
1vasama 4 / 2 0 1 0

S Ä H K Ö A L O J E N A M M A T T I L I I T O N J Ä S E N L E H T I

H u h t i k u u

4 | 2 0 1 0

M e r k i t s e V O L T T I - p ä i v ä t k a l e n t e r i i n ! s . 1 0NYT

3 ja 8

4-74-7

12-13

Uudisrakentaminen
työllistää asentajia
Porissa ja Oulussa

Raskasta työtä ja
kullankaivuuta

TalotekniikanTalotekniikan
kova kevät:kova kevät:

Neuvottelut jumissaNeuvottelut jumissa
Halpatyövoima vyöryyHalpatyövoima vyöryy 2 ja 52 ja 5



2 vasama 4 / 2 0 1 0

Julkaisija: Sähköalojen ammattiliitto ry, Elbranschernas fackförbund rf.
Postiosoite: PL 747, 33101 Tampere
Puhelin: 03 252 0111 - fax: 03 252 0210
Sähköpostiosoite: vasamalehti@sahkoliitto.fi - etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

Päätoimittaja: Paavo Holi - Toimittaja: Riitta Kallio
Tiedotussihteeri, toimittaja (oto): Margit Nurmikolu
Ulkoasu ja taitto: Johanna Häkkilä
Viestintävaliokunta: Pj. Martti Alakoski, Timo Punkki, Ari Aavamäki,
Petri Haanpää ja Jyrki Vihtari

Tilaushinta:
25 e/vsk kotimaa
30 e/vsk ulkomaat

Ilmoitushinnat tekstisivulla:
Mustavalkoilmoitukset 1,31 e/pmm
2-väri-ilmoitukset 1,51 e/pmm
Neliväri-ilmoitukset 1,81 e/pmm
Työpaikkailmoitukset -50 %

Ilmoitusmyynti:
Ammattimedia Oy/Eeva Lesonen,
PL 141, 20251 Turku
Puh. 02 276 1000
Fax 02 235 3864
ammattimedia@ammattimedia.fi

Lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa

Painos: 32 100 kpl
Tarkastettu nettolevikki 31 420
(LT 7.4.2003)

Painopaikka:
Sanomapaino Oy, Forssa,
2010

Seuraava Vasama ilmestyy 20.5.2010, aineistot 10.5.2010 mennessä

S Ä H K Ö A L O J E N A M M A T T I L I I T O N J Ä S E N L E H T I ,
perustettu 1957 54. vuosikerta

Pääkirjoitus | Ledaren

Peko testaa TES:iä 2

Kierros Porissa ja Tampereella 4-5

Vaativa sairaalatyömaa Oulussa 6-7

Talotekniikan TES katkolla 8

Puheenjohtajan palsta 9

Tulossa vauhdikkaat Voltti-päivät 10

Kullan kimallus siivittää 12-13

Vinkkejä eläkkeelle 14-15

Viiskymppiset 16

Ristikko 17

Työttömyyskassa 18

Osastot toimivat 20-21

Kurssit 22

Pilkkituloksia 23
Kannen kuvassa Matti Vuorela ja Jukka Sahi
AMKA-johtoa kytkemässä, kuva Riitta Kallio

E I J A P I T K Ä N E N

E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I , L T

!Meidän terveyttämme edistämään
on perustettu toimikunta jos toinen-
kin. Nyt kun terveytemme on edistynyt
kaikkien toimikuntien, työterveyshuol-
tojen terveyttä ylläpitävien ohjelmien
ja kuntouttajien toimesta, meidät ha-
lutaan eläkkeelle vasta 70-vuotiaina
(Kuntaliitto 23.3.2010).

Tosiasia kuitenkin on, että Sähkö-
liiton yli 63-vuotiaista jäsenistä on
työelämässä enää vain 20 henkeä! Se
kertoo siitä, että sähköasentajan työ
on usein fyysisesti raskasta, hankalis-
sa olosuhteissa tehtävää urakkatyötä.
Kuinka moni jaksaa näin raskaissa töis-
sä 70-vuotiaaksi?

Miksi tarve ja tosiasiat eivät taaskaan
kohtaa?

Ennen eläkkeitä ihmiset elättivät ja
hoitivat toisiaan jotenkin pakon sane-
lemina – mummot ja vaarit hoitivat

talon askareet ja lapset sekä työikäinen
väestö painoivat hommia kesät talvet
metsissä ja pelloilla. Ihmiset kuolivat
nuorina eikä vaivaistaloihin ollut jono-
ja. Lapsia oli paljon, mutta heitä myös
kuolikin paljon.

Nyt on huipputerveyttä ja maailma
täynnä vaihtoehtoja. Ihmiset elävät
pitkään ja alle kaksivuotiaiden lasten
kuolemat ovat äärimmäisiä harvinai-
suuksia. On neuvolaa, terveyskeskusta,
työterveyshuoltoa. Kaikille pitää olla
virikkeinen lapsuus, terve työikä ja vir-
keä vanhuus.

Meitä hoitavat kaikki muut paitsi me
itse ja läheisemme. Vastuu on yhteis-
kunnan! Jaa meistä ja läheisistämme?
Maalaisjärjellä ajateltuna kuulostaa
melko omituiselta.

Voimme omistautua itsellemme
enemmän kuin mikään sukupolvi en-
nen meitä. Nykymeiningillä ihmiset
rappeutuvat jo ennen kouluikää: kou-
lussa, armeijassa ja töissä ei jakseta.

Ihminen kuitenkin edelleen sairastaa

enemmän ikääntyessään. Ihmiskehon
takuu kestää 50 vuotta totesi näytteli-
jä Mikko Kivinen laihdutettuaan noin
40 kiloa. Harkimokin sai sydäninfark-
tin, vaikka hänellä on varmasti rahaa ja
vaihtoehtoja huolehtia terveydestään.

Nykyiset 60-vuotiaat sähkömiehet
ovat olleet työelämässä keskimäärin 40
vuotta. Ennen vanhaan yli 40 vuotta
töitä tehnyt oli täysin palvellut. Työtä
on tehty kylmissä ja ahtaissa paikois-
sa, aina ei ole ollut työfysioterapeuttia
vahtimassa työasentojen ergonomiaa. Ja
sitäpaitsi, oli ergonomiaa tai ei, työt on
silti tehtävä.

Kaiken tämän keskellä kun joku vielä
kertoisi, miten me olisimme täystehok-
kaita työntekijöitä yli 65-vuotiaina. Voi
myös kysyä, miten suhtautuvat nuorem-
mat työntekijät, jos urakkaa on teke-
mässä kolme 20–65-vuotiasta ja kolme
yli 65-vuotiasta. Päästäänkö työnanta-
jan asettamiin tavoitteisiin vai pienee-
kö palkkapussi kaikilta?"

Terve ja tehokas

Markkinoiden määräämä osuus
!Miltä tuntuisi allekirjoittaa työmaasopimus, josta löytyy otsikossa mainittu lause? Eli
tarkalleen ottaen hyväksyä seuraavanlainen ehto: ”Hinnoitteluperusteena käytetään läh-
tökohtaisesti TES-hinnoittelua, josta vähennetään markkinoiden määräämä osuus”. Mikä
ihmeen osuus ja paljonko se tekee euroissa?

Tällaista paperia on tamperelainen Sähköpeko Oy tarjonnut omille työntekijöilleen koh-
teessa, johon valmistuu uusi Tampereen kaupungin sosiaalitoimen keskus. Sähköasentajat
eivät tietenkään hyväksyneet tällaista avointa palkanalennusvaltakirjaa, jolloin työnantaja
ilmoitti välittömästi, ettei heidän palveluksiaan kyseisessä kohteessa myöskään tarvita.

Nyt töitä tällä Kantasarvis 3:n työmaalla tekee helmikuussa perustet-
tu suomalainen aliurakointifirma virolaisvoimin. Palkakseen eteläisen
naapurimaamme asentajat ilmoittivat Sähköliiton työmaakäynnillä
tasan 10 euroa tunti eli reilusti alle voimassaolevan työehtosopimuk-
sen.

Kyseinen työmaa ei ole tällä hetkellä ainoa Sähköpekon kohde, jossa
työt tekee virolaista halpatyövoimaa käyttävä aliurakoitsija. Eikä Säh-
köpeko ole ainoa urakoitsija, joka on sähkötöiden teettämisessä siirty-
nyt harmaalle alueelle. Tunnetuimmista sähköalan toimijoista muun
muassa Are Oy:n on kerrottu harrastavan samanlaista toimintaa.

Halpatyövoiman käyttö on jo sinänsä tuomittavaa, mutta vielä
törkeämmäksi tempun tekee se, että niin PEKO -konserni kuin Are
Oy:kin ovat molemmat mukana uutta alan työehtosopimusta neuvot-
televan työnantajajärjestö STTA:n hallituksessa. Nämä yritykset ovat
siis mukana sorvaamassa työehtosopimusta, jonka soveltamista ne käy-
tännön toiminnassaan yrittävät kaikin voimin välttää.

Tällainen kaksinaamaisuus on kerta kaikkiaan kierointa, mitä yritys
voi suomalaisilla työmarkkinoilla tehdä. Täytyy myös ihmetellä, miksi
muut sähköalan yrittäjät sietävät tällaista epäreilua kilpailua.

Sähköpekon omistajat ovat selvästi asettaneet yritykselle yhden ainoan jääkylmän ta-
voitteen: omistajien voiton maksimoinnin mitään keinoja kaihtamatta. Vinkkinä yrityk-
sen omistajille voi kuitenkin kertoa toisenlaisesta lähestymistavasta. Tampereella toimii
Pirkanmaan yrittäjien ”Ketään ei sanota irti” -liike, jossa on mukana jo 1 163 yritystä.
Joukossa on myös sähköasennusalan yrittäjiä.

Näille lamatalkoisiin osallistuville ja työntekijöitään kohtaan reilusti toimiville yrityksil-
le Sähköpeko näyttää toiminnallaan keskisormea, vieläpä kahdella kädellä.

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

Andel som fastslås av marknaden
!Hur skulle det kännas att underteckna ett byggplatsavtal där ovanstående term ingår?
För att uttrycka det exakt, hur skulle det kännas att godkänna följande villkor: ”Som grund
för prissättningen används i första hand kollektivavtalspriser (TES) som minskas med den
av marknaden fastslagna andelen". Vilken andel då och hur mycket gör det i euro?

Ett sådant papper har Sähköpeko Oy i Tammerfors erbjudit sina egna anställda på en
byggplats där Tammerfors stads socialväsen uppför sitt nya centrum. Elmontörerna godkän-
de naturligtvis inte denna öppna lönesänkningsfullmakt, varvid arbetsgivaren omedelbart
meddelade att deras tjänster inte längre behövdes på den aktuella arbetsplatsen.

Nu utför en i februari grundad finsk underentreprenörsfirma arbetena
på arbetsplatsen Kantasarvis 3 med estniska krafter. När Elförbundet
besökte arbetsplatsen uppgav montörerna från vårt södra grannland att
de fick 10 euro per timme, dvs. rejält under det gällande kollektivav-
talet.

För närvarande är den här inte Sähköpekos enda arbetsplats där ar-
betet utförs av en underentreprenör som utnyttjar billig estnisk arbets-
kraft. Och Sähköpeko är inte den enda entreprenör som nu lägger ut
elarbeten i gråzonen. Bland de mest kända aktörerna i elbranschen sägs
bland annat Are Oy syssla med samma typ av verksamhet.

Utnyttjandet av billig arbetskraft bör redan som sådant fördömas,
men det som gör handlingen ännu mer skamlöst är att såväl PEKO-
koncernen som Are Oy är representerade i arbetsgivarorganisationen
STTA:s styrelse som förhandlar om det nya kollektivavtalet i bran-
schen. Företagen är således med om att utforma ett kollektivavtal som
de av alla krafter försöker undvika att tillämpa i sin egen verksamhet.

En sådan falskhet är verkligen det tarvligaste som ett företag kan
uppvisa på den finländska arbetsmarknaden. Samtidigt kan man undra

varför de övriga företagarna i elbranschen tål denna illojala konkurrens.
Sähköpekos ägare har tydligt ställt ett enda iskallt mål för företaget: att maximera ägarnas

vinst utan att sky några som helst medel. Någon kunde ge ett tips till företagets ägare att det
finns andra sätt att agera. I Tammerfors har Birkalands företagare satt igång rörelsen ”Ingen
sägs upp”. 1 163 företag har redan anslutit sig till rörelsen. Bland dem finns också företagare
i elinstallationsbranschen.

Dessa företag deltar i depressionstalkot och är rejäla mot sina anställda, och dem visar
Sähköpeko långfingret, och det med bägge händerna.
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Liitto-oravat vauhdittavat
jäsenhankintakampanjaa

Hertziltä alennusta
autonvuokrauksesta
!SAK:laisten ammat-
tiliittojen jäsenedut ulottu-
vat nyt myös autonvuokra-
ukseen. Hertz Autovuok-
raamo tarjoaa SAK:n liitto-
jen jäsenille erikoishinnat
vapaa-ajan vuokrauksista
Suomessa ja ulkomailla.
Edun saa ilmoittamalla va-
rauksen yhteydessä CDP-
numeron 719957. Varauk-
set voi tehdä netissä osoit-
teessa www.hertz.fi tai pu-
helimitse soittamalla Hertz
Varauspalvelun numeroon
0200 11 22 33.

Jäsenetu tarkoittaa Suo-
messa 15 prosentin alen-
nusta päivähinnoista ja 10
prosentin alennusta viik-
kohinnoista. Alennus las-

ketaan aina edullisimmasta
julkaistusta hinnasta. Ul-
komailla alennusprosentti
vaihtelee 5-15 prosentin
välillä ja riippuu muun mu-
assa maasta ja siitä, onko
kyseessä prepaid-hinta vai
ei.

Hertz on maailman joh-
tava kansainvälinen au-
tonvuokrausketju, joka toi-
mii yli 150 maassa ja 8 100
toimipisteessä. Suomessa
Hertz on palvellut jo yli
40 vuoden ajan ja on lii-
kevaihdolla mitattuna sel-
keä markkinajohtaja yli 70
toimipisteellään. Hertz on
Suomen ensimmäinen ISO
14001 -ympäristösertifioitu
autovuokraamo."

!SAK:n ja liittojen jäsen-
hankintakampanja käynnis-
tyy huhtikuun alussa viikolla
14. Kampanjan keulakuvina
ovat viimevuotisen kam-
panjan tapaan Duudsonit.
Tämän vuoden kampanjas-
sa he esiintyvät liitto-orava-
teemalla: Kun työntekijän
oikeuksia poljetaan tai nuo-

rella työntekijällä menevät
työelämän pelisääntökiemu-
roissa jauhot suuhun, rien-
tävät apuun ammattiliiton
liitto-oravat.

Kampanjaan on tuotettu
kymmenkunta videota, jois-
ta osa esitetään televisiossa
Sub-kanavalla 5.4. alkaen.
Videot esitetään ennen ja

jälkeen mainoskatkon sekä
kanavatunnisteissa. Kaikki
videot julkaistaan netissä lii-
tot.fi -sivustolla.

Nuoret
kohderyhmänä
Kampanjan kohderyhmänä
ovat työelämään tulevat tai
äskettäin tulleet nuoret.

- TV-kampanjalla pyritään
tavoittamaan niitä nuoria,
joilla ei työpaikoillaan ole
luonnollista yhteyttä ay-
liikkeeseen. Haluamme li-
sätä SAK:laisen ay-liikkeen
näkyvyyttä nuorten keskuu-
dessa ja markkinoida uusit-
tua liitot.fi -sivustoa, sanoo
järjestösihteeri Anita Spring
SAK:sta.

Hän toivoo, että myös työ-
paikoilla tapahtuu kampan-
jan aikana ja nuorille ja uu-
sille työntekijöille tarjotaan
aktiivisesti jäsenyyttä.

- Liitoille jäsenhankinta
on vakiintunutta toimintaa.
Yhteisellä kampanjalla ha-
luamme tukea tätä liittojen
työtä.

Kampanjan yhteydessä
oikean ammattiliiton löy-
tämiseen opastava liitot.fi
-sivuston ulkoasu uudistuu.
Uusi ilme ja kampanja ovat

nähtävissä sivustolla 5. huh-
tikuuta alkaen.

Kesäfestarikiertue
starttaa
Viime vuoden kampanjan
tapaan tänäkin kesänä to-
teutetaan kesäfestarikiertue,
joka käynnistyy toukokuun
lopussa ja jatkuu koko ke-
sän. Festareilla kierretään
liitto-oravateemalla ja myös
Duudsonit osallistuvat muu-
tamaan tapahtumaan.

Jäsenhankintakampanjaan
liittyy jo käynnistynyt am-
mattioppilaitoksia kiertävä
kesäduunarikiertue, joka jat-
kuu huhtikuun puoliväliin
sekä kesäduunaripuhelin.
Kesäduunaripuhelin pal-
velee toukokuusta elokuun
puoleenväliin. Tänä vuonna
SAK:n yhteistyökumppani-
na kesäduunaripuhelimessa
on STTK.

Kampanjan yhteydessä on
uusittu Työelämän pelisään-
nöt - Arbetslivets spelreg-
ler -esitteet. Niitä voi tilata
SAK:sta Riitta Kulmalalta.

Kesäduunaripuhelin 0800
179 279 palvelee toukokuus-
ta elokuun puoleenväliin
ma-pe klo 9-15."

Sähköpeko teki sen taas!Sähköpeko teki sen taas!

HalpatyövoimaaHalpatyövoimaa
TampereellaTampereella!!s. 5s. 5

P A A V O H O L I

!Sähköliiton sektori-
päällikkö Keijo Rimmistö
puistelee epäuskoisena pää-
tään kertoessaan talotek-
niikka-alaa koskevista säh-
köasennusalan TES-neuvot-
teluista, joista viimeisimmät

käytiin perjantaina 9.4.
- Joistakin varsin yleisis-

tä tekstiasioista on päästy
yhteisymmärrykseen, mutta
kaikista keskeisistä ja meil-
le tärkeistä asioista ollaan
täysin eri mieltä. STTA:n
toiveet ovat niin kaukana
todellisuudesta, että välillä
tuntuu, olemmeko me edes

neuvottelemassa samasta
sopimuksesta, Rimmistö ih-
mettelee.

Työnantajapuoli
ei ollut valmis
Nyt käynnissä olevissa neu-
votteluissa on selvästi to-
teutunut se riski, mitä mo-
net etukäteen pelkäsivät.
Uutena järjestönä STTA
on lähtenyt neuvotteluihin
utopistisin toivein ja suurin
lupauksin, mutta unohtanut
arkirealismin, jota neuvotte-
lutuloksen aikaansaaminen
aina vaatii.

- Ei täysin uutta työehto-
sopimusta neuvotella noin
vain, kuten STTA:ssa kuvi-
tellaan. Varsinkin kun työn-
antajat ovat tarjonneet meil-
le pelkkiä heikennyksiä. Esi-
merkiksi korvaus keskitunsi-
ansion tilalle STTA haluaisi
vaihtaa perustuntipalkan
ilman henkilökohtaisia lisiä.
Myös urakalla tekemisen oi-
keus haluttaisiin siirtää täy-
sin työnantajan harkintaan.

Sähköliitto ei ikinä tule hy-
väksymään tällaisia heiken-
nyksiä, Rimmistö jyrähtää.

Sähköliitto ei Rimmistön
mukaan ole tinkimässä ta-
voitteistaan, eli neuvottelu-
jen pohjana on alan nykyi-
nen sopimus, johon haetaan
parannuksia.

Yhtenä tärkeimmistä sopi-
mustavoitteista Rimmistö pi-
tää aliurakoinnin pilkkomi-
sen estämistä ja aliurakoin-
tia tekevien työntekijöiden
palkka- ja kulukorvaustieto-
jen saatavuuden parantamis-
ta. Näillä toimenpiteillä pa-
rannettaisiin koko urakointi-
ketjun valvontaa.

Johtokunta
päättää jatkosta
Kotoaan Torniosta puheli-
meen vastaava talotekniik-
ka-alan johtokunnan pu-
heenjohtaja Pentti Leskinen
on Keijo Rimmistön kanssa
sataprosenttisesti samoilla
linjoilla:

- STTA pyörittää neuvot-

teluissa todellista toiveiden
tynnyriä. Työnantajat ha-
luaisivat esimerkiksi täyden
määräysoikeuden työajan
käyttöön. He eivät millään
halua ymmärtää sitä alan
todellisuuspohjaa, johon so-
pimus voisi perustua. Nyt
pitäisi nimenomaan työnan-
tajaleirin ryhdistäytyä ja ot-
taa vastuu koko alasta ja es-
tää siten sopimustoiminnan
hajoaminen. Se vaatii tosi-
asioiden tunnustamista nyt
meneillään olevissa neuvot-
teluissa, Leskinen neuvoo.

Talotekniikan johtokunta
kokoontuu 15.4. ja joutuu
päättämään neuvottelujen
jatkosta, päätetäänkö silloin

lakkovaroituksen antamises-
ta?

- Vanhan sopimuksen voi-
massaolo päättyy huhtikuun
lopussa eli jotenkin nämä
neuvottelut pitäisi saada
nytkähtämään liikkeelle.
Johtokunnan on ensin käy-
tävä huolellisesti läpi koko
tämänhetkinen neuvotte-
lutilanne ja mietittävä eri
vaihtoehtoja. Katsotaan
mihin ratkaisuun johtokun-
ta päätyy, lakkovaroituksen
jättäminen on tietysti aina
mahdollista, Leskinen poh-
tii."

Sähköliiton neuvottelijat sähköasennusalan tilanteesta:

”Työnantajilla utopistiset sopimustavoitteet”

Lisää asiaa sähköasennusalasta sivulla 8.
Neuvottelutilannetta seurataan päivittäin Sähköliiton

nettisivuilla www.sahkoliitto.fi

Talotekniikka-alan johtokun-
nan puheenjohtaja Pentti
Leskinen ei lähde vielä ar-
vuuttelemaan neuvottelujen
katkaisemista ja mahdollista
työtaistelu-uhkaa. Neuvottelu-
tilanne arvioidaan tarkasti
ennen uusia toimenpiteitä.
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M A R G I T N U R M I K O L U

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

!Sähköliiton Porin
osasto järjesti työmaavalvon-
takierroksen Porin alueella
oleville rakennustyömaille
18. maaliskuuta. Kierros pal-
jasti heikon työmaasopimus-
tilanteen.

Vaikka kirjallisten työ-
maasopimusten tekemistä
on painotettu vuosikaudet,

jälleen kerran ilmeni, että
edes suurilla työmailla niitä
ei ole läheskään aina tehty.

- Työmaasopimuksen tulisi
kuulua jokaisen työntekijän
perusvelvoitteisiin. Työnan-
tajan on velvollisuus esittää
työstä työmaasopimusta työ-
ryhmälle. Jos työnantaja ei
sitä tarjoa, kannattaa sekä
kärkimiehen että työryhmän
olla aktiivisia työmaasopi-
muksen aikaansaamiseksi,
muistutti liiton työehtoasia-
mies Hannu Luukkonen.

Hän totesi myös, että
suullisesti sovituista asiois-
ta tulee jälkikäteen helposti
riitaa ja urakan jälkilasken-
ta hankaloituu, jos urakan
ulkopuolisista töistä ja hin-
noittelemattomista töistä ei
ole sovittu ennen työn aloit-
tamista.

Porin ammattiosastosta
kierroksella mukana olivat
puheenjohtaja Raimo Här-
mä ja sihteeri Jyrki Vihl-
man.

Lääkäritalo
sivu-urakkana
Ensimmäinen kohde oli Po-
rin keskustassa rakenteilla
oleva Porin Lääkäritalon li-
särakennus. Kiinteistö Oy
Porin Linnankulmaa raken-
nuttaa Skanska Oy ja sähkö-
urakoitsija on Satakunnan
Sähköasennus Oy.

Skanskan vastaava mesta-
ri oli lomalla, mutta hänen
tuurajanaan toimi Veli-Mat-
ti Järvenpää, joka kertoi yli
3 600 neliömetrin laajuisen
työkohteen edistymisestä.

- Työt alkoivat täällä vii-
me vuoden syyskuussa ja val-
mista pitäisi olla lokakuussa.
Kova talvi on tuonut tiuk-
kaan aikatauluun vielä lisää
paineita. Pakkasrajojen takia
meillä on 15 työpäivänä jou-
duttu tekemään toisarvoisia
töitä, Järvenpää harmitteli.

Hän kertoi myös, että ta-
loon tulevien leikkaussalien
takia tavallista vaativampi
sähköurakka toteutetaan si-
vu-urakkana suoraan lääkä-
ritalon tilaajalle.

Työsuojeluasiat
kunnossa
Lääkäritalon laajalta työ-
maalta löytyi lopulta moni-
toiminen kärkimies ja ainoa
sähköasentaja, Juha Ranta-
maa, joka pohti, ehtiikö kii-
reiseltä työmaalta tulevana
kesänä lainkaan lomalle.

Kiireessä myös työmaaso-
pimus oli jäänyt tekemättä.
Työsuojelun osalta näytti-
vät asiat siistillä työmaalla
olevan kunnossa. Sähkötyö-
turvallisuuskoulutus oli an-
nettu, työnjohto nimetty ja
työterveyshuolto järjestetty.
Myös työnopastus oli an-

nettu, ja henkilösuojaimet,
työvälineet, tikkaat ja nii-
den käyttö olivat hanskassa.
Samoin työmaan siivous oli
järjestetty, henkilöstötilat
olivat kunnossa ja työssäop-
pijoiden työsuojelu oli järjes-
tetty asianmukaisesti.

Ensiapukoulutus sitä vas-

Talotekniikan valvontakierros Porissa osoitti jälleen

Työmaasopimukset puuttuvat

Lääkäritalon lisärakennus Porin keskustassa
valmistuu lokakuun loppuun mennessä.

Juha Rantamaa (oik.) kertoi Hannu Luukkoselle (vas.) ja Raimo Härmälle vetävänsä laajan lääkäritalon säh-
köistystä tällä hetkellä apunaan vain nuori työssäoppija. Lisävoimia ja työmaasopimuskin tosin saadaan
paikalle lähiaikoina.

Cygnaeuksen ruokapalvelukes-
kustyömaan sähköasentaja ja
työkohteen kärkimies Jouni Ha-
kala on pitänyt huolen siitä, että
työmaasopimus on tehty.
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edelleen
toin ei ollut ajan tasalla,
mikä tuntui olevan lähes
jokaisen kierroksen työmaa-
kohteen puute.

Hannu Luukkonen otti vä-
littömästi käynnin jälkeen
yhteyttä Satakunnan Sähkö-
asennuksen toimitusjohtaja
Jukka Peuralaan ja puuttuva
työmaasopimus sovittiin teh-
täväksi seuraavalla viikolla.

- Mitään estettä sopimuk-
sen kirjoittamiselle ei ollut.
Sovimme Peuralan kanssa,
että työmaasopimus kirjoite-
taan tulevalla viikolla ja kär-
kimies toimittaa sen minulle,
Luukkonen totesi.

Kierroksen ainoa
työmaasopimus
Seuraava kohde oli vuonna
1912 valmistuneen Cygnae-
uksen koulun kupeessa – ja
samaa jugendtyyliä mukaile-
va – Cygnaeuksen ruokapal-
velukeskus. Rakennuttaja on
Porin kaupunki, ja keskuk-
sesta tullaan toimittamaan
kouluruokaa useille kaupun-
gin kouluille.

YIT:n ruokapalvelukeskus
1873 kerrosneliömetrillään
on tällä hetkellä Porin suu-
rimpiin kuuluva uudisraken-
nustyömaa, ja sen tarkoitus
on olla valmis koekäyttöön
syyskuun alussa. Todelliseen
käyttöön ruokapalvelukeskus
otetaan lokakuun puoleen-
väliin mennessä.

Kohteen sähköurakoitsi-
jan, Insinööritoimisto Unto
Rantasen palkkalistoilla
työskentelevä sähköasenta-
ja, työkohteen kärkimies ja
työhuonekuntansa luotta-
musmies Jouni Hakala oli

pitänyt huolta, että työmaa-
sopimus oli tehty.

- Teen kuitenkin töitä ura-
kan takuupalkalla, sillä al-
kuvaiheessa tämä oli vähän
sellainen työllistämiskohde
syksyn heikon työtilanteen
takia.

Kärkimies myös totesi, et-
tei aio laskea työmaata jälki-
laskennalla.

Tässä vaiheessa Hakala
kuitenkin ahertaa ainoana
sähkömiehenä sivu-urakka-
na toteutettavalla työmaal-
laan, joka ylpeili työmaa-
kierroksen aikaan 33 perät-
täisellä tapaturmattomalla
työpäivällä.

Valmistumis-
aikataulut
nostivat paineita
Seuraava työmaakohde oli
Euromarketista Prismaksi
muutettavan kiinteistön lä-
hes valmis työmaa. Prisman
osalta töiden oli tarkoitus
olla valmiina valvontakier-
rosta seuraavalla viikolla,
ja koko kiinteistö ravinto-
lamaailmoineen valmistuu
vapuksi.

Sähköasentajien osalta
työt kohteessa alkoivat vuo-
den alussa ja paikalla ollut
sähköasentaja Jouni Lind-
ström kertoi aikataulun ol-
leen suhteellisen kiihkeä.

Kärkimiestä työmaalla ei
näkynyt, mutta Rakennuslii-
ke Astor Oy:n vastaava mes-
tari Leo Järvinen vahvisti
kiireisen aikataulun. Hän
kertoi myös, että työ oli ti-
lattu laskutyönä.

Myös kierroksen seuraa-
van etapin, Porin K-Raudan

työmaalla aikataulut olivat
suhteellisen nopeat: työt al-
koivat marraskuussa ja työ-
kohteen oli tarkoitus olla
valmis maaliskuun loppuun
mennessä.

Sähköurakoitsija kohtees-
sa oli Tekmanni Service Oy.
Työmaan kärkimiehenä toi-
miva Janne Haapanen ker-
toi, ettei työmaasopimusta
ollut tehty.

- Työnantaja ei kai oikein
tiennyt, minkälainen pro-
jekti tämä tulee olemaan ja
se on paisunut kaiken aikaa,
Haapanen tuumi.

Työnantajan olisi kuiten-
kin pitänyt tarjota työmaasta
työmaasopimusta työryhmäl-
le.

Vaikka kohteesta ei työ-
maasopimusta löytynytkään,
urakan takuupalkka oli kui-
tenkin maksettu.

Sataman
porttirakennus
virolaisissa käsissä
Kierroksen viimeinen koh-
de oli Porin sataman viro-
laisen urakoitsijan vetämä
porttirakennus. Vastakkai-
sista huhuista huolimatta
valvontaryhmä pääsi hyvin
työmaalle. Sieltä kuitenkin
kerrottiin, että työt olivat
vielä niin alkuvaiheessa, että
sähköasentajat tulevat töi-
hin vasta viikkojen päästä.

Tarvittavat yhteystiedot
kuitenkin annettiin ja työ-
ehtoasiamies Hannu Luuk-
konen palaa asiaan, kunhan
asentajat saapuvat paikal-
le."

Porin sataman porttirakennustyö-
maalle suunnistanut valvontaryh-
mä pääsi huhuista huolimatta viro-
laisten vetämään työkohteeseen.

P A A V O H O L I

!Tamperelainen Säh-
köpeko Oy näyttää siirty-
neen sähköasentamisessa
lähes kokonaan ulkomaista
halpatyövoimaa hyödyntä-
vän aliurakointibisneksen
käyttöön. Viimeksi maalis-
kuussa yritys jäi taas kiinni
rysän päältä, kun kävi ilmi,
että Tampereen kaupungin
sosiaalipalvelujen keskuk-
sen työmaalla virolaiset te-
kevät sähköasentamista 10
euron tuntipalkalla.

Markkinoiden
määräämä osuus
Kaupunki on Tampereella
tulossa vuokralle kiinteis-
töön, jota OP Pohjolan ra-
hoittamat yhtiöt rakennut-
tavat pääosin virolaisilla
työmiehillä. Kantasarvis 3:n
saneeraustyömaalla oli 26.3.
töissä 33 rakennusmiestä,
joista 26 oli virolaisia.

Sähkötöiden pääurakoit-
sijana toimiva Sähköpeko
oli aliurakoinut varsinaisen
työn tämän vuoden helmi-
kuussa perustetulle HIIEKO
Talotekniikka Oy:lle, jolla
oli työmaalla kuusi virolais-
ta sähköasentajaa. Porukan
kärkimies ilmoitti Sähkö-
liitolle asentajien palkaksi
10 euroa tunnissa eli lähes
neljä euroa vähemmän kuin
pitäisi.

Kotimaistakin työvoimaa
olisi ollut tarjolla, sillä Pir-
kanmaalla oli helmikuussa
työttömänä peräti 1 604 ra-
kennusalan ammattilaista.
Avoimia rakennusalan työ-
paikkoja oli samaan aikaan
vain 100.

Kantasarviksen sähkö-
asennuksia tarjottiin myös

Sähköpekon omille työn-
tekijöille könttäsummalla,
josta olisi pitänyt vähentää
”markkinoiden määräämä
osuus”. Tähän ammattimie-
het eivät suostuneet ja yritys
aliurakoi työn saman tien
virolaisille.

Tampere ei
valvonut
Tampereen kaupungin ti-
lakeskuksen johtaja Ilkka
Ojala pitää paljastunutta
tapausta ikävänä. Ojalan
mukaan kaupungin periaat-
teena on, että rakennusura-
koissa noudatetaan Suomen
lainsäädäntöä ja työehtoso-
pimuksissa määrättyjä palk-
koja.
Peko -konsernin toimitus-
johtaja Veli-Markku Nie-
minen sanoo, että hänellä
ei ole tietoa alipalkkaukses-
ta kyseisessä kohteessa.

- Sähköpekon tarkoi-
tuksena on työllistää omia
sähköasentajia niin paljon
kuin mahdollista. Jälkilas-
kettava urakkatyö ei tässä
taloustilanteessa ole kuiten-
kaan mahdollista. Kun omat
työntekijät eivät suostuneet
könttäurakkaan, ei meille
jäänyt muuta mahdollisuut-
ta kuin teettää työt ulko-
puolisilla, Nieminen selit-
tää.

Nieminen pitää valitetta-
vana, että yhtiön ja työnte-
kijöiden välillä ei ole tällä
hetkellä toimivaa keskus-

teluyhteyttä siitä, millä eh-
doilla urakoita voitaisiin
tehdä.

Työttömiä sähköasentajia
toimitusjohtaja Niemisen
markkinapuheet eivät kui-
tenkaan lohduta. Samalla
Sähköpekon toiminta alkaa
kiinnostaa myös tiedotus-
välineitä ja muun muassa
Aamulehti on lähestynyt
Sähköliittoa asian tiimoilta.
Juttua aiheesta ei ole leh-
den palstoilla vielä näkynyt,
mutta Sähköliitto toivoo,
että myös kasvava julkisuus
auttaa pistämään tämän
härskin tamperelaisfirman
vihdoinkin kuriin."

Sähköpekon urakka Tampereen kaupungille:

Virolaiset
sähkötöissä
kympillä tunti

Työehtoasiamies Hannu Helminen
tutki virolaisten sähkömiesten
työmaata Tampereen kaupungin
tulevassa sosiaalipalvelun keskuk-
sessa. Uusia tiloja varmasti tarvi-
taankin, kun ulkomaisen halpatyö-
voiman käyttö ajaa tamperelaiset
duunarit entistä ahtaammalle.

Ylöjärven
kaupunki
tiukkana
!Sähköpeko Oy yrit-
ti Tampereen kaltaista ali-
hankintatemppua myös
Ylöjärvellä, jossa kunta
saneeraa ja laajentaa ter-
veyskeskusta. Sähköpekon
kerrottua aliurakoinnista
oli kunnasta ilmoitettu,
että urakka on tehtävä yri-
tyksen omalla, kotimaisel-
la työvoimalla. Sähköpeko
oli saman tien perääntynyt
halpatyövoiman käytöstä.

Suomessa on siis mahdol-
lista tehdä sähköurakoita
myös TES:n mukaan pal-
katulla kotimaisella työvoi-
malla jos, valvontavastuus-
sa oleva rakennuttaja niin
tahtoo."

Sähköliitto ja Rakennusliitto tekivät maaliskuun lopussa yhteisen val-
vontaiskun Kantasarvis 3:n työmaalle Tampereella. Työehtoasiamies
Hannu Helmisen (Sähköliitto) ja aluetoimitsija Bo Berglovin (Raken-
nusliitto) tutkima nostin oli kunnossa, mutta virolaisten työntekijöi-
den palkat eivät.
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T E K S T I

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

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

! Kirurgian avohoito-
talo on Sortavalan Sähkön
historian suurimpia ja vaa-
tivampia töitä, arvioi sähkö-
asentajien kärkimies Antti
Tihinen Oulun yliopistolli-
sen sairaalan kupeessa sijait-
sevaa työmaataan.

Noin neljän miljoonan ar-

voisen sähköurakan suorit-
tajaksi urakkakilpailutuksen
avulla valittu Sortavalan
Sähkö on sijoittanut Tihi-
sen lisäksi 29 taitavaa sähkö-
asentajaa pääkohteeseensa,
jonka asennustyöt alkoivat
vuoden 2008 syksyllä ja jon-
ka on määrä valmistua lop-
pusyksystä 2010.

Vuodessa noin 100 000
potilaskäyntiä vastaanot-
tava avohoitotalo otetaan
käyttöön alkuvuodesta 2011.
Kahden maanalaisen ja katu-

tasosta viisikerroksisen talon
kustannusarvio on lähes 50
miljoonaa euroa, vaikka ne-
liömetrejä on ”vain” 20 000.

Talotekniikka-
urakka isompi kuin
rakennusurakka
- Rakennusurakoinnista
vastaa NCC. Talotekniik-
ka-urakat ovat poikkeuksel-
lisesti yhteiseltä arvoltaan
isompia kuin koko reilun 20
miljoonan rakennusurakka,
ja ne ovat alistettuja sivu-
urakoita, jotka tehdään suo-
raan Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirille, selvittää
työmaainsinööri Timo Ruo-
konen.

Hän arvioi, että kohde tu-
lee edustamaan tämän päi-
vän sairaanhoidon uusinta
ajattelutapaa.

- Kirurgian avohoitotaloon
tulee monia huippunyky-
aikaisia leikkaussaleja sekä
muita nopean ja tehokkaan
sairaanhoidon tiloja. Tavoit-
teena on myös niin sanottu
paperiton sairaala, jonka ta-
kia talossa on paljon tekniik-
kaa, esimerkiksi langattomia
järjestelmiä.

Talo täynnä
tekniikkaa
Sähköurakan laajuutta voi
arvioida jo käytetyn kaapeli-
määränkin perusteella.

-Pelkästään atk-kaapelia
taloon vedetään 120 kilo-
metriä. Normaalin sähkö-
verkon lisäksi taloon asen-
netaan varavoimaverkko ja
lisäksi leikkausosastolle tulee
turvasyöttöjärjestelmä, joka
takaa vikatilanteessa katkot-
toman sähkönsaannin. Ylim-
pään kerrokseen tulee myös
oma 20 kilovoltin muunta-
mo, Antti Tihinen kuvailee.

Hän kertoo, että sähkö-
asennusten tekemiseenkin
satsataan tavallista enem-
män. Myös vaatimustaso ja
työsuojelu ovat huipussaan
silmiinpistävän siistillä työ-
maalla.

- Työmaalla meitä kärki-
miehiäkin on kaksin kappa-
lein, Antti Tihinen toteaa.

Langattomia
verkkoja paljon
Pohjanmaan sairaanhoito-
piirin palkkalistoilla oleva
sähkötöiden valvoja Mark-
ku Laine puolestaan muis-

tuttaa, että mitä enemmän
rakennukseen tulee langat-
tomia verkkoja, sitä enem-
män kaapelia on piilossa sei-
nien sisällä.

- Meillä ei muuten ole oi-
keastaan sairaalatekniik-
kaan erikoistuneita sähkö-
urakoitsijoita tai -asentajia,
vaan työntekijät tulevat lä-
hialueelta ja kouluttautuvat
erikoismenetelmiin työnsä
ohessa. Luultavasti useimmat
sähköasentajat joutuvat teke-
misiin lääkintätilojen asen-
nusten kanssa vain kerran
uransa aikana, Laine arvioi.

OYS:in uusi Kirurgian avohoitotalo on

Oulun suurin ja kaunein
rakennustyömaa

Kärkimies Antti Tihinen on myöskin luottamusmies ja osastonsa va-
rapuheenjohtaja, joka pitää huolta, että isolla työmaalla asiat sujuvat
työehtosopimuksen ja työmaasopimuksen mukaisesti. Pääosa näky-
västä sähköurakasta valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Sitten
alkavat kolmen kuukauden lopputyöt mittauksineen ja merkkauksi-
neen. Lokakuun luovutuksen jälkeen ovat vuorossa käyttäjähankinnat,
mutta vuodenvaihteessa uusi uljas talo on valmiina vastaanotaamaan
potilaita.

Arvo Markus ja Seppo Stil tekivät
mallikasta jälkeä katon rajassa.

Talon tarkat sähkösuunnitelmat
ovat tulleet tutuksi Markku Hei-
noselle ja Antti Tihiselle.
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L U K I J A N Ä Ä N I

Kun Sähköliitto perustet-
tiin vuonna 1956, huomat-
tiin oman lehden tarpeel-
lisuus tiedon levittämiseksi
jäsenistölle. Perustettiin oma
Vasama-lehti, jonka ensim-
mäinen numero julkaistiin
vuonna 1957.

Monen lukijatutkimuk-
sen mukaan kaikkia jäseniä
Vasama ei kiinnosta, kuten
ei koko ammattiyhdistys-
toiminta – vaikka kaikki
edut kyllä kelpaavat. Uskon
kuitenkin, että lukijoita on
enemmistö jäsenistöstä.

Itse olen kiinnostunut
edelleen liiton toiminnasta
ja lukemalla Vasamaa pysyn
ajan tasalla.

Olin perustamassa liittoa ja
olin liittovaltuuston jäsene-
nä vuosina 1961- 1972 sekä
Vasaman toimitusneuvostos-
sa ja eri jaostoissa yhteensä
yli 30 vuotta.
Toivon, että eläkeläiset saa-
vat Vasaman entisin ehdoin.

Kalevi Tiimo, Joutseno

Vasama eläkeläisille

Lehtemme viime nume-
rossa oli Lukijan ääni -pals-
talla kahden liittomme suu-
rimman osaston, 041 ja 049,
eläkeläislukijan mielipide
päätöksestä lakkauttaa Vasa-
man lähettäminen eläkeläis-
jäsenille.

Samalla palstalla oli leh-
den päätoimittajan selvitys
asiasta. Selvitys voidaan hy-
väksyä suoralta käsin.

Liittomme osastojen koko-
uksissa käy niin vähän työs-

säkäyviä liiton jäseniä, että
Vasama on heille erittäin
tarpeellinen tiedoksisaanti-
väline.

Jos eläkkeellä oleva jäsen
haluaa lukea liittolehteä,
löytyy niitä osastojen toimis-
toista ainakin Helsingissä ja
Turussa.

Osastojen kokouksis-
ta voin mainita Helsingin
osalta, että osanottajista 65
prosenttia on asennustyötä
tekeviä ja 35 prosenttia elä-

keläisiä.
Liiton talous on kovilla ja

toimet sen mukaisia. Ovatko
päätökset, joita on tehty, oi-
kean suuntaisia tai ei, liiton
päätäntävaltaelimet vastaa-
vat niistä. Järkeviä ihmisiä
kaikki tyyni.

Jukka Suovaselle kiitos
muistamisesta.

Jack Söderholm

Vasama ja eläkeläiset

Eläkeläisjäsenet saavat
Vasaman entisellä tavalla
kotiosoitteeseen ensi vuon-
nakin, ainoa muutos on se,
että pitää vain ilmoittaa, ha-
luaako lehden.

Talven aikana on nyt tut-
kittu erilaisia mahdollisuuk-
sia, miten ilmoitus tehdään.
Kevään kuluessa tullaan Va-
samassa antamaan selkeät
ohjeet ilmoituksen tekemi-
sestä, mikäli eläkeläisjäsen
edelleenkin haluaa saada
Vasaman. Lehti on eläkeläis-
jäsenille maksuton myös ensi
vuonna.

Vasaman toimitus
vastaa

Kuntoutussäätiö
Pakarituvantie 4
PL 39, 00411 Helsinki
Puh (09) 53041
Faksi (09) 566 3038
www.kuntoutussaatio.fi
03/2010

Ammatillisesti Syvennetty Lääketieteellinen Kuntoutus

TERVETULOA VALTAKUNNALLISELLE SAK:N LUOTTAMUSMIESTEN JA
TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN ASLAK-KURSSILLE!

Ihmiset työskentelevät kasvavien vaatimusten kovissa paineissa ja oman itsen huolto saattaa
unohtua arjen keskellä. Tavoitteena on tukea työssä jatkamista sekä motivoida kurssilaisia hoitamaan
omaa terveyttään ja hyvinvointiaan. Aslakiin osallistuvalla voi olla fyysisiä oireita ja erilaisia lieviä ter-
veysongelmia. Kuntoutus on Kelan tukemaa ja osallistujalle ilmainen. Kurssi järjestetään Kuntoutus-
säätiössä Helsingissä ja kuntoutukseen sisältyy täysihoito. Työskentely tapahtuu 10 henkilön ryhmis-
sä.

Ajankohta Aslak on prosessi, joka koostuu neljästä kuntoutusjaksosta:
1. jakso 3.-7.8.2010
2. jakso 22.-26.11.2010
3. jakso 28.3.-1.4.2011
4. jakso 29.8.-2.9.2011

Kurssinumero Kelan kurssinumero on 39904.

Sisältö Ohjelmassa on kahdenkeskisiä tapaamisia sekä ryhmäosuuksia.
Kurssiteemoja ovat:

*Oma terveys: lääkäri

*Fyysinen aktivointi ja ohjaus: fysioterapeutin johdolla monipuolisesti esim. sauvakävelyn tekniik-
kaa, allastreeniä, aamujumppaa, rentoutusharjoituksia, oman kehotietoisuuden opettelua, ehkä joo-
gaa, kävelytesti, lihaskuntotesti, uintia ja saunomista, pallojumppaa, kuntosaliharjoittelua, keppivenyt-
telyä, lantionpohjalihasten harjoittelua, syketreeniä

*Ammatillinen syventyminen: työfysioterapeutti, työelämän asiantuntija; työergonomia, työkyvyn
moniulotteisuus, omat kehittämiskohteet, ajan hallinta, joustava työura

*Psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta: psykologi, työelämän asiantuntija, sosiaalityöntekijä, aihe-
alueina esim. psyykkiset voimavarat, stressin / uupumuksen tunnistaminen ja hallinta, työhyvinvointi,
rakentava vuorovaikutus, ammatillinen itsetuntemus, työroolit, luottamushenkilöiden oikeudet, oma
jaksaminen

Hakeminen ASLAK-kurssille haetaan täyttämällä Kelan kuntoutushakemus Ku 102. Mukaan on liitettävä oman
työterveyslääkärin B-lausunto. Hakemukset toimitetaan Kelan paikallistoimistoon. Lisätietoja saa työ-
terveyshuollosta ja Kuntoutussäätiöstä.

Yhteyshenkilöt

SAK: asiantuntijalääkäri Kari Haring, 040 718 2624, kari.haring@sak.fi tai
Kuntoutussäätiö: kuntoutusjohtaja Marjukka Aaltonen, 040-837 4781,
marjukka.aaltonen@kuntoutussaatio.fi

!Vuonna 1925 Sorta-
valassa perustettu Sortava-
lan Sähkö Oy on nykyisin
Pohjois-Suomessa toimiva
merkittävä sähköalan am-
mattilainen. Toimipisteet
sijaitsevat Oulussa, Rova-
niemellä ja Torniossa.

Yhtiö työllistää lähes sata
henkilöä. Sen liikevaihto
oli noin 12 miljoonaa eu-
roa vuonna 2008. Yhtiö on
nykyään talotekniikan ke-
hittämiseen ja hallinnoin-
tiin erikoistuneen emoyh-
tiö EMC-groupin jäsen.

Konsernin toiminta pe-
rustuu talotekniikan ydin-
palvelujen tarjontaan ja
kehittämiseen. Konserniin

kuuluvat yritykset tarjoa-
vat omien erikoisalueitten-
sa – LVIS- ja putkistosanee-
rausurakoinnin – lisäksi
talotekniikan kokonaisrat-
kaisuja uudis- ja korjausra-
kentamisen alueella.

Konsernin liikevaihto oli
57,1 miljoonaa euroa 2008
ja se työllisti 353 hen-
keä. EMC Groupin omis-
tavat Pohjola Capital Part-
ners Oy:n hallinnoimat
rahastot sekä tytäryritysten
ja konsernin avainhenki-
löt. "

Perheyhtiöstä
EMC-groupiin

Sähköasentaja Matti Lotvonen oli tyytyväinen työmaahansa.

Kärkimies
monessa mukana
Laajalla työmaalla sukkuloi-
va kärkimies Antti Tihinen

ei juurikaan itse ehdi varsi-
naisiin asennustöihin. Päivät
kuluvat töiden jakamisessa,
opastamisessa ja sovittami-

sessa, jotta sähköasentajat
olisivat oikeaan aikaan oi-
keassa paikassa. Myös tasoit-
tajien, maalarien, siivoojien,
putki- ja ilmastointiasen-
tajien on päästävä ajallaan
tekemään työnsä, joten töi-
den yhteensovittamisessa on
haastetta kerrakseen.

- Erilaisia neuvotteuja ja
palaverejä riittää joka päi-
välle. Ja puhelin soi lähes
lakkaamatta, Antti Tihinen
toteaa.

Työssään yli 20 vuotta
viihtynyt nelikymppinen
Tihinen on aktiivisesti mu-
kana myös ammattiyhdis-
tystoiminnassa. Ensimmäistä
kauttaan luottamusmiehenä
toimiva Tihinen on myös
ammattiosastonsa varapu-
heenjohtaja.

- Luottavaisin mielin tässä
odotetaan uutta työehtoso-
pimusta. Liitto on tähänkin
asti hoitanut meille hyvät
sopimukset, joten eiköhän
nytkin sellainen saada, arve-
lee Tihinen.

Hän on ollut erityisen tyy-
tyväinen liiton järjestämiin
urakkalaskentakursseihin ja
Ylläs Saagan jäsenhintaisiin
lomiin.

- Hinta-laatusuhde on Yl-
läksellä hyvin kohdallaan,
Tihinen sanoo."
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!Suomen Elintarvike-
työläisten Liitto SEL lakkoili
kolme päivää 12 elintarvi-
kealan tuotantoyksikössä.
Lakko alkoi 7.4. klo 00:00 ja
päättyi 9.4. klo 24.00. Työ-
taistelussa oli mukana 4 500
elintarviketyöntekijää, ja
lakko koski myös alalla työs-
kenteleviä sähköliittolaisia.

SEL:n liittovaltuusto kat-
soi, ettei se voi hyväksyä val-
takunnansovittelijan sovin-
toesitystä, joka sisälsi työn-
antajaliitto ETL:n esittämän
työaikamallin pääperiaat-
teet. Esitys olisi toteutues-
saan mahdollistanut 10-tun-
tiset työpäivät ja 6-päiväiset
työviikot ilman ylityökorva-
uksia. Käytössä olisivat myös
kaikki viikonpäivät. Esitys ei
sisältänyt parannuksia elin-
tarviketyöntekijöiden työs-
kentelyolosuhteisiin, eikä se
olisi toteutuessaan lisännyt
heidän työssä jaksamistaan.
Sovintoesitys ei kokonaisuu-
tena ollut liittovaltuuston
hyväksyttävissä.

Ensi vaiheessa lakko kos-
ki seuraavia elintarvikealan
yrityksiä: Fazer Leipomot

Oy, Lahti ja Vantaa, Vaasan
Oy, Tampereen, Vantaan ja
Kuusankosken leipomot sekä
Joutsenon tehdas, Atria Suo-
mi Oy, Nurmo (ei broileri-
teurastamo), HK Ruokatalo
Oyj, Vantaa ja Forssa, Liha-
Saarioinen Oy, Valkeakoski
(myös leipomo), Saarioisten
Keskuslähettämö Oy, Val-
keakoski ja Ruoka-Saarioi-
nen Oy, Sahalahti (ei broile-
riteurastamo).

SEL on jättänyt ilmoituk-
sen myös uudesta työtaistelu-
uhasta, jota koskee kaikkia
liiton sopimusaloja. Lakko al-
kaa keskiviikkona 21.4.2010
kello 00.00 ja päättyy perjan-
taina 23.4.2010 kello 24.00,
jollei alalle ole sitä ennen
syntynyt uutta työehtosopi-
musta.

Uusi työtaistelu koskisi
toteutuessaan kaikkiaan 57
tuotantoyksikköä ja siihen
osallistuisivat kaikki elintar-
viketeollisuuden sopimus-
alat, kaikkiaan noin 9 300
elintarvikealan työntekijää,
joista noin 80 kuuluu Sähkö-
liittoon.#

!40 sähköasentajaa mars-
si ulos STX:n Turun telakal-
ta 8.4. Perjantaiaamuun 9.4.
saakka kestäneen työnsei-
sauksen taustalla olivat eri-
mielisyydet komennustyös-
tä.

Turun telakan sähköalan

pääluottamusmies Kari Vin-
nari sanoi YLEn haastatte-
lussa, että sähköasentajia on
yritetty saada Turusta töihin
Rauman telakalle. Vinnarin
mukaan kyseessä olisi ko-
mennustyö, josta tulisi mak-
saa muun muassa päivärahat.

- Meiltä loppuvat työt ensi
syksynä, kun laiva lähtee.
Mahdollisesti jotkut siirty-
vät Rauman telakalle. Nämä
työehdot eivät miellytä mei-
tä, sillä ne eivät täytä työeh-
tosopimusta, Vinnari sanoi
YLElle.

Kari Vinnarin mukaan ko-
mennussopimuksesta ei ole
käyty minkäänlaisia neuvot-
teluja ja työnantaja yrittää
nyt hyötyä syksyllä odotta-
vasta vaikeasta työtilantees-
ta.#

!Sähköliiton paperi- ja
puumassateollisuuden TES-
neuvottelukunta saavutti
30.3. alaa koskevan neuvot-
telutuloksen, jonka Sähkö-
liiton hallitus hyväksyi 8.4.
pitämässään kokouksessa uu-
deksi työehtosopimukseksi.
Sopimus on kaksivuoti-
nen ja voimassa 1.4.2010
- 31.3.2012. Ensimmäisen
vuoden palkankorotukseksi
on sovittu 0,5 prosenttia.

Toisen vuoden korotukset
neuvotellaan erikseen. Mi-

käli ratkaisuun ei päästä, voi
kumpi tahansa osapuoli irti-
sanoa koko työehtosopimuk-
sen päättymään 1.4.2011.
Sopimukseen sisältyy usei-
den alan kehittämiseen täh-
täävien työryhmien perusta-
minen. Työryhmien toimin-
ta on aikataulutettu tapah-
tuvaksi vielä tämän vuoden
sisällä.

Neuvottelutulos pitää si-
sällään muun muassa oh-
jeita muutosturvaan ja sai-
rauspoissaolomääräyksiin,

työaikapankkiasioita, pai-
kallisia palkkausjärjestelmiä
sekä määräyksiä korvaavasta
työstä.

Sähköliitto, Metsäteolli-
suus ry ja Paperiliitto järjes-
tävät yhdessä kolme luotta-
musmiehille ja työnantajien
edustajille tarkoitettua tie-
dotustilaisuutta työehtoso-
pimusmuutoksista. Ensim-
mäinen on Kuusankoskella
22.4., toinen Tampereella
26.4. ja kolmas Oulussa 27.4.

Tekstiilin, kemian
ja kumin TES
Sähköliiton hallitus hy-
väksyi kokouksessaan jo
24.3.2010 kaksi neuvottelu-
tulosta uusiksi työehtosopi-
muksiksi. Tekstiiliteollisuu-
den sähkömiehiä koskeva
uusi työehtosopimus on voi-
massa 5.3.2010 - 31.1.2013.
Kemian- ja kumiteollisuuden
alaa koskeva työehtosopimus
on puolestaan voimassa 4.3. -
31.3.2013. #

Paperi- ja puumassateollisuuteen

uusi työehtosopimus
Sähkömiehet
mukana
SEL:in lakossa

Turun telakalla
sähköasentajien ulosmarssi

P A A V O H O L I

!Sähköasennusalan
TES-neuvotteluja on nyt
käyty reilun kuukauden ver-
ran Sähköliiton ja STTA:n
välillä, mutta ilman näkyviä
tuloksia. Etukäteen olikin
odotettavissa, että STTA:n
jäsenyrityksilleen tekemä
lupaus aivan uudesta työ-
ehtosopimuksesta vappuun
mennessä perustui toiveajat-
telulle.

Täysin uuden TES:n neu-
vottelu ei ole helppoa, var-
sinkin kun toisena osapuo-
lena on vain pari kuukautta
vanha järjestö. Kyse olikin
ilmeisesti markkinointiki-
kasta, jolla yritykset saatiin
siirtymään TIKLIstä nopeas-
ti STTA:n jäseniksi.

Vappuun ja sen myötä
vanhan sopimuksen voi-
massaolon raukeamiseen on
nyt aikaa enää pari viikkoa.
Lähestyvä takaraja toivotta-
vasti lisää STTA:n realismia
siitä mikä neuvotteluissa on
mahdollista ja mikä ei.

Sellaisia äänenpainoja voi
lukea myös STUL:n toimi-
tusjohtaja Olli-Pekka Kyllö-
sen pääkirjoituksesta uudessa
Sähköala-lehdessä. Kyllönen
kirjoittaa, että myös työan-
tajapuolen TES-tavoitteiden
joukossa on tällä kertaa epä-
realistisia ja ”…jopa markki-
noiden ja yritysten toimin-
nan kannalta haitallisia hai-
hatteluja.”

Kyllösen teksti on suoraa,
mutta rehellistä, sillä neu-
vottelupöydän ulkopuolelta
katse monesti näkee kau-
emmas kuin pöydässä istu-
en. STTA:n jäsenyritysten
toimitusjohtajat voisivatkin
opastaa neuvottelijoita ja
kertoa, millaisia muutoksia
heidän omat sähköasenta-
jansa voisivat työehtosopi-
mukseen hyväksyä.

Sähköliitto on koko ajan
lähtenyt liikkeelle siitä, että
uuden sopimuksen pohjana
tulee olemaan nykyinen työ-
ehtosopimus. Jos halutaan
tehdä kannesta kanteen ai-
van uusi TES, on sen tekemi-
seen varattava paljon aikaa.

Yksi mahdollisuus olisi ottaa
nykyinen sopimus käyttöön
– ehkä pienin muutoksin –
vaikkapa yhdeksi vuodeksi

STTA:n kanssa. Se rauhoit-
taisi tilannetta ja antaisi jär-
kevällä tavalla aikaa jatko-
neuvotteluille.#

"Kommentti
Lisää realismia neuvottelupöytään

P A A V O H O L I

!Sähköliiton neuvotte-
lukumppanina talotekniik-
ka-alalla toimii tuore työn-
antajajärjestö Sähkötekniset
työnantajat STTA ry. Yhdis-
tyksen uudet säännöt rekis-
teröitiin vasta 21.1.2010,
mutta jo 2.3. STTA:n jä-
senenä oli 135 yritystä, joi-
den palveluksessa oli 4 200
sähköasentajaa. Se on lähes
puolet alan työvoimasta eli
siitä vähimmäismäärästä,
joka vaaditaan alan työeh-
tosopimuksen yleissitovuu-
den takaamiseen.

STTA on syntynyt halusta
yhdistää varsin hajanaisesti
toimivaa sähköasennusalan
työnantajakenttää. Osa yri-
tyksistä on ollut tähän asti
jäsenenä TES-neuvottelut
hoitaneessa työnantajaliitto
TIKLI ry:ssä, osa urakoitsi-
jaliitto STUL:ssa, osa mo-
lemmissa ja jotkut yritykset
eivät missään järjestössä.

STTA:n ainoana varsi-
naisena työntekijänä toimii
tällä hetkellä toimitusjohta-
ja Esa Larsén, joka on tähän
asti työskennellyt STUL:n
laki- ja työmarkkina-asioi-
den johtajana.

STTA:n 13 hengen hal-
lituksen puheenjohtajana
toimii Kimmo Liukkonen
(YIT Kiinteistötekniikka)
ja varapuheenjohtajina Rei-
jo Knuutila (LSK Electrics
Oy) ja Juha Lounatvuori
(Pohjois-Suomen Sähkö
Oy). Jäseninä toimivat Jus-
si Kuusela (Amplit Oy),
Merja Hokkanen (Are Oy),
Marcus Karsten (Tekmanni
Oy), Juha Hietarinta (LST
Group Oy), Veli-Markku
Nieminen (PEKO konser-
ni), Harri Tähtinen (EMC
Group konserni), Kaj Van-
ninen (Sähköarina Helsinki
Oy), Hannu Tapio (Sähkö-
tapio Oy), Juhani Koskinen
(Sähkö- ja Konepalvelu Kos-
kinen Oy) ja Mauri Huomo
(Sähkö-Aunola Oy).#

Miten STTA toimii?
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P U H E E N J O H T A J A N P A L S T A

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

4Suurimmassa osas-
sa Suomea pääsiäisen aika
taittoi talven niskan, alkoi
selkeästi kevät. Lumivaippa
häipyi yhdessä humaukses-
sa. Sähköliiton eri sopimus-
alojen tes-neuvottelutahti
on tosin ollut niin tiivis,
ettei tässä sydäntalven rien-
noista juuri ole nauttimaan
päästy.

< < <

Viimeksi liiton hallitus
hyväksyi paperi- ja puu-
massateollisuuden neuvot-
telutuloksen uudeksi alan
työehtosopimukseksi. Neu-
vottelutulos on saatu myös
lasikeraamisen teollisuu-
den sähkömiehille. Hallitus
vahvistaa neuvottelutulok-
sen seuraavassa kokoukses-
saan huhtikuun loppupuo-
lella.

Elintarviketeollisuudes-
sa myös sähkömiehiä kos-
kevissa neuvotteluissa on
jouduttu umpikujaan. Sopi-

musalajäsenemme ovat ol-
leet jo kolmen vuorokauden
mittaisessa työtaistelussa
Suomen Elintarviketyöläis-
ten Liiton (SEL) jäsenten
kanssa, ja uudesta työnsei-
sauksesta on asetettu lisä-
uhka, ellei sovittelu tuota
sitä ennen tulosta. Kysymys
on työaikojen sijoittelusta,
työpäivien ja viikkojen pi-
tuudesta sekä maksettavista
korvauksista.

< < <

Raha-automaattiyhdistys
RAY ja Sähköliitto jat-
kavat neuvotteluja, jotka
ovat pitkään polkeneet lä-
hes paikallaan. Neuvotte-
luja vaikeuttavat useiden
sopimusosapuolten erilai-
set tavoitteet. Kysymys ei
ole pelkästään sähköisissä
huoltotehtävissä toimivista
jäsenistämme, vaan muka-
na ovat PAM ja Ammatti-
liitto Suora.

< < <

Talotekniikan sähköasen-
nustoimialan työehtoso-
pimusneuvottelut uuden
työnantajajärjestön Säh-
kötekniset työnantajat
(STTA) kanssa on käymäs-
sä entistä haasteellisem-
maksi. Vanhan sopimuksen
voimassaolo päättyy jo ku-
luvan huhtikuun lopussa.

< < <

Kenen etu on päästää ala
sopimuksettomaan tilaan?
Neuvottelukunnat tekevät
töitä ahkerasti, mutta nä-
kemyserot ovat mittavat.
Vielä voimassaolevan työ-
ehtosopimuksen määräyk-
set tuntuvat suurelta osal-
ta olevan myrkkyä uudelle
työnantajajärjestölle, joten
keskustelua käydään jopa
ideologisella tasolla, ja se
vie aikaa.

Ellei uudessa työnantaja-
järjestössä ja sen neuvotte-
lukunnassa tapahdu merkit-
täviä myönnytyksiä, joilla
voidaan hyväksyä vanhaa
voimassaolevan työehtoso-

pimuksen tekstiä myös uu-
den sopimuksen osaksi, niin
sopimusalan johtokunta
joutuu jatkossa arvioimaan
erilaisia vaihtoehtoisia toi-
mia. Talotekniikan sopi-
musalajohtokunta kokoon-
tui viimeksi 15.4.2010.

< < <

Sähköliiton neuvottelemis-
ta työehtosopimuksista kat-
tavuudeltaan laajin on tällä
hetkellä järjestöjen yhdessä
aikaansaama, lähes 9 000
työntekijää koskeva Sähkö-
alan TES: Energia - ICT ja
Verkosto. Sopimuksen sisäl-
löstä osapuolet ovat järjes-
täneet tiedotustilaisuuksia
omille jäsenilleen.

Sähköliiton järjestämä
tiedotustilaisuus pidettiin
viime viikolla Tampereella.
Itse en päässyt tilaisuuteen
kuulemaan keskustelua,
sillä samaan aikaan talossa
tarkastettiin liiton viime
vuoden tilinpäätöstä. Tilai-
suuden päätyttyä tiedustelin
sektoripäällikkö Sauli Vän-

tiltä, mikä oli jäsenistön pa-
laute. Hän vastasi:” Ei juuri
kritisoitu, mutta ei nyt ke-
huttukaan”.

Minusta palaute osoittaa
neuvottelukunnan onnistu-
neen tehtävässään.

< < <

Kun tiedämme taloteknii-
kan sopimusalan neuvot-
telutilanteen, jää pohditta-
vaksi, voisiko tämän Sähkö-
alan TES:in ja alkuperäisen
ruskean kirjan työehdoista
olla löydettävissä myös ta-
lotekniikan sopimuksen
perustyöehdot. Niihin lii-
tettäisiin alan erityiskysy-
mykset, urakkamääräykset
ja hinnoittelu liitteenä.

Olisiko tällaiselle koko-
naisuudelle mahdollista saa-
da yleissitovuus? Korvaisiko
tällainen rakenne paljon
parjatun HKP- sopimuksen,
”ruskea kakkosen”. Saattaisi
olla laajemmin pohdittava
asia, joskin kiireellinen!

Aurinkoista kevättä ja
taistelumieltä! <

Työehtosopimukset eivät synny tuskattomasti

Nopeuta työtäsi uusilla
paikallavalutuotteilla

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

ABB laajentaa paikallavalutuotevalikoimaansa. Korkeiden rasioiden nysät on mitoitettu niin,
että putkitus tulee raudoituksen yläpuolelle, mikä nopeuttaa ja helpottaa asennusta työ-
mailla. Valikoimassa on korkea jakorasia AU8.73 sekä korotettu kojerasia AU5.32. Sen
lisäksi valikoimiin kuuluu kattava valikoima putkikäyriä sekä pääte- ja läpivientiholkkeja.
Valmiiksi taivutetut putkikäyrät ovat joko 45° tai 90° -kulmalla, mikä mahdollistaa entistä
nopeamman asennuksen työmaalla. Läpivientiholkkeja (16-50 mm) ja pääteholkkeja
(16-32 mm) on myös laaja valikoima.
www.abb.fi/asennustuotteet
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!Taloustilanne, asun-
tolainat ja perheenlisäys
ovat tyypillisiä tilanteita,
jolloin työntekijä miettii
kuinka perhe selviää, jos hä-
nelle sattuu jotakin. Aika
moni päätyy ottamaan hen-
kivakuutuksen, mutta ei tie-
dä olevansa vakuutettu myös
työsuhteensa perusteella.

Työntekijöiden perheen
ja lasten toimeentuloa kuo-
lemantapauksessa turvaa
osaltaan työntekijöiden ryh-
mähenkivakuutus. Tämä

vakuutus on voimassa niin
työ- kuin vapaa-aikanakin.

Vakuutus perustuu työeh-
tosopimusten työnantajan
vakuuttamisvelvollisuuteen
ja se on voimassa lähes kai-
killa aloilla. Asiasta sovit-
tiin työmarkkinajärjestöjen
kesken 1970-luvulla – turva
menee siis ammattiliittojen
pitkään ansioluetteloon työ-
elämän turvallisuuden pa-
rantamiseksi.

Vakuutusehdot ja
korvaussummat
Vakuutuksesta maksetaan
korvaus työntekijän kuol-
lessa ja korvauksen saavat
työntekijän omaiset. Kor-
vaus maksetaan lähtökoh-
taisesti kuolinsyystä riippu-
matta ja riippumatta siitä,
tapahtuiko kuolema työ- vai
vapaa-ajalla. Vakuutus ei
lopu heti työsuhteen päätyt-
tyä vaan sitä sovelletaan 3
vuotta takautuvasti.

Korvaukseen ovat pää-

sääntöisesti oikeutetut työn-
tekijän aviopuoliso, avopuo-
liso (jos heillä on ollut yh-
teinen lapsi), rekisteröidyn
parisuhteen osapuoli sekä
alle 18-vuotiaat lapset ja
18–21-vuotiaat päätoimises-
ti opiskelevat lapset.

Korvaussummat sovitaan
työmarkkinajärjestöjen kes-
ken joka vuosi. Vuonna
2010 perussumma vaihtelee
työntekijän kuolinhetken
iän mukaan 4 260 euros-
ta 15 380 euroon. Summa

on korkeimmillaan alle 49
ikävuoteen saakka ja pie-
nenee asteittain 60 ikävuo-
teen saakka. Lapsikorotus
on 6 920 euroa ja tapatur-
makorvaus on 50 prosenttia
perussumman ja lapsikoro-
tuksen yhteismäärästä.

Tarkemmat tiedot ehdois-
ta löydät nettisivuilta www.
trhv.fi

Korvauksen
hakeminen
Useilla työpaikoilla ollaan

tietoisia vakuutuksesta ja
omaisille ohjeistetaan hake-
mus. Edunsaaja saa asian itse
käyntiin toimittamalla ha-
kulomakkeen Työntekijäin
ryhmähenkivakuutuspoo-
liin. Hakulomakkeita saa
muun muassa vakuutusyh-
tiöistä. Ryhmähenkivakuu-
tuspoolin internetsivuilta
löytyy hakuohjeita ja mah-
dollisuus täyttää lomake in-
ternetsivuilla www.trhv.fi"

Henkivakuutus työsuhteen perusteella

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

!Tony Montana orkes-
tereineen tahdittaa Sähkö-
liiton elokuisia VOLTTI-
päiviä. Nuorekasta tanssi-
musiikkia ja reipasta rokkia
soittava bändi viihdyttää
sähköliittolaisia lauantain
iltatapahtumassa 28.8. Hy-
vinkään Sveitsissä.

Tanssin ja hyvän ruuan
lisäksi sähköliittolaisille
perheineen on VOLTTI-
viikonloppuna tarjolla mu-
kavaa tekemistä laidasta
laitaan, Villen Viidakosta
Rautatiemuseoon, har-

rasteajoneuvotapaamises-
ta valokuvauskilpailuun
ja kuntotesteistä frisbeen
tarkkuusheittoon.

- On järjestetty edellytyk-
set nuorekkaalle perhekes-
keiselle tapahtumalle, sa-
noo järjestelytoimikuntaa
vetävä Ari Kähkönen ja
toivoo, että nuoret sähkö-
liittolaiset perheineen löy-
täisivät VOLTTI-päiville.

Sökömestaruus
taas jaossa
Perinteisestä kesäpäivämei-
ningistä on säilytetty oike-
astaaan vain lauantain ilta-
tapahtuma ja sökökilpailu,
jossa mitataan pokerinaa-

mojen paremmuutta.
Harrasteajoneuvotapaa-

miseen voivat osallistua
kaikenlaiset kulkupelit
vaarin potkukelkasta höy-
ryveturiin. Edellytyksenä
on vain, että kekseliäät ajo-
neuvot pitää ajaa paikalle.

“Hyvää Oloa
Liikkeellä”
Ikuistamalla VOLTTI-päi-
vien aikana tapahtumia,
tilanteita tai luontoa voi
osallistua valokuvauskil-
pailuun. Otokset voi jättää
päivien aikana info-pistee-
seen.

Viikonlopun leikkimie-
listen kilpailujen ja toi-

mintapajojen lisäksi säh-
köliittolaisille järjestetään
ajankohtainen teemasemi-
naari, johon osallistuville
tarjotaan ilmainen lounas.

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

Kivaa kaikille
kohtuuhintaan
Tapahtumaan osallistuvat
maksavat itse majoituk-
sensa tai ammattiosasto
voi tukea osallistumista
harkitsemallaan summalla.
Alueella on tilaa myös ka-
ravaanareille.

Rantasipi Sveitsin sijain-
ti luonnonpuiston laidassa
tarjoaa hyvät mahdollisuu-
det liikunnalliseen viikon-
loppuun. Aivan hotellin
vieressä on kylpylätasoinen
uimahalli, joka on sähkö-
liittolaisten käytössä"

Voltti-päivien vetonaulaksi

Tony
Montana

T O N Y M O N T A N A B Ä N D E I N E E N

R Y T M I T T Ä Ä V O L T T I - I L T AT A P A H T U M A A .

Villen Viidakko kutsuu nuoria
perheitä seikkailemaan Hyvin-
käälle.

Alustava aikataulu
Lauantai 28.8.2010

klo 9.00 INFO-TISKI AVAUTUU Rantasipi Sveitsi
– 18.00 Harrasteajoneuvotapaaminen Hotellin etupiha

klo 11.00 PANEELIKESKUSTELU Auditorio
– 12.30

klo 12.00 SÖKÖ-KISA Neuvottelutila

klo 13.00 ULKOILMATAPAHTUMA Rantasipin lähialue
– 16.00 Perheen kesken – Luontopolku Sveitsin puisto

• LaCrosse – koppipeli
• Polkupyörän hitausajo
• Puhalllusputkiammunta
• Etäisyyksien arviointia
• Frsibeen tarkkuusheitto
• Turbokeihäs
Lapsille
• Lasten tasapaino- ja taitorata

- tasapaino ja koordinaatio kuntoon
• Lasten oma kompanurkka

- hauskoja ratkaisutehtäviä
• Lasten jousiammuntakoulu
• Poniratsastusta
Vireystori
• Rasvaprosentin mittaus
• Tasapaino ja liikkuvuustesti
• Niskahartiajumppa ja itsehoitovinkit

klo 10.30 Uimahalli on avoinna 100 m hotellista
- 18.00 MUISTA JÄSENKORTTI

Valokuvauskilpailu on käynnissä koko Voltti-päivien ajan

klo 19.00 ILTAJUHLA Ravintolasali
- 1.30

Sunnuntai 29.8.2010

klo 9.45 Linja-auto kuljetus lähtee Hotellin etupiha

Rautatiemuseolle ja Villen viidakkoon

klo 10.00 RAUTATIEMUSEO Hyvinkäänkatu 9
VILLEN VIIDAKKO Muottikatu 5

klo 12.00 Paluukuljetus Villen viidakosta ja
Rautatiemuseolta
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Kun saneeraat tai rakennat uutta ja laitat
kerrostalon teleasennukset ja ryhmäkeskukset
uusien yleiskaapelointi- ja vikavirtamääräyksi-
enmukaisiksi, niin johtopäätös on selvä:
Ensto – selkeä, järkevä ja nopeasti asennettava
keskus- ja telekoteloratkaisu. Asentajalle
helpoksi räätälöidyt ominaisuudet ja on vielä
tyylikäs ja tilavakin.

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

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

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

Telekotelot
Sähkönro Tuotekoodi
3309025 EHT400-IT
3309026 EHT550-IT

Helpoin johtopäätöson
myöskannattavin.

Ryhmäkeskukset
Sähkönro Tuotekoodi
3303116 EHSV145.09PS
3303117 EHSV145.12PS

TILAUKSET www.sahkoinfo.fi/kirjat tilaukset@sahkoinfo.fi p. 09 5476 1111.

Asentajakirjasarjan oppaat on tarkoitettu käytännön
tietolähteeksi sähkö- ja teleasennusten tekemiseen.

Oppaat sisältävät sähkö- ja teleasennuksia koskevia vaatimuksia sekä ohjeita käytännön
sähköasennustyöhön. Vaatimuksia on havainnollistettu erityisesti kuvien, piirustusten ja
taulukoiden avulla. Oppaiden sisällössä on otettu huomioon voimassa olevat standardit.
Oppaat ovat pienikokoisia, ja kulkevat helposti mukana myös työmaille.
Oppaat soveltuvat hyvin myös opetuskäyttöön.

sisältää sähkölaitteistojen maadoituksia koskevat vaatimukset
sekä ohjeita käytännön sähköasennustyöhön. Koko 130 x 170. 118 s. 2008.
Hinta 28, 00 e + alv 8 %.

-opas tarjoaa selkeän ja loogisen ohjeistuksen onnistunee-
seen parikaapelointiurakkaan. Koko: 130 x 170. 164 s. 2009.
Hinta 28, 00 e+alv 8%.

-oppaassa käydään läpi
yksityiskohtaisesti optisen kaapeloinnin asentaminen kiinteistöihin hyvien asennustapojen,
voimassa olevienmääräyksien ja standardienmukaisesti. Koko: 130 x 170. 80 s. 2009.
Hinta 28, 00 e+alv 8%.

Jäsenalennus on 25% ja se koskee STUL:n ja sen jäsenjärjestöjen jäseniä ja tiedotussopimuksen tehneitä
oppilaitoksia. Toimituskulut 8,90 e / lähetys+alv.

SÄHKÖASENNUSOPAS perustuu Sähköasennukset-kirjasarjaan. Oppaaseen
on otettu mukaan kirjojen keskeisimmät asiat erityisesti käytännön sähköasennustöiden kan-
nalta. Opas sisältää kaikkiaan 29 lukua ja sisältää siten tietoa hyvin laajasti sähköasennusten eri
osa-alueiden toteutuksista. Koko:A5. 294 s. 2010.Hinta 38, 00 e+alv 8%.

MAADOITUSOPAS

PARIKAAPELOINNIT

OPTISET KAAPELOINNIT KIINTEISTÖSSÄ

Kätevä taskukoko

38,–
+ alv. 8 %

/ kirja
+ alv 8 %

28,–
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T E K S T I R I I T T A K A L L I O

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

J A E M M I K A L L I O

! Monesti tulee mie-
leen, onko ammatinvalinta
onnistunut. Näitä töitä ei
koskaan voi tehdä miellyt-
tävässä asennossa eikä usein-
kaan hyvän sään aikana.
Pitää olla kova jätkä, joka
tekee tällaisia hommia elä-
keikään sakka, 52-vuotias
verkostoasentaja Matti Vuo-
rela hymähtää, tarpoo maa-
liskuisen lumihangen poikki
pylväskengissään ja kapuaa
töihin 13-metriseen sähkö-
pylvääseen Ähtärin Isohaa-
pajärven maisemissa.

20 kilovoltin linjan uusi-

mistöissä ahertava kärkimies
Vuorela löytää kuitenkin ti-
lanteesta monta positiivis-
ta seikkaa: Aurinko paistaa
jo keväisesti, pakkasta on
vain pari astetta, työpäivä
on päättymässä ja kotiin
Töysän Tuuriin on vain pa-
rinkymmenen kilometrin
matka, työstettävä pylväs ei
ole käsitelty kreosootilla ja
työparina on aina hyväntuu-
linen ammattitoveri Jukka
Sahi. Apuna on myös har-
joittelijapoika Tommi Mä-
kinen ja nostokorilla varus-
tettu iso traktori.

- Nostokori helpottaa mie-
hen työtä olennaisesti, mut-
ta valitettavasti laitteisiin
tulee usein vikoja, niin kuin
nytkin. Radio-ohjaus lakkasi
pelaamasta, Vuorela harmit-
telee.

Linjat tien varteen
Työn alla oleva korkeajän-
nitelinjan uusiminen liit-
tyy miesten työnantajan,

Koillis-Satakunnan Sähkön
hankkeeseen, jonka tavoit-
teena on siirtää sähkölinjat
metsistä teiden varsille.

- Linjojen uusimisen ansi-
osta sähkönsiirron toimin-

tavarmuus paranee. Viat
vähenevät ja korjausajat
lyhenevät, kun myrskytu-
hot vähenevät eikä asenta-
jien tarvitse tarpoa metsissä
vaan lähelle pääsee nopeasti

autolla. Tämä on hyödyk-
si sekä meille työntekijöille
että sähkölaitokselle, joka
ei joudu korvausvastuuseen
pitkien sähkökatkosten ta-
kia, Matti Vuorela selittää.

Kreosoottipylväistä
päästy miltei eroon
Työhuonekuntansa Koillis-
Satakunnan Sähkön työ-
suojeluvaltuutettuna ja pää-
luottamusmiehenä Vuorela

Matti Vuorela tekee yhtä maailman raskainta työtä

”Ei koskaan
hyvää asentoa”

– Tämä on hikistä hommaa, jossa saa varoa
kylmettymistä. Työ on miltei aina nostamista,
kääntämistä ja vääntämistä, pohtii itsekin sel-
kävaivoista kärsivä Matti Vuorela, joka yhdes-
sä Jukka Sahin kanssa yrittää saada traktorin
nostokoria kuljetusasentoon.

Tiealueella hämärällä liikuttaessa
heijastava vaate lisää turvalli-
suutta, vakuuttavat Matti
Vuorela ja Jukka Sahi.
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arvostaa myös työnantajansa
luopumista asentajien terve-
ydelle vaarallisten kreosoot-
tipylväiden käytöstä.

- Kreosootilla kyllästetyt
pylväät ovat tutkitusti myr-
kyllisiä ja sotkevia. Työnan-
tajan kanssa päästiin sopi-
mukseen niistä luopumiseksi.
Niitä käytetään enää vain 45
kv:n linjan saneerauksissa.
Kaikissa muissa kohteissa
meillä ovat käytössä kupari-

kyllästeiset pylväät.
Myös kaukoluettavien mit-

tarien asentaminen saa Vuo-
relalta pisteitä.

- Erityisesti harvaan asutul-
la seudulla kaukoluentamit-
tareissa on järkeä. Meidän
22 asentajasta kaksi kaveria
asentaa alueelle kaukoluen-
tamittareita koko ajan, Vuo-
rela kertoo tyytyväisenä, kun
alalla ja alueella riittää töitä.
Ähtärin ja Töysän lisäksi

sähköyhtiön alueeseen kuu-
luvat Alavus, Virrat ja Keu-
ruusta Pihlajaveden alue.

Näköalapaikalla
alan neuvottelu-
kunnassa
Matti Vuorela on yrityskoh-
taisten luottamustoimiensa
lisäksi mukana ammattiosas-
tonsa 070 hallituksessa sekä
Sähköliiton edustajistossa ja
energia-alan johto- ja neu-
vottelukunnissa.

- Uudesta työehtosopimuk-
sesta ei ole pahaa sanottavaa.
Ja tärkeintähän tällä kierrok-
sella oli saada kaksi sopimus-
alaa yhteisten työehtojen
piiriin. Se tarkoittaa lisää
voimaa seuraaviin neuvotte-
luihin. Nythän palkankoro-
tukset jäivät pieniksi, mutta
monia tekstipuolen asioita
saatiin kohennettua. Esimer-
kiksi paikalliselle sopimiselle
saatiin raamit ja varaluotta-
musmiesten asemaa paran-
nettua. Myös varsinaisen
työpaikan käsitettä selkiytet-
tiin ja varallaolokorvauksista
sovittiin, Vuorela listaa. <

Isomusta etsiessä
4 Raskaalla työllä pi-
tää olla jotain vastapainoa,
selittää Matti Vuorela eri-
koista harrastustaan.

Hän nimittäin on miltei
puoliammattimainen kul-
lankaivaja 80-luvulta alka-
en.

- Tai maankaivuuta se
enimmäkseen on, Vuorela
selventää ja paljastaa, että
hänen ja kaveriporukan
nykyinen valtaus sijaitsee
Inarin Tolosjoella ”Kuttu-
ran tien varressa”.

Vuosikymmenten maan-
kaivuu on ollut sen verran
kannattavaa, että porukka
palaa vuodesta toiseen La-
pin perukoille.

- Kyllä kultaa löytyykin,
mutta ison työn takana
se on. Kulta maksaa täl-
lä hetkellä noin 25 euroa

gramma, mutta onneksi ko-
runtekijät maksavat enem-
män Lapin kullasta, joka
on puhtainta kultaa, mitä
maailmasta löytyy, Vuorela
opastaa ja esittelee pieneen
koeputkeen säilöttyjä kal-
lisarvoisia hippuja.
Hän myöntää, että vielä
vaskooliin ei ole sattunut
sitä ”isomusta”, jota kaik-
ki Lapin harrastajakullan-
kaivajaa etsivät. Eräelä-
mään mieltynyt Vuorela
kuuluu lapiokaivajiin, ja
taidot ovat sen verran ke-
hittyneet vuosien varrella,
että Lapin kullankaivajien
liiton järjestämissä kisoissa
on tullut menestystäkin.

Vuorela muistuttaa, että
kullankaivuuharrastuskin
maksaa. Matkojen, majoi-
tuksen, vaskoolin ja lapi-

on lisäksi on hoidettava
valtausmaksu, takuumak-
su (maisemointia varten),
vuosimaksu ja jätemaksu.
Ehkä harrastus on ollut
hintansa väärtiä, sillä kul-
lankaivajalle on nyt val-
mistumassa komea kämppä
Lapin perukoille…<

Kaikki on kultaa, mikä kiiltää.
Vaskoolin pohjalla on näyte
Matti Vuorelan viimekesäisestä
saaliista. Hiput ovat luokkaa
”täi-saivare”. Isomushippu
odottaa vielä löytäjäänsä.

Tommi Mäkinen harjoittelee linjatöitä kymmenen viikon
työssäoppimisjaksolla.

Sähköalojen ammattiliitto ry (Sähköliitto) on 32 000 jäsenen
ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat sähköaloilla ja niihin
läheisesti liittyvissä ammateissa. Liiton neljä pääsektoria
ovat energia-ala, tieto- ja verkostoteknologia-ala,
talotekniikka-ala sekä teollisuus- ja erityisalat. Sähköliiton
keskustoimisto sijaitsee Tampereen ydinkeskustassa.

Haemme palvelukseemme,
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen

Sähköliiton lomapaikkaan Kotkan Kaarniemeen

ALUEVALVOJA/
KIINTEISTÖNHOITAJAA

Työtehtävään kuuluu alueen, rakennusten ja välineiden valvonta,
kunnon yllä- ja puhtaanapito sekä vuokraustoiminnasta huolehtiminen.
Eduksi katsomme mahdollisuuden kehittää alueen palveluja ja lomatoimintaa
esimerkiksi kokous- ja koulutustilaisuuksiin liittyviä palveluja tuottamalla.

Tarjoamme kiinnostavan, itsenäisen ja monipuolisen työn, josta maksetaan
työehtosopimuksen mukainen palkka työsuhde-etuineen.
Tarjoamme tehtävään valittavalle myös mahdollisuuden asua alueella
sijaitsevassa työsuhdeasunnossa.

Vapaamuotoiset hakemukset, joita ei palauteta, pyydämme toimittamaan
Sähköliittoon 30.4.2010 klo 15.30 mennessä osoitteella:

Sähköliitto
liittosihteeri Timo Punkki,
PL 747, 33101 TAMPERE.
Kuoreen merkintä ”Kaarniemi”
timo.punkki@sahkoliitto.fi

Tiedusteluihin vastaavat liittosihteeri Timo Punkki, puh. 050 68 297
ja talouspäällikkö Marketta Toikkonen, puh. 050 68 290.

Viihtyisä Ski in Ski out -rinnehotelli
tarjoaa viihtyisää tunnelmaa, kylpylä-
palveluita ja hauskaa ohjelmaa koko
perheelle. Rinteisiin ja laduille pääset
suoraan hotellilta ja Gondolihissi sekä
kaikki Sport Resort Ylläs -hiihtokeskuksen
palvelut ovat aivan vieressä. Kylpyläosasto
allas- ja hemmottelupalveluineen tarjoaa
rentouttavan lisän päivän ulkoiluille.
Tule virkistymään upeaan
rinnehotelliin tunturin
kupeeseen.

Hinta on jäsenkohtainen. KYSY mYöS HuoneiSToja!

Keväthangille
alk. 147,- /hlö/2 hh/3 vrk
Hintaan sisältyy majoitus hotellihuoneessa,

aamiainen, päivällinen, allasosaston
ja kuntosalin vapaa käyttö.

Ruskan paketti
alk. 343,- /hlö/2 hh/7 vrk
Hintaan sisältyy majoitus hotellihuoneessa,

aamiainen, päivällinen, allasosaston
ja kuntosalin vapaa käyttö sekä talon

viikko-ohjelmat.

Kesäpaketti
alk. 60,- /2 hlöä/2 hh/vrk
Hintaan sisältyy majoitus hotellihuoneessa,

aamiainen, allasosaston ja kuntosalin
vapaa käyttö.

HEI,

SÄHKÖLIITON

JÄSEN!

Hotelli Ylläs Saaga
Iso-Ylläksentie 42, 95980 Ylläsjärvi
puh. (016) 215 8000
hotel@yllassaaga.fi www.yllassaaga.fi

Ylläs kutsuu sinut
hiihtämään ja virkistymään!
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!Viime vuonna ensim-
mäinen suuri ikäluokka,
vuonna 1946 syntyneet,
saavutti vanhuuseläkeiän.
Työeläkkeelle siirtyi Suo-
messa 80 000 ihmistä, joista
yli puolet jäi vanhuuseläk-
keelle. Myös Sähköliitossa
näkyy suurten ikäluokkien
vaikutus, sillä vanhuuseläk-
keelle siirtyi 193 ammatti-
ihmistä. Se on melkein 40
enemmän kuin edellisvuon-
na.

Sähkömiesten työkyvyttö-
myysluvut ovat muuttuneet
hyvään suuntaan verrattuna
koko maan lukuihin. Sähkö-
liitossa työkyvyttömyyseläk-
keelle siirtyi viime vuonna lä-
hes 90 ihmistä, kun heitä oli
edellisvuonna paljon enem-
män, yli 160. Kaiken kaik-
kiaan suomalaisia jäi työky-
vyttömyyseläkkeelle 24 000,
mikä on vain hieman vähem-
män kuin edellisvuonna.

Hartiat ja niska
kovilla
Sähköliiton vastaava työ-
ympäristöasiamies Veijo
Korhonen arvioi, että tuki-
ja liikuntaelinten sairaudet
ovat sähkömiesten työkyyt-
tömyyseläkkeiden suurin
syy.

- Voimakkaat työliikkeet
rikkovat paikkoja. Kädet,
hartiat ja niska joutuvat
koville, kun liikkeitä tois-
tetaan monta kertaa. Esi-
merkiksi putkenvääntö on
raskasta. Lisäksi iän myötä
keho rappeutuu ja silloin
voi yksi liike revähdyttää
jänteet.

Myös koko maassa tuki-
ja liikuntaelinten sairaudet
olivat suurin sairausryhmä,
kun siirryttiin sairauseläk-
keelle. Niiden osuus vuon-
na 2008 oli 34 prosenttia.
Mielenterveyden häiriöiden
osuus puolestaan oli 30 pro-
senttia. Korhonen ei kuiten-
kaan näe, että mielenterveys
olisi sähkömiesten keskuu-

dessa kovin merkittävä syy
jäädä työkyvyttömyyseläk-
keelle.

Viime vuonna Sähkölii-
tosta siirtyi työttömyyseläk-
keelle 61-vuotiaana 126
ihmistä, mikä on saman ver-
ran kuin edellisvuonnakin.
Koko maassa uusia työttö-
myyseläkeläisiä tuli 11 000.

Entistä vähemmän
työikäisiä
Tänä vuonna työikäisten
määrä alkaa Suomessa vä-
hentyä, sillä sotien jälkei-
set suuret ikäluokat tulevat
eläkeikään. Yli 65-vuotiai-
den osuus suomalaisista on
nyt 17 prosenttia, mutta 30
vuoden kuluttua heitä ar-
vioidaan olevan jo 27 pro-
senttia.

Työikäisiä suomalaisia on
tällä hetkellä 66 prosenttia
väestöstä, mutta 30 vuoden
kuluttua heitä on noin 10
prosenttia vähemmän.

65 vuotta täyttäneiden
ihmisten määrä suhteessa

15–64-vuotiaisiin nousee
kaikissa EU-maissa tulevi-
na vuosina. Suomessa nousu
ylittää ensi vuosikymmenen
alussa EU-maiden keskiar-
von. Suomessa syntyvyys on
kuitenkin muita EU-maita
korkeampi ja sen ansiosta
meillä on 2040-luvulla suh-
teellisesti enemmän työikäi-
siä kuin EU-maissa keski-
määrin.

Sijoitukset
tuottavat
Melkein koko historiansa
ajan työeläkejärjestelmä on
ollut enemmän maksujen ke-
rääjä kuin eläkkeiden mak-
sumies. Menot kuitenkin
ylittävät maksut tällä vuosi-
kymmenellä ja pysyvät sitten
maksuja korkeampina tule-
vaisuudessakin. Eläketurva-
keskuksen mukaan menot ja
rahoitus ovat kuitenkin tasa-
painossa, sillä sijoitustuotot
kattavat erotuksen.

Kymmenen viime vuoden
aikana työeläkesijoitusten

vuotuinen reaalituotto on
ollut keskimäärin 5,3 pro-
senttia. Vuoden 2008 yh-
deksän ensimmäistä kuu-
kautta olivat kuitenkin re-
aalituotoltaan 12,5 prosent-
tia miinusmerkkiset. Koska
työeläkevarojen tuotto vai-
kuttaa maksuihin, saatetaan
niitä joutua nostamaan pit-
källä aikavälillä, ellei edessä
ole tavanomaista suurempi-
en tuottojen kausi.

Tulevaisuudessa työeläk-
keet kehittyvät hitaammin
kuin palkat. Nyt alkavat
vanhuuseläkkeet ovat nous-
seet noin 60 prosentin ta-
solle, kun niitä katsotaan
suhteessa palkansaajien ja
yrittäjien keskiansioihin.
Noin vuoden 2020 tienoil-
la vanhuuseläkkeet alkavat
alentua muun muassa siksi,
että palkat nousevat eläk-
keitä nopeammin. Eläke-
turvakeskuksesta kuitenkin
arvioidaan, että eläkkeiden
ostovoima pysyy hyvänä.

Vanhuuseläkkeet
lakipisteessä
Voi ajatella, että vanhuus-
eläkkeiden lakipiste suh-
teessa palkkoihin on nyt
saavutettu ja meneillään.
Vanhuuseläkkeiden rinnal-
la koko eläkekanta kehittyy
samaan suuntaan. Keskielä-
ke on nyt noin 52 prosenttia
ansioista.

Vuoden 2008 lopussa
miesten keskimääräinen
eläke oli yli 1 400 euroa
kuukaudessa. Naisten eläke
oli noin 300 euroa vähem-
män. Alle tuhannen euron
kuukausieläkettä sai naisista
puolet ja miehistä kolmas-
osa. Miehistä 17 prosenttia
sai yli 2 000 euron kuukau-
sieläkettä ja naisista seitse-
män prosenttia.
"

Suuret ikäluokat lähtevät eläkepäiville

S E I J A P E N T T I L Ä

!Tutkimusprofessori
Guy Ahonen ei näe, että vi-
rallisen eläkeiän nostaminen
pidentäisi työuria.

- Eläkeiän nostaminen
muuttaisi vain muutaman
tuhannen ihmisen käyttäy-
tymistä. Se ei ole mikään
ratkaisu, koska työkyvyttö-
miäkin ihmisiä on jo paljon.
Vaikka alaikäraja on tälläkin
hetkellä 63 vuotta, niin ih-
miset siirtyvät eläkkeelle alle
60-vuotiaina.

Guy Ahonen Työterveys-
laitokselta vaatii työelämään
todella suurta muutosta, ei
vain pientä viilausta nykyi-
siin järjestelmiin. Esimer-
kiksi muutoksen suuruudesta
hän nostaa siirtymisen neli-
päiväiseen työviikkoon.

- Jos ihmiset nelipäiväisen
työviikon ansiosta kävisivät
työssä 65-vuotiaiksi, pää-

sisimme samaan lopputu-
lokseen kuin nyt, kun eläk-
keelle siirrytään keskimäärin
58-vuotiaina. Jos näin älyk-
käästi toimittaisiin, vähem-
män voisi olla enemmän.

Ahonen laskee, että Suo-
messa menetetään joka vuo-
si puoli miljoonaa työvuot-
ta liian aikaisen eläkkeelle
lähtemisen vuoksi. Euroina
työtä menetetään 21 miljar-
din edestä. Ahosen mielestä
tällä rahalla voitaisiin ryh-
tyä edistämään hyvinvointia
työssä ja saada paljon parem-
mat tuotot. Nykyisin työhy-
vinvointiin käytetään vuo-
sittain 1,9 miljardia euroa.

Väljempi työpäivä
Tutkimusprofessori Guy
Ahonen katsoo, että yksi
tärkeä osanen työssä jaksa-
misessa on työn tietoinen
väljentäminen. Työn täytyy
olla sillä tavalla huokoista,
että työntekijä ehtii hengäh-

tää. Yksi esimerkki hengäh-
dystauosta löytyy Ranskasta,
missä vähintään tunnin mit-
tainen lounastauko on säilyt-
tänyt asemansa. Lähes pyhä
oikeus kiireettömään syömi-
seen ei ole yrityksistä huoli-
matta horjunut; ranskalaiset
sulkevat edelleen kauppansa
ja virastonsa puolenpäivän
jälkeen ja lähtevät syömään
kaikessa rauhassa

- Työpäivän tulee vastata
ihmisen arkipäivän tarpei-
ta. Joustoa pitäisi lisätä. Nyt
mennään pitkälti työnanta-
jan ehdoilla.

Työn väljyys on Aho-
sen mukaan tärkeää kaikil-
le, mutta aivan erityisesti
ikääntyneille. Väljyys auttai-
si jaksamaan sen sijaan, että
“kaikki yli viisikymppiset
odottavat vain sitä päivää,
että pääsevät pois”. Töihin
pitäisi saada mennä innos-
tuneena työuran alusta lop-
puun.

Hyvä johtaja
arvostaa
Yli viisikymppiset työnte-
kijät ovat Ahosen mukaan
otollisessa iässä tekemään
lyhennettyä työviikkoa tai
osa-aikatyötä. Käytännössä
kokeneet ihmiset ovat työn-
antajalle kuitenkin avain-
työntekijöitä, joiden työai-
kaa ei haluta lyhentää.

Ahonen kiinnittää huo-
miota myös suomalaisiin joh-
tamistaitoihin.

- Kun ihmisellä on vuo-
sikymmenten työkokemus,
hän odottaa kunnioittavaa
johtamista. Suomalaisille on
kuitenkin tyypillisempi käs-
kevä kuin arvostusta osoitta-
va johtaminen. Vanhemmat
työntekijät odottavat huo-
mioon ottamista muutoin-
kin kuin kohtuullisen palkan
muodossa.

Vetoa pois
työelämästä
Ahonen muistuttaa, että
siinä elämän vaiheessa, kun
raha ei enää merkitse niin
paljon, ihminen alkaa mie-
lessään verrata työtä vapaa-
aikaan. Perhe, harrastukset
ja esimerkiksi matkustelu ve-
tävät pois työelämästä. Kireä
työtahti, jatkuvat muutokset
ja huono ilmapiiri puoles-
taan tekevät työstä raskasta.
Ahosta harmittaa se, että
uupuneet ihmiset joutuvat
siirtymään eläkkeelle, vaik-
ka työn merkitys elämälle on
kuitenkin suuri.

- Varsinkin miesten elämä
liittyy työhön. Usein käy
niin, että alussa eläkkeellä
on leppoisaa, mutta pikku-
hiljaa olotila ei olekaan niin
hyvä. Naisille eläkkeelle siir-
tyminen on usein helpom-
paa, heillä on monipuolisem-
pi elämän sisältö.

Liikaa vauhtia
aivoille
Ahonen pitää virheellisenä
sitä ajattelutapaa, että työn-
tekijä yritetään saada tuotta-
maan yhä enemmän hinnal-
la millä hyvänsä.
- Vanhat työtavat ja -väli-
neet poistuvat juuri silloin,
kun ne on opittu. Kiireestä
ja muutoksesta tulee uhka
ihmisen henkiselle tervey-
delle. Aivoille on annettava
aikaa sopeutua uusiin ajatuk-
siin. "

Professori Guy Ahonen, Työterveyslaitos:

Turha hilata väkisin
eläkeikää ylöspäin

Tutkimusprofessori Guy Ahonen
näkee, että työelämän muuttami-
nen kiireettömämpään suuntaan
lykkäisi myös eläkkeelle siirty-
mistä myöhemmäksi.
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!Työeläke on suomal-
aisen hyvinvoinnin tärkeä
turvajärjestelmä. Se kat-
taa lähes kaikki kansalai-
set. Työeläke turvaa suoma-
laisen toimeentulon, kun
työansio lakkaa vanhuuden,
työkyvyttömyyden, pitkäai-
kaisen työttömyyden tai
perheen huoltajan kuole-
man vuoksi.

Jos työeläkettä ei ole lain-
kaan tai se on pieni, kan-
saneläke takaa vähimmäis-
turvan. Työeläke vaikuttaa
kansaneläkkeen määrään.

Kansainvälisesti katsoen
suomalainen työeläke-
järjestelmä on omintakein-
en kokonaisuus. Yksityisten
alojen työnantajilla ja yrit-
täjillä on mahdollisuus ot-
taa työeläkevakuutus itse
valitsemastaan eläkelai-
toksesta. Suurinta osaa
vakuutuksista hoidetaan
työeläkeyhtiöissä. Joil-

lakin erityisaloilla toimi-
vat eläkekassat ja suurilla
työnantajilla säätiöt.

Julkisilla aloilla, kuten
myös maatalousyrittäjillä
ja merimiehillä, on omat
vakuutuslaitoksensa.

Eläke karttuu
iän mukaan
Työeläke karttuu jokaisen
vuoden ansioista ihmisen
ikään sidotun karttumis-
prosentin verran. Ikävuo-
sina 18-52 eläkettä karttuu
1,5 prosenttia palkasta. 53
vuotta täyttäneillä karttu-
misprosentti on 1,9 ja 63
vuotta täyttäneillä 4,5. Mitä
pitempään työntekijä siis
jaksaa töissä, sitä suurempi
on vanhuuseläke.

Tällä hetkellä eläke-
järjestelmään kaavail-
laan muun muassa sellaista
muutosta, että niin sano-
tusta eläkeputkesta luovut-
taisiin. Tämä olisi yksi
keino pidentää suomalais-
ten työuria. SAK ei näe
eläkeputken poistamisen

pidentävän olennaisesti
työuria eikä hyväksy muu-
tosta.

Iäkkäät
putken varassa
Eläkeputkeen voi nykyisin
päästä työntekijä, joka on
vähintään 58 vuoden ja yh-
den kuukauden ikäinen. Jos
hän jää työttömäksi, hän saa
500 päivää ansiosidonnaista
päivärahaa. Tämän jälkeen
hän ei putoakaan perus-
päivärahan varaan, vaan
saa nauttia ansiosidonnaista
eläkkeelle siirtymiseen asti.
Nämä lisäpäivät ovat niin
sanottua työttömyys- eli
eläkeputkea.

Työntekijät eivät usko yri-
tysten pitävän kiinni kuusi-
kymppisistä työntekijöistä,
jos putken suoma turva ka-
toaa. Palkansaajien näke-
mys on, että työurat saattai-
sivat ehkä pidentyä hieman,
mutta todennäköisempää
olisi, että ikääntyneiden ir-
tisanottujen ansiot romah-
taisivat."

Työeläke
antaa turvan

Et
er

a
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!Sotkamolainen säh-
köasentaja Raimo Herra-
nen on työttömyyseläkepäi-
villään selvittänyt, millai-
seksi mahtaa hänen lopulli-
nen eläkkeensä muodostua.
Hän harmittelee sitä, että
eläkevakuutusyhtiössä asia
siirtyy vain eri osastoille ja
eri ihmisille.

- On tämä vähän sellaista
kivireen vetämistä, mutta
olisihan se mukava tietää,
mikä on oikea eläke. Säh-
köasentajalle tässä on hom-
melia.

Raimo Herranen oli 34
vuotta saman yrityksen pal-
veluksessa. Ensin eläkeasi-
oita hoiti ABB:n oma elä-
kekassa, mutta sitten työn-
antaja vaihtui YIT:ksi, jon-
ka palveluksessa Herranen
jatkoi vanhana työntekijä-
nä. Eläkevakuutusyhtiöksi
tuli Tapiola. Sieltä Herra-

nen on odottanut lopullista
eläkepäätöstä kohta kaksi
vuotta.

Monta jaksoa
ilman työtä
Herrasen eläkkeen lasken-
tavuosina eli kymmenenä
viimeisenä työvuonna vuo-
desta 2004 taaksepäin, hän
teki töitä vain noin kuusi
ja puoli vuotta, koska joka
vuosi oli monta pätkää
työttömyyttä. Näiden työt-
tömyysjaksojen laskeminen
tuottaa eläkevakuutusyh-
tiössä vaikeuksia. Sähkö-
liiton työttömyyskassasta
Herranen on saanut joitain
tietoja työttömyysajoista.

Hankaluutta Herrasen
tapauksessa tuottaa niin sa-
nottu vuoden sääntö, joka
oli voimassa vain vajaat
kolme vuotta vuoden 2002
maaliskuusta vuoden 2004
loppuun. Sääntö koskee
TEL-työsuhteita.

Lomautukset pois
Herrasen todellisen työs-
säoloajan laskeminen on
eläkevakuutusyhtiölle iso
urakka, sillä jokainen yli
kuukauden kestänyt lomau-
tus tai muu palkaton jakso
ennen vuotta 2002 pitää
karsia pois.

Hänen todellinen työssä-
oloaikansa lasketaan edel-
lisen lomautuksen lopusta
seuraavan alkuun. Jokaisen
lomautuksen alkuun laske-
taan myös siihen mennessä
kertynyt eläkepalkka erik-
seen. Silloin lomautuksiin
tulee työeläkelisäoikeus.

Nyt 61-vuotiaalla Herra-
sella on vielä toista vuotta
aikaa vanhuuseläkeikään.
Hän sai väliaikaisen eläke-
päätöksen vuoden 2008 lo-
kakuussa, mutta lopullisen
eläkepäätöksen valmistumi-
nen ei ole vielä tiedossa."

S E I J A P E N T T I L Ä

!Sähköasentajien
kannattaa nyt viimeistään
ottaa työeläkeote suurennus-
lasin alle. Vuonna 2004 elä-
keuudistuksen tieltä ikään
kuin lepoon jääneen eläke-
palkan oikaisemiseen on ai-
kaa tämä ja ensi vuosi.

Jos postissa tulleen työelä-
keotteen ilmoittama summa
tuntuu pieneltä, kannattaa
miettiä omaa työhistoriaa.
Ansioluettelo vuoden 2004
loppuun (Eläketurvakes-
kuksesta) ja kaikki tallessa
olevat työtodistukset, palk-
kakuitit ja muut asiakirjat,
jotka kertovat työsuhteiden
aloituksista ja päättymisis-
tä vuoteen 2004, auttavat
eteenpäin.

Palkattomat ajat
tarkasteluun
Ennen vuotta 2005 kertynyt
eläke lasketaan pääsääntöi-
sesti noin kymmenen vii-
meisen vuoden ansioiden
pohjalta saman työsuhteen

aikana. Koska sähköasenta-
jan työ on niin kausiluon-
toista, saattaa näiden las-
kentavuosien ajalle sattua
useitakin lomautuksia ja pal-
kattomia sairauslomia.

Niin sanotun vuoden
säännön perusteella eläkettä
karttui palkattomalta ajalta,
jos työsuhteen sisään jäävä
palkaton aika jatkui yli vuo-
den ajan. Tämän säännön
perusteella karttuu TEL-työ-
suhteessa olevalle eläkettä
työeläkelisällä korotettuna
muun muassa lomautuksen
aikana.

Eläke ei kuitenkaan kar-
tu, jos lomautus on ollut
alle vuoden. Tällöin elä-
kerekisteriin merkitään lo-
mautuksen karsima, mikä ei
oikeuttanut työeläkelisään.
Tämä sääntö oli voimassa
1.3.2002-31.12.2004. Työn-
tekijän pitää vaatia vakuu-
tusyhtiöltä niin sanottua tek-
nistä katkaisua yli kuukau-
den palkattomista jaksoista,
jotta hän saisi työeläkelisää.

Työeläkelisien laskeminen
saattaa korottaa eläkettä.

Virheetkin
mahdollisia
Työeläkelisien laskeminen
voi kuitenkin olla pitkälti
työntekijän oman aktiivi-
suuden varassa. Saattaa olla,
että työvoimatoimisto on ai-
koinaan tehnyt kirjaamisvir-
heitä ja niin ollen eläkerekis-
terinkään tiedot eivät täsmää
todellisuuden kanssa.

Työeläkeviranomaiset saat-
tavat myös tulkita asioita eri
tavoin. Muun muassa tämän
vuoksi kaikki omat asiakirjat
työsuhteista ja työttömyys-
kausista ovat tärkeitä.

Vaikka työntekijä olisikin
jo eläkkeellä, hän voi vielä
tänä ja ensi vuonna pyytää
eläkelaitosta tarkistamaan ja
oikaisemaan eläkettä. Oma
eläkevakuutusyhtiö antaa
tietoa asiasta. Eläketurva-
keskuksesta voi pyytää vuo-
tuisia palkkatietoja ilman
indeksikorotusta. Palkkatie-
tojen paikkansa pitävyyttä
voi vertailla esimerkiksi ve-
rotietojen perusteella."

Herrasen eläkeasia
etenee hitaasti

Oikaise eläkkeesi nyt!
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!Sähköliiton edusta-
jiston ja Helsingin osaston
049 hallituksen jäsen Jukka
Laakkosen mielestä meneil-
lään olevien talotekniikan
TES-neuvotteluiden tärkein
asia on urakkahinnoittelun
ja urakalla teko-oikeuden
säilyminen.

- Urakkahinnoittelu on
oikeudenmukainen palkka-
muoto, koska siinä työnan-

taja maksaa vain tehdystä
työstä, Laakkonen painottaa.
Hän uskoo neuvotteluiden
olevan vaikeat, mutta toteaa
niin olleen aina.

- Meillä on kuitenkin neu-
vottelijoina tosi hyviä tyyp-
pejä ja kentän jäsenet ovat
täysillä mukana, jos neu-
vottelijat tarvitsevat apua,
Laakkonen uskoo.

Nykyistä työehtosopimus-
ta Laakkonen pitää suhteel-
lisen hyvänä, mutta toivoo
ulkomaisen työvoiman käyt-
töön selkeämpiä pelisääntö-
jä.

- Ja jos palkkakikkailulla
toimivat yritykset saataisiin
samalle viivalle, niin kilpai-
lu urakoista olisi rehtiä.

Lähes kolme
vuosikymmentä
samassa firmassa
Tekmanni Oy:n Espoon toi-
mipisteessä työskentelevä
Laakkonen on tehnyt sähkö-
asennustöitä pääkaupungin
alueella ja usein kärkimie-

henä. Vuosien varrelle on
osunut niin isoja ja vaativia
kohteita kuin pienempiä re-
montteja.

- Tulin töihin vuonna
1983 tähän firmaan, joka
silloin oli nimeltään Vihan-
non Sähkö. Myöhemmin se
fuusioitiin Tekmanniin. Nyt
huhtikuun alussa organisaa-
tiomuutoksen seurauksena
firman nimi muuttui Lem-
minkäinen Talotekniikaksi,
Laakkonen kertoo.

Hän on toiminut työpaik-
kansa pääluottamusmiehenä
jo seitsemän vuotta ja sitä
ennen työsuojeluvaltuutet-
tuna useita vuosia.

- Meillä on nykyisin työn-
antajan kanssa niin hyvä
luottamus, ettei ole paljon
tarvinnut vääntää asioista,
Laakkonen kiittelee.

Tekmannilaisilla on myös
oma asentajayhdistys, jonka
koulutussihteerinä Laakko-
nen toimii.

- Yhdistys kokoontuu kol-
me kertaa vuodessa Tampe-

reelle pohtimaan asentaja-
kunnan ongelmia ja päät-
tämään yhteisistä asioista.
Yleensä myös liitosta on joku
kertomassa meille ajankoh-
taisista asioista. Se on hieno
asia, Laakkonen toteaa.

Kunnia olla
päättämässä
asioista
Ensimmäistä kauttaan Säh-
köliiton edustajistossa Laak-
konen kuvailee hyväksi.

- Isoista asioista ollaan oltu
päättämässä. On myös ollut
hyvin antoisaa keskustella
edustajiston jäsenten kanssa
alan asioista ja ongelmista.

Hän toteaa, että on kunnia
olla päättämässä Sähköliiton
asioista.

- Joskus on kuitenkin tun-
tunut siltä, kuin asiat olisi
sovittu jo etukäteen jossakin
kabineteissa, mutta ehkä se
on vain harhaluulo, Laakko-
nen pohtii.

Päällimmäisenä mielessä
ovat kuitenkin meneillään

olevat talotekniikan TES-
neuvottelut.

- Toivon, että Sähköliitto
pitää tukevasti kiinni sini-
sestä kirjasta, vaikka vähän
pihkaa apuna käyttäen.

Rööperi
opetti pitämään
omien puolta
Säämingistä kotoisin oleva
Laakkonen muutti jo poi-
kasena Rööperiin ja miet-
tii, että mahdollisesti niiltä
ajoilta on peräisin se asia,
että on oppinut pitämään
omien puolta.

Hyvin tuntuu onnistuneen
– niin moneen luottamustoi-
meen mies on valittu.

Itä-Suomi on kuitenkin
edelleen vankasti kuvioissa
mukana, sillä mökki Puru-
vedellä ja metsästysmaastot
sekä kalavedet vetävät Laak-
kosta kovasti puoleensa.

- Paljon tulee vietettyä
aikaa mökillä. Mökkeilyn
lisäksi vapaa-aikaan kuulu-
vat vanhat moottoripyörät.

Minulla on kaksi Arielia:
500-kuutioinen vuodelta
1956 ja 600-kuutioinen vuo-
delta 1952. Olen entisöinyt
ne itse museoajoneuvoiksi,
Laakkonen kertoo.

8. toukokuuta 50-vuotis-
päiviään viettävä Laakko-
nen juhlii pyöreitä vuosiaan
Klaukkalan työväentalolla
perheen ja ystävien kanssa.

- Jutustellaan, popsitaan
jotain pientä ja jotain hörpi-
täänkin, Laakkonen virnis-
tää.

Ja lisää ”täysi-ikäisyyden”
kynnyksellä, että sähkömies-
ten kesken on sanonta:

- 50-vuotias sähkömies ei
ole mikään, jos ei kädet käy
kuin kärpän pyytäjällä… "
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Sinisessä kirjassa kiinni
vaikka pihkan avulla

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

! Meidän osastossa on
mukava toimia. Mukana on
kaikenikäisiä ja kaikenlaisia
töitä tekeviä. Osastoon kuu-
luu noin 350 jäsentä. Myös
hallinto on mahdollisimman
laajapohjainen, jotta kaikki-
en olisi helppo tulla mukaan
ja jatkuvuus olisi turvattu.

Peruskokousten lisäksi
osasto järjestää työmaakier-
roksia, virkistysretkiä ja kurs-
seja, kehaisee Kokkolanseu-
dun sähköalantyöntekijöi-
den ammattiosaston 067:n
puheenjohtaja Jarmo Fager-
näs, joka täyttää 50 vuotta
13. toukokuuta.

Fagernäs huomauttaa heti
aluksi, että hän ei aio juhlia
merkkipäiväänsä mitenkään,
vaan lähtee matkalle vai-
monsa kanssa.

- Ehkä vuokrataan Vespa

ja katsellaan maisemia kuten
meillä on ollut tapana tehdä
lomilla jo vuosien ajan.

Sankari tunnustautuu Ves-
pa-faniksi ja arvelee omista-
vansa Pohjois-Suomen van-
himman Vespan, jonka hän
aikoo kunnostaa joskus eläk-
kelle jäätyään. Sitä ennen
monitoimisen miehen aika
ei riitä moiseen restauroin-
tiin.

Siniselle kirjalle
jatkoaikaa?
YIT:llä sähköasentajana
työskentelevä Jarmo Fager-
näs ehättää osastotoiminnan
lisäksi toimia työhuonekun-
tansa luottamusmiehenä.

Liiton edustajistossa hän
on mukana toista kauttaan
ja hallituksessa varajäsenenä
Sähköisten alojen ammatti-
laiset - ryhmän edustajana.

- Talotekniikka-alan työ-
ehtosopimuksen kohtalo on
vaakalaudalla, kun sopimus

on umpeutumassa huhtikuun
lopussa. Minusta on mahdo-
tonta saada aikaan kokonaan
uutta TESiä, näin lyhyessä
ajassa. Siniselle kirjalle pitäi-
sikin nyt neuvotella teknistä
jatkoaikaa, Fagernäs pohtii.

Nykyistä Huolto- ja kun-
nossapidon ruskeaa kirjaa ei
pitäisi hänen mielestään har-
kita lainkaan talotekniikka-
alalle.

- Sopimuksessa on liikaa
jouston varaa. Paikallinen
sopiminen ei sovellu pie-
niin yrityksiin. Huolestut-
taa, kuka loppupeleissä val-
voo sähköasentajien etua.
Minusta edunvalvonnan pi-
tää olla nykyään aukotonta.
Olen huomannut työmaa-
kierroksilla, että työnanta-
jat monesti tuntevat meidän
TESsin paremmin kuin me
itse, Fagernäs miettii.

Osuuskunta-
toiminnassa
mukana
Fagernäs ehättää nelilapsi-
selta perheeltään, monilta
luottamustoimiltaan ja hu-
vilan rakennukseltaan olla
mukana myös Meidän Yx-
pila – osuuskunnassa, joka
tarjoaa työmahdollisuuksia
nuorille ja pitkäaikaistyöt-
tömille.

- Se on hieno voittoa ta-
voittelematon yhdistys, jolla
on saatu paljon aikaan meillä
Ykspihlajan alueella, muun
muassa päiväkoti ja seniori-
talo, Fagernäs mainostaa.

Hän on tyytyväinen myös
nykyiseen järjestelyyn omal-
la työpaikallaan YIT:llä.

- Aikaisemmin saattoi tul-
la joitain ongelmia työnan-
tajan kanssa, mutta nykyään

menee mukavasti, kun on
otettu tavaksi keskustella
kerran kuussa työhuonekun-
nan asioista. Jokainen voi

tuoda mieltään vaivaavat
seikat palaveriin käsiteltä-
väksi, sanoo 34 asentajaa
edustava Fagernäs."

Osastotoiminta on antoisaa
mutta aikaa vievää

Jarmo Fagernäsin pitkäaikainen
asennustyömaa on tällä hetkellä
Pietarsaaren UPM:llä.
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Nimi:

Osoite:

K E V Ä T T A L V I R I S T I K K O

Lähetä vastauksesi 29.4.2010 mennessä:
Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere.
Oikein vastanneiden kesken arvomme
Sähköliiton historiakirjan ja yllätyspalkinnon.
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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

!Jäsenmaksujen mak-
suaikaa on kuusi kuukautta
siitä, kun maksuperuste on
syntynyt. Jäsenmaksu on 1,4
prosenttia, joka maksetaan
päätoimen ennakonpidätyk-
senalaisista palkkatuloista ja
kassan maksamista etuuk-
sista. Työttömyyskassa perii
jäsenmaksun automaattisesti
päivärahoista.

Kun työnantaja
perii jäsenmaksut
Vaihtaessasi työnantajaa tee
aina uusi perintäsopimus
työnantajan kanssa ja lähetä

se jäsenrekisteriin.
Tarkista palkkalaskelmas-

tasi, että jäsenmaksuperin-

tä on käynnistynyt heti en-
simmäisestä palkanmaksusta
lähtien.

Perintäsopimuksen voi lä-
hettää sähköisesti kotisivuil-
tamme kohdasta ”Liity jä-

seneksi” tai sen voi tulostaa
kohdasta ”Lomakkeet”.

Kun maksat
jäsenmaksut itse
Jos työnantaja ei peri jäsen-
maksuja palkasta, voit mak-
saa ne verkkopalvelussamme
www.sahkoliitto.fi > Jäsenre-
kisteri tai pyytää jäsenrekis-
teristä jäsenmaksujen mak-
samista varten viitenumerot.

Maksaessasi jäsenmaksu-
ja verkkopalvelun kautta et
tarvitse erillistä viitenume-
roa.

Vaikka työnantaja ei peri
jäsenmaksuja, lähetä jäsen-
rekisteriin kuitenkin perin-
täsopimus, jossa ilmoitat uu-
den työnantajan tiedot.

Jäsenrekisterin
yhteystiedot
Sähköliitto, Jäsenrekisteri,
PL 747, 33101 TAMPERE
jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
puh: 03 252 0303 klo 9.00
-15.00
faksi: 03 252 0210
www.sahkoliitto.fi

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

Pidä jäsenyystietosi kunnossaPidä jäsenyystietosi kunnossa

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

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 ilmoittautumisväliin,
auton rikkoutumiseen, lap-
sen sairastumiseen tai muu-
hun inhimilliseen syyhyn.
Muista pitää työnhakusi
voimassa!

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

Täytä ensimmäinen työt-
tömyyspäivärahahakemus
vähintään kahdelta täydeltä
kalenteriviikolta huolelli-
sesti. Puutteellisesti täytetty
hakemus palautetaan täy-
dennettäväksi.
Tarkista, että jäsenmaksusi
ovat kunnossa työttömyy-
den alkuun asti.

HAKEMUKSEN LIITTEET
• Palkkatodistus vähintään
työttömyyttä edeltäneeltä
34 työssäoloviikolta. Todis-
tuksessa tulee näkyä enna-
konpidätyksen alainen tulo
ja siihen sisältyvät lomarahat
ja lomakorvaus ERITELTYI-
NÄ. Lomarahaa ja lomakor-
vausta ei tule ilmoittaa yh-
teissummana.
Kun kyse on työsuhteen
päättymisestä, tarkista että
palkkatodistukseen on mer-
kitty eriteltynä myös muut
mahdolliset ylimääräiset
palkkiot tai rahaerät, jotka
on maksettu työsuhteen
päättyessä.
Muista tarkistaa palkkato-
distuksesta, että siihen on
merkitty mahdolliset palkat-
tomat ajanjaksot (lomautus,
vanhempainloma, palkaton
virkavapaa tai palkaton sai-
rasloma). Tarkista myös, että
palkkatodistuksessa on pal-
kanlaskijan allekirjoitus ja
puhelinnumero.

• Jäljennös lomautus- tai irti-
sanomisilmoituksesta

• Avio-/avopuolison virka-
todistus ja ote talonkirjasta/
kotipaikkarekisteristä, jos
haet lapsikorotusta avio-/
avopuolison lapsista, jotka
asuvat samassa taloudessa.
Omista lapsista 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, VAIN jos se on
muutosverokortti etuutta
varten tai portaikkovero-
kortti.
Kotiin tullutta verokorttia
ei tarvitse lähettää, koska
työttömyyskassa saa vero-
tiedot suoraan verottajalta.

HAKEMUKSEN
LÄHETTÄMINEN
Huom! Hakemukset voi
postittaa aikaisintaan haku-
jakson viimeisenä päivänä.
Työttömyyskassa ei käsittele
etukäteen lähetettyjä hake-
muksia.

• ENSIMMÄINEN
PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Käsittelyaika on noin 5 viik-
koa. Maksupäiviä ovat keski-
viikko 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.

YLEISTÄ NEUVONTAA
TYÖTTÖMYYSTURVA-
ASIOISSA
Työ- ja elinkeinotoimiston
työttömyysturvaneuvonta
palvelee arkisin klo 9.00-
17.00, puh. 010 607 6700 ja
010 194 911.

HAKEMUSTEN
POSTITUSOSOITE
Sähköalojen
työttömyyskassa
PL 774
33101 TAMPERE

SÄHKÖPOSTIOSOITE
ttkassa@sahkoliitto.fi

MUISTA PITÄÄ

TYÖNHAKUSI VOIMASSA!

Työvoimatoimiston antamat lausunnot sitovat kassaa,

eikä kassa voi maksaa päivärahaa,

mikäli työnhakusi ei ole voimassa.

L I S Ä T I E T O A w w w . s a h k o l i i t t o . f i

Lähetä jatkohakemus
netin kautta!
Jos olet kokonaan työtön tai lomautettu ja sinulle on jo maksettu päivärahaa,
voit lähettää neljän viikon tai koko kuukautta koskevan jatkohakemuksen
työttömyyskassaan verkkopalvelun kautta. Päivärahat tulevat tilillesi nopeasti
ja säästät vielä postimaksunkin!
Esimerkki: Kun 4 viikon hakujaksosi päättyy sunnuntaina ja lähetät hakemuksesi
netin kautta viimeistään maanantaina klo 11.00 mennessä, päivärahat ovat
tililläsi jo keskiviikkona.
Pääset verkkopalveluumme www.sahkoliitto.fi > Sähköliiton verkkopalvelut >
Työttömyyskassa

! Kun kirjaudut työttömyyskassan, jäsenrekisterin tai Voimavirran verkkopalveluun
ensimmäistä kertaa:
Käyttäjätunnus on oma jäsennumerosi (jäsenkortista)
Salasana on oma postinumerosi

Järjestelmä vaatii muuttamaan salasanan ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä.
Uuden salasanan täytyy olla 8-12 merkkiä ja siinä on käytettävä kahta seuraavasta
kolmesta vaihtoehdosta:

- ISOT KIRJAIMET (ei Ä, Ö, Å tai erikoismerkkejä)
- pienet kirjaimet (ei ä, ö, å tai erikoismerkkejä)
- numerot 2-9

" Kun olet jo aikaisemmin kirjautunut työttömyyskassan,
jäsenrekisterin tai Voimavirran verkkopalveluun:
Käyttäjätunnus on oma jäsennumerosi (jäsenkortista)
Salasana säilyy entisellään

K O O N N U T

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

Ilmoita palkaton jakso jäsenrekisteriin, jot-
ta se voidaan merkitä jäsenmaksuvapaaksi.
Näin varmistat, että jäsenyytesi ja samalla
työttömyysturvaoikeutesi pysyy voimassa.

Jäsenmaksuvapautusaikoja ovat muun mu-
assa opiskelu, Kelan maksama työttömyys-
päiväraha- ja sairauspäiväraha-aika, armeija,
määräaikainen eläke, äitiys-/isyys- tai van-
hempainraha-aika ja hoitovapaa.

Voit ilmoittaa palkattomat jaksot:
• verkkopalvelun kautta
www.sahkoliitto.fi > Jäsenrekisteri
• sähköpostilla
jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
• kotisivuiltamme tulostettavalla lomak-
keella ”Jäsenmaksuvapaiden ilmoittaminen”
Omia jäsenyystietoja voi tarkistaa ja päivit-
tää verkkopalvelussa www.sahkoliitto.fi >
Jäsenrekisteri

Palkattomien jaksojen ilmoittaminen



19vasama 4 / 2 0 1 0

Voitatko Sinä harjoitussession
Marcuksen ja Saran kanssa?

OSALLISTU JALAKSEN KEVÄTKAMPANJAAN...

...JA HARJOITUSSESSIO VOI OLLA SINUN
Jalas kutsuu Sinut osallistumaan MTV3:lla, netissä ja kampanjajälleenmyyjillä käynnisty-
vään Pysy turvallisesti tiellä, hyvällä maulla -kevätkampanjaan. Sen aikana järjestettävässä
kilpailussa 12 onnettaren suosimaa voittaa Marcuksen ja Saran kanssa harjoitussession:
Päivällä Marcus opettaa ajamaan turvallisesti ja illalla Sara kokkaamaan herkkuja. Sinä voit
olla yksi heistä!

Osallistuminen on ihan helppoa. Klikkaat itsesiwww.jalas.com/kampanja, tutustut oheisiin
kampanjamalleihin ja osallistut kilpailuun tai menet lähimmän kampanjajälleenmyyjäsi
liikkeeseen, täytät kilpailulipukkeen ja jätät sen kilpailulaatikkoon. Kampanjaan osallistuvan
lähimmän jälleenmyyjäsi tiedot löydät em. kampanjasivuilta.

OSALLISTUMALLA VOIT VOITTAA!

3800A
3918

6468
9000
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OSASTOT TOIMIVAT Seuraavaan Vasamaan (ilmestyy 20.5.2010) tulevat osastojen ilmoitukset pyydetään toimittamaan 10.5.2010 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 kevätko-
kous 20.4.2010 klo 17.00
osaston toimistolla, Rauta-
tienkatu 16 D 46. Keskustel-
laan myös osallistumisesta
VOLTTI-päiville Hyvinkäällä.
Kahvitarjoilu. Kaikki osaston
jäsenet tervetulleita!
–Hallitus

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

002 Veitsiluodon sähkö- ja
automaatiotyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään tiistaina
20.4.2010 klo 18.00 hotelli
Palomestarissa. Käsitellään
sääntöjen kevätkokoukselle
määräämät asiat.
Tule päättämään yhteisistä
asioista. Kahvitarjoilu.
–Hallitus

003 Muhoksen
Sähkötyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen
kevätkokous pidetään lau-
antaina 17.4.2010 klo 16.00
(HUOM! kellonaika) hotelli-
ravintola Rokuanhovissa.
Käsitellään sääntöjen mää-
räämät asiat. Kokouksen
jälkeen sauna ja ruokailu.
Tervetuloa! –Hallitus

004 Kemijoen
Energia-alan työntekijät ry
Osaston pilkkikilpailut
16.4.2010 klo 17.30
Willamolla, Rovaniemellä.
Tervetuloa!

004 Kemijoen
Energia-alan työntekijät ry
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään lauantaina
24.4.2010 klo 15.00 Kitti-
län Levillä, Levinlehdossa.
Sitovat ilmoittautumiset
19.4.2010 klo 12.00 mennes-
sä mieluiten sähköpostilla
Marko.Berg@kemijoki.fi tai
puh.040 557 4267 kuljetus-
ten ja majoitusvarausten
järjestämiseksi.

011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään keskiviikkona
28.4.2010 klo 18.00 osaston

toimitilassa, Näsilinnankatu
33 b. Esillä osaston sääntö-
jen kevätkokoukselle mää-
räämät asiat. Paikalla on
Sähköliiton työehtoasiamies
Hannu Luukkonen. Saamme
myös tuoretta tietoa TES:sta.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
–Hallitus

013 Hyvinkään
Sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään lauantaina
17.4.2010 klo 13.00 ravintola
Harlekiinissa. Osasto tarjoaa
lounaan. Tervetuloa!
–Hallitus

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Kevätkokous pidetään
22.4.2010 klo 19.00 Hämeen-
linnan Seudun Osuuspankin
kokoustiloissa, Raatihuo-
neenkatu 21, (käynti sisä-
pihan puolelta). Kokousta
ennen klo 18.00 puhutaan
vakuutuksista. Tule kuule-
maan!

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Alueasiamiehen päivystys
torstaina 22.4.2010 klo
15.30–17.30 osastomme toi-
mistolla, Arvi Karistonkatu
3 A 8. Tule kyselemään oi-
keuksistasi työpaikalla,
palkkauksesta, lomista,
matkakuluista, päivärahois-
ta, työvaatetuksesta ym.
Poikkea kahville!

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Tutustumistilaisuus jousi-
ammuntaan järjestetään
29.5.2010 klo 14.00 Hirvilam-
men hiihtomaassa, opaskart-
ta kotisivulla. Tule kokeile-
maan ammuntaa jousella,
pidetään leikkimielinen kil-
pailu ja päälle sauna ja gril-
lin herkut. Ilmoittautumiset
21.5.2010 mennessä mikko.
korpinen@ruukki.com tai
puh. 050 315 8204,
ilt. 050 344 5459.

029 Kouvolan
Sähkötyöntekijäin Osasto ry
Sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään 14.5.2010 klo
18.00 osaston toimistolla.
Ruokailu kokouksen jälkeen.
Tervetuloa! –Hallitus

035 Rauman
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous tiis-
taina 20.4.2010 klo 18.00
osaston toimistolla, Savilan-

katu 13, lh 4. Esillä sääntö-
määräiset asiat. Tervetuloa!
–Hallitus.

041 Turun Seudun
Sähkötyöntekijät ry
Työttömien tapaamiset osas-
ton toimistolla maanantai-
sin klo 12.00. Keskustelua,
toiminnan suunnittelua ja
muuta esille tulevaa. Lisä-
tiedot: Vesa Mustikkamaa,
puh. 045 127 1660.

043 Porvoon
Sähkötyöntekijät ry
Osaston kuukausikokous
torstaina 15.4.2010 klo 18.00
Rakennusliiton toimistolla,
Sibeliusbulevardi 36. Seu-
raavat kokoukset 20.5., 2.9.,
30.9., 28.10 ja syyskokous
25.11.
Tarjolla kahvia ja pullaa.
Tervetuloa! –Hallitus

046 Harjavallan
Sähköalojentyöntekijät ry
Kevätkokous perjantaina
23.4.2010 klo 18.00 Lam-
maisten Energian kokous-
tiloissa, Myllykatu 2 (käynti
takakautta). Esillä sääntö-
määräiset asiat. Tervetuloa!
–Hallitus

049 Helsingin Sähköalan-
työntekijät ry/Eläkeläiset
Eläkeläiset tekevät kevät-
retken 2.6–3.6.2010 Viroon
kartanokierrokselle. Retken
hinta on 259 €/hklö ja se si-
sältää laivamatkat Helsinki-
Viro-Helsinki, kiertoajelut Vi-
rossa, kohteiden pääsymak-
sut, hotellimajoituksen 2 hh
Centrum Hotel Viljandissa,
päivällisen 2.6. ja aamiaisen
3.6. hotellissa, lounaan Tü-
rin kaupungissa ravintola
Veskisillassa. Vastuullinen
matkanjärjestäjä on Matka-
seniorit Blue Sky Travel Oy.
Lähtö Helsingistä länsitermi-
naalista 2.6. klo 8.00 Eckerö
Linen laivalla. Kokoontumi-
nen länsiterminaalin 2. ker-
roksessa klo 7.00, jolloin jae-
taan liput. Paluu Helsinkiin
3.6. klo 20.30. Sitova ilmoit-
tautuminen Markku Salli-
selle, puh. 040 503 8538 tai
Pekka Sepälle, puh. 040 561
3715 sekä maksamalla 23.4.
mennessä 259 €/hlö osaston
eläkeläisten tilille 206518-
138246, viite 2396. Paikkoja
rajoitetusti. Ota vaimo tai
ystävä mukaan! Lisätietoja
Markulta tai Pekalta.

049 Helsingin Sähköalan-
työntekijät ry/Eläkeläiset
Kylpylämatka Viron Haapsa-

luun Fra Mare Thalasso Spa
-kylpylään 22.8.–29.8.2010.
Matkan hinta on 345 €/hlö,
joka sisältää laivamatkat
Helsinki-Tallinna-Helsinki,
bussikuljetukset Tallinna-
Haapsalu-Tallinna, täysihoi-
tomajoituksen 2 hh, lääkä-
rin tulokonsultaation, sai-
raanhoitajan päivystykset,
15 hoitoa kunnon mukaan,
aamusaunan ja ja –uinnin
kylpylässä sekä suomenkieli-
set opaspalvelut. Lähtö 22.8.
Eckerö Linen laivalla länsi-
terminaalista klo 10.30. Ko-
koontuminen länsiterminaa-
lin 2. kerroksessa klo 9.30,
jolloin jaetaan matkustusasi-
akirjat. Sitova ilmoittautu-
minen 29.4. mennessä Mark-
ku Salliselle, puh. 040 503
8538 tai Pekka Sepälle, puh.
040 561 3715 sekä maksa-
malla varausmaksu 70 €

osaston eläkeläisten tilille
206518-138246, viite 2859.
Loppusumma 275 € on mak-
settava 15.7. mennessä. Ter-
vetuloa virkistäytymään vai-
mon tai ystävän kera!

057 Etelä-Pohjanmaan
Sähköalantyöntekijäin
osasto ry
Osasto järjestää koulutusta
jäsenilleen lauantaina 8.5
2010 klo 10.00 Seinäjoella
Sokos Hotelli Lakeudessa.
Koulutuksen aiheina ovat
muun muassa työehtosopi-
mukset ja työoikeus. Koulut-
tajana toimii alueasiamies
Jari Ollila. Päivän päätteeksi
sauna Lakeudessa. Tieduste-
lut Jani Mäki-Maunus, puh.
040 592 4814. Tervetuloa
kaikki osastomme jäsenet
kouluttautumaan!

070 Suomenselän
Sähkömiehet ry
Kevätkokous torstaina 29.4
2010 klo 18.30 kahvila-kon-
ditoria Marjaanassa Virroilla.
Esillä sääntöjen kevätkoko-
ukselle määräämät asiat.
Tilaisuudessa kahvitarjoilu.
Tervetuloa! –Hallitus

073 Kurikan
Sähköalojen osasto ry
Osaston sääntömääräinen
kevätkokous pidetään
28.4.2010 klo 19.00 hotelli-
ravintola Pitkä-Jussissa.
Johtokunta kokoontuu jo
klo 18.30. Kokouksen jäl-
keen ruokailu. Tervetuloa!
–Hallitus

074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry/Eläkejaosto
Eläkejaoston toukokuun ko-

kous 5.5.2010 klo 13.00 Ket-
tumäen palvelukeskuksessa.
Kirsi Kiiski kertoo Kouvolan
kaupungin hyvinvointipalve-
luista. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

080 Heinolan Sähkömiehet
Ammattiosasto 80 ry
Varsinainen kevätkokous
perjantaina 7.5.2010 klo
18.00 Opekon saunanvintil-
lä. Kokouksessa esillä nor-
maalit kevätkokouksen asi-
at. Kokouksen jälkeen sau-
na. Tervetuloa!

083 Pargas Elbranschernas
Avdelning rf
Stadgeenligt vårmöte hål-
les tisdagen 27.4.2010 kl.
19.00 på hotel Kalkstrand.
Välkommen! –Styrelsen
Sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään tiistaina
27.4.2010 klo 19.00 hotel
Kalkstrandissa. Tervetuloa!
–Hallitus

105 Vihdin
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous 30.4.2010 klo
18.00 Hiipun majalla. Kä-
sitellään sääntömääräiset
ja muut esille tulevat asiat.
Saunomismahdollisuus ja
tarjolla pientä purtavaa.
Tervetuloa!

105 Vihdin
Sähköalantyöntekijät ry
Viipurin-risteily Saimaan ka-
navalla. Lähtö perjantaina
18.6.2010 aamulla ja paluu
lauantaina 19.6.2010 illalla.
Viisumivapaa. Passin on ol-
tava voimassa 6 kuukautta
matkan jälkeen. Hinta noin
50–100 €. Paikkoja 20, osas-
ton jäsenet etusijalla. Lisä-
tietoja ja ilmoittautumiset
Tomi Raitanen, puh. 040 587
7748.

108 Nurmeksen
Sähköalantyöntekijät ry
Osasto kutsuu jäsenet puo-
lisoineen kevään kunniaksi
yhteiseen illanviettoon vap-
puaattona 30.4.2010 ravin-
tola Nurmeshoviin. Aloi-
tamme yhteisellä ruokailul-
la klo 19.30, jonka jälkeen
pistämme jalalla koreasti
tanssin merkeissä. Musiikista
vastaa suosittu laulaja Har-
ri Kuokkanen. Mahdolliset
erityisruokavaliot pyyde-
tään ilmoittamaan suoraan
Nurmeshoviin, puh. 013 256
2600. Tervetuloa joukolla
vapun vastaanottajaisiin! –
Hallitus

108 Nurmeksen
Sähköalantyöntekijät ry
Paikallinen TES-kurssi pide-
tään Kuhmossa 22.5.2010
klo 9.00 hotelli Kainuun
alakerrassa. Energia- ja ta-
lotekniikka-aloilta tulevat
asiantuntijat liitosta. Ilmoi-
ta mukaan lähdöstä Eskolle
viimeistään viikkoa ennen,
puh. 050 520 4620.

136 Hämeen Sähkömiehet ry
Osasto kustantaa lipun jäse-
nille ja seuralaisille Sappeen
kesäteatteriin Satumaa
-musikaaliin lauantaina
7.8.2010 klo 14.00. Lippuja
on varattu 50 kappaletta.
Tiedustelut Olavi Mattilal-
ta arkisin klo 17.00 jälkeen,
puh. 040 552 6190.

142 Lounais-Suomen
Sähkötyöntekijät ry
Kevätkokouksemme pide-
tään torstaina 15.4.2010 klo
18.00 hotelli Martin Hovissa
Raisiossa. Ruokatarjoilu on
ennen kokouksen alkua.
Tervetuloa!

159 Laitilan
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään 16.4.2010
klo 18.00 Vakka-Suomen
Voiman kokoustiloissa,
Vihtorinkatu 2, Laitila.
Kokouksen jälkeen sauna ja
ruokailu! Tervetuloa!
–Toimikunta

169 PVO Energia
Ammattilaiset ry os. 169
Kevätkokous keskiviikkona
21.4.2010 klo 18.00 hotelli
Pitkä Jussissa Kurikassa. Kä-
sitellään sääntömääräiset
asiat: muun muassa toimin-
ta- ja tilikertomukset kau-
delta 2009. Lisäksi tili- ja vas-
tuuvapaudet kauden 2009
osalta. Lisäksi ajankohtaista
tes-asiaa. Tervetuloa!

185 Satakunnan Puhelin- ja
Tietoliikennetyöntekijät ry
Osaston sääntömääräi-
nen kevätkokous pidetään
29.4.2010 klo 17.00 ravintola
Rossossa, Antinkatu 11, Po-
ri. Kokouksessa esillä kevät-
kokouksen sääntömääräiset
sekä muut jäsenten esille
tuomat asiat. Kokouksen jäl-
keen lämmintä purtavaa ja
kahvit. Tervetuloa! –Hallitus

!Hyvinkään Sähköalan-
työntekijäin ammattiosas-
ton viimeinen elossa ollut
perustajajäsen Arvo Nikan-
der kuoli 25.2.2010. Arvo
oli syntynyt Hyvinkäällä
26.7.1933.

Työuransa Arvo aloitti 15-
vuotiaana vuonna 1948 Hy-
vinkäällä VakkoSähkössä.

Muita työnantajia hänellä
oli muun muassa T:mi Tauno
Berg Hyvinkää, Mattinen/
Niemelä ja Kirkkonummen
Sähkötyö Oy.

Pitkän linjan asentajana
hänestä kehittyi alansa hy-
vin osaava ammattimies,
joka ymmärsi myös nuorem-
pien opastamisen alansa töis-
sä.

Osastomme toiminnassa
hän oli mukana siis perusta-
massa osastoamme, toimien
myös osaston puheenjohtaja-
na, sihteerinä ja hallituksen
jäsenenä.

Ansioistaan Ay-liikkeessä
hänelle luovutettiin SAK:n
kultainen ansiomerkki osas-

tomme 50-vuotisjuhlassa.
Kaipaamaan häntä jäivät

lapset ja kaksoissisar.
Eläkeläisenä Arvon sydän-

tä lähellä oli matkailu asun-
tovaunun kanssa.

Osaavaa ammattimiestä
jää kaipaamaan myös

Hyvinkään
Sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto

In memoriamTUL – 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
tai reijo.salmi@sahkoliitto.fi
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4Oulun osasto 001:n elä-
keläisjaoston vetäjän Aarre
Karppala täytti 80 vuotta
13.3. Eläkeläisjaosto järjesti
Aarrelle kakkukahvit osas-
ton toimistolla.

Aarre Karppala on synty-
nyt 13.3.1930 ja on toiminut
nuoresta asti Sähköliiton toi-
minnassa mukana. Hän on
ollut myös mukana Oulun
osastoa perustamassa vuonna
1953 ja antanut näin oman
panoksensa koko Sähkölii-
ton syntymiselle aktiivisena
taustavaikuttajana.

Nyt Aarre toimii osaston
eläkeläisjaoston puheenjoh-
tajana 57 vuoden ay-koke-
muksellaan.

Aarre Karppala kiittää
kaikkia osasto 001 jäseniä
sekä Sähköliittoa saamistaan
lahjoista ja toivottaa onnea
ja menestystä kaikille liiton
jäsenille.<

OSASTOT TOIMIVAT

Oulun eläkeläisjaosto
juhli Aarre Karppalaa

Osaston edustaja Jukka Lalli
luovutti osaston viirin Aarre
Karppalalle

Kerro mielipiteesi Lukijan ääni -palstalla
vasamalehti@sahkoliitto.fi

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

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

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 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%.

hinnat:

Kierukkavaihteet
Vaihteeseen sopii B14A

laippamoottori, joka kiinni-

tetään vaihteeseen 4 pultil-

la. Toisioakseli on 90° kul-

massa moottorin akseliin

nähden. Varastomallit:

0,12-0,75 kW 1500/200-14 r/min
1,1-1,5 kW 1500/200-25 r/min
2,2 kW 1500/200-35 r/min
3 kW 1500/200-50 r/min
4 kW 1500/200-25 r/min
Hinnat ja tarketiedot

löydät hinnastomme

sivulta 196

Vaihteiden

toimitusaika

normaalisti

3-10 työ-

päivää.

Mittaus- ja ryhmä-
keskukset suoraan
varastostamme esim

3-vaiheinen mittaus-
keskus MK6 AR+PR
kosteantilan pinta- tai
uppoasennukseen.

Keskuksessa on 5x16A

voima- ja 16A sukopisto-

rasia jotka on suojattu

30 mA vikavirtasuoja-

kytkimellä.

Mitat 450x700x160 mm

Kotelointiluokka IP34.

pääkytkin 3x40A

päävarok-
keet 3x25A

johdonsuoja-
kytkimet:

3 kpl 10A ja

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 liitinmää-

rällä 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 €

GE - keskus-

komponentit

1-vaiheiset johdonsuoja-

katkaisijat DIN-kiskoon.

48 VDC, 440 VAC, 6 kA

esim.

AN 16 16A B-käyrä
(nopea)

1-11 kpl 300 €/kpl
yli 11 kpl 260 €/kpl

AH 16 16A C-käyrä
(hidas)

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

AH 32 32A C-käyrä
(hidas)

1-11 kpl 380 €/kpl
yli 11 kpl 340 €/kpl

2-napaiset johdonsuoja-

katkaisijat 440 VAC. 6 kA

esim.

AH 216 16A C-käyrä
(hidas)

1-5 kpl 1280 €/kpl
yli 5 kpl 1150 €/kpl

3-vaiheiset GE johdon-

suojakatkaisijat DIN-kis-

koon 440 VAC

6 kA

esim.

AH 325

3x25A C-käyrä
(hidas)

1-3 kpl 1450 €
yli 3 kpl 1320 €

AH 363 3x63A C-käyrä
(hidas)

1-3 kpl 2700 €/kpl
yli 3 kpl 2500 €/kpl

AD 332 3x32A D-käyrä
(erikoishidas)

1-3 kpl 2600 €/kpl
yli 3 kpl 2400 €/kpl

30 mA vikavirta-

suojakytkimet.

A-tyyppi.

Sysäysvirran-

kestävät ja

pulssin-

tunnistavat.

Pakkaskestoisuus - 25°C

esim VVS 225 A 2-nap.

In 25A. Leveys 2-mod.

1-5 kpl 2040 €/kpl
yli 5 kpl 1850 €/kpl

300 mA vikavirtasuoja-
kytkimet. A-tyyppi.
”palosuojaukseen”.
Sysäysvirran

kestävät ja

pulssintunnista-

vat. Pakkaskes-

toisuus - 25°C

esim. VVS 463 P3A 4-nap.

In 63A. Leveys 4-modulia

1-2 kpl 37 €/kpl
yli 2 kpl 35 €/kpl

Nollakiskot esim. vika-
virtasuojakytkimiin

YKISKO 3

3:lla 6 mm² liittimellä

1-19 kpl 198 €/kpl
yli 19 kpl 180 €/kpl
YKISKO 6 6:lla 6 mm² liit-

timellä 1-19 kpl 270 €/kpl
yli 19 kpl 240 €/kpl

nopea
varma ja
edul l inen
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sähkötarvikkeiden
toimittaja
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sähkötarvikkeiden
toimittaja

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

INVERTEK

Mittaus- ja ryhmä-
keskukset suoraan
varastostamme

Edulliset sähkö-
moottorit tassu- ja
laippakiinnitteisinä

GE - keskus-

komponentit

KOULUTTAUDU
TYÖTEKNIKOKSI

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

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

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

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

HELSINKI KUOPIO OULU TURKU

Rastor käynnistää useita Työteknikon koulutusohjelmia valtakunnallisesti.
Koulutuksen aikana suoritetaan virallinen Tekniikan erikoisammattitutkinto.
Toteutamme myös yrityskohtaisia kokonaisuuksia.
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S Ä H K Ö L I I T O N K U R S S I T

Talotekniikka-alan TES-kurssit 2010
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille talotekniikka-alan
sähköasennustoimialan jäsenille. Henkilökohtainen tieto
työehtosopimusmääräyksistä antaa parhaat edellytykset
hyvän edunvalvonnan hoitamiseen.

Tarkoituksena on käydä ensin Tes-tutuksi -kurssi,
sen jälkeen Urakkamääräykset -kurssi ja
viimeisenä Urakkatöiden laskeminen -kurssi

Työehtosopimus tutuksi -kurssi
painottuu työehtosopimustekstien

perusteelliseen käsittelyyn.

22.5. – 23.5.2010
Sokos Hotel Arina, Oulu
Hakuaika päättyy 7.5.2010

Urakkamääräykset -kurssi
painottuu urakkatyömääräysten selvittämiseen ja

kärkimiehen velvollisuuksien hallintaan.

12.6. – 13.6.2010
Sokos Hotel Valjus, Kajaani

Hakuaika päättyy 28.5.2010

Urakkatöiden laskeminen -kurssi
painottuu työehtosopimusten mukaisten

urakkatöiden laskemiseen.

11.9. – 12.9.2010
Sokos Hotel Valjus, Kajaani

Hakuaika päättyy 27.8.2010

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

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

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 loma-
tukea edellisenä vuonna omasta tai puolison ammattiliitosta
tai muusta lomajärjestöstä. Tukea ei voida myöntää lapsille.
Matkakustannuksista lomalainen vastaa itse.

Sähköliitto on varannut jäsenistönsä haettavaksi
kuntoremonttilomia 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
22.5. - 23.5.2010
Sokos Hotel Arina, Oulu
Hakuaika päättyy 7.5.2010

KESÄKUU
Talotekniikka-alan
TES-kurssi,
urakkamääräykset
12.6. - 13.6.2010
Sokos Hotel Valjus, Kajaani
Hakuaika päättyy 28.5.2010

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 Valjus, 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
metsäteollisuuden ja
paperi- ja puumassateolli-
suuden TES-kurssi
25.9. - 26.9.2010
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 10.9.2010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Raha-automaattiyhdistyk-
sen runkosopimuksen
TES-kurssi
13.11. - 14.11.2010
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 29.10.2010

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

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

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

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

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

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

Perhekuntoloma
Kylpylähotelli Peurunka

27.6. - 2.7.2010
Perhekuntoloma on terveyttä edistämään suunniteltu
liikunnallinen aktiiviloma lapsiperheille. Lomaan sisältyy kun-
totestit ja terveysneuvontaa aikuisille sekä ohjattua
liikuntaa ja vapaa-ajantoimintaa päivittäin koko perheelle.
Eri ikäisille lapsille on omaa ohjelmaa.

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

ja alle 6-vuotiaat ilmaiseksi

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

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

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

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

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

!Suomen ja Ruotsin
välisen uuden tasasähkösiir-
toyhteyden (Fenno-Skan 2)
rakennustyöt alkavat Rau-
man sähköasemalla huhti-
kuussa. Hanke valmistuu
aikataulun mukaan loppu-
vuodesta 2011. Hanke pa-
rantaa selvästi pohjoismais-
ten sähkömarkkinoiden toi-
mivuutta.

Tasasähkösiirtoyhteyden
suuntaaja-aseman kokonais-
urakoinnista vastaa Ruotsin
ABB. Osajärjestelmien val-
mistus ja testaus on parhail-
laan käynnissä ABB:n teh-
taalla Ludvikassa. Urakkaan
kuuluvat maanrakennus-
työt, uusi venttiilihalli, ta-
sasähkömuuntajat perustuk-
sineen, tasasähkö- ja vaihto-

sähkökentät kojeineen sekä
linkin ohjaus- ja suojaus-
järjestelmä. Rakennustyöt
urakoi Skanska. Vastapään
aseman Ruotsin Finnbölen
rakennustyöt alkoivat vuo-
den 2010 maaliskuussa.

Fenno-Skan 2 merikaape-
lihanke on edennyt hyvin
aikataulussa. Viime vuoden
lopulla nostettiin Rihtnie-

men ja Rauman välisen
voimajohdon tehoa ja vaih-
dettiin elektrodit Pyhämaan
Lautakarissa. Ruotsin voi-
majohtoyhteys on rakenteil-
la Dannebon ja Finnbölen
välille. Merikaapelin tuo-
tanto alkoi viime vuoden
lopulla Norjan Haldenissa.

Fenno-Skan 2 on valmis-
tuessaan 800 megawatin ja

500 kilovoltin sähkön siir-
toyhteys Suomen ja Ruotsin
välillä. Yhteys toteutetaan
tasasähköyhteytenä. Sen
kokonaispituus on noin 270
kilometriä, mistä varsinai-
sen merikaapelin osuus on
noin 200 kilometriä. Laa-
jennus toteutetaan Fingrid
Oyj:n ja Svenska Kraftnä-
tin yhteistyönä. Hanke lisää

maiden välistä sähkönsiir-
tokapasiteettia 40 prosent-
tia."

Merikaapelin suuntaaja-aseman rakennustyöt alkavat Raumalla
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P I L K K I T U L O K S I A

Pilkkikilpailut pidettiin
20.3.2010 Äimäjärvellä.
Sateinen ja utuinen sää kar-
kotti runsaamman osanoton
pilkkikisoista. Jää oli hyvässä
kunnossa ja siellä oli helppo
liikkua. Ahven söi hyvin, vaik-
ka viime talven saaliit puo-
littuivatkin. Lokeille järjes-
tettiin kelpo illallinen, siksi
paljon lahnoja ja särkiä jäälle
jätettiin. Punnitus tapahtui
Tarpeenniemen mökillä ja
grillissä tirisivät Kabanossit.
Palkittavien luetteloon ei
yllätyksiä mahtunut, mutta
häntäpään sijoituksista käy-
tiin tiukkaa kisaa.

1. Risto Mäenpää, 2,455 kg
(eläkeläiset)
2. Rauni Riihenperä,1,505 kg
(Ruukki)
3. Aimo Pohjola, 1,445 kg
(eläkeläiset)
4. Kari Haakana, 1,305 kg
5. Raimo Salo, 1,200 kg
(Ruukki)
6. Teuvo Raudus, 0,590 kg
(Ruukki)
7. Pentti Laine, 0,145 kg
8. Ensio Portell, 0,130 kg
9. Rauno Vuorinen, 0,120 kg
10. Kalervo Lehtonen,
(eläkeläiset) 0,105 kg

Joukkueet:
1. Eläkeläiset, 4,005 kg
2. Ruukki, 3,295 kg

Suurin kala -kilpailun voiton
vei Teuvo Raudus 490 gram-
man hauella.

Osastojen 106 ja 075 väliset
pilkkikilpailut pidettiin
20.3.2010 Leppävirralla,
Kalmanlahdella.

Tulokset

Osasto 106
1. Kari Sikanen, 660 g
2. Hannu Antikainen, 640 g
3. Janne Markkanen, 640 g
4. Jari Heiskanen, 600 g
5. Jari Hiltunen, 580 g
6. Tapani Herranen, 320 g
7. Kalevi Leinonen, 140 g
8. Jussi Aartolahti, 140 g
9. Sakari Majuri, 100 g

Kaloja yhteensä 3 820 g

Osasto 075
1. Arvi Kainulainen, 880 g
2. Kyösti Salonius, 500 g
3. Alpo Ritari, 420 g
3. Henry Naukkarinen, 420 g
4. Teuvo Lahti, 320 g
4. Jukka Lempinen, 320 g
5. Pentti Hätinen, 200 g
6. Jarmo Ilmaniemi, 20 g
7. Jussi Liukkonen, 10 g

Kaloja yhteensä 3 090 g.

106 Savon Sähköalantyöntekijät ry
075 Verkostoalan ammattilaiset ry

Sähkö- ja puhelinmiesten pe-
rinteiset pilkkikisat, joita on
pidetty jo noin 50 vuotena,
pidettiin Köklotin kalasata-
man läheisyydessä meren
jäällä. Osallistujia oli linja-
autollinen, ja sää suosi niin,
että nenät paloivat yhdeltä
jos toiseltakin.

Mietimme, josko kurikkalai-
set olisivat innokkaita lähte-
mään jatkossa mukaan yh-
teiseen rientoon kanssamme.
Tervetuloa!
Palkintoja riitti kaikille, vaik-
ka Ahti ei suosinut kaikkia.
Edellisen vuoden Optio-ka-
latkin jäi saamatta. Parhaat
erottuivat joukosta kuitenkin
näissäkin kisoissa.

Yleinen sarja:
1. Toni Lehtola,
Sähkö, 3 744 g
2. Jyrki Herrala,
Puhelin, 2 246 g
3. Jarmo Vaaranmaa,
Puhelin, 1 880 g
4. Hannu Lehtola,
Sähkö, 1 600 g
5. Tapani Kivilahti,
Sähkö, 1 418 g
6. Heikki Koskela,
Puhelin, 1 272 g
7. Mikko Kopra,
Sähkö, 1 040 g
8. Veijo Vaaranmaa,
Puhelin, 674 g
9. Arto Rajamäki,
Sähkö, 567 g
Jani Mäki-Maunus, Sähkö
Kauko Saunamäki, Puhelin
Tapani Korpi, Sähkö
Antti Toppinen, Puhelin

Eläkeläiset:
1. Jouko Hakola,
Puhelin, 1 224 g
2. Reino Haapamäki,
Puhelin, 638 g
3. Tapani Lahti, Sähkö, 600 g
4. Reijo Valli, Sähkö, 595 g
5. Veikko Järvinen,
Sähkö, 570 g

Naiset:
1. Jaana Mäki-Maunus,
Sähkö, 150 g

Nuoret:
1. Ville Haapamäki,
Puhelin, 553 g

Lapset:
1. Ellen Mäki-Maunus,
Sähkö, 554 g
Eetu Mäki-Maunus, Sähkö
Jori Timonen, Puhelin

Joukkuekisa:
1. Sähkö os. 057, 8 402 g
2. Puhelin os. 123, 7 296 g

057 Etelä-Pohjanmaan
Sähköalantyöntekijäin osasto ry
123 Länsi-Suomen tietoliikennealan
ammattilaiset ry

007 Lauritsalan
Sähköalojen
ammattiosasto ry
010 Joutsenon
Sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry
022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry

Kisa käytiin 20.3.2010 Jout-
senon venesatamassa. Myön-
nettäköön, että olimme hiu-
kan tylyjä isäntiä – voitimme
molemmat yhteiskilpailut.
Emme pystyneet kuitenkaan
järjestämään aurinkoista sää-
tä ja kalansaaliitkin jäivät ai-
ka vaatimattomiksi.
Toivottavasti Lappeenranta
korjaa tilanteen ensi talvena.
Kiitos osallistujille!

- Osaston 010 puolesta
Asko Karppanen

Joukkuekisa:
1. Joutsenon osasto, 2 748 g
2. Lauritsalan osasto,1 066 g
3. Lappeenrannan osasto,

958 g
010 Joutseno
Miehet:
1. Kari Pöllönen, 1 436 g
(mestari)
2. Jouko Lempiäinen, 902 g
3. Esko Japola, 410 g
4. Kari Lautala, 258 g
5. Eero Piiroinen, 250 g
6. Tapio Urpelainen, 82 g
7. Aapo Talonpoika, 76 g
8. Petri Suopanki, 28 g

Naiset:
1. Marju Lautala, 111 g
2. Sinikka Lempiäinen, 75 g

Nuoret:
1. Topi Karppanen, 87 g

007 Lauritsala
Miehet:
1. Ari Salo, 496 g
2. Asko Pulli, 303 g
3. Jorma Aarrevuo, 267 g
4. Matti Hämäläinen, 262 g
5. Kari Holm, 144 g

Naiset:
1. Maija-Liisa Salo, 2 nykyä
2. Johanna Holm, 1 nyky

022 Lappeenranta
Miehet:
1. Tero Tuuliainen, 407 g
2. Markku Jänis, 327 g
3. Olli Loisa, 224 g
4. Juha Toikka, 103 g
5. Antti Nikunen, 67 g
6. Olavi Trygg, 9 g

Naiset:
1. Ulla Henelius, 385 g
2. Marja-Leena Nikunen 33 g

Sähköliiton
Lappeenrannan
osastojen
pilkkimestaruuskisat

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry

Hyväksi kakkoseksi tullut Verkostoalan ammattilaisten joukkue.

Savon Sähköalantyöntekijäin iloinen voittajajoukkue.

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


