-
kuussa 2008 olleessa Liekeis-
sä -näyttelyssä, joka kokosi
yhteen suomalaisen 2000-lu-
vun Kustom-maalauksen
koko kirjon: siveltimellä
tehdyistä pinstriping-maala-
uksista automaalausruiskul-
la ja pienellä kynäruiskulla
maalattuihin realistissävyi-
siin kuva-aiheisiin tai kuvi-
oihin, joissa värit sulautuvat
toisiinsa.

Apuraha
tarvikkeisiin ja
näyttelyyn
Pasi Korhonen haki SAK:n
kulttuuriapurahaa maala-
ustarvikkeita varten, joilla
toteutettujen teosten avulla
olisi myös mahdollista järjes-
tää oma näyttely.

- Tarvikkeisiin kuluu aika
paljon rahaa, koska ne ovat
erikoistuotteita eikä niitä saa
joka paikasta. Jussi Alasal-
mi on erikoismaalausalan
yrittäjä – straippaaja itse-
kin – ja hänen kauttaan saa
nykyään oikeastaan kaikki
straippaukseen tarvittavat
maalit, siveltimet ja muut
tarvikkeet. Aitoa lehtikul-
taa Korhonen tosin kertoo
hankkineensa kaverin kaut-

ta myös hautakiviliikkeestä.
- Kyllä Jussille menee var-

masti aika iso osa apurahasta,
Korhonen tuumii.

Hänellä on jo jonkin aikaa
ollut mielessä myös oman
näyttelyn järjestäminen.

- Se olisi varteenotettava
kohde apurahan käytölle,
mutta näyttelyn kokoami-
nen on iso juttu. Kesällä au-
tot ja moottoripyörät, mopot
ja polkupyörät ovat liiken-
teessä, eivätkä ihmiset raaski
luovuttaa niitä näyttelyyn.
Talvella taas esimerkiksi
autojen ja moottoripyöri-
en kuskaaminen eri puolilta
Suomea vaatii aikaa, rahaa ja

suunnittelua. Joten on tässä
vielä pohdittavaa, milloin ja
miten näyttelyn saa kokoon,
Korhonen mietiskelee.

Korhonen haki SAK:n
kulttuuriapurahaa aikaisem-
minkin, aivan harrastuksen-
sa alkuaikoina, mutta silloin
hän ei sitä saanut.

- Hyvältähän tämä apura-
ha nyt tuntuu - ja kertoo kai
se jonkinlaisesta edistymi-
sestä, kun se nyt tuli, taitei-
lija toteaa vaatimattomasti.

Lisää Pasi Korhosen tai-
detta voi katsella hänen ko-
tisivuiltaan www.kasipasi.net
"

” R A I T A O N P U R K I S S A ,

S E P I T Ä Ä V A I N O I K A I S T A ”

Koristemaalausta
siveltimellä
• Pinstriping -maalauksen lähtökohtana on ollut perintei-
nen siveltimellä tehty hevoskärryjen ja huonekalujen ko-
risteviivamaalaus.
• 1940-luvun lopulla viivakuvioiden vapaamuotoinen
maalaus siirtyi harrasteautoihin ja moottoripyöriin.
• Suuren kiinnostuksen myötä alan uudistaja ja mestari,
amerikkalainen Kenneth Howard eli Von Dutch kohosi
nopeasti USA:ssa tunnetuimmaksi modern striping -maa-
lariksi. Hän toi koristeellisuuden rinnalle ekspressiivisen ja
surrealistisen ilmaisun.
- Nykytrendejä seuraava on varmasti törmännyt tuota ni-
meä kantavaan vaatemerkkiin, mutta tuskin kovin moni
kyseisiä vaatteita kantava tietää, että nimen takaa löytyy
joku raitamaalari vuosien takaa, Korhonen tuumii.
• Suomeen straippimaalaus rantautui Amerikasta
1970–1980-luvuilla ja nykyisin maalausta tehdään melkein
mihin tahansa materiaaliin: puuhun, nahkaan, metalliin,
muoviin.

Mielenkiintoisia linkkejä
www.wiz-art.org/
www.alasalmi.com/
www.tampere.fi/tr1/liekeissa
www.juhavartiainen.fi/
www.platuart.com

!SAK:n kulttuuriapurahojen yhteismäärä oli 17000
euroa ja ne jaettiin 27 saajalle. Hakijoita oli 135. Sähkö-
liittolaisia apurahan saajia oli kolme.

Pasi Korhosen lisäksi sähköliittolaiset apurahan saajat
olivat porilainen oppilasjäsen, puhallinmusiikkia opis-
keleva Niko Hietaharju, 16, joka sai apurahan musiik-
kileiriä varten ja tammisaarelainen rocksäveltäjä Jarmo
Peltonen, 47, jolle apuraha myönnettiin omien rocksä-
vellysten julkaisemista varten."

Sähköliittolaisille
kolme apurahaa

Korhosen serkkutyttö sai syntymäpäivälahjakseen
lempiväreillä koristellun kannen.
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M A R G I T N U R M I K O L U

!Sähköliiton edusta-
jiston jäsen Tapio Kuusis-
to täytti pyöreät 50 vuotta
maaliskuun 1. päivänä. Ke-
vättalvinen syntymäpäivä-
juhlinta sujui kahvittelun
merkeissä.

- Kesällä on sitten tarkoi-
tus järjestää kolmen muun
kaverin kanssa yhteiset
200-vuotisjuhlat, Tapio
Kuusisto kertoo.

Heti paljon
vartijana
Eurajokelainen Kuusisto on
ensimmäistä kauttaan Säh-
köliiton edustajistossa ja
toimii myös liiton työympä-
ristövaliokunnassa.

Hän muistelee edustajis-
tokautensa alkuvaiheessa
tuntuneen aika oudolta,
kun heti ensimmäiseksi piti
päättää, jatkaako Sähköliit-
to itsenäisenä vai meneekö
suurliitto TEAMiin.

- Liiton talouskin puhutti
paljon, joten paljon tärkeitä

asioita oli päätettävänä heti
kättelyssä, Kuusisto tuumii.

Hän toteaa, että on kui-
tenkin todella hienoa olla
tietoinen liiton toiminnas-
ta sekä olla omalta osaltaan
päättämässä tulevaisuuden
suuntaviivoista.

Oman osastonsa, Rauman
Sähköalantyöntekijät ry:n
toiminnassa Kuusisto on
myös tiiviisti mukana.

- Tulin mukaan osaston
toimintaa kymmenen vuot-
ta sitten ja siitä asti olen toi-
minut osaston sihteerinä.

TVO:n leivissä jo
yli kaksikymmentä
vuotta
Ammattikoulun ja konepa-
jakoulun jälkeen Kuusisto
pääsi heti töihin silloiseen
Rauma-Repolaan verstaalle
kokoamaan laivojen kansi-
koneita. Armeijan jälkeen
tie vei pienempään konepa-
jaan, Teseraan.

- Siellä tuli tehtyä myös
reppuhommia lähinnä pape-
ritehtaissa Suomessa ja myös
Ruotsissa, Kuusisto kertoo.

80-luvun loppupuolel-

la Kuusisto aloitti TVO:n
kiinteistökunnossapidossa,
jossa teki kiinteistöjen me-
tallialan kunnossapitotöitä
ja lukkojen korjauksia.

- Telineiden kasaamista-
kin on tullut tehtyä, mutta
nykyisin suurimman osan
ajasta teen nosturinkuljet-
tajan töitä. Ammattinimik-
keeni taitaa nykyään olla
kiinteistömies, Kuusisto to-
teaa.

Työsuojelulle
riittää aikaa
Kuusisto hoitaa myös työ-
paikkansa työsuojeluvaltuu-
tetun tehtäviä.

- Valtuutetun työt vievät
kyllä oman aikansa, mutta
niiden hoitamiseen on aina
löytynyt aikaa. Onneksi
TVO:lla on hyvät lähtö-
kohdat työsuojelutehtävien
hoitoon, Kuusisto kiittelee.

Työympäristövaliokunnan
työ liitossa istuu tähän ase-
telmaan hyvin.

- Meillä on valiokunnassa
olleet aina hyvin yhteneväi-
set ajatukset. Ja ovathan
meidän tavoitteemmekin

työturvallisuutta edistäviä,
Kuusisto muistuttaa.

TES ja taantuma
mielessä
Päällimmäisenä Kuusiston
mielessä on juuri nyt ener-
gia-alan työehtosopimus.

- Edellinen sopimus päät-
tyi tammikuun lopussa ja
nyt saatu neuvottelutulos on
tasoltaan ihan kohtuullinen
vallitsevaan taloustilantee-
seen, Kuusisto toteaa.

Hän pitää hyvänä myös
sitä, että nyt saatiin yhdis-
tettyä Energian ja Tieto- ja
verkostoalan sopimukset.

- Se toivottavasti helpot-
taa jatkossa neuvotteluita,
antaa voimavaroja sekä lisää
neuvotteluiden painoarvoa.
Myös työsuojeluvaltuutetun
korvauksen nouseminen tuo
lisää pontta työsuojelulle.
Neuvottelijat tekivät ras-
kaan urakan, Kuusisto kiit-
telee.

Toinen mielessä oleva
ajankohtainen asia on me-
neillään oleva taantuma.

- TVO:n henkilöstöä ei
ole tarvinnut lomauttaa,

mutta alihankkijoita on kyl-
lä vähennetty. Säästö -sana
on mainittu usein ja nyt
mietitään tarkkaan erilais-
ten investointien ajankoh-
taa, Kuusisto summaa.

Hän toteaa, että laitosten
kunnossapitäminen vaatii
aina oman henkilöstömää-
ränsä ja vuosihuoltovalmis-
telut alkavat jo nyt työllistä-
mään lisää alihankkijoita.

- Lähinnä olen kuitenkin
huolissani taantuman aihe-
uttamasta yleisestä ilmapii-
rin kiristymisestä. Tällaisina
aikoina liiton edunvalvon-
nalla onkin entistä tärkeäm-
pi tehtävä, Kuusisto toteaa.

Moottoripyöräily
syrjäytti melonnan
Aikaisemmin melontaa har-
rastanut Kuusisto tuumii,
että moottoripyöräily on nyt
ottanut ykköstilan.

- Minulla on tällä hetkel-
lä Suzuki GSX 750 F, joka
odottelee tallissa ilmojen
lämpenemistä. Viitisen
vuotta olen moottoripyö-
räilyä harrastanut – käynyt
pyörällä töissä ja kierrellyt

lähiseutuja. Kesäisin on ka-
verin kanssa tehty muuta-
mien päivien reissu ja ajeltu
Keski-Suomessa, Kuusisto
hehkuttaa.

Vielä on aikaa pyöräkelei-
hin, mutta sitä ennen Tapio
Kuusisto nautiskelee pohjoi-
sessa kevätauringosta hiih-
täen ja lasketellen. "

Tapio Kuusiston kaveriporukalla
yhteiset 200-vuotisjuhlat

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

! Talotekniikan sekä
huolto- ja kunnossapitoso-
pimuksen työehtosopimus-
neuvottelut pitäisi käydä
samaan tahtiin, vaikka so-
pimuksia ei varsinaisesti
yhdistettäisikään, ehdottaa
ulvilalainen sähköasenta-
ja Raimo Härmä, joka on
mukana talotekniikan joh-
tokunnassa vaikuttamassa
osaltaan Sähköliiton tes-
neuvotteluihin.

Tätä nykyä Olkiluoto kol-
mosen asennusvalvojana

toimivan Härmän mielestä
kaikissa Sähköliiton työ-
ehtosopimuksissa pitää olla
sama runko.

Urakkapuoli
oltava TES:sissä!
- Talotekniikan sinistä kirjaa
ja varsinkaan sen urakka-
määräyksiä ei voida romut-
taa, vaikka työnantajapuo-
lelta onkin tullut radikaaleja
heikennysehdotuksia siihen
suuntaan, Härmä pohtii.

Raimo Härmä arvioi, että

tavalla tai toisella urakka-
puoli on oltava mukana uu-
dessakin työehtosopimuk-
sessa.

- Sähkömiesten palkkata-
so on tavallaan aina perustu-
nut urakkataksoihin, vaikka
kaikki eivät teekään urak-
katöitä. Työnantaja luottaa
lujasti sähkömiesten moraa-
liin, jos ajattelee, että töi-
tä tehtäisiin vastaisuudessa
urakkatahdilla ilman urak-
kapalkkaa.

Talotekniikan TES:sin
kehittämisryhmässäkin vai-
kuttava Härmä uskoo, että
talotekniikkaan ei saada
aikaiseksi uutta työehtoso-
pimusta ennen vanhan um-
peutumista.

Kotimaisuusaste
saatava
korkeammaksi
OL3:n työmaalla Raimo

Härmä on päässyt näkemään
läheltä, kuinka laajasti pro-
jekti etenee ulkomaisen työ-
voiman varassa.

- Isoimmat urakat ovat
menneet enimmäkseen ul-
komaisille yrityksille. Sen
lisäksi kotimaisilla urakoit-
sijoilla, henkilöstövuokra-
us- ja välitysfirmoilla on yl-
lättävän paljon ulkomaisia
työntekijöitä.

Härmän mielestä tästä
hankkeesta pitää valtioval-
lan päättäjien ottaa opik-
seen.

- Suomen tulevilla ydin-
voimatyömailla pitää koti-
maisuusastetta nostaa olen-
naisesti ainakin työvoiman
osalta. Esimerkiksi SAK ei
ole mielestäni siinä suhtees-
sa hoitanut edunvalvontaa
loppuun asti. Päättäjät väit-
tävät, että kansainvälisessä
kaupassa on mahdotonta

valvoa kotimaisen työvoi-
man etuja. Itse olen varma,
että ydinvoimakaupassa val-
tiovallalla eli luvanmyön-
täjällä on vaikutusmahdol-
lisuuksia. Kyllä varsinkin
tällaisessa taloustilanteessa
kotimaisuusastetta pitäisi
vaatia korkeammaksi, Här-
mä painottaa.

Luottamus-
miehestä
johtotehtäviin
Raimo Härmä on ollut jo
pitkään mukana ammatti-
yhdistystoiminnassa samoin
kuin kunnallispolitiikassa-
kin. Meriittejä on kertynyt
vuodesta 1995 alkaen, jol-
loin hän aloitti työpaikkan-
sa Sata-Electron luottamus-
miehenä.

Takana on myös jo 13
vuotta ammattiosaston
puheenjohtajana, ja me-

neillään on kolmas kausi
Sähköliiton edustajistossa
Edunvalvonnantekijöiden
ryhmässä. Tuntumaa hal-
litustyöskentelyyn Härmä
sai noustuaan varamiehestä
puoleksi vuodeksi varsinai-
seksi hallituksen jäseneksi.

- Sekä osastotasolla että
talotekniikan johtokunnas-
sa on nyt hyvä toimia, kun
poliittiset riidat eivät hait-
taa työskentelyä.

Kunnallispolitiikassa Rai-
mo Härmä keskittyy kou-
lutuslautakunnan asioihin.
Vanhakylän työväenyhdis-
tys on myös saanut hänes-
tä hyvän talkoomiehen.
Talkoilu kannatti, sillä 27.
maaliskuuta työväentalolla
tanssitaan isolla porukalla
Härmän 50-vuotisjuhlia."

Raimo Härmän
tessinsiniset ajatukset

- Koko ay-urani perusta on siinä,
että aikanaan kaverit valitsivat
minut luottamusmieheksi, Raimo
Härmä sanoo.

V I I S K Y M P P I S E T V I I S K Y M P P I S E T

- Nyt aikaansaatu energian ja
tieto- ja verkostoalan yhteinen
sopimus antaa varmasti voima-
varoja ja lisää neuvotteluiden
painoarvoa, Tapio Kuusisto
toteaa.
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TILAUKSET
www.sahkoinfo.fi/kirjat
tilaukset@sahkoinfo.fi
p. 09 5476 1111

Kurssin jäsenhinta koskee STUL:n
ja sen jäsenjärjestöjen jäseniä
sekä tiedotussopimuksen tehneitä
oppilaitoksia.

*

Kurssi on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille,
mukaan luettuna työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja
muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt.

SISÄLTÖ:

:

Koulutuksessa kerrataan turvalliset työskentelytavat erilaisissa sähkö- ja käyt-
tötöissä sekä sulakkeiden vaihdossa. Katsotaan viiden edellisen vuoden kuolemaan johta-
neet sähkötapaturmat ja kerrataan sähköiskujen, valokaarien ja sähkö- ja magneettikent-
tien aiheuttamat vaarat. Käydään läpi tärkeimmät sähkötyön tekemiseen liittyvät määräyk-
set, ohjeet, työnorganisointi ja henkilöiden vastuut.

Hyväksytysti kokeesta suoriutuneille annetaan Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy:n sähkö-
työturvallisuuskortti.

LISÄTIETOJA www.sahkoinfo.fi/kurssit, Pertti A. Mäkinen, p. 041 453 4066.

SFS 6002 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS

ILMOITTAUTUMINEN
www.sahkoinfo.fi/kurssit
koulutus@sahkoinfo.fi

p. 09 5476 1422

Aika ja paikka

13.4.2010 KUOPIO
14.4.2010 JYVÄSKYLÄ
27.4.2010 TAMPERE
2.6.2010 VANTAA

www.sahkoinfo.fi

Sähköasennukset-sarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia
koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja.

KokoB5. 226 s. 2008.

Koko: B5. 222 s. 2009.

Koko: B5. 186 s. 2009.

Koko: B5. 208 s. 2010.

SÄHKÖASENNUKSET 1:

SÄHKÖASENNUKSET 2:

Kirjassa käsitellään rakennusten sähköasennuksia koskeviamääräyksiä, sähköasennus-
ten suojaus- jamitoitusvaatimuksia, maadoituksia, kaapeleiden valintaa ja asentamista, johtoteitä ja johtimien liitok-
sia.

Kirjassa käsitellään rakennusten sähköasennusten eri asennustapoja, erilaisista tiloista
aiheutuvia vaatimuksia läpivienteineen ja palokatkoineen, jakokeskuksia, kytkin- ja suojalaitteita, valaisin- ja lämmi-
tyslaiteasennuksia sekä tilapäiseen sähkönkäyttöön liittyviä asennuksia.

Kirjassa käsitellään moottoreita, taajuusmuuttajia, muuntajia ja muuntamoita, loiste-
hon kompensointia, koneiden sähkölaitteistoja, räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennuksia, rakennusten ukkos- ja
ylijännitesuojausta sekä sähköasennusten tarkastuksia.

Kirjassa käsitellään kiinteistöjen poistumisreittivalaistusta, sähköenergian mittauksia,
paloilmoitinlaitteistoja, tietojärjestelmien yleiskaapelointia, öljylämmityslaitteistojen sähköasennuksia, piirros-
merkkejä, sähköasennusten dokumentointia ja sähkötyöturvallisuutta.

SÄHKÖASENNUKSET 3:

SÄHKÖASENNUKSET 4:

Kurssin hinta 350,00 e
Jäsenhinta 225,00 e *

Tule kurssille hankkimaan sähkötyöturvallisuuskortti!

Lattia- ja yhdistelmä-
termostaatit Jussi-sarjaan

ABB Oy
Asennustuotteet
PL 16, 06101 Porvoo
Puh. 010 22 11
www.abb.fi/asennustuotteet

Rakennuksen lämmityksen tarkka ohjaus lisää asumisviihtyvyyttä ja optimoi energian-
käytön. Näin voidaan saavuttaa huomattavia energiansäästöjä. Jussi-asennuskaluste-
valikoimaa täydennetään lattia- ja yhdistelmätermostaateilla.

Jussi-lattiatermostaatti (26 200 37) 16 A, anturilla, kotelointiluokka IP21, 2-napainen kytkin.

Jussi-yhdistelmätermostaatti (26 200 38) 16 A, anturilla, kotelointiluokka IP21, 2-napainen
kytkin, lämpötilan pudotus 3-10°C ja lämpötilan rajoitus 20-60°C.
www.abb.fi/asennustuotteet
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Tuohinon nuori perhe arvosti
mainiota päivällistä. Ullan ja Jar-
non soma jälkikasvu pienimmäs-
tä isoimpaan; Neea, 1, 5 vuotta,
Jami, 3 ja Tinja, 7.

Lämpimästi pukeutunut Retsun
perhe tarkeni tehdä pienen käve-
lylenkin ennen keilausvuoroaan.
Timon ja Minnan mukana Tiia, 10
ja Niina, 13. Taustalla näkyvissä
taloissa on Sähköliiton omista-
mia loma-osakkeita.

Markku Arvola vastasi retken käytännön järjestelyistä,
Tarja-rouva sai huilailla.

Veeti Mustonen tarjosi keilailussa
kovan vastuksen vanhemmilleen.
Isä-Teemu sai kuitenkin pistevoiton
ja päihitti myös Anu-vaimonsa.

T E K S T I

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

K U V A T E M M I K A L L I O

!Oulun seudulla vaikut-
tava Tietoliikenne- ja infor-
maatiotekniikka osasto 167
teki helmikuussa jo perintei-
seksi muodostuneen perhe-
retken Sotkamon Vuokattiin
ja Katinkulta-kylpylään.

Mojova paukkupakkanen
muutti monen retkisuunni-
telmia. Suunniteltu hiihto
ja laskettelu jäi useimmilta

väliin, mutta onneksi moni-
puolisesta lomakeskuksesta
löytyi lukuisia sisäliikunta-
vaihtoehtoja.

- Pakkasesta huolimatta
hyvä reissu, kun pääsee per-
heen kanssa rentoutumaan,
kiittää Teemu Mustonen,
joka oli tullut retkelle Anu-
vaimonsa ja kahdeksanvuo-
tiaan Veeti-poikansa kanssa.
Vaikka Mustoset eivät pääs-
seet mukaan pakattuja suksia
kokeilemaan, niin keilaus,
sulkapallo ja kylpyläriemut
pitivät perheen vauhdissa
viikonlopun ajan. Empowe-

rilla työskentelevä 29-vuo-
tias Teemu Mustonen on
työpaikkansa tuore työsuo-
jeluasiamies, joka on ottanut

tuntumaa myös liiton toi-
mintaan syksyn nuorisopäi-
villä.

Hinta kohdallaan
Mustosen työtoveri Timo
Retsu arvioi olevansa per-
heensä kanssa mukana osas-
ton järjestämällä retkellä jo
viidettä kertaa, vaikka mies
muutoin tunnustautuukin
toimivansa ammattiosastos-
saan vain ”kannatusjäsene-
nä”.

- Osastotoimintaan käy-

tetty aika on yleensä poissa
perheeltä. Tällainen retki on
minusta oikeaan osunut, kun
perheen voi ottaa mukaan.
Matkan hinta on myös koh-
dallaan, Retsu tuumaili.

Perheretken ”isä”, ammat-
tiosaston varapuheenjohta-
ja Markku Arvola kertoo,
että osasto sponsoroi reilusti
matkakustannuksia, jotka on
ryhmäalennusten ansiosta
myös saatu erittäin kohtuul-
lisiksi.

- Perinteisten Tallinnan-
retkien suosio on laskenut.
Helpompi on saada porukka
mukaan tällaiselle perheret-
kelle. Ensimmäisenä vuonna
meitä oli peräti kaksi bus-
silastillista, nyt pärjättiin
yhdellä. Minusta tällainen
toiminta on eräänlaista jä-
senmaksupalautusta. Retki
on myös niin edullinen, että
osaston työttömilläkin jäse-
nillä on mahdollisuus osal-
listua, Arvola arvioi.

Pikkuiset viihtyivät
kylpylässä
Retken nuorin osanottaja,
Neea Tuohino, 1,5 vuotta
ilmaisi selkeällä elekielellä,
että myös perheretkeen kuu-
luva tarjoilu oli tasokasta.
Katinkullan maisemaravin-
tolaan katettu päivällinen
maistui kaikille muillekin ja
keräsi koolle koko retkiporu-
kan, joka muuten hajaantui
omiin harrastuksiinsa.

- Kolmen pienen lapsen
vanhemmat eivät helposti
pääse osallistumaan mihin-
kään, joten tällainen retki
oli kuin meille räätälöity,
kiitteli Eltelillä työskente-
levä Jarno Tuohino, joka
ehättää kuitenkin toimia
osastonsa hallituksessa.

Tuohino myös ehti lasten
uittamisen lomassa suun-
nitella osaston järjestämää
työllisyyskurssia Markku Ar-
volan kanssa. "

O S A S T O T T O I M I V A T
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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, kuin-
ka monta muuta työntekijää
työpaikaltasi lomautetaan ja
tekeekö työnantaja ryhmäil-
moituksen.
Työnantajan tulee antaa
lomautetulle kirjallinen lo-
mautusilmoitus vähintään
14 vuorokautta ennen lo-

mautuksen alkamista. Lo-
mautusilmoituksessa tulee
olla myös lomautetun alle-
kirjoitus ja tiedoksisaanti-
päivämäärä.

Työvoimatoimiston antamia
ilmoittautumispäiviä on
noudatettava, koska päi-
värahan maksaminen kat-
keaa samana päivänä, kun
työnhakukorttiin merkitty
uusimispäivä umpeutuu.
Työvoimatoimiston antamat
lausunnot sitovat kassaa,
eikä kassa voi maksaa päivä-
rahaa, mikäli työnhakusi ei
ole voimassa. Jos työnhakusi
katkeaa, et voi uusia sitä
takautuvasti viittaamalla
esimerkiksi unohtamiseen,
pitkään ilmoittautumisvä-

liin, auton rikkoutumiseen,
lapsen sairastumiseen tai
muuhun inhimilliseen syy-
hyn. Muista pitää työnhaku-
si voimassa!

PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Saat päivärahahakemuksen
työvoimatoimistosta tai voit
tulostaa sen ja palkkatodis-
tuksen Työttömyyskassojen
yhteisjärjestön sivulta www.
tyj.fi kohdasta Lomakkeet.

Täytä ensimmäinen työttö-
myyspäivärahahakemus vä-
hintään kahdelta täydeltä
kalenteriviikolta huolelli-
sesti. Puutteellisesti täytetty
hakemus palautetaan täy-
dennettäväksi. 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 lomara-
hat ja lomakorvaus ERITEL-
TYINÄ. Lomarahaa ja loma-
korvausta ei tule ilmoittaa
yhteissummana.
Kun kyse on työsuhteen
päättymisestä, tarkista että
palkkatodistukseen on mer-
kitty eriteltynä myös muut
mahdolliset ylimääräiset
palkkiot tai rahaerät, jotka
on maksettu työsuhteen
päättyessä.
Muista tarkistaa palkkato-
distuksesta, että siihen on
merkitty mahdolliset palkat-
tomat ajanjaksot (lomautus,
vanhempainloma, palkaton
virkavapaa tai palkaton sai-
rasloma). Tarkista myös, että
palkkatodistuksessa on pal-
kanlaskijan allekirjoitus ja
puhelinnumero.

• Jäljennös lomautus- tai ir-
tisanomisilmoituksesta

• Avio-/avopuolison virka-
todistus ja ote talonkirjasta/
kotipaikkarekisteristä, jos
haet lapsikorotusta avio-/
avopuolison lapsista, jotka
asuvat samassa taloudessa.
Omista lapsista virkatodis-
tusta ei tarvitse lähettää.

• Kopio sosiaalietuudesta
annetusta päätöksestä (esi-
merkiksi lasten kotihoidon
tuki, myös puolisolle mak-
settu)

• 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
työttömyyskassa saa vero-
tiedot suoraan verottajalta.

TYÖTTÖMYYSPÄIVÄRAHA
Huom! Hakemukset voi
postittaa aikaisintaan haku-
jakson viimeisenä päivänä.
Työttömyyskassa ei käsit-
tele etukäteen lähetettyjä
hakemuksia.

• ENSIMMÄINEN
PÄIVÄRAHAHAKEMUS

Käsittelyaika on noin 4 viik-
koa. Maksupäiviä ovat kes-
kiviikko ja perjantai.

• JATKOHAKEMUS
Täytä jatkohakemus nor-
maalisti vähintään neljältä
täydeltä kalenteriviikolta
siten, että hakujakso päät-
tyy sunnuntaihin. Mikäli
työnantajasi maksaa sinulle
lomautuksen aikana esimer-
kiksi pekkasia tai pitämät-

tömiä lomapäiviä, muista il-
moittaa siitä jatkohakemuk-
sessasi ja liitä palkkatodistus
hakemuksesi 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 työttömyys-
kassa
PL 774
33101 TAMPERE

Sähköpostiosoite
ttkassa@sahkoliitto.fi

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

TYÖNHAKUSI VOIMASSA!

Työvoimatoimiston antamat lausunnot sitovat kassaa,

eikä kassa voi maksaa päivärahaa,

mikäli työnhakusi ei ole voimassa.

Työttömyyskassan nettisivuilta

www.sahkoliitto.fi > Työttömyyskassa

löydät lisätietoa työttömyyteen ja

työttömyysetuuksiin liittyvistä asioista.

Päivärahat euroissa vuonna 2006-2010
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2010 alkuvuoden työttömyysaste on 10,5 prosenttia.

OSASTOT TOIMIVAT Seuraavaan Vasamaan (ilmestyy 15.4.2010) tulevat osastojen ilmoitukset pyydetään toimittamaan 6.4.2010 mennessä Margit Nurmikolulle:
puh. 03 252 0231, faksi 03 252 0210 tai s-posti vasamalehti@sahkoliitto.fi. Muistathan merkitä yhteystietosi, kun lähetät ilmoituksen!

001 Oulun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous
20.4.2010 klo 17.00 osaston toi-
mistolla, Rautatienkatu 16 D 46.
Keskustellaan myös osallistumi-
sesta VOLTTI-päiville Hyvinkääl-
lä. Kahvitarjoilu. Kaikki osaston
jäsenet tervetulleita! –Hallitus

001 Oulun Sähköalan-
työntekijäin Ammattiosasto
N:o 1 ry/Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaoston kokous pide-
tään aina joka kuukauden toi-
sena tiistaina klo 14.00 osaston
toimistolla, Rautatienkatu 16 D
46. Tervetuloa!

003 Muhoksen
Sähkötyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään lauantaina
17.4.2010 klo 18.00 hotelli-ra-
vintola Rokuanhovissa. Käsitel-
lään sääntöjen määräämät asiat.
Kokouksen jälkeen sauna ja ruo-
kailu. Tervetuloa! –Hallitus

007 Lauritsalan Sähköalojen
ammattiosasto ry
Lappeenrannan alueen sähkö-
liittolaisten ammattiosastojen
pilkkikilpailut pidetään
lauantaina 20.3.2010 klo 9.00–
13.00 Likosenlahden venesata-
massa Joutsenossa.
Opastus 6-tieltä Likosenlahteen.
Osasto 7:n omat pilkkimestaruu-
det ratkotaan samassa kilpailus-
sa. Keittotarjoilu. – Hallitus

010 Joutsenon
Sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry
Perinteinen Lappeenrannan alu-
een osastojen perhepilkkitapah-
tuma 20.3.2010 klo 9.00–13.00
Joutsenon venesatamassa. Opas-
tus valtatieltä n:o 6. Osaston
omien palkintojen lisäksi paras
joukkue ja pilkkijät saavat kiin-
nityksen komeisiin kiertopalkin-
toihin. Kalan maku on taattu,
sillä kaikille on tarjolla lohisop-
paa. Tervetuloa! –Hallitus

011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston perinteinen pilkkikilpai-
lu ja vapaamuotoinen ulkoilu-
päivä 28.3.2010 TKT:n Ensilässä,
Aitolahdella. Aloitetaan klo 9.00
ja kilpailuaika päätetään paikan

päällä. Kilpailun jälkeen nauti-
taan virvokkeita ja paistetaan
makkaraa takan loimussa. Sau-
nakin on tietysti kuumana. Kaik-
ki perheenjäsenet tervetuloa ki-
saamaan ja kannustusjoukoksi
tai vaikkapa muuten vaan ulkoi-
lemaan, hiihtämään ja lenkkei-
lemään. Ilmoittautuminen ki-
saan paikan päällä. Kilpasarjat:
yleinen, naiset ja lapset. Muista
kesäaikaan siirtyminen!
Tiedustelut Petri Yli-Somero,
puh. 050 468 4585 tai Asko
Virtanen, puh. 045 638 9565.

013 Hyvinkään
Sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 17.4.2010
klo 13.00 ravintola Harlekiinissa.

Osasto tarjoaa päivällisen.
Tervetuloa!

014 Nokian
Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään tiistaina 23.3.2010
klo 18.00 Nokian Keilaamolla.
Esillä sääntömääräiset ja muut
esille tulevat asiat. Tervetuloa!
–Hallitus

014 Nokian
Sähkötyöntekijät ry
Osasto järjestää Tallinnan ristei-
lyn 24.4. – 25.4.2010. Mukaan
mahtuu 40 ensimmäistä.
Ilmoittautumiset mahdolli-
simman pian Alpo Leinoselle,
puh.040 739 2900.

016 Haminan Sähköosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään 8.4.2010 klo 18.00, hal-
litus jo 17.30 Varuskuntakerhol-
la, Kadettikoulunkatu 3.
Tervetuloa! –Hallitus

016 Haminan Sähköosasto ry
Ryhmämatka jäsenille puolisoi-
neen Pärnuun 28.5. – 30.5.2010.
Matkan hinta 219 €.
Sitovat ilmoitukset 31.3.2010
mennessä, puh. 040 518 3256
Ylermi. Kysy lisätietoja.

jatkuu
seuraaval la sivul la!!
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018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Pilkkikilpailut 20.3.2010 klo
9.00 – 13.00 Äimäjärvellä. Ko-
koontuminen klo 8.30 Kalvolan
Kaanaankujalla (paikka sama
kuin 2009). Kokoa työpaikaltasi
3-henkinen joukkue ja mukaan
vaan kiertopalkinnon metsäs-
tykseen. Lisätietoa Lehtosen
Kalervolta, puh. 03 682 8439.

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Alueasiamiehen päivystys tors-
taina 22.4.2010 klo 15.30 –
17.30 osastomme toimistolla,
Arvi Karistonkatu 3 A 8. Tule
kysymään itseäsi askarruttavista
asioista. Voit kysellä palkka-asi-
oista, lomaoikeuksista, matka-
ja päivärahoista, työvaatetuk-
sesta ja muista asioista.

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Kutsumme kaikki jäsenet osal-
listumaan kevätkokoukseen, jo-
ka pidetään 22.4.2010 klo 19.00
Hämeenlinnan Seudun Osuus-
pankin kokoustiloissa, Raati-
huoneenkatu 21 (käynti sisäpi-
han puolelta). Kokousta ennen,
klo 18.00, ovat aiheena vakuu-
tukset. Kotitalouksilla on paljon
kaikkea arvokasta, on taidetta,
aseita, antiikkia, lemmikkieläi-
miä yms. Miten ne tulisi vakuut-
taa? Myös kotivakuutusasiat
ovat esillä. Tule paikalle!

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Matka SM-liigan playoff-pe-
liin tehdään huhtikuun alussa
HPK:n menestyksen mukaan.
Seuraa kotisivuamme www.ha-
meenlinnansahkotyontekijat.fi,
sinne laitetaan matkan aikatau-
lu. Ilmoittautumiset matkalle
rauno.vuorinen@ruukki.com tai
puh. 020 592 5385, iltaisin puh.
040 522 3628.

020 Kotkan
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry
Osaston perinteinen pilkkikil-
pailu lauantaina 20.3.2010 Kaar-
niemessä liiton mökillä. Kilpai-
luaika on 10–13 ja tarjolla kala-
keittoa ja kahvia. Sarjoja löytyy
koko perheelle. –Hallitus

020 Kotkan
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry
Seuraavat hallituksen kokouk-
set pidetään maanantaina 22.3.
ja tiistaina 6.4. klo 18.00 osas-
ton toimistossa, Vesivallinaukio
5 A, (2 krs.), Karhula.

020 Kotkan
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään maanantaina
19.4.2010 klo 19.00 osaston toi-
mistossa, Vesivallinaukio 5 A,
(2 krs.), Karhula. –Hallitus

022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Keväinen pilkkitapahtuma Jout-
senossa (pilkkikilpailut)
Lappeenrannan, Lauritsalan ja
Joutsenon osastot toivottavat
jäsenet perheineen tervetul-
leiksi Joutsenon Likosenlahden
venesatamaan osastojen yhtei-
seen pilkkikilpailuun lauantai-
na 20.3.2010 klo 9.00–13.00.
Opastus 6-tieltä Likosenlahteen.
Osastokohtaiset pilkkikilpailu-
sarjat: miehet, naiset ja nuoret
alle 18 v. 3-henkinen osastojen
välinen hegemonia kamppai-
lu (kolme parasta tulosta). Kil-
pailupaikalla tarjolla makoisaa
lohikeittoa. Tervetuloa nautti-
maan keväisestä talvisäästä.
Tiedustelut Tero Tuuliainen,
puh. 0500 657 324.

025 Loviisan Sähköalantyön-
tekijäin Ammattiosasto ry
Koulutustilaisuus jäsenille ener-
gia-alan ja tietoliikenne- ja ver-
kostoteknologia-alan uudesta
työehtosopimuksesta pidetään
lauantaina 27.3.2010 klo 8.45
hotelli Degerbyn kokoustilassa,
Loviisassa. Koulutuksen aihe on:
Alojen yhdistetty työehtosopi-
mus tutuksi.
Kouluttajana Juha Lujanen Säh-
köliitosta. Matkakulut korva-

taan. Tilaisuudessa tarjotaan
aamukahvit, lounas ja iltapäi-
väkahvi. Ilmoittautumiset Arto
Kongalle, puh. 010 455 3527 tai
sähköpostilla arto.konga@for-
tum.com 22.3.2010 mennessä.
Tervetuloa!
–Ammattiosaston hallitus

025 Loviisan Sähköalantyön-
tekijäin Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään torstaina 8.4.2010 klo
18.00 hotelli Degerbyn kokous-
tiloissa, Loviisassa. Esillä sääntö-
jen kevätkokoukselle määrää-
mät asiat: tilinpäätös vuodelta
2009, vastuuvapauden myön-
täminen ja muut ajankohtaiset
asiat. Kokouksen jälkeen ruo-
kailu! Tervetuloa!
–Ammattiosaston hallitus

030 Anjalankosken
Sähkötyöntekijät ry
Osaston kevätkokous pidetään
13.4.2010 klo 17.00 osaston toi-
mitiloissa. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Tervetuloa!
–Hallitus
Osaston kokouksen jälkeen pi-
detään vapaa-aikayhdistyksen
vuosikokous.

032 Pudasjärven Sähköalojen-
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään perjantaina 26.3.2010
klo 18.00 Pudasjärvellä Fortu-
min saunaosastolla. Kokouksen
asialistalla sääntömääräiset sekä
muut esille tulevat asiat. Terve-
tuloa kokoukseen! –Toimikunta

036 Kuopion
Sähköalantyöntekijät ry
Muista perinteinen perhepilk-
kikilpailu lauantaina 20.3.2010
klo 9-13 Julkulan rannasta!
Tapahtuman jälkeen ruokailu.
Tervetuloa. –Hallitus

036 Kuopion
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään tiistaina 13.4.2010
klo 18.00 osaston toimistolla,
Suokatu 31. Esillä sääntömääräi-
set ja muut esille tulevat asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
–Hallitus

039 Tietoliikenne- ja Infor-
maatiotekniikka os.039 ry
Kevätkokous tiistaina 13.4.2010
klo 17.30 Hakaniemessä,
Paasivuorenkatu 2 C, Helsinki.
Esillä osaston sääntöjen kevät-
kokoukselle määräämät asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

041 Turun Seudun
Sähkötyöntekijät ry
Työttömien tapaamiset osaston
toimistolla maanantaisin klo
12.00. Keskustelua, toiminnan
suunnittelua ja muuta esille tu-
levaa. Lisätiedot: Vesa Mustik-
kamaa, puh 045 1271 660.

043 Porvoon
Sähkötyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen
kevätkokous torstaina 18.3.2010
klo 18.00 Rakennusliiton toimis-
tolla, Sibeliusbulevardi 36. Tar-
jolla kahvia ja pullaa.
Tervetuloa!
Seuraavat kokoukset 15.4.,
20.5., 2.9., 30.9., 28.10. ja syys-
kokous 25.11. –Hallitus

049 Helsingin Sähköalantyön-
tekijät ry/Eläkeläiset
Eläkeläiset tekevät kevätret-
ken 2.5–3.5.2010 Viroon karta-
nokierrokselle. Retken hinta on
259 €/hlö ja se sisältää laivamat-
kat Helsinki-Viro-Helsinki, kier-
toajelut Virossa, kohteiden pää-
symaksut, hotellimajoituksen 2
hh Centrum Hotel Viljandissa,
päivällisen 2.5. ja aamiaisen 3.5.
hotellissa, lounaan Türin kau-
pungissa ravintola Veskisillassa.
Vastuullinen matkanjärjestäjä
on Matkaseniorit Blue Sky Tra-
vel Oy. Lähtö Helsingistä länsi-
terminaalista 2.6. klo 8.00 Ecke-
rö Linen laivalla. Kokoontumi-
nen länsiterminaalin 2. kerrok-
sessa klo 7.00, jolloin jaetaan
liput. Paluu Helsinkiin 3.6. klo
20.30. Sitova ilmoittautuminen
Markku Salliselle, puh. 040 503
8538 tai Pekka Sepälle, puh.
040 561 3715 sekä maksamalla
23.4. mennessä 259 €/hlö osas-

ton eläkeläisten tilille 206518-
138246, viite 2396. Paikkoja ra-
joitetusti. Ota vaimo tai ystävä
mukaan! Lisätietoja Markulta
tai Pekalta.

049 Helsingin Sähköalantyön-
tekijät ry/Eläkeläiset
Kylpylämatka Viron Haapsaluun
Fra Mare Thalasso Spa -kylpy-
lään 22.8.–29.8.2010. Matkan
hinta on 345 €/hlö, joka sisältää
laivamatkat Helsinki-Tallinna-
Helsinki, bussikuljetukset Tallin-
na-Haapsalu-Tallinna, täysihoi-
tomajoituksen 2 hh, lääkärin tu-
lokonsultaation, sairaanhoitajan
päivystykset, 15 hoitoa kunnon
mukaan, aamusaunan ja ja –uin-
nin kylpylässä sekä suomenkie-
liset opaspalvelut. Lähtö 22.8.
Eckerö Linen laivalla länsitermi-
naalista klo 10.30. Kokoontumi-
nen länsiterminaalin 2. kerrok-
sessa klo 9.30, jolloin jaetaan
matkustusasiakirjat. Sitova il-
moittautuminen 29.4. mennessä
Markku Salliselle, puh. 040 503
8538 tai Pekka Sepälle, puh.
040 561 3715 sekä maksamalla
varausmaksu 70 € osaston elä-
keläisten tilille 206518-138246,
viite 2859. Loppusumma 275 €

on maksettava 15.7. mennessä.
Tervetuloa virkistäytymään vai-
mon tai ystävän kera!

057 Etelä-Pohjanmaan Sähkö-
alantyöntekijäin osasto ry
Osaston kevätkokous pidetään
torstaina 8.4.2010 klo 18.00
(hallitus klo 17.30) Sokos Hotel
Vaakunassa, Kauppatori 3, Sei-
näjoki. Esillä sääntöjen kevät-
kokoukselle määräämät asiat.
Ruokailu. Tervetuloa! –Hallitus

058 Joensuun
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään keskiviikkona 7.4.2010
klo 18.30 hotelli Juliessa.
Valimontie 3, Lehmo. Esillä ke-
vätkokoukselle kuuluvat asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

058 Joensuun
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston perinteiset pilkkikilpai-
lut järjestetään sunnuntaina
11.4.2010 klo 9.00 Varparannal-
la, Kontiolahdessa. Tervetuloa!

059 Lahden
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston pilkkikilpailu lauantai-
na 27.3.2010 klo 9.00 Alasenjär-
vellä, KTV-majalla, Kotiniemen-
kuja 31. Kaikki mukaan koko
perheen voimin kilpailemaan ja
viettämään keväistä päivää pilk-
kimisen, makkaranpaiston ja
hernekeiton parissa.

059 Lahden
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään 16.4.2010
klo 17.30 Saunaklubilla, Sai-
maankatu 8, Lahti (käynti sisä-
pihan kautta). Kokouksessa kä-
sitellään kevätkokoukseen kuu-
luvat asiat. Kokouksen jälkeen
sauna ja pientä purtavaa.
Tervetuloa. –Hallitus

059 Lahden
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätretki Berliiniin
13.5. – 16.5.2010. Ilmoittautumi-
set osaston toimistolle. Ilmoit-
tautumismaksu 200 €/henkilö.
Matkan hinta noin 400 €/hen-
kilö. Lisätietoja osaston toimis-
tolta päivystysaikana. Mukaan
mahtuu 30 ensimmäistä. Listaa
täytetään varausmaksujärjestyk-
sessä. Vielä muutamia paikkoja
on jäljellä. –Vapaa-ajan jaosto

060 Mikkelin
Sähköalantyöntekijät ry
Perinteiset pilkkikilpailut jär-
jestetään lauantaina 27.3.2010
klo. 9.00 Heimarissa, Laitialan-
tie 190, Heimari. Ruokatarjoilu.
Tervetuloa!

062 Lohjan Sähköalojen
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään keskiviikkona 7.4.2010
klo 18.00 Metallituvalla, Teh-
taankatu 9, Lohja. Esillä sään-
töjen määräämät asiat. Hallitus
kokoontuu klo 17.30.
Tervetuloa! –Hallitus

065 Iisalmen
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään keskiviikko-
na 14.4.2010 klo 17.00 ravintola
Pikku-Iitassa, Savonkatu 13,
Iisalmi. Kahvi- ja voileipätarjoi-
lu. Tervetuloa! –Hallitus

067 Kokkolan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous pidetään 14.4
2010 klo 19.00 SAK:n ammatti-
osastojen toimistolla,
Pitkänsillankatu 23. Esillä sään-
tömääräiset ja muut esille tu-
levat asiat. Kokouksen jälkeen
ruokailu. Tervetuloa! –Hallitus

067 Kokkolan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Osasto järjestää jäsenilleen ke-
vätretken Ylläkselle 16.4. –
18.4.2010. Majoittuminen hotel-
li Ylläs Saagassa. Hotellissa va-
paa kylpylän ja kuntosalin käyt-
tö. Matkalla puolihoito. Matkan
hinta 30 €. Ilmoittautumiset
Jarkko Kolppaselle tekstiviestillä
(viestiin oma nimi) tai soittamal-
la, puh. 050 549 8875 tai sähkö-
postilla kp-jarkko.kolppanen@
pp.kpnet.fi Viimeinen ilmoittau-
tumispäivä 25.3.2010.

074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry/Eläkejaosto
Eläkejaoston ja Lappalan Säh-
köisten pilkkikisat lauantaina
27.3.2010 klo 8.00-12.00 Lappa-
lan mökin rannassa. Tervetuloa!
Eläkejaoston huhtikuun kuu-
kausikokous 7.4.2010 klo 13.00
Kettumäen palvelukeskuksessa
kahvitarjoilu. Tervetuloa!

077 Savonlinnan ja
Lähiympäristön
Sähkömiehet ry
Osaston pilkkikisat pidetään
9.4.2010 Everlahdessa, Kellar-
pellossa. Pilkkiaika 17.30 –
20.00. Osasto tarjoaa virvokkeet
ja makkarat. Huom! Jäävaraus.
Tervetuloa! –Toimikunta

077 Savonlinnan ja
Lähiympäristön
Sähkömiehet ry
Osaston sääntömääräinen
kevätkokous pidetään 16.4.2010
klo 18.00 hotelli Pietari Kylliäi-
sen Saraani- kabinetissa. Asioi-
na sääntömääräiset asiat. Osas-
to tarjoaa kokouksen päätteeksi
kahvin ja suolaisen. Tervetuloa.
–Toimikunta

079 Haukiputaan
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkoko-
us tiistaina 30.3.2010 klo 18.00
Haukiputaan Sähköosuuskun-
nan tiloissa, Martinniemenkatu
31. Esillä sääntömääräiset asiat.
Hallitus kokoontuu klo 17.00.
Tervetuloa! –Hallitus

085 Salon Seudun Heikko-
ja Vahvavirtaosasto ry
Sääntömääräinen kevätkoko-
us torstaina 25.3.2010 klo 19.00
Salon työväentalolla, Vilhonka-
tu 9. Esillä sääntömääräiset asi-
at. Tervetuloa! –Hallitus

091 Lieksan
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään tiistaina
30.3.2010 klo 17.00 hotelli Puus-
tellin alakabinetissa. Esillä osas-
ton kevätkokoukselle kuuluvat
sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
–Hallitus

091 Lieksan
Sähköalantyöntekijät ry
Pilkkikilpailut pidetään
lauantaina 10.4.2010 klo 9-13
Herranniemessä.

094 Raahen Sähkömiehet ry
Kevätkokous 13.4 2010 klo
19.00 osaston toimitiloissa, Rat-
sukatu 5 E. Käsitellään sääntö-
jen kevätkokoukselle määrää-
mät ja muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

099 Loimaan
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous pidetään
keskiviikkona 7.4.2010 klo 19.00
Loimaan Seurahuoneella, Sata-
kunnantie 26. Esillä sääntöjen

kevätkokoukselle määräämät
asiat. Tervetuloa! –Hallitus

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous pidetään
keskiviikkona 7.4.2010 klo 18.00
Cantina Zapatan kokoustiloissa,
4. krs, Mannilantie 44 , Järven-
pää. Käsitellään sääntöjen mää-
räämät asiat. Kokouksen jäl-
keen päivällinen virvokkeineen.
Info: 044 425 2552/sihteeri

101 Ylivieskan
Sähköalanosasto ry
Osaston kevätkokous pidetään
perjantaina 26.3.2010 klo 19.00
hotelli Käenpesässä.
Käsitellään sääntöjen määrää-
mät sekä muut esille tulevat asi-
at. Osallistujille kevyt ruokailu
totutun kaavan mukaan.
Tervetuloa! –Hallitus

105 Vihdin
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous 30.4.2010 klo
18.00 Hiipun majalla. Käsitel-
lään sääntömääräiset ja muut
esille tulevat asiat. Saunomis-
mahdollisuus ja tarjolla pientä
purtavaa. Tervetuloa!

108 Nurmeksen
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkoko-
us 8.4.2010 klo 17.30. Paikka on
kahvila Leipä ja Leivos, Poroky-
länkatu 31 A. Käsitellään sään-
töjen määräämät asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

112 Pieksämäen
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään 9.4.2010 klo 18.00
Kaakinmäen Nesteellä. Esillä
sääntöjen määräämät sekä
muut esille tulevat asiat, muun
muassa Tallinnan-matka.
Tervetuloa! –Hallitus

114 Tornion Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous pidetään maanan-
taina 12.4.2010 klo 18.00
Tornion Järjestötalolla.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

120 Vanhankaupungin
Sähkömiehet ry
Kevätkokous 9.4.2010 klo 15.00
Helsingissä liiton tiloissa, Paasi-
vuorenkatu 2 A. Kokouksen
jälkeen Tallinnan-risteily.
Ilmoittautumiset Päiville heti,
puh. 050 453 0407.

128 Ekenäs El-arbetare rf
Stadgeenligt vårmöte 6.4.2010
kl. 19.00 på Motel Marine.
Stadgeenliga ärenden.
Välkommen! –Styrelsen
Sääntömääräinen kevätkokous
6.4.2010 klo 19.00 Motel Ma-
rinessä. Esillä sääntömääräiset
asiat. Tervetuloa! –Toimikunta

132 Pietarsaaren sähkö-
työväen ammattiosasto -
Jakobstad elektriska
arbetares fackavdelning ry
Osaston kevätkokous perjantai-
na 26.3.2010 klo 19.00 Härmän
kuntokeskuksessa. Bussi torilta
lähtee klo 18.00.
Vårmöte på fredagen den
26.3.2010 kl. 19.00 vid Härmän
kuntokeskus. Buss avgår från
torget kl.18.00.

136 Hämeen Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään 14.4.2010 klo 18.00
Kruuna ja Klaavassa. Voileipä- ja
kahvitarjoilu. –Hallitus

136 Hämeen Sähkömiehet ry
Osasto kustantaa lipun jäsenil-
le ja seuralaisille Sappeen kesä-
teatteriin Satumaa -musikaaliin
lauantaina 7.8.2010. Lippuja on
varattu 50 kappaletta.
Tiedustelut Olavi Mattilalta
arkisin klo 17.00 jälkeen,
puh. 040 552 6190.

138 Savon tietoliikenne-
ja IT-osaajat ry
Sääntömääräinen kevätkokous
perjantaina 9.4.2010 klo 18.00
hotelli Savoniassa, Sammakko-
lammentie 2, Kuopio. Käsitel-
lään sääntöjen määräämät asi-
at. Ruokailu kokouksen jälkeen.
Tervetuloa mukaan! –Hallitus

144 Varkauden Seudun
Asennussähkömiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään perjantaina 19.3.2010
klo 18.00 liiton toimistolla,
Kauppakatu 32 A 4. Käsitellään
sääntömääräiset ja muut esille
tulevat asiat. Tervetuloa!
–Toimikunta

154 Pogostan
Sähköalantyöntekijät ry
Pilkkikilpailut pidetään lauan-
taina 10.4.2010 klo 8.30 Ilo-
mantsissa. Kokoontuminen Ilo-
mantsin Nesteen parkkipaikalle,
josta lähdetään kilpailupaikalle.
Osasto tarjoaa nuotiomakkarat.
Runsasta osanottoa toivoen!
–Toimikunta

155 Hissimiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 17.4.2010
klo 14.00 hotelli Albassa,
Ahlmaninkatu 4, Jyväskylä.
Käsitellään osaston sääntöjen
määräämät asiat. Ruokatarjoilu.
Hallitus kokoontuu klo 12.00.
Tervetuloa! –Hallitus

161 Inkoon
Voimalaitostyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään 21.4.2010 klo 18.00
Lohjalla Rakennusosastojen ko-
koustiloissa, Kauppakatu 8. Hal-
litus kokoontuu klo 17.30. Ko-
kouksessa esillä sääntömääräi-
set asiat. Tervetuloa! –Hallitus

178 Siilinjärven
Sähköalatyöntekijät ry
Kevätkokous perjantaina
16.4.2010 klo 17.00 Uimala Fon-
tanella kokouskabinetissa, 2
krs, Kuiluntie 5, Siilinjärvi.
Aloitellaan jo klo 16.00 uimalan
palveluilla ja saunalla.
Ruokailu klo 17.00, jonka jäl-
keen kevätkokous. Tervetuloa!
–Hallitus

180 Parikkalan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous pidetään perjan-
taina 26.3.2010 klo 18.00
hotelli-ravintola Kägösessä.
Tervetuloa! –Toimikunta

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

184 Järvi-Savon
Sähköalojentyöntekijät ry
Kevätkokous pidetään
26.3.2010 klo 18.00 hotelli Pie-
tari Kylliäisessä Savonlinnassa.
Esillä sääntöjen määräämät asi-
at. Kokous alkaa ruokailulla.
Ilmoittautumiset ja ruokavali-
ot Harri Vihanti, puh. 040 571
0837. Tervetuloa!

011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
hakee osa-aikaista
osastotoimitsijaa
Tampereella Näsilinnankadulla
sijaitsevaan toimistoon.
• Työaika on 1–2 päivää viikos-
sa, 7,5 tuntia päivässä.
• Ammattiyhdistystoiminnan se-
kä Tampereen seudun tuntemus
katsotaan eduksi.
• Oman auton käyttömahdolli-
suus plussaa.
• Hyvät ATK-taidot sekä toimis-
tosovellusten (Word, Excel) hal-
linta tärkeää.
• Lisätietoja saa ammattiosas-
tolta päivystysaikana
maanantaisin klo 15-18,
puh. 050 559 6424.
Hakemukset sähköpostilla:
osasto11@osasto11.com tai
postitse: Tampereen
Sähköalantyöntekijät ry,
PL 43, 33201 Tampere.

Kiitän Suur-Savon Sähkötyötä
ja Savonlinnan ja Kerimäen
sekä osaston 184 porukkaa
muistamisesta jäädessäni
eläkkeelle.

– Eero Muhonen
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Mittaus- ja ryhmä-
keskukset suoraan
varastostamme

Esim.

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

Keskuksessa on 5x16A

voima- ja 16A sukopisto-

rasia jotka on suojattu

30 mA vikavirtasuoja-

kytkimellä.

Mitat 450x700x160 mm

Kotelointiluokka IP34.

MK6 AR+PR

pääkytkin
3x40A

päävarok-
keet 3x25A

johdonsuoja-
kytkimet:

3 kpl 10A
6 kpl 16A
11 mod. varatila

hinta vain 275 €

Ryhmäkeskukset
taustalevyllä ja ovella
kuivantilan pinta-
asennukseen IP20.

Keskuksissa on

4-napainen 30 mA vikavir-

tasuoja sekä

erilliset nolla ja suojamaa-

kiskot riittävällä liitinmää-

rällä esim.

RK 9 AV

mitat: 267x344x115 mm

pääkytkin 3x40 A

johdonsuojakytkimet:

3 kpl 10A

6 kpl 16A

8 mod.

varatilaa

vain 115 €

Ryhmäkeskukset
kosteantilan pinta-
asennukseen IP54

Keskuksissa on pääkytkin,

4-napainen 30 mA vika-

virtasuojakytkin,

kaapeleiden läpivienti-

tiivisteet sekä

erilliset nolla- ja suojamaa-

kiskot riittävällä liitin-

määrällä esim.

RK 15 ARV

mitat 285x500x138 mm

pääkytkin 3x40A

6 kpl 10A,

9 kpl 16A

GE:n jousiliitin-

automaatteja

sekä 14 moduu-

lia varatilaa

hinta vain 159 €

Asennusjohdot ja
kaapelit esim. MMJ
metrihinnat täysin pakka-

uksin 3x1,5 S 048€
3x2,5 S 079€

5x1,5 S 079€
5x2,5 S 128€

Kiitos Teille kaikille
jotka osaltanne myötävai-

kutitte onnistuneiden mes-

sujen syntyyn Jyväskyläs-

sä.

Osastollamme käyty kamp-

pailu

Coltin ja työkalusalkun
välillä oli niin tiukkaa ja

suosittua, että päätimme

poiketa suunnitelmistamme

ja arvoimme erikseen voit-

tajan kummallekin.

Arvonnassa
Coltin voitti

Dan Storbacka
Teerijärveltä ja

työkalusalkun
täytettynä asentajien

työkaluilla
ja mittaus-
välineillä
voitti

Jari Laine
Hämeen-
koskelta

Onnittelut vielä voit-
tajille

Kotisivultamme

www.finnparttia.fi
voit ladata 31.8.2010 asti

voimassa olevan n. 4400

tuotetta käsit-

tävän hinnas-

tomme, jossa

hinnat on rei-

lusti kerrottu

eri ostomää-

rille.

Maan parhaaksi väitet-
ty palvelukykymme

takaa sen, että tilaamasi

tuotteet myös saapuvat

sopimallasi ajalla ilman

jälkitoimituksia toimitus-

kohteeseen.

Edulliset sähkö-
moottorit tassu- ja
laippakiinnitteisinä

Moottorit ovat IEC-julkai-

sujen IEC 72-DIN 42673

ja IEC 34-6 mukaisia. IP55

Eristysluokka F=155°C.

3-vaihemoottoreiden
varastomallit:

1000 r/min 0,09 - 55 kW

1500 r/min 0,06 - 90 kW

3000 r/min 0,09 - 90 kW

Esim.

SM 7,5

7,5 kW

1500 r/min

rakenne B3

hinta vain 379 €

SM 2,2

2,2 kW

1500 r/min

rakenne B3

hinta vain 163 €

sama laipallisena
vain 18745 €

Laipan
reikien
ristimitta

INVERTEK
Valmiiksi koteloidut
3-vaihesyötön
taajuusmuuttajat
3-vaihemoottoreille

IP55 koteloon on valmiiksi

kytketty:

taajuusmuuttaja,

EMC-filtteri,

säätöpotentiometri,

suunnanvaihtokytkin ja

pääkytkin.

Taajuusalue 0---500 Hz.

Kiihdytys ja hidastusaika

toisistaan

riippumatta

0---600 sek.

Syöttöjännite

380-480V ±10%.

nopea
varma ja
edul l inen
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Maan parhaaksi väitet-
ty palvelukykymme

takaa sen, että tilaamasi

tuotteet myös saapuvat

sopimallasi ajalla ilman

jälkitoimituksia toimitus-

kohteeseen.

moottorin max kW In A €
INV0,75 VK0,75 2,2 428
INV 1,5 VK 1,5 4,1 478
INV 2,2 VK 2,2 5,8 608
INV 4 VK 4 9,5 678
INV 5,5 VK 5,5 14 999
INV 7,5 VK 7,5 18 1140

GE - keskuskom-
ponentit esim.
Johdonsuojakatkaisijat

DIN-kiskoon

AH16 16A C-käyrä (hidas)

1-11 kpl 280 €/kpl
yli 11 kpl 240 €/kpl

AH325 3x25A

C-käyrä (hidas)

1-3 kpl 1450 €/kpl
yli 3 kpl 1320 €/kpl

30 mA vikavirtasuojakyt-

kimet. A-tyyppi. - 25°C

esim. VVS 225 A 2-nap.

1-5 kpl 2040 €/kpl
yli 5 kpl 1850 €

INVERTEK

Mittaus- ja ryhmä-
keskukset suoraan
varastostamme

Lisätietoa koulutuksistamme www.pohto.fi
Asiakaspalvelumme palvelee sinua

puh. 010 8434 600 tai asiakaspalvelu@pohto.fi

Sähkö-automaatioalan sekä
Yritysturvallisuuden koulutuksia kevät 2010

- Valmennuskurssi sähköturvallisuustutkintoihin 1, 2 ja 3 24. - 25.3. Oulu
- Vastaavan johtajan pätevöittävä säteilykoulutus 7. - 8.4. Tuusula
- Ohjelmoitavat logiikat Siemens Simatic S7 jatkokurssi 13. - 15.4. Oulu
- Pienjännitesähköasennusstandardi SFS 6000 teollisuudelle 13.-14.4. Oulu
- Sähkökunnossapidon perusteet 20. - 22.4. Oulu
- Työturvallisuuskorttikouluttaja, täydennyskoulutus 27.4. Lappeenranta
- Pienjännitesähköasennusstandardi SFS 6000 teollisuudelle 28.4. Lappeenranta
- Keskijänniteverkon suojaukset 29. - 30.4. Lappeenranta
- Sähköasennusten asennus- ja tarkastusmittaukset 4.5. Oulu
- AutomaatiojärjestelmäMetso DNA peruskurssi 4. - 6.5. Oulu
- Hydrauliikan proportionaali- ja servotekniikka 11. - 12.5. Oulu
- Suurjännitesähköasennukset SFS 6001 12.5. Oulu
- Hydrauliikan kunnonvalvonta ja ennakkohuolto 18. - 19.5. Oulu
- Säteilysuojelun täydennyskoulutus 21.5. Tuusula
- AutomaatiojärjestelmäMetso DNA ylläpito ja vianetsintä 25. - 27.5. Oulu
- Työturvallisuuskortti, kouluttajakoulutus 1. - 2.6. Oulu

POHTO Oulu - Tampere - Vantaa

www.pohto.fi
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Sähköliiton lomapaikan
Kaarniemen hinnat
1.5.2010

!Sähköliiton Villa An-
dropoffin lomaosakkeita kos-
keva kesän arvonta on suori-
tettu.

Hakemuksia tuli jälleen
paljon. Arvonnassa olivat
mukana kaikki sellaiset lo-
maosaketta hakeneet liiton
jäsenet, jotka eivät ole aikai-
sempina vuosina lomaviik-
koja käyttäneet.

Niille henkilöille, joita ar-
vonta tällä kertaa suosi, on
ilmoitettu henkilökohtaises-
ti asiasta. Heille lähetetään
lasku maaliskuun kuluessa.

Mikäli joku ei ota viikkoa
vastaan, suoritetaan kyseisel-
le viikolle uusi arvonta.

Villa Adropoffin
oma tarjous
Villa Andropoff tarjoaa Säh-
köliiton jäsenille vielä omaa
osakekapasiteettiaan vuok-

rattavaksi edulliseen jäsen-
hintaan.

Vaihtopäivä on lauantai.
Hinnat ovat voimassa niin
kauan kun kapasiteettia riit-
tää.

Vkot 22-25 ja 32-35
6 hlön huoneisto 500 €/vko
(nomaalihinta 760 €)
4 hlön huoneisto 450 €/vko
(normaalihinta 660 €)

Vkot 26-31
6 hlön huoneisto 670 €/vko
(normaali 840 €)
4 hlön huoneisto 620 €/vko
(normaali 760 €)

Varaukset ja tiedustelut:
johanna@andropoff.ee,
+358 500 867209

Villa Andropoffin
lomaviikot
ensi kesälle arvottu

r
h

H
k
t

V

Perhehuoneet
Ahven A1 40 €/vrk
Haili B5 45 €/vrk
Kiiski B6 40 €/vrk
Siika B4 40 €/vrk

Hirsimökit
Merituuli C1 60 €/vrk
Merituuli C2 60 €/vrk

Lomakuukausina, kesä-, heinä-
ja elokuu pe-pe 420 €/vko

Muut tilat ja paikat
Asuntovaunupaikka 5 €/vrk
+ sähkön hinta
touko-elokuu 3 €/vrk
+ sähkön hinta
syys-huhtikuu 5 €/vrk

Sähkön kWh-hinta
mittarilukeman mukaan
0,25 €

Kausipaikka 4 kk 170 €

Kausipaikka 6 kk 230 €

Kausipaikka 12 kk 300 €

(hinnat ilman sähköä)

Telttapaikka 3 €/vrk

Kokoustila 35 €/kerta
(16 hlö+ 8 hlö)
(ulkopuolisille 70 €/kerta)

Sähkösauna 15 €/tunti
(10-12 hlö)
(ulkopuolisille 30 €/tunti)
Rantasauna 15 €/kerta
(5-6 hlö)

Pyykinpesukoneen käyttö
2 €/kerta, maksu lippaaseen

Varausaika kesä-, heinä- ja
elokuussa mökeissä on 7 vrk
(pe-pe), muina aikoina sopi-
muksen mukaan.

Varaus alkaa tulopäivänä
klo 17.00
ja päättyy lähtöpäivänä
klo 13.00.

Lisätietoa
Kaarniemen aluevalvoja
Pirjo Pasaselta,
puh. 0440 557 841
tai
pirjo.pasanen@sahkoliitto.fi

S Ä H K Ö L I I T O N K U R S S I T

Työttömien kuntoremonttilomat
keväällä 2010

Imatran kylpylä 18. – 24.4.2010

Kisakallion urheiluopisto 25. – 30.4.2010

Yyterin kylpylähotelli 17. – 22.5.2010

Holiday Club Katinkulta Vuokatti 23. – 28.5.2010

Lomat sisältävät majoituksen 2 hengen huoneissa
täysihoidolla sekä kuntoremonttiohjelman.

Työttömien perhekuntoremonttilomat
keväällä ja kesällä 2010

Yyterin kylpylähotelli 31.3. – 5.4.2010 (pääsiäinen)

Kylpylähotelli Sani ja Kylpylä SaniFani
Kalajoki 9. – 14.8

(Hakuaika päättyy 14.6)

Kisakallio, Llohja 19. – 26.7.
(Hakuaika päättyy 14.6)

Lomat sisältävät majoituksen perhehuoneissa
täysihoidolla sekä kuntoremonttiohjelman

Kuntoremonttilomissa ja Perhekuntolomissa
5 vrk:n loman omavastuu on: 50 euroa yli 16-vuotiailta,
25 euroa 6-16-vuotiailta ja ilmainen alle 6-vuotiailta.

www.salry.net/hakemukset/lomatukihakemus

Hakemus tulee täyttää huolellisesti ja palauttaa Tatsin toimis-
tolle: TATSI, Hakaniemenranta 1 A, 3.krs, 00530 HELSINKI

Lisätietoa www.tatsi.org

Voit hakea kurssille, jos et ole saanut lomatukea 24
kuukauteen, olet työttömänä työnhakijana tai lomautettuna.
Perhekuntolomille voi mukaan hakea myös työssäkäyvä
puoliso ja perheen lapset.

Perhekuntolomat on tarkoitettu ainoastaan lapsiperheille

Kuntoremonttilomat vuonna 2010
Kuntoremonttiloma on terveyttä edistämään suunniteltu
liikunnallinen loma, jossa osanottajia ohjataan elämään
terveellisesti ja liikkumaan oikein.

Kuntoremonttilomaan kuuluu aina kuntotestit, päivittäin
terveysneuvontaa ja ohjattua liikuntaa sekä henkilökohtaiset
kuntoiluohjeet kotiin vietäväksi.

Kuntoremonttiin on sisällytetty liikunnan ohella myös jaksa-
miseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyviä aineksia. Puolen
vuoden kuluttua osanottajilla on mahdollisuus lähteä kun-
toremonttiloman seurantaan ”terveystreffeille” kahdeksi
vuorokaudeksi. Treffeillä tarkistetaan kunto ja päivitetään
kuntoiluohjeet.

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

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

Sähköliitto on varannut jäsenistönsä haettavaksi kuntore-
monttilomia seuraavista lomakohteista.

KYLPYLÄHOTELLI SANI, Kalajoki
23. - 28.8.2010

Lomahinta 500 €, johon lomatukea 350
Omavastuuosuus 150 €/henkilö

Hakuaika päättyy 21.6.2010

IMATRAN KYLPYLÄ
4. - 9.10.2010

Loman hinta 475 €, johon lomatukea 350
Omavastuuosuus 125 €/henkilö

Hakuaika päättyy 30.8.2010

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

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

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

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

Perhekuntoloma
Kylpylähotelli Peurunka 27.6. - 2.7.2010

Perhekuntoloma on terveyttä edistämään suunniteltu liikun-
nallinen aktiiviloma lapsiperheille. Lomaan sisältyy kuntotestit
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, ravin-
nosta 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
omajärjestöstä.

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

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

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



23vasama 3 / 2 0 1 0

4Sähköliitto tarjoaa
jäsenilleen monenlaisia lo-
maetuja. Holiday Club -lo-
makohteiden varaus kesä-
kuukausiksi käynnistyy juuri
nyt! Vietä monipuolinen
aktiiviloma Katinkullasta tai
kulttuuriloma Tampereella.

Hakuaika päättyy tiistaina
13.4.2010 ja haettavat viikot
arvotaan hakijoiden kesken
keskiviikkona 14.4.2010.

Arvontaan voi osallistua
yhdellä hakulomakkeella.
Kätevimmin hakulomak-
keen voi täyttää internetin
kautta, osoitteessa www.aop.
fi/varaus/sahkoliitto ”Vapaat
viikot ja Varaus”.

Sivuilta löytyvät myös tie-
dot arvonnasta.

Hakemusten tulee olla pe-
rillä Holiday Club Yrityspal-
velussa tiistaina 13.4.2010.

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

Lomavarauksia
hoitaa
Sähköliiton jäsenten loma-
varauksia hoitaa Holiday
Club Yrityspalvelu (ent.
isännöintiyhtiö Aikaosuus-
palvelun varauspalvelu)
Annaleena Sila, Leena Nie-
mi, Vilhelmiina Orsila, Kari
Rinne ja Ville Mäkinen puh.
0207 626 230 (arkisin klo
9.00 -16.00) sähköposti yri-
tyspalvelu@hcresorts.com

Kohdetietoja:

Holiday Club Katinkulta
Koy Golfharju, Katinkulta,
88610 Vuokatti

VAIHTOPÄIVÄ: Loma-
viikko alkaa kyseisen vii-
kon maanantaina klo 18.00
ja päättyy seuraavan viikon
maanantaina klo 10.00.

Huoneisto: Olohuone + k +
1 mh + pesuh + s + wc 62
m2 (2 + 2 hengelle). Kaksi-
kerroksinen pientalo.
Varustelu: liinavaatteet, as-
tiasto, kahvinkeitin, vatkain,
leivänpaahdin, mikroaalto-
uuni, jääkaappipakastin, liesi
ja uuni, liesituuletin, takka,
astianpesukone, pyykinpesu-
kone, hiustenkuivaaja, digi-
tv, dvd, cd-radio, kuivaus-
kaappi, keskuspölynimuri,
koneellinen ilmanvaihto, si-

litysrauta- ja lauta, internet-
yhteys. Majoittujamäärässä
+2 tarkoittaa vuodesohvaa.
Kylpylän ja harrasteiden
käyttö erillistä maksua vas-
taan.
Haettavissa olevat viikot:
25, 32, 37 ja 38
(hinta 370 €/vko)

Holiday Club
Tampereen kylpylä
Koy Lapinniemen
Kehräämö I-XIX,
Lapinniemenranta 12,
33180 Tampere

VAIHTOPÄIVÄ: Loma-
viikko alkaa viikkonumeroa
osoittavan edellisen viikon
perjantaina klo 16.00 ja
päättyy kyseisen viikon per-
jantaina klo 11.00. Kylpylän
ja harrasteiden käyttö erillis-
tä maksua vastaan.

Huoneisto: oh + ks + pesuh
+ s 30 m2 + parvi 15 m2
(2 + 2 hengelle) kerrostalo.
Varustelu: liinavaatteet, as-
tiasto, keittolevyt (ei uunia),
jääkaappi, mikroaaltouuni,
astianpesukone, kahvinkei-
tin, leivänpaahdin, veden-
keitin, tv, dvd, stereot, kyl-
pytakit ja pyyhkeet. Majoit-
tujamäärässä +2 tarkoittaa
vuodesohvaa, kiinteät vuo-
depaikat parvella.

Haettavissa olevat viikot:
28 ja 36 (hinta 270 €/Vko)

Huoneisto: oh + k + 1 mh +
pesuh + s + wc 68 m2 + parvi
(toinen mh parvella) 30 m2
(4 + 2 hengelle) kerrostalo.
Varustelu: liinavaatteet, asti-
asto, liesi ja uuni, jääkaappi,
mikroaaltouuni, astianpesu-
kone, kahvinkeitin,
leivänpaahdin, vedenkeitin,
tv, dvd, stereot, kylpytakit ja
pyyhkeet. Majoittujamääräs-
sä +2 tarkoittaa vuodesoh-
vaa.
Haettavissa olevat viikot:
25 (hinta 420 €/Vko)

Huoneisto: oh + k + 2 mh +
pesuh + wc 94,5 m2 + avo-
parvi 41 m2 (4 + 4 hengelle)
kerrostalo.
Varustelu: liinavaatteet, as-
tiasto, liesi ja uuni, jääkaap-
pi, mikroaaltouuni, astianpe-
sukone, kahvinkeitin,
leivänpaahdin, vedenkeitin,
tv, dvd, stereot, kylpytakit ja
pyyhkeet. Majoittujamääräs-
sä +4 tarkoittaa avoparven
vuodepaikkoja.
Haettavissa olevat viikot:
25 (hinta 420 €/Vko)

Holiday Club -lomakohteiden

kesähaku alkaa

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.®

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
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Sievin Jalkine Oy • Pohjois-Euroopan johtava turva- ja ammattijalkinevalmistaja
Puh. (08) 488 11, Fax (08) 488 1200 info@sievi.com, www.sievi.com

www.sievi.com

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

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

Metalliton

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

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

Metalliton

SieviAir Galaxy 1 S1
43-52702-182-31M
36-38 EN ISO 20345: S1

SieviAir Galaxy 1 XL S1
49-52702-183-33M
39-47 EN ISO 20345: S1

Metalliton

SieviAir Galaxy 2 S1
43-52704-182-31M
36-38 EN ISO 20345: S1

SieviAir Galaxy 2 XL S1
49-52704-183-33M
39-47 EN ISO 20345: S1

Metalliton

st
a
ti

iv
i

Sievi Elixir XL S3
49-52752-503-33M
39-47 EN ISO 20345: S3

Metalliton

Sievi Elixir High XL S3
49-52754-503-33M
39-47 EN ISO 20345: S3

Metalliton

Sievin Metallittomat turva-
jalkinemallit edustavat
uusinta turvajalkinetekno-
logiaa. Esimerkiksi täysin
metallittomat Sievi ZONE
ja Sievi ELIXIR ovat turva-
jalkineet, joissa on kaikki
turvaominaisuudet;
naulaanastumis- ja var-
vassuoja sekä elastinen
pohjarakenne. Sievin
Metallittomissa SieviAir®
Focus -malleissa yhdistyy
komposiittivarvassuo-
ja tavallista leveäm-
pään lestiin – saat ja-
loillesi turvallisuuden
lisäksi uskomattoman
työmukavuuden!

Sievi 2010 -mallistosta
löydät myös muita metallit-
tomia vaihtoehtoja erilaisiin
tilanteisiin ja työolosuhteisiin.
Tutustu lähemmin valikoimaan
kotisivuillamme www.sievi.com

Ilmavat, mukavat,
metallittomat
turvajalkineet

Sievi Zone S3
43-52140-562-09M
36-38 EN ISO 20345: S3
43-52140-563-09M
39-47 EN ISO 20345: S3


