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Pääkirjoitus | Ledaren
Aliurakoinnin valvonta työehtosopimuksiin?
!Tiedotusvälineet ovat viime viikkojen aikana ilahduttavalla ahkeruudella rapor-
toineet rakennusalan aliurakoinnista ja siihen liittyvästä ulkomaisen työvoiman käytön ai-
heuttamasta ongelmasta. Yksi aktiivisimmista medioista on ollut Helsingin Sanomat, joka
viimeksi 4.5. valotti ulkomaalaisten työehtojen valvonnan vaikeutta.

HS:n jutusta kävi ilmi, että Aluehallintovirastossa on vain yhdeksän ulkomaalaisten
työehtoihin erikoistunutta tarkastajaa. Heidän apunaan työskentelevät työsuojeluvalvojat
- joiden määrää muuten ollaan vähentämässä - voivat puuttua vain törkeimpiin tapauk-
siin. Ulkomaalaisten työntekijöiden palkkaverotuksen toteutumista ei kuitenkaan valvo
kukaan, ei edes niissä tapauksissa, joissa rahat maksetaan suomalaiselle pankkitilille.

Samaan aikaan sisäasiainministeriö on tiedottanut harmaan talouden olevan merkittävin
rakennustoimialan rikosuhka. Ministeriön mukaan olisi tärkeää luoda hyvät edellytykset
rakennusalan omaehtoiselle rikostorjunnalle. Helsingin Sanomissa Aluehallintoviraston
johtaja ehdottikin, että ammattiliitoilla voisi olla tässä valvonnassa entistä tärkeämpi rooli.
Käytännössä viranomaiset ovat siis nostamassa kätensä pystyyn aliurakoinnin ja ulkomai-
sen työvoiman valvonnassa ja sysäämässä koko jutun työntekijöiden ja heidän etujärjestö-
jensä harteille.

Mutta eikö suurimman valvontavastuun pitäisi olla aliurakoitsijan valinneella pääura-
koitsijalla, jolla jo luonnostaan on asiasta eniten tietoa ja suorin yhteys yhteistyökumppa-
niin? Miksi on muka niin vaikeaa lisätä sopimukseen yksi rivi, jossa aliurakoitsija velvoite-
taan ilmoittamaan kuukausittain työntekijöille maksettujen palkkojen kokonaissumma?

Vai onko niin, että aliurakointia käyttävät sähköalan yritykset tietoisesti hyväksyvät sen,
että aliurakoitsijoina toimii rikollisia yrityksiä, joiden omistajilla saattaa jo ennestään olla
tuomioita palkkasyrjinnästä?

Mikäli valvontavastuu todella langetetaan ammattiliitoille, on niiden ainoa mahdolli-
suus järjestää asia työehtosopimusten kautta. Sähköliitto on jo omalta osaltaan rakenta-
massa tulevaan sähköasennusalan työehtosopimukseen pykälää, jolla aliurakointi saataisiin
kuriin. Jos sähköalan yritykset ovat oikeasti niin rehellisiä kuin ne väittävät, tulevat ne
hyväksymään tällaisen tiukennuksen empimättä. "

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

Övervakningen av underentreprenader
i kollektivavtalet?
!Under de senaste veckorna har massmedierna glädjande flitigt rapporterat om under-
entreprenader i byggbranschen och de problem som utnyttjandet av utländsk arbetskraft
medfört. Helsingin Sanomat har varit ett av de aktivaste medierna. Senast den fjärde maj
skrev tidningen om svårigheterna att övervaka utlänningarnas arbetsvillkor.

Av tidningsartikeln framgick det att Regionförvaltningsverket har bara nio inspektörer
som är specialiserade på utlänningarnas arbetsavtal. De assisteras av arbetarskyddsinspek-
törerna som kan ingripa endast i de grövsta fallen. Och nu ska också antalet arbetarskydds-
inspektörer dras ner. Däremot är det ingen som granskar de utländska arbetarnas skattebe-
talning, inte ens i de fall då lönen betalas direkt in på ett finländskt bankkonto.

Samtidigt har inrikesministeriet meddelat att den grå ekonomin utgör ett betydande
brottsligt hot i byggbranschen. Enligt ministeriet är det viktigt att skapa goda förutsättnin-
gar för en frivillig brottsbekämpning i branschen. I Helsingin Sanomat föreslog direktören
för Regionförvaltningsverket att fackförbunden kunde spela en allt viktigare roll i övervak-
ningen.

I praktiken resignerar myndigheterna när det gäller övervakningen av underentrepre-
nader och utländsk arbetskraft, och skjuter över hela ansvaret på arbetstagarna och deras
intresseorganisationer.

Men borde inte det största övervakningsansvaret vila på den huvudentreprenör som valt
underentreprenör, den som redan av naturliga skäl har mest information och den direktaste
kontakten till samarbetsparterna? Varför ska det vara så svårt att lägga till en rad i avtalet
där underentreprenören åläggs att varje månad informera sina arbetstagare om det totala
beloppet utbetalda löner.

Eller är det så att de företag i elbranschen som utnyttjar underentreprenörer medvetet
godkänner att brottsliga företag agerar som underentreprenörer vars ägare redan tidigare
kanske belastas av domar för lönediskriminering?

Om övervakningsansvaret faktiskt läggs på fackförbunden är deras enda möjlighet att
ordna upp ärendet genom kollektivavtalen. Elförbundet har redan för sin del börjat utarbeta
en paragraf i följande kollektivavtal för elbranschen för att återkalla underentreprenaderna
till ordningen. Om elföretagen på riktigt är så ärliga som de påstår kommer de att godkänna
skärpningen utan att tveka. "
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!Kaikki kauhistelevat Kreikan vi-
ranomaisten välinpitämättömyyttä,
joka oli tuhota koko eurotalouden.
Kaikki myös kauhistelevat sitä pariin
miljardiin nousevaa tukea, jonka Suo-
mi joutuu ikuiseksi lainaksi antamaan
Kreikalle. Mutta, mutta … kukaan ei
kauhistele sitä, että viranomaistemme
asenne talousrikollisuuden torjuntaan
johtaa vuosittain yhteiskunnalle arviol-
ta miljardin euron menetyksiin.

Kyse on ammattirikollisten ja pimeän
työn tekijöiden taskuihinsa käärimistä
rahoista, jotka jo yksin rakennusalalla
nousevat vuosittain 500 miljoonaan.
Nämä yhteiskunnan tappiot voidaan
estää, jos ongelmaan tartutaan tosis-
saan. Miksihän ei tartuta?

Rakentamisen toimintatapaan kuuluu
aliurakointi ja pitkät tuotantoketjut ja
niihin talousrikolliset iskevät. Merkit-
tävä osa rakentamiseen liittyvää ura-
kointia uhkaakin mennä rikollisten

temmellyskentäksi valtiovallan toi-
mettomuuden takia. Alan hintataso on
muodostunut sellaiseksi, että urakoitsi-
ja, joka noudattaa Suomessa voimassa
olevaa lainsäädäntöä, ei pärjää urakoi-
den ketjutuksessa. Kuulema sähköura-
koitakin menee jo sellaisille toimijoille,
jotka eivät noudata pelisääntöjä.

Rakennusalan yritykset ja järjestöt ovat
90-luvulta alkaen tehneet pitkäjäntei-
sesti työtä talousrikollisuutta vastaan.
Se ei yksin riitä.

On välttämätöntä, että yhteiskunta
voimakkaasti panostaa viranomaisval-
vonnan nopeaan lisäämiseen. Valtio-
vallan tulee huolehtia siitä, että kai-
kessa urakoinnissa noudatetaan ainakin
suomalaista vähimmäispalkkatasoa,
huolehditaan ennakkopidätysten tilit-
tämisestä ja veroluonteisista maksuista
sekä noudatetaan työturvallisuusmää-
räyksiä. Tämän valvominen kuuluu
viranomaisille, ei yrityksille eikä järjes-
töille.

Ammattimaisen rakentamisen puo-
lella löytyy muitakin valvontakeinoja.
Rakennustoiminnan luvanvaraistami-

nen, tehokas kulunvalvonta työmailla,
tilaajavastuumenettely sekä urakoitsija-
ja työntekijätietojen ilmoitusvelvolli-
suus. Niistä voi lähteä liikkeelle.

Pimeää työtä esiintyy ammattiraken-
tamisen lisäksi valitettavan runsaasti
myös hartiapankilla rakennetuilla oma-
kotityömailla. Niissä sitä usein kutsu-
taan ”talkoohengeksi”. Sekin on ra-
kennustarkastuksen valvontaa kohdis-
tamalla hallittavissa. Toinen keino on
laajentaa kotitalousvähennystä omako-
tirakentamiseen. Se tehostaisi hartia-
pankkilaisten pimeän työn
karsintaa yhtä hienosti
kuin se on toiminut
kodinpalveluiden
ostoissa."

Talousrikollisuuden ”Kreikan tuki”
on miljardi vuodessa
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!Tamperelainen säh-
köurakoitsija Sähköpeko Oy
tuntuu magneetin lailla ve-

tävän puoleensa epärehelli-
siä yhteistyökumppaneita.
Tällä kertaa asialla oli vi-
rolainen Keila Elektritööd
AS, joka toimi Sähköpekon
aliurakoitsijana huhtikuussa
valmistuneella Kodin Terran

työmaalla Nokialla.
Työsuojelupiirin tarkastuk-

sessa kävi ilmi, että yrityk-
sen 13 virolaiselle ja yhdelle
kansalaisuutta vailla olevalle
työntekijälle oli maksettu
huomattavasti talotekniik-
ka-alan sähköasennustoimi-
alan alittavaa palkkaa.

- Törkeä tapaus ja sopii ky-
syä, salliiko Suomen laki to-
dellakin tällaista toimintaa?
Eikö pääurakoitsijana toimi-
neella Sähköpekolla ole edes
moraalista vastuuta valvoa
aliurakoitsijoidensa toimia,
Sähköliiton sektoripäällikkö
Keijo Rimmistö jyrähtää.

Työnantajalla ei
yhteistyöhalua
Työsuojelupiirin tarkastus-
lausunnosta ei käy ilmi
kuinka pientä palkkaa Kei-
la Elektritöödin työnteki-
jöille oli maksettu. Jotain

asiasta vihjaa se, että yri-
tyksen edustaja oli jättänyt
tekemättä muun muassa työ-
ajan tasoittumisjärjestelmän.
Myöskään työterveyshuol-
tosopimusta ei ole toimitet-
tu viranomaisille. Yrityksen
edustaja ei myöskään ole ol-
lut kovin halukas yhteistyö-
hön viranomaisten ja Sähkö-
liiton kanssa.

Joka tapauksessa alipalk-
kaus täyttää viranomaisen
mielestä kiskonnan tapaisen
työsyrjinnän rikostuntomer-
kit. Edessä on siis mitä to-
dennäköisimmin poliisitut-
kinta aivan kuten kuuluisas-
sa Ideaparkin tapauksessa.

Vasaman saamien tietojen
mukaan Keilan maksamat
kuukausipalkat ovat saat-
taneet alhaisimmillaan on
jopa vain 600 – 1 000 euroa.
Minkä hyvänsä ammattialan
edustaja pitäisi sellaisia palk-

koja orjatyön arvoisina.
Sähköpekoa edustavalta

aluejohtaja Markku Fiskiltä
kysyttiin, eikö Keila Elekt-
ritöödin tekemän urakka-
tarjouksen kokonaissumma
suhteessa työn ja työnteki-
jöiden määrään herättänyt
Sähköpekossa etukäteen
mitään epäilyjä? Fisk vetosi
asian keskeneräisyyteen ja
kieltäytyi vastaamasta kysy-
mykseen.

Muistuttaa
Ideaparkia
Nokian Terran tapaus tuo
vahvasti mieleen käräjäoi-
keuden langettavaan tuo-
mioon päätyneen Lempää-
län Ideaparkin tapauksen.
Totuus Ideaparkin 88 puo-
lalaisen sähköasentajan ali-
palkkauksesta selvisi vasta
poliisitutkinnan ja rikosoi-
keudenkäynnin jälkeen.

Yhteistä tapauksissa on
myös se, että molemmissa
kohteissa sähköpääurakoit-
sijana toimi Sähköpeko Oy.
Kummassakin tapauksessa
Sähköpeko on myös kerto-
nut olleensa täysin tietämä-
tön aliurakoijansa väärin-
käytöksistä. Eikä Sähköpe-
koa tässä Nokian Terrankaan
tapauksessa epäillä rikokses-
ta tai edes tilaajavastuulain
mukaisten velvoitteiden lai-
minlyönnistä.

Ehkä Sähköpekon pitäisi
kuitenkin vastaisuudessa va-
lita aliurakoitsijansa entistä
huolellisemmin. Siitä pitäi-
sivät niin työsuojelupiiri, po-
liisi, käräjäoikeus kuin Säh-
köliitto ja sen jäsenet. Niin
ja Sähköpekon työntekijät.
Siis ne harvat, jotka kiivasta
aliurakointia harjoittavassa
yrityksessä ovat saaneet säi-
lyttää työpaikkansa."

Työsuojelupiiri tutki – rikostutkinta odottaa:

Sähköpekon aliurakoitsija
jäi kiinni alipalkkauksesta

!Sähköliiton energia-
alan 001 sekä tietoliikenne-
ja verkostoteknologia-alan
003 työehtosopimukset yh-
distettiin 15.3.2010 uudek-
si Sähköalan tes - energia
- ICT - verkostoalan sopi-
mukseksi. Sen myötä lak-
kasivat vanhat sopimusalat
olemasta ja ne yhdistettiin
uudeksi sopimusalaksi nu-
mero 002. Tämä uusi Säh-
köalan tes - energia - ICT

-verkostoalan sopimus-
alanumero otettiin käyt-
töön liiton jäsenrekisteris-
sä ja muussa toiminnassa
27.4.2010 lähtien. Muutok-
set muun muassa painotuot-
teisiin pyritään tekemään
mahdollisimman nopeasti,
mutta vanhoilla sopimusnu-
meroilla varustettuja esittei-
tä voi vielä jonkin aikaa olla
liikkeellä."

!Ammatillisten tut-
kinnon perusteiden mo-
nivuotinen uudistustyö
alkaa olla lopuillaan. Vii-
meiset kolmekymmentä
perustutkinnon ja kolme
valmistavan koulutuksen
perustetta valmistuvat ensi
syksyksi. Kaikkien 52 am-
matillisen perustutkinnon
perusteet ovat käytössä
1.8.2010.

Uudet tutkinnon perus-
teet ja näyttötutkinnon
perusteet ovat yhteiset op-
pilaitosmuotoisessa ja näyt-
tötutkintona suoritettavassa
peruskoulutuksessa. Amma-
tilliset tutkinnon osat ja nii-
den ammattitaitovaatimuk-
set, arvioinnin kohteet sekä
arviointikriteerit ovat yh-
teiset. Ammattiosaamisen
osoittamistavoissa voi olla
eroja. Ammattiosaamisen

arvioinnin kohteita ja kri-
teereitä sekä ammattitaidon
osoittamistapoja on täsmen-
netty.

Ammatillisten perustut-
kintojen työelämävastaa-
vuutta ja osaamisperustei-
suutta on edelleen vahvis-
tettu. Tutkinnot muodos-
tuvat työelämän työ- ja
toimintakokonaisuuksien
mukaisista tutkinnon osis-
ta. Ammattitaitovaatimuk-
set on määritelty työelämän
edellyttämänä käytännön
osaamisena.
Tutkintojen suorittamis-
mahdollisuuksia on moni-
puolistettu. Tutkinto on
mahdollista suorittaa työ-
elämän edellyttämää am-
mattipätevyyttä tuottava
tutkinnon osa kerrallaan,
vaikka ensisijaisena tavoit-
teena on koko tutkinnon

suorittaminen.
Ammatillisen tutkintojär-
jestelmän joustavuutta on
lisätty. Opiskelijalla on nyt
enemmän mahdollisuuksia
valita ammatillisiin perus-
tutkintoihin osia muista
ammatillisista tutkinnoista
(pt, at, eat jopa amk). Opis-
kelija voi yksilöllisesti si-
sällyttää tutkintoonsa ni-
mellislaajuutta enemmän
tutkinnon osia. Ne voivat
olla paikallisen työelämän
tarpeiden pohjalta suunni-
teltuja. Kaikkien tutkinto-
jen ammatillisiin tutkinnon
osiin on sisällytetty yrittä-
jyysosaamista sekä terveyt-
tä, turvallisuutta sekä työ-
ja toimintakykyä tukevia
osioita.

Työelämälähtöisyyden ja
uusien tutkinnon perustei-
den mahdollistaman jous-

ton ja henkilökohtaisten
opintopolkujen toteutu-
minen työelämälähtöisesti
edellyttää koulutuksen ja
tutkinnon järjestäjien, op-
pisopimustoimijoiden, työ-
paikkojen ja ammattikoulu-
tuksen sidosryhmien tiivistä
yhteistyötä.

Perusteet tuovat aiem-
paan verrattuna helpotus-
ta koulutuksen järjestäjän
opetussuunnitelman laa-
dintaan. Työelämän työ- ja
toimintakokonaisuuspohjai-
sia tutkinnon osia ja niiden
ammattitaitovaatimuksia ei
ole tarkoitus koulutuksen
järjestäjän opetussuunnitel-
massa enää määritellä uu-
delleen, vaan niiden poh-
jalta voidaan suoraan sekä
suunnitella ammattitaidon
arviointi että oppimisympä-
ristöt, opetus ja ohjaus."

Ammatilliset perustutkinnot uudistuvat
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!Sähköalojen ammat-
tiliitto, Palvelualojen am-
mattiliitto PAM ja Ammat-
tiliitto Suora hyväksyivät
sovittelija Heikki Pohjan
antaman sovintoesityksen
Raha-automaattiyhdistyk-
sen palkoista ja työehdoista
13.5.

Palkat nousevat ensim-
mäisen vuoden aikana 1,3
prosenttia. Sopimuskausi on
kaksi vuotta. Tänä vuonna
palkat nousevat toukokuun
alusta 0,7 prosenttia ja loka-
kuun alussa 0,6 prosenttia.
Ilta- ja yötyölisiä korotetaan
samoilla prosenteilla vastaa-
vina ajankohtina. Vuoden
2011 palkankorotukset so-

vitaan helmikuun loppuun
mennessä. Mikäli korotuk-
sista ei päästä yksimielisyy-
teen, on työehtosopimus
irtisanottavissa päättymään
31.3.2011.

- Sovintoesitystä voi vai-
keiden neuvottelujen jäl-
keen pitää kohtuullisena,
sanoo Sähköliiton osalta
neuvotteluja käynyt työeh-
toasiamies Helge Hakkarai-
nen.

Työehtojen parannuksia
tuli muun muassa lomapal-
kan maksamiseen, työaika-
malleihin ja – korvauksiin,
sairausajan palkkaan, sairaan
lapsen hoitamisen määräyk-
siin, luottamusmiessopimuk-
seen sekä uutena palkallinen
isyysvapaa.

Osapuolet sopivat useista

sopimuskauden aikana toi-
mivista työryhmistä, yhdes-
sä muun muassa kehitetään
työehtoja koskien muun
muassa huoltoedustajien
työaika-asioita.

Elintarvikealan 017
neuvottelut
Suomen Elintarviketyöläis-
ten Liitto SEL:n ja Elintar-

viketeollisuusliitto ETL:n
neuvottelut jatkuivat maa-
nantaina 17.5. valtakunnan-
sovittelija Esa Lonkan joh-
dolla. Neuvottelut koskevat
myös noin 80 alalla työsken-
televää sähköliittolaista.

Työministeriö on lykännyt
koko alaa koskevan työtais-
telun alkavaksi 25.5., ellei
sopuun päästä sitä ennen."

RAY:n työntekijöille sopimus

Sähköliiton hallitus hy-
väksyi kokouksessaan 22.4.
kaksi neuvottelutulosta uu-
siksi työehtosopimuksiksi.
Lasikeraamisen teollisuu-
den työehtosopimus on voi-
massa 1.4.2010-31.1.2013.

Rakennustuoteteollisuuden
työehtosopimus on voimas-
sa 20.4.2010-29.2.2012.
Molemmat sopimukset ovat
vuosittain irtisanottavissa,
mikäli palkankorotuksista ei
päästä yksimielisyyteen. "

Tes Lasikeraamiseen ja
rakennustuoteteollisuuteen
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STUL:n suhdannekysely:

Sähköistysalalla
kaksijakoinen tilanne
!Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL
teki maaliskuussa laajan, alan jäsenyrityksil-
le suunnatun suhdannekyselyn. Sen tulokset
ovat varsin kiinnostavia. Tilausten odotetaan
kääntyvän kasvuun jo tänä syksynä, vaikka
ala kouristelee yhä laman kynsissä.

Hintataso alhaalla
Sähköistys on keskimäärin rakentamisen vii-
meinen vaihe. Tämän vuoksi sähköurakoit-
sijoiden ja sähkösuunnittelijoiden tilanne
suhdannekäänteessä on varsin kaksijakoinen.

Työkannat ovat alhaisella tasolla ja tulos-
odotukset ovat huonot. Tarjouskannat ovat
kuitenkin nousseet ja uusien tilausten mää-
räkin on kasvussa.

Työ- ja tilauskannan riittävyys on nyt sekä
sähköurakoitsijoilla että -suunnittelijoilla 3 –
4 kuukautta, kun se tällä vuosituhannella on
yleensä ollut 4 – 5 kuukautta.

Hintataso on kahden vuoden jyrkän las-
kun jälkeen huono. Hintatason arvellaan
säilyvän nykyisenä tai kääntyvän nousuun
seuraavan puolen vuoden aikana.

Kuluvan vuoden tulokset jäävät selkeästi
edellisvuosista ja ovat enintään keskinker-
taisia. Konkurssien määrä ja muut toiminnan
lopetukset lisääntyvät todennäköisesti vielä
loppukevään ja kesän aikana.

Alan työvoimasta reilut 10 prosenttia on
työttömänä tai lomautettuna. Ulkomaisen
työvoiman osuus on joitain prosentteja eli
selkeästi vähemmän kuin muilla rakentami-
sen sektoreilla.

Tilaukset kasvuun
jo ensi syksynä
Yritysten tarjouskannat ovat selkeästi nous-
seet viimeisen puolen vuoden aikana ja myös
uusien tilausten määrä on kasvussa. Erityisen
selkeää kasvu on asuntotuotannossa, mutta
myös kaikkinainen korjausrakentaminen ja
teollisuuden huolto, kunnossapito ja pieneh-
köt korvausinvestoinnit ovat selkeässä kas-
vussa.

Yli 90 prosenttia vastaajista uskoo asunto-
jen ja muun korjausrakentamisen kasvavan
tai vähintäänkin pysyvän ennallaan tuleva-
na puolivuotiskautena.

Sähkö- ja televerkkojen rakentaminen
jatkuu tasaisena. Kokonaiskasvua vaimen-
taa kuitenkin toimisto- ja liikerakentamisen
ja suurten teollisuusinvestointien alhainen
taso: juuri näissä kohteissa sähköistyksen
osuus rakentamisen kokonaisvolyymistä on
suurin.

Odotukset koko rakennustuotannon kas-
vusta ovat kuitenkin kääntyneet positiivisik-
si syvän laskun jälkeen. Siten myös työllisyys
lähtee lisääntyvän työkannan myötä kesän
jälkeen paranemaan ja syksyllä on jo vähin-
tään alueellista pulaa korjausrakentamisen ja
kiinteistöautomaation syvällisesti hallitsevis-
ta ammattilaisista STUL:n jäsenyrityksissä
uskotaan."

P A A V O H O L I

!Sähköasennusalan
neuvotteluosapuolet, Sähkö-
alojen ammattiliitto ja työn-
antajaliitto STTA, ovat neu-
votelleet alan uudesta työeh-
tosopimuksesta helmikuun
alusta saakka.

Vaikka osapuolet ovat istu-
neet yhteisen pöydän ääressä
jo 10 kertaa, ei neuvotteluis-
sa ole tapahtunut juuri mi-
tään edistymistä.

Sähköliitto on aloittanut
TES-neuvottelut nyt myös
aikaisemman neuvotteluosa-
puolen TIKLI ry:n kanssa.
Siten yleissitovat talotek-
niikka-alan sähköasennus-
toimialan työehtosopimuk-
sen (2007-2010) määräykset
ovat voimassa niin kauan,
kunnes uusi työehtosopimus
on tehty tai sopimusneuvot-
telut ovat päättyneet.

STTAn utopistinen
”valkoinen kirja”
Mikä neuvotteluissa sitten
oikein kiikastaa? Kun kevät-
talven aikana kävi ilmi, että
sähköasennusalan TES-neu-
vottelujen toinen osapuoli
vaihtuu, olivat alan odotuk-
set korkealla.

Niin työntekijät kuin
työnantajatkin toivoivat,
että uusi työnantajajärjestö,
Sähkötekniset työnantajat
ry STTA, yhtenäistäisi ha-
janaista yrityskenttää ja sen
myötä sopimustoimintaa
voitaisiin kehittää koko alan
hyödyksi.

Toisin on kuitenkin käy-
nyt. STTAn jäsenyrityksil-
leen antamat lupaukset ko-
konaan uudesta sähköasen-
tamisen TESista – ”valkoi-
sesta kirjasta” - ovat kevään
neuvotteluissa osoittautu-
neet huonosti harkituiksi.
Työnantajienkin on täyty-
nyt jo etukäteen tietää, että
työntekijät eivät missään ta-
pauksessa tule hyväksymään
ehdotettujen kaltaisia sopi-
musheikennyksiä.

Näkemyserot
todella suuret
Sähköliiton neuvotteluja ve-
tävän sektoripäällikkö Keijo
Rimmistön mukaan osapuo-
lilla on erilainen näkemys
kaikista keskeisistä asioista.
Osa STTAn tekemistä hei-
kennysesityksistä on tosin
saatu torjutuksi.

Toisaalta talotekniikka-
alan neuvottelukunta ei ole
myöskään saanut STTAta
innostumaan alan johtokun-
nan hyväksymien työehtoso-
pimuksen parannusehdotuk-
sista. Neuvottelutilanne on
kolmen kuukauden veivaa-
misen jälkeen yhä lähtöase-
telmissaan.

Talotekniikka-alan neu-
vottelukunnan – Juha Ala-
talo (Tuusula, Are Oy),
Pentti Leskinen (Tornio,
Tekmanni Oy), Esa Paldani-
us (Muhos, Paikallissähkö
Oy), Sami Pesola (Kokko-
la, Sähköliike Tekno Oy)
ja Mika Rainio (Helsinki,
Sähkö-Aro Oy) - kirjaama
lista STTAn kanssa yhä auki
olevista asiakokonaisuuksista
on pitkä kuin nälkävuosi.

Näkemyserot koskevat seu-
raavia asioita: paikallinen so-
piminen, lomauttaminen, ir-
tisanominen, työajat, varal-

laolo, työajan järjestäminen,
ulkopuolisen työvoiman
käyttö (sisältäen vuokratyö-
voiman ja aliurakoinnin),
oikeus urakkatyön tekemi-
seen, korvauskeskituntian-
sio ja matkakustannusten
korvaukset pitkäkestoisis-
sa työkohteissa (huolto- ja
kunnossapito, alihankinta ja
telakka).

Käytännössä avoinna on
siis koko sopimus, vaik-
ka neuvotteluihin STTAn
kanssa on toukokuun puo-
leen väliin mennessä käytet-
ty aikaa jo kaikkiaan yli 20
päivää.

”Sininen kirja”
yhä voimassa
Sähköliitto aloitti huhti-
kuussa työehtosopimusneu-
vottelut myös TIKLI ry:n
kanssa ”sinisestä kirjasta”.
Nämä neuvottelut jatkuvat
voimassa olevan työehto-

sopimuksen pohjalta nor-
maaliin tapaan. Koko alalla
– STTAn jäsenyritykset mu-
kaan lukien – on siis voimas-
sa yleissitova TES kunnes
uusi työehtosopimus TIKLIn
kanssa on tehty tai sopimus-
neuvottelut muuten ovat
päättyneet.

Työnantajalla ei ole myös-
kään ole työehtosopimuksen
vaihtamisoikeutta niin kau-
an kun neuvotteluja jatke-
taan tai uusi työehtosopimus
on allekirjoitettu TIKLIn
kanssa.

Sähköliiton hallitus antoi
22.4.2010 neuvottelukun-
nalle valtuudet tehdä pää-
tökset mahdollisista työtais-
telutoimenpiteistä, niiden
alkamisesta sekä laajuudesta.
Työtaistelu voidaan siis aloit-
taa, jos alan neuvottelutilan-
ne neuvottelukunnan mie-
lestä niin jossakin vaiheessa
vaatii."

Neuvottelut jatkuvat sekä STTAn että TIKLIn kanssa

Sähköasennusala risteyskohdassa
– TES voimassa
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!Sähköliiton eläkeläi-
set saavat vuonna 2011 yhä
Vasaman ilmaiseksi kotiin ja
sopimusalajäsenet kalente-
rinsa lehden välissä.

Näihin jäsenetuihin tulee
kuitenkin sellainen muutos,
että kumpikin niistä tulee
tilauspohjaiseksi. Näin saa-
daan säästöä liiton budjet-
tiin, kun painotuotteita ei
tarvitse lähettää niille, jotka
eivät niitä halua.

Säästöjen vuoksi tapahtu-
va tilauksen vaatiminen pe-
rustuu Sähköliiton edustajis-
ton ja hallituksen tekemiin
päätöksiin.

Tilaus vain
netin kautta
Eläkeläisten Vasaman tilauk-
sen voi tehdä vain Sähkölii-
ton nettisivujen kautta, jossa
voi kirjautua muuttamaan
omia jäsentietojaan. Tieto-

jen oletusarvona on, että elä-
keläinen ei halua enää saada
Vasamaa.

Saadakseen Vasaman on
eläkeläisjäsenen siis kirjau-
duttava jäsenrekisterin verk-
kopalveluun liiton nettisivu-
jen kautta, jossa tilaus teh-
dään. Tilausta ei voi tehdä
millään muulla tavalla.

Liittoon ei siis kannata
lähettää sähköpostia tai kir-
jettä eikä soittaa jäsenrekis-
teriin. Tilausta ei voi myös-
kään tehdä kenenkään liiton
henkilökuntaan tai hallin-
toon kuuluvan henkilön
kautta.

Jos eläkeläisellä ei ole
omaa nettiyhteyttä, hän
voi käyttää minkä hyvänsä
yleisen laitoksen, kuten kir-
jaston tietokonetta tai ky-
syä mahdollisuutta käyttää
oman ammattiosaston tieto-
konetta.

Jos eläkeläinen ei itse osaa
käyttää tietokonetta, hän voi
pyytää apua sukulaiselta, ys-

tävältä tai osaston jäseneltä,
joka voi eläkeläisjäsenen läs-
nä ollessa hoitaa tämän tun-

nuksilla asian.
Tilausjärjestelmä aloittaa
toimintansa 15.6.2010 ja ti-

lauksen tekemiseen on aikaa
elokuun loppuun saakka.

Kalenteri jäsenille
Sähköliiton sopimusala- ja
oppilasjäsenet saavat Vasa-
man ensi vuonnakin enti-
seen tapaan automaattisesti.
Saadakseen kalenterin vuon-
na 2011 on sopimusalajäsen-
ten kuitenkin tilattava se.

Eläkeläisille ja oppilasjäse-
nille kalenteria ei ole lähe-
tetty tähänkään saakka.

Kalenterin tilaaminen ta-
pahtuu samaan tapaan kuin
eläkeläisten Vasaman tilaa-
minen, kirjautumalla jäsen-
rekisterin verkkopalveluun
nettisivujen kautta. Jäsenre-
kisterissä on siis oletusarvo-
na, että sopimusalajäsen ei
halua kalenteria. Tilausjär-
jestelmä aloittaa toimintan-
sa 15.6.2010 ja tilauksen te-
kemiseen on aikaa syyskuun
loppuun saakka. "

Eläkeläisten Vasama ja jäsenten kalenteri tilauspohjaisiksi
Kirjautuminen Sähköliiton verkkopalveluun
Pääset verkkopalveluun Sähköliiton nettisivuilta
www.sahkoliitto.fi > Sähköliiton verkkopalvelut > Jäsenrekisteri

Kun kirjaudut jäsenrekisterin 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

Olet jo aikaisemmin kirjautunut verkkopalveluun:
Käyttäjätunnus on oma jäsennumerosi (jäsenkortista)
Salasana on edelleen se, jonka olet jo aikaisemmin valinnut (8-12 merkkiä)
ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä

Kirjautumisen jälkeen eläkeläinen saa näkyviin omat jäsentietonsa,
jossa tilaus tapahtuu.
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Sähköliitto on ottanut
jäsenilleen Turvasta jäsen-
vakuutuksen, johon kuuluu
matkustajavakuutus koti- ja
ulkomaanmatkoille. Vakuu-
tus sisältää myös vapaa-ajan
tapaturmavakuutuksen pysy-
vän haitan varalle. Vakuu-
tettuina ovat liiton työssä-
käyvät jäsenet ja työvoima-
viranomaisten hyväksymät
työnhakijajäsenet.

Matkustajavakuutus on
voimassa myös jäsenen mu-
kana matkustavilla alle
18-vuotiailla lapsilla. Lap-
sella tarkoitetaan tässä jäse-
nen omaa tai huollettavana
olevaa lasta. Omaan lapseen
rinnastetaan adoptiolapsi
tai puolison lapsi, joka asuu
jäsenen kanssa samassa ta-

loudessa. Lisäksi avioerota-
pauksissa tapaamisoikeuden
nojalla matkalla mukana
olevat jäsenen lapset kuulu-
vat vakuutuksen piiriin.

Jäsenen avio- tai avopuoli-
so ei kuulu vakuutuksen pii-
riin, ellei hänkin ole Sähkö-
liiton jäsen. Jos vakuutuksen
piiriin kuulumaton avio- tai
avopuoliso matkustaa yksin
lasten kanssa, ei matkusta-
javakuutus siinä tapauksessa
koske myöskään lapsia.

Kesämökkimatka ei
kuulu vakuutuksen
piiriin
Vakuutus on voimassa Suo-
mesta ulkomaille tehtävillä
vapaa-ajan matkoilla. Li-
säksi vakuutus on voimassa
vapaa-ajalla tehtävillä koti-
maanmatkoilla, jotka ulot-
tuvat linnuntietä vähintään
50 kilometrin etäisyydelle
normaalin elinympäristön
ulkopuolelle vakuutetun
asunnosta, työpaikasta, opis-

kelupaikasta tai vapaa-ajan
asunnosta. Vakuutus ei ole
voimassa edellä mainittujen
paikkojen välisillä matkoil-
la eli matka kesämökille ja
sieltä takaisin kotiin ei kuulu
vakuutuksen piiriin.

Matkatavara-
vakuutuksesta
alennusta
Matkatavarat eivät sisälly
jäsenvakuutukseen. Liiton
neuvottelemana lisäetuna jä-
sen saa määräaikaisesta mat-
katavaravakuutuksesta 20
prosentin lisäalennuksen so-
vittujen jäsenalennusten li-
säksi. Jos jäsenellä on Turvan
laaja kotivakuutus, sisältyvät
tähän myös matkatavaroille
aiheutuvat vahingot enin-
tään 4 500 euroon saakka.
Omavastuu on tällöin sama
matkatavaravahingossa kuin
normaalissa irtaimistovakuu-
tuksessakin.

Mitä
vakuutuksesta
korvataan?
Vakuutus korvaa matkan ai-
kana alkaneen äkillisen sai-
rauden tai sattuneen tapatur-
man aiheuttamat hoitokulut
ilman ylärajaa. Matkasairau-
della tarkoitetaan matkan
aikana alkanutta, odotta-
matonta ja äkillistä sairastu-
mista, joka on edellyttänyt
välitöntä lääkärinhoitoa tai
jonka lääketieteellisen koke-
muksen mukaan muutoin on
katsottava saaneen alkunsa
matkan aikana.

Ennen matkan alkua ollut
sairaus ei siis ole vakuutus-
ehtojen tarkoittama matka-
sairaus. Ennen matkaa olleen
sairauden äkillisestä ja odot-
tamattomasta pahenemises-
ta matkan aikana korvataan
kuitenkin välttämättömän
ensiapuhoidon kustannuk-
set matkakohteessa, mutta ei
muita vakuutusehdoissa mai-

nittuja kustannuksia. Sairau-
den odottamattomana pahe-
nemisena ei pidetä sellaisen
sairauden pahenemista, jon-
ka tutkimukset tai hoitotoi-
menpiteet ovat kesken mat-
kalle lähdettäessä.

Vakuutuksesta korvataan
myös matkan peruuntumis-
ja keskeytymiskuluja sekä
matkalta myöhästymisestä
aiheutuvia kuluja vakuutus-
ehdoissa tarkemmin määri-
tellyin perustein.

Miten toimin,
jos sairastun
matkalla tai sattuu
tapaturma?

Muista ottaa matkalle mu-
kaan jäsenkorttisi, joka on
myös matkavakuutuskortti.
Näin hoitava laitos voi to-
deta, että asiakkaalla on voi-
massa oleva matkavakuutus
ja että hoidoille löytyy mak-
saja. Matkavakuutuskortti ei
kuitenkaan ole maksukortti,
joten on hyvä varautua sii-
hen, että kulut joutuu mak-
samaan ensin itse ja hake-
maan korvausta myöhemmin
vakuutusyhtiöstä. Jos joudut
itse maksamaan hoitokulut,
säilytä kuitit ja lähetä ne va-
hinkoilmoituksen mukana
Turvaan.

SOS auttaa
Mikäli hoitolaitoksen kanssa
syntyy ongelmia, kannattaa
ottaa yhteyttä jäsenkortin
takana mainittuun SOS:iin,
joka on pohjoismaisten va-
kuutusyhtiöiden omistama
kansainvälinen ”hälytyskes-
kus”.

Toimistossa on ympärivuo-
rokautinen päivystys ja siellä
tunnetaan Sähköliiton va-
kuutus. SOS:issa annetaan
tietoja vakuutuksen sisällös-
tä ja he antavat myös ohjeet,
miten kyseisessä tapauksessa
pitäisi menetellä. SOS pal-
velee suomen kielellä.

Lisätietoja
jäsenvakuu-
tuksesta
Vakuutusehdot ja korvauk-
senhakuohjeet löytyvät Tur-
van palvelusivustolta, jonne
on linkki Sähköliiton inter-
netsivuilta www.sahkoliitto.
fi. Lisätietoja vakuutukses-
ta saat Turvan palvelutoi-
mistoista, palvelupisteistä,
asiamiehiltä tai palvelunu-
merosta 01019 5110. Pal-
velupisteiden yhteystiedot
ja lisätietoja Turvasta löy-
dät osoitteesta www.turva.fi.
Asiakaspalvelun sähköpos-
tiosoite on asiakaspalvelu@
turva.fi."

Jäsenkortti mukaan kesänmatkoille
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!Helsingin keskustaan
rakenteilla olevalla – Ol-
kiluotoa lukuun ottamatta
koko Suomen suurimmalla,
Helsingin Musiikkitalon ra-
kennustyömaalla töitä pais-
kii sähköasentaja Mika Rai-
nio, 43.

Hän on työskennellyt pää-
kaupunkiseudulla toimivan
Sähkö-Aro Oy:n palveluk-
sessa kohta 25 vuotta, joten
hyvin erilaisia työkohteita
on vuosien varsille mahtu-
nut.

Ensimmäinen
konsertti syksyllä
2011
- Tämän Musiikkitalon työt
alkoivat 2008 syksyllä, kun
tehtiin putkituksia. Itse
urakka alkoi viime vuoden
syyskuussa, ja rakennuksen
on tarkoitus valmistua va-
puksi 2011. Ensimmäinen
konsertti soinee sitten syk-
syllä, Rainio kertoo.

Samalla työmaalla työs-
kentelee kärkimiehenä myös
Jorma Takala, 50.

- Rakennuksen harjannos-
tajaisia vietettiin 7. touko-
kuuta. Runkovaihe muunta-
moineen ja pääkeskuksineen
on valmis ja nyt täällä ale-
taan tehdä sisutustöitä, Ta-
kala kertoo.

Myös Takalalla on pitkä, 28
vuoden työura Sähkö-Aron
palveluksessa. Työkaksik-
ko Rainio-Takala on tehnyt
töitä pääkaupunkiseudulla
samoissa työkohteissa mon-
ta kertaa. He olivat myös
vuonna 1998 valmistuneen
Nykytaiteen museo Kiasman
työmaalla, joten nyt tekeillä
oleva Helsingin Musiikkitalo
ei ole heidän ensimmäinen
kulttuurikohteensa.

Musiikkitalon työmaalla töitä tehdään maan alla ja päällä

Kärkimies Jorma Takala ja säh-
köasentaja Mika Rainio tekevät
töitä Helsingin Musiikkitalon työ-
maalla. Sama kaksikko rakensi
kulttuuria myös Nykytaiteen mu-
seo Kiasman työmaalla 90-luvun
lopulla.

Kulttuuria
rakentamassa
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Työmaalla raikuu
viro ja venäjä
Tällä hetkellä työmaalla
häärii 12 sähköasentajaa ja
koko väkimäärä on 250-300
henkeä. Sähkö-Aron pal-
veluksessa olevat työnteki-
jät ovat kaikki suomalaisia,
mutta muuten työmaalla rai-
kuu vuolaasti viro ja venäjä.

- Ilmastointimiehet ja apu-
miehet ovat pääosin ulko-
maalaisia. Kyllä se vaan niin
on täälläkin, ettei kotimaista
työvoimaa juuri ole työllis-
tetty, Rainio toteaa.

Takalan ja Rainion mu-
kaan kolme kerrosta maan
alla ja neljä kerrosta maan
päällä ja kerrosalaltaan
36 000 m²:n työmaa on ollut
muutenkin hyvin erikoinen
ja haastava.

- Ei ole valmiina mitään
suunnitelmia ja kaikki teke-
miset pitää aina yksitellen
hyväksyttää. Niin yksinker-
taista työtä ei olekaan, että
me tekisimme sen omalla
tavallamme oikein, miehet
kertovat.

Vinosti naurahtaen he totea-
vat, että lukevat yleensä He-
sarista työmaataan koskevat
asiat.

Työtä, opiskelua ja
tes-neuvotteluita
Mika Rainiota ovat leipä-
työn lisäksi työllistäneet tek-
niikan ammattitutkintoon
tähtäävä opiskelu sekä me-
neillään olevat talotekniikan
tes-neuvottelut.

- Opiskelut alkoivat syksyl-
lä 2008 ja sain ne nyt huh-
tikuussa valmiiksi, joten yksi
etappi on saavutettu, Rainio
toteaa.

Tes-neuvottelut sitä vas-
toin junnaavat paikallaan.

Rainio on Sähköliiton ta-
lotekniikka-alan johtokun-
nassa ja myös tes-neuvottelu-
kunnassa. Tällä hetkellä hän
on ”virkaiältään” johtokun-
nan vanhin jäsen, sillä hän
oli mukana jo asennusalan
valiokunnassa ennen kuin se
muuttui talotekniikka-alan
johtokunnaksi. Yhteensä
valiokunta- ja johtokunta-

vuosia on kertynyt jo nel-
jätoista. Tes-neuvotteluissa
Rainio toteaa olevansa nyt
mukana kuudetta kertaa.

- Nämä neuvottelut alkoi-
vat jo viime syksynä ja ovat
sujuneet todella nihkeäs-
ti. Suurimmat näkemyserot
työnantaja- ja työntekijä-
puolen välillä koskevat ulko-
puolisen työvoiman käyttöä,
urakkatyöoikeutta, keskitun-
tiansiota ja matkakustannus-
ten korvauksia, Rainio sum-
maa.

Hän ennustaa myös, että
työehtosopimuksen ensim-
mäisen pykälän eli sopimuk-
sen soveltamisalan asiat jää-
vät viime hetken neuvotte-
luihin.

- Ja nyt on lisäksi vastassa
uusi neuvottelukumppani,
STTA, jonka neuvottelu-
kulttuuri on vielä nuori ja
hyvin erilainen kuin ennen

TIKLI:n kanssa neuvotelta-
essa.

Neuvottelu-
kumppanina STTA,
työnantaja
TIKLIn jäsen
Vaikka neuvottelukumppani
on STTA, Rainion ja Taka-
lan työnantaja Sähkö-Aro
Oy on kuitenkin pelkästään
TIKLI:n jäsen. Miehet eivät
näe siinä kuitenkaan ristirii-
taa.

Heidän näkemyksensä mu-
kaan työnantaja ei ole lähte-
nyt uuden järjestön mukaan,
koska se pitää TIKLI:ä hyvä-
nä neuvottelukumppanina
ja aikaansaatuja sopimuksia
hyvinä.

Rainion mielessä on myös
varasuunnitelma, jos asiat
menevät STTA:n kanssa täy-
sin hakaukseen.

- Neuvottelut nyt myös

TIKLI:n kanssa on aloitettu.
Näkisin hyvänä vaihtoehto-
na sen, että tehtäisiin vaikka
vuoden sopimus. Näin saa-
taisiin vuoden yleissitovuus
ja neuvottelutilanne rauhoi-
tettaisiin täksi ajaksi, Rainio
miettii.

Tärkeimpänä asiana Rai-
nio pitää joka tapauksessa
sitä, että tes:in taso säilyy
entisen mukaisena.

- Urakalla tekemisen oi-
keudet, keskituntiansio ja
työaikakysymykset nykyisel-
lä tasollaan ovat asioita, joi-
den pitää pysyä, oli neuvot-
telukumppani kuka tahansa,
Rainio painottaa.

Hyvä veli
-järjestelmä
voimissaan
Rainio ja Takala pitävät
omaa työnantajaansa hyvänä
ja kunnon ehdoilla toimiva-

na työnantajana.
Kuitenkin Suomessa on

työnantajia, jotka eivät toi-
mi pelisääntöjen mukaan.
Erityisen outoa on se, että
vaikka suurin osa työnanta-
jista on juuri näitä kunnol-
lisia työnantajia, ei joukossa
olevia muutamia työehtoja
alittavia työnantajia, jotka
kampittavat hyviä firmoja,
saada kuriin.

- Työnantajien kollegiaali-
suus eli hyvä veli -järjestel-
mä on niin kova, ettei näi-
tä ”huonoja” laiteta kuriin.
Toki työnantajat haluavat
saada maahan yleissitovan
alakohtaisen sopimuksen,
jotta töihin ei tultaisi ulko-
mailta millä ehdoilla hyvän-
sä. Ongelma on se, että itse
toimitaan kuitenkin, miten
halutaan, Rainio napaut-
taa."
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Helsingin Musiikkitalo
• Sijainti Finlandia-puisto,

kulmittain eduskuntataloa vastapäätä
• Omistajat Suomen valtio, Helsingin kaupunki, YLE
• Hinta Tämän hetkisen arvion mukaan

160 miljoonaa euroa
• Työmaa Helsingin suurin ja Olkiluotoa lukuun

ottamatta koko Suomen suurin rakennustyömaa
• Kerrosala 36 000 m², josta kolme kerrosta sijaitsee

maan alla ja neljä kerrosta maan päällä
• Tilavuus 25 000 m³
• Julkisivumateriaalit Vihertävä lasi ja kupari
• Suunnittelijat Marko Kivistö, Ola Laiho ja

Mikko Pulkkinen
• Akustiikan suunnittelija Yasuhisa Toyota
• Käyttäjät Sibelius-Akatemia, Helsingin

kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri ja YLE
• Salit

! 1700-paikkainen pääsali, jossa katsomot ympäröivät
orkesterin viuhkamaisesti. Konserttisalissa ei ole
yhtään suoraa kulmaa.

! Viisi 140–400 -paikkaista pientä konserttisalia.
! Lisäksi Sibelius-Akatemian opetustiloja

• Urakoitsija SRV Viitoset Oy
• Valmistumisvuosi 2011

Musiikkitalon pääsalin katsomot ympäröivät viuhkamaisesti keskelle sijoittuvan orkesterin.

V I H E R T Ä V Ä L A S I N E N J U L K I S I V U E I K E R R O

R A K E N N U K S E N T O D E L L I S T A K O K O A ,

K O S K A N E L J Ä N M A A N P Ä Ä L L Ä O L E V A N

K E R R O K S E N L I S Ä K S I K O L M E K E R R O S T A

S I J A I T S E E M A A N A L L A .
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4 Meillä ei ole tällä het-
kellä töissä yhtään ulkomaa-
laista sähköasentajaa. Kaikki
sähköasennukset tehdään
kotimaisin voimin. Erityises-
ti ydintoimintojen asennuk-
set hoidetaan pääsääntöisesti
telakan noin 50 omalla asen-
tajalla, vakuuttaa STX Eu-
ropen Rauman telakan säh-
köasentajien varaluottamus-
mies Markku Mieskoski.

Hän tietää kuitenkin, että
muun muassa telakan metal-
litöissä on paljon ulkomaa-
laisia työntekijöitä. Mieskos-
ki arvelee, että kaikille heil-
le ei makseta samaa palkkaa

kuin suomalaisille.
- Monet aliurakoitsijat

maksavat työntekijöilleen
ehkä minimipalkkaa, mutta
työntekijöillä saatetaan teet-
tää kuusipäiväistä työviikkoa
ja 10-12 -tuntista työpäivää
eikä ylityökorvauksia mak-
seta. Meillä suomalaisillahan
ylitöitä ei ole teetetty viime
aikoina ollenkaan, Mieskos-
ki pohtii.

Hän kertoo, että Rauman
telakallakin on piipahtanut
muutama puolalainen, venä-
läinen ja virolainen sähkö-
asentaja.

- Kieliongelmien takia siitä
ei oikein tullut mitään. Ko-
kemukset olivat huonoja.

Turussa
ulkomaalaisia
STX Europen Turun telakal-
ta hiljattain komennukselta
palannut Markku Mieskoski
tietää, että Turussa tilanne
on erilainen. Telakalla on
vain kourallinen omia säh-
köasentajia, ja komennus-
miesten joukossa on myös
monia ulkomaalaisia. Heistä
useat ovat hankkineet tela-
kalta kokemusta jo vuosien
ajan.

- Monet Turun telakan
työntekijät epäilevät, että
yrityksen johto aikoo vähen-
tää suomalaisten määrää ja
ottaa tilalle halvempaa ul-
komaalaista työvoimaa. Tal-
vella Turun telakalta marssi
ulos tuhat työntekijää. Syynä
olivat yt-neuvottelut, jois-
sa yritettiin työntekijöiden
mielestä tehdä liian suuria
vähennyksiä, Mieskoski se-
littää.

Hän kertoo, että pääasi-
assa ulkomaalaiset laivasäh-
köasentajat tulevat Virosta,
Puolasta tai Venäjältä. Mo-
net virolaiset osaavat aina-
kin auttavasti suomea, ja
muilla ainakin työnjohtajat
ovat kielitaitoisia<

Ulkomainen työvoima rynnii Raumankin telakalle

Suomalaisasentajat
tekevät silti
sähkötyöt

- Telakoilla on totuttu kovaan
kilpailuun ja suhdanteiden ai-
heuttamiin notkahduksiin työl-
lisyystilanteissa. Toivottavasti
työnantaja ei yritä ratkaista on-
gelmia halpatyövoimalla, vara-
luottamusmies Markku Mieskoski
pohtii

P a a v o H o l i

4Virolaista työvoimaa
käyttävien aliurakoitsijoi-
densa vuoksi Sähköliiton
hampaisiin joutunut tampe-
relainen Sähköpeko Oy on
närkästynyt siihen kohdis-
tuneista epäilyistä. Aluejoh-
taja Markku Fisk sanoo ul-
komaisten yritysten tehneen
Sähköpekolle vain noin yh-
den työmaan per vuosi.

- Kokonaisuutena viro-
laisten osuus on alle viisi
prosenttia Sähköpekon säh-
köurakoinnista. Muu aliura-
kointi on ollut kotimaista,
Fisk kertoo ja vakuuttaa, että
yritys toimii rehellisesti.

Ongelmana
valvonta
- Aliurakoitsijamme sitou-
tuvat sopimukseen, jossa on
tiettyjä ehtoja kuten TESin
noudattaminen. Vaadim-
me myös kaikki tilaajavas-
tuulain mukaiset asiakirjat.
Henkilötietolaki ja laki yk-
sityisyyden suojasta työ-
elämässä kuitenkin sitovat
meitä, emmekä voi enempää
tehdä, Fisk kertoo.

Työmarkkinoita tunteva
ei ymmärrä Fiskin vastausta.
Kun pääurakoitsijoiden kyn-
nyksillä odottelee kymme-
niä innokkaita yrityksiä, ei
mikään ole sen helpompaa
kuin vaatia jo sopimuksessa
aliurakoitsijaa toimittamaan
työntekijöiden palkkatiedot
vaikka joka kuukausi.

Sähköpekon Markku Fisk
on asiasta kuitenkin eri
mieltä:

- Meidät asetetaan aivan
mahdottomaan tilantee-
seen, koska maksettuja palk-
koja ei voi tietää muuta kuin
maksamalla ne itse omille
työntekijöille. Jos asentaja
kieltäytyy palkkatietojensa
luovuttamista, niin silloin
emme voi niitä saada. Tilaa-
javastuulakia pitäisi muut-
taa, jos valvontaa halutaan
parantaa, Fisk puolustautuu.

Tiukempaa valvontaa har-
joittavat kuitenkin jo monet
isot rakennusyritykset kuten
esimerkiksi Skanska. Kysy-
mys on lähinnä pääurakoit-
sijan tahdosta valvoa, että
työmaalla toimitaan rehelli-
sesti.

Sähköpekossa näytetään
sen sijaan hyväuskoisesti
luotettavan jokaisen uuden
aliurakoitsijan sanaan.

Markkinat vaativat
Sähköpekon siirtyminen
aliurakointiin on johtunut
pitkälti siitä, että omat työn-
tekijät eivät ole hyväksyneet
yrityksen tekemää ehdotusta
könttäurakoinnin pelisään-
nöistä.

Sähköpeko on tarjonnut
omille asentajille könttätyö-
sopimusta, jossa on lause ”…
käytetään…TES-hinnoit-
telua, josta vähennetään
markkinoiden määräämä
osuus”. Fiskin mukaan työn-
tekijät eivät ole ymmärtä-
neet asiaa oikein.

- Tuo lause tarkoittaa sitä,
että jälkilaskettava urakka
ei tässä taloudellisessa tilan-
teessa meille kannata. Sillä
hinnalla minä en saa Sähkö-
pekolle urakoita, Fisk sanoo.

Fisk ei tiedä millaiseen
palkkatasoon kukin urakoit-
sija laskelmansa perustaa,
mutta yleisellä tasolla aliura-
kointiyrityksen suomalaiset
tai virolaiset asentajat saat-
tavat tyytyä TESin mukai-
seen 15 euroon tunnissa.

- Könttäurakalla voin tar-
jota omille miehille mini-
missään tuon saman takuu-
palkan ja olen varma, että
loppupalkka nousisi noin 20
euroon, Fisk vakuuttaa.

Luottamusmies Pekka Vi-
rolan mukaan asentajien on
mahdotonta hyväksyä könt-
täurakkaa, jos tehtäviä töitä
ei ole rajattu TESin tarkoit-
tamalla tavalla.

Fisk on kuitenkin eri miel-
tä ja väittää, että asentajat
pääsevät Sähköpekossa sopi-
maan tarkasti rajatusta työs-
tä. Virola ei Fiskin lupauksis-
ta lämpene.

- Kyllä meillä täytyy olla
urakkaa hyväksyttäessä tie-
dossa ne urakan rajaukset
ja massaluettelot, jotka TES
vaatii, että voidaan arvioida
millaista tuntipalkkaa tavoi-
tellaan. Fiskin esityksessä
olisimme täysin työnjohdon
vakuuttelujen varassa loppu-
tuloksen suhteen. Ei sellaista
voi hyväksyä, Virola hymäh-
tää.<

Yritys vetoaa tilaajavastuulakiin

Aliurakoinnin valvonta
Sähköpekolle
mahdotonta

Kaikki komponentit ja kaapelit eurooppalaisen IEC-standardin mukaisia.Kaikki komponentit ja kaapelit eurooppalaisen IEC-standardin mukaisia.
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Opiskellen
hyvästä
parhaaksi

Sähköasentajan
ammattitutkinto13.9.2010 alkaen

Hae 13.8.2010
mennessä!

Asiakaspalvelu
puh. 010 80 80 90,
asiakaspalvelu@amiedu.fi

amiedu.fi

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Sähköasentajan ammattitutkinto
Sähköasentajille, joilla on muutaman
vuoden työkokemus sähköasen-
nustöistä. Toteutus monimuoto-
opiskeluna iltaisin, kesto noin 1,5
vuotta. Hinta: 330 euroa.

Hakuaika:
Hakuaika päättyy 20.8.2010 ja
koulutus alkaa 26.8.2010.

Koulutuksen sisältö:
sähköasentajan yleistaidot, turvallisuus
ja riskienhallinta, sähköasennustek-
niikka, kiinteistöjen sähköasennukset.

Lisätietoja koulutuksesta:
Jukka Kesonen, p. 010 27 22448,
jukka.kesonen@osao.fi tai
www.osao.fi/aikuiskoulutukalenteri

OVATKO BONUKSESI TURV
ASSA?

p a l v e l u n u m e r o 0 1 0 1 9 5 1 1 0 | w w w . t u r v a . f i

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

Hymyile, olet Turvassa.

Juhlavuotemme kunniaksi suunnittelimme liittojen jäsenille
ainutlaatuisen autovakuutuksen - Liittokaskon.

Liittokaskomme bonukset eivät putoa vahingon sattuessa,
kuten perinteisissä autovakuutuksissa. Bonusturva syntyy,
kunhan olet ajanut kolme vuotta Liittokaskolla vakuutettuna
ilman törttöilyä.

Eikä tässä vielä kaikki.
Kattavassa kaskossamme on sisäänrakennettuna muitakin
etuja, joita saisit muualta korkeintaan lisähinnalla. Turvan
Liittokaskossa on vakiona laaja sijaisauto-, ulkomaan vastuu-,
lunastusetu-, lasi- sekä eläintörmäys- ja luonnonilmiövakuutus.
Lisäksi lähtöbonusta saat uuteen Liittokaskoon heti kättelyssä 70%.

Hanki nyt parasta autollesi ja pyydä tarjous Liittokaskosta.
Olemme lähellä sinua toimipaikoissamme ja netissä.

Liittokasko: yksityiskäyttöisille, enintään 15 vuotta vanhoille henkilö- ja pakettiautoille.

Turva on liiton jäsenten asialla
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Kahta työtäKahta työtä
yhtä soittoa

Laivasähkötöissä viihtyvä
Petri Hautaniemi aloitti työt
Rauman telakalla pitkän
lomautuksen jälkeen. Aluksi
tarjolla oli kaapelinvetoa.
Soittokeikat tuovat sivutoi-
miselle kitaristille vaihtelua
asennusrutiiniin.

Laivasähköasentaja-kitaristi
Petri Hautaniemi tekee

Petri Hautaniemi teki vappuviikolla aluekaapelointia laivan
ravintolakerroksessa talotekniikan sopimuksen mukaisella
tuntipalkalla, johon hän oli tyytyväinen.
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! Oli mukava tulla taas
töihin vuoden tauon jälkeen,
vakuuttaa laivasähköasenta-
ja Petri Hautaniemi.

Hän palasi tyytyväisenä
päivätyöhönsä Osuuskunta
Meriasennukseen ja saman
tien komennukselle Rauman
telakalle pitkän lomautuksen
jälkeen. Hautaniemen asen-
nustyöt alkoivat huhtikuun
puolivälissä kaapelinvedolla
brittiläisen varustamon ti-
laamaan autolauttaan, jonka
on määrä valmistua ensi syk-
synä.

Kaapelinvetoa
kansainvälisessä
porukassa
Aluksen varustelu telakka-
altaassa on keväällä vielä al-
kuvaiheissaan ja metallises-
ti kajahtelevalla työmaalla
leijuu paikoin sankka hitsa-
uskäry. Eri alojen asentajat
ahertavat oman urakkansa
kimpussa. Suomen lisäksi
laivan käytävillä kaikuivat
ainakin puolan- ja venäjän-
kieliset kommentit.

- Ravintola-alueella, jossa
minä työskentelen, kuulos-
taa vain siivooja olevan mi-
nun lisäkseni suomenkieli-
nen, Hautaniemi arvelee.

Keikoilla ympäri
Suomea
Täysin toimettomana ulvi-
lalainen nuori mies ei ollut
lomautusaikanakaan, sillä si-
vutoimisella kitaristilla riitti
soittokeikkoja myös telakan
joutoaikana.

- Varsinkin lomautusaika-
na keikkoja olisi toki saanut
olla tuplasti enemmänkin,
Hautaniemi harmittelee.

Hän on tyytyväinen, että
laivakeikkoja on kuitenkin
riittänyt melko mukavasti.
Joskus soittokeikka on osu-
nut niillekin aluksille, joi-
den sähköjä Hautaniemi itse
on ollut asentamassa.

- Kerrankin olin sähköis-
tämässä Raumalla Tallinkin
Baltic Queenin soittoravin-
tolaa, kun tuli keikka sen
sisaralus Galaxylle. Keikan
jälkeen tuntui mielenkiin-
toiselta tulla takaisin töihin
laivan raakileeseen, Hauta-
niemi muistelee.

Hän myöntää, että silloin,
kun telakalla painaa täysiä
työpäiviä, sinänsä mieluisat
viikonloppukeikat toisella
puolella Suomea saattavat
joskus tuntua hieman ras-
kailta.

Tangokuninkaan
bändissä
Petri Hautaniemi soittaa
sähkökitaraa Napoli-orkes-
terissa, jonka solistina lau-
laa nuori kultakurkku Henri
Stenroth, vuoden 2007 tan-
gokuningas.

- Meidän yhteistyömme on
sujunut hyvin, vaikka Henri
muuttikin asumaan takaisin
Ouluun. Keikkoja on ympä-

ri Suomea, vuodessa keski-
määrin 60-70 keikkaa, joita
Auraviihde meille välittää.
Tavoitteena olisi lisätä keik-
kamäärää reippaasti, Hauta-
niemi sanoo.

Tanssimusiikista
rajuun rokkiin
Nuori kitarataituri laulaa
jonkin verran itsekin.

- Vähän vaan ja taustalla
enimmäkseen, viime aikoina
olen harjoitellut solistina ta-
vallisesti yhden biisin illassa,
vähättelee Hautaniemi, jon-
ka tämänhetkinen lempi-
kappale on Hurriganesien ”I
Will stay”.

Hän kertoo olevansa kaik-
kiruokainen musiikin suh-
teen. Napoli-bändi soittaa-
kin musiikkia tilauksen mu-
kaan, vanhasta tanssimusii-
kista rokkiin.

- Kitarasankareita tulee
tietysti kuunneltua paljon,
Hautaniemi myöntää.

Kitaratunneilla
pienestä pitäen
Petri Hautaniemi aloitti
kitaransoiton 13-vuotiaa-
na, aluksi itseopiskeluna
ja sittemmin säännöllises-
ti ohjatuilla kitaratunneilla
19-vuotiaaksi asti.

- Armeijan jälkeen vuon-
na 2002 aloitin harrastelija-
bändissä, jolla oli keikkoja
lähinnä kouluilla ja synty-
mäpäivillä. Iltatähti-orkes-
terin kanssa olin myös Säh-

köliiton Yyterin kesäpäivillä
2001. Vuonna 2006 siirryin
ravintolamusiikin pariin
Seppo Tammilehdon bändis-
sä. Napoli-orkesterissa aloi-
tin syksyllä 2007.

Musikaalinen
suku innosti
Hautaniemi kertoo, että hä-
nellä on takanaan musikaa-
lista sukua sekä isän että äi-
din puolelta. Myös avopuoli-
so soittaa saksofonia.

- Setä on ammattimuusik-
ko, joka on säestänyt muun
muassa Joel Hallikaista.
Serkkuni taas soittaa koske-
tinsoittimia meidän bändis-
sä. Isä on ollut aktiivinen
musiikin kuuntelija koko
ikänsä, joten kai meillä on
"musiikkia veressä", Hauta-
niemi myhäilee."

- Kitaransoitto on minulle har-
rastus mutta myös toinen työ,
joka sopii hyvin täydentämään
laivasähköasentajan suhdanne-
herkkää työtilannetta, Petri Hau-
taniemi toteaa.

Petri Hautaniemen näpeissä soi niin sähkökitara kuin akustinen kitara-
kin. Näinä päivinä hän saa soittaakseen tilaustyönä tehdyn yksilöllisen
sähkökitaran.

Englantilaiselle P & O Ferriesille rakennettavaa autolauttaa
varustellaan STX:n Rauman telakalla vielä kuukausia.
Loppusyksystä alus kuitenkin seilaa jo Kanaalin liikenteessä.
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! Näinä aikoina kesätöi-
tä ei välttämättä ole tarjolla
yhtä paljon kuin aikaisem-
pina kesinä, mutta jos olet
niiden onnekkaiden joukos-
sa, jotka ovat saaneet kesä-
työpaikan, on hyvä muistaa
muutama seikka.

Sähköliiton lakimies Tero
Heiniluoma kehottaa kesä-
työntekijöitä hoitamaan vel-
vollisuutensa ja myös tarkis-
tamaan oikeutensa. Heini-
luoma muistuttaa myös, että
nykyisen taantuman aikana
kesätyöpaikasta on voitu hil-
jattain vähentää työntekijöi-
tä.

- Kannattaa ottaa huomi-
oon omassa käytöksessään
ja puheissaan se seikka, että
työpaikassa työssä olevilla
saattaa olla ikävässä tilan-
teessa – lomautettuna tai
irtisanottuna – olevia työ-
tovereita. Sytytyslanka sel-
laisilla työpaikoilla palaa,
Heiniluoma toteaa.

Tee kirjallinen
työsopimus
Tee työsopimus aina kirjalli-
sena. Työsopimuksessa sovi-
taan muun muassa työaika,
palkka ja työsuhteen pituus.
Työsopimus ei voi olla mil-
tään osin alan työehtosopi-

musta tai työlainsäädäntöä
heikompi.

Suurin osa TESseistä vel-
voittaakin tekemään työso-
pimuksen kirjallisesti.

Suullinen sopimuskin on
pätevä, mutta jos tulee kiis-
taa, mitä on sovittu, kirjal-
lisesta sopimuksesta asia on
aina helppo tarkistaa.

Lue työsopimus huolelli-
sesti. Jos olet epävarma, mitä
jonkin kohta tarkoittaa, kysy
asiasta työpaikan luottamus-
mieheltä tai soita Sähköliit-
toon, puh. 03 252 0111.

Liity liittoon
Jo kesätöissä kannattaa liit-
tyä liiton ja työttömyyskas-
san jäseneksi. Näin pääset
nopeammin ansiosidonnai-
sen työttömyysturvan piiriin.
Edellytyksenä on 34 viikkoa
tehtyä työtä 28 kuukauden
aikana.

Päätoiminen opiskelu ei
kuitenkaan kuluta keruuai-
kaa, vaan silloin 34 työssä-
oloviikkoa voidaan hankkia
7 vuoden aikana.

Opiskelun lisäksi esimer-
kiksi asevelvollisuus- tai si-
viilipalvelusaika ei kuluta
työssäoloehdon kerryttämis-
aikaa. Muista kuitenkin il-
moittaa kyseiset ajat jäsenre-
kisteriin, jotta jäsenoikeutesi
säilyvät. Löydät jäsenmaksu-
vapaiden ilmoittamislomak-

keen www.sahkoliitto.fi >
Lomakkeet.

Täytä
liittymisilmoitus
Sähköliiton jäsenmaksu on
1,4 prosenttia veronalaises-
ta työtulosta, mutta sen voi
vähentää verotuksessa. Työ-
antaja voi periä jäsenmaksun
palkasta tai voit maksaa sen
itse. Löydät liittymisilmoi-
tuksen/perintäsopimuksen
netistä www.sahkoliitto.fi
Lomakkeen voi:
• Täyttää ja lähettää sähköi-
sesti netissä www.sahkoliitto.
fi > Liity jäseneksi (etusivul-
la).
• Lähettää sähköpostin liit-
teenä jasenrekisteri@sahko-
liitto.fi
• Tulostaa www.sahkoliitto.
fi > Lomakkeet ja lähettää
allekirjoitetun lomakkeen
postitse (Sähköliitto, Jä-
senrekisteri, PL 747, 33101
Tampere).
• Tilata kirjallisesti täytettä-
vän lomakkeen Sähköliiton
postituksesta, puh. 03 252
0234.

Jos sinulla on epäselvyyt-
tä liittymisasioissa tai jä-
senmaksujen maksamisessa,
ota yhteyttä Sähköliiton
jäsenrekisteriin. Päivystys
toimistoaikana ensisijaisesti
klo 9.00–15.00, puh. 03 252
0303.

Luottamusmies
apunasi
Kun menet uuteen työpaik-
kaan, ota heti yhteys työ-
paikkasi luottamusmieheen.
Luottamusmies on työnte-
kijöiden valitsema henkilö,
joka valvoo, että työehto-
ja noudatetaan. Hän pitää
huolen myös siitä, että sinul-
le maksetaan oikeaa palkkaa
ja saat ylityö- ja muut korva-
ukset.

Mikäli työpaikallasi ei ole
luottamusmiestä ja ilmenee
ongelmia, ota yhteyttä Säh-
köliittoon, työehtoasiamie-
het auttavat sinua.

Työehtosopimus
määrää palkkasi
Työehtosopimus määrää,
millä työehdoilla kesätöitä
tehdään. Laissa ei ole mää-
ritelty esimerkiksi minimi-
palkkaa tai alan työehtoja.
Ne on sovittu nimenomaan
työehtosopimuksessa.

Jos et tiedä, mitä työehto-
sopimusta työpaikallasi so-
velletaan, tarkista asia työ-
paikkasi luottamusmieheltä
tai Sähköliitosta.

Noudata
työturvallisuus-
ohjeita
Työantaja on velvollinen
vastaamaan työolosuhteiden
turvallisuudesta: tarvittavis-

ta suojavälineistä, turvalli-
suuskoulutuksesta ja työhön
opastuksesta. Työntekijä
puolestaan on velvollinen
noudattamaan työturvalli-
suusohjeita.

Työntekijän tulee kieltäy-
tyä työstä, jos työturvallisuus
ei ole kunnossa. Sähkötapa-
turmiin kuolee vuosittain
noin 3–4 henkilöä. Pääsään-
töisesti he ovat maallikoita,
joilla ei ole tietoa sähkötur-
vallisuudesta. Työolosuhteis-
ta ja työn turvallisuudesta
riippuu niin sinun kuin työ-
tovereittesikin terveys!

Pidä kirjaa
työtunneistasi
Useimmat yritykset hoitavat
palkanmaksuvelvollisuuten-
sa. Joskus niin ei ole ja sil-
loin on liiton apu tarpeen.
Kesätyöntekijältä voi jäädä
firmaan satoja euroa kesän
aikana, jos kaikkia lisiä ja
velvoitteita ei ole maksettu.
Pidä kirjaa työtunneistasi ja
seuraa palkkanauhaasi. Mi-
käli huomaat virheitä, ota
heti yhteyttä palkanlasken-
taan ja pyydä palkanlaskijaa
tarkistamaan asia. Kyseessä
voi olla inhimillinen ereh-
dys. Jos palkanmaksussa kui-
tenkin ilmenee ongelmia,
ota yhteyttä luottamusmie-
heen. Myös Sähköliiton
työehtoasiamiehet auttavat

sinua. Liiton työntekijöillä
on ammattitaitoa, jota kan-
nattaa hyödyntää.

Pyydä työtodistus
Tee annetut työt tunnolli-
sesti. Kun noudatat velvol-
lisuuksiasi, voit olettaa että
työantajasi maksaa sinulle
oikeaa palkkaa ajallaan sekä
noudattaa työsuhteen muita
ehtoja. Kannattaa muistaa,
että kesätyö on arvokasta
kokemusta opiskelun pää-
tyttyä, kun haet vakituista
työtä. Kun teet työsi hyvin,
työantajan kirjoittama työ-
todistus auttaa työnsaannis-
sa jatkossa.
Muista aina pyytää työtodis-
tus työsuhteen lopussa!

Muista!
" Tee työsopimus

kirjallisesti
" Liity liittoon heti työn

alkaessa
" Tutustu luottamus-

mieheen
" Hoida työsi hyvin
" Noudata työturvallisuus-

ohjeita
" Pidä kirjaa työtunneistasi
" Seuraa palkkanauhasi

tietoja
" Pyydä työtodistus

työsuhteen päättyessä
Lisätietoa www.sahkoliitto.
fitai puh. 03 252 0111"

Kesätöihin menijä:Kesätöihin menijä:

HoidaHoidavelvollisuutesi –velvollisuutesi –
tarkistatarkista
oikeutesioikeutesi

!Kesäduunareille tar-
jotaan jälleen apua ja neu-
vontaa Kesäduunari-infossa.
Maksuton Kesäduunaripuhe-
lin palvelee numerossa 0800
179 279 toukokuun alusta
elokuun puoliväliin. Apua
saa myös verkosta osoitteessa
www.kesaduunari.fi

Yleisimmät Kesäduunari-
infoon tulleet kysymykset

koskevat palkkausta, työ-
aikoja, ylityökorvauksia,
koeaikaa, määräaikaisen työ-
suhteen sitovuutta sekä työ-
sopimuksen ja työehtosopi-
muksen välisiä eroja.

- Ikävä kyllä Suomessa on
edelleenkin työnantajia, jot-
ka eivät maksa työehtosopi-
muksien mukaista palkkaa,
teettävät ylipitkiä työvuo-
roja tai unohtavat maksaa

lomakorvaukset ja erilaiset
lisät, SAK:n järjestösihteeri
Anita Spring kuvailee.

- Kesätyöntekijöiden kan-
nattaa aina tehdä työsopi-
mus kirjallisena. Jos ristirii-
toja tulee, suullista sopimus-
ta voi olla vaikea todistaa,
Spring muistuttaa.

Liittymällä ammattiliit-
toon voi varmistaa, ettei
ongelmatilanteissakaan jää

yksin. Uudistunut liitot.fi-
sivusto tarjoaa helpon ka-
navan oman liiton löytämi-
seen ja siihen liittymiseen.
Kesällä SAK:n ja liittojen
jäsenhankintakampanjassa
lanseerataan mahdollisuus
tekstiviestiliittymiseen.

Kesäduunari-infossa neu-
votaan yhtä lailla ammat-
tiliiton jäseniä ja liittoihin
kuulumattomia, eli kaikkia,

jotka tarvitsevat tietoa työn-
tekijän oikeuksista ja vel-
vollisuuksista. Palveluun voi
soittaa myös nimettömänä.

Kesäduunaripuhelin pal-
velee maanantaista perjan-
taihin klo 9–15. Neuvontaa
annetaan suomeksi, ruotsiksi
ja englanniksi. Tänä kesä-
nä Kesäduunari-info toteu-
tetaan ensimmäistä kertaa
SAK:n ja Toimihenkilökes-

kusjärjestö STTK:n yhteis-
työnä.

Kesäduunaripuhelin nu-
merossa 0800 179 279 tou-
kokuun alusta elokuun puo-
liväliin klo 9–15
www.kesaduunari.fi
www.liitot.fi

Kesäduunari-info palvelee taas
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4SAK:n ja liittojen jäsen-
hankintakampanja kiertää
kesällä tapahtumia eri puolil-
la Suomea. Kampanjateltta
toimii ”liitto-oravien suoje-
lualueena”, jossa liitottomat
voivat hoitaa jäsenasiansa
kuntoon. Tämän vuoden ke-
säkiertueella uutuutena on
mahdollisuus liittyä liittoon
tekstiviestillä.

- Kesäkampanjaan rekry-
toidut liittojen aktiivit ker-
tovat nuorille jäsenyyden
eduista ja ovat valmiina kes-
kustelemaan kaikenlaisista
ammattiliittoon liittyvistä
kysymyksistä, SAK:n nuori-
sosihteeri Antti Lindtman
kertoo.

- Viime vuoden kokemus-
ten perusteella SAK:laisten
aktiivien panos on korvaa-
mattoman arvokas. Vetäväl-
lä markkinointikonseptilla
on suuri rooli, mutta loppu-

jen lopuksi jäseneksi liityttä-
essä henkilökohtainen kon-
takti ratkaisee, Lindtman
korostaa.

Kesäkampanjoinnissa jat-
ketaan pääsiäisenä lansee-
rattua liitto-oravateemaa.
Kiertueen käynnistyessä tou-
kokuun lopussa julkaistaan
Facebookissa sovellus, jolla
ammattiliittojen kannattajat
voivat muuntaa oman profii-
likuvansa liitto-oravakuvak-
si. SAK:ssa toivotaan, että
mahdollisimman moni liitto-
jen jäsenistä ja työntekijöistä
ottaisi sovelluksen käyttöön.

- Ammattiliitot toimivat
ihmisten varassa. Tärkein
työ järjestäytymisen edistä-
miseksi tehdään työpaikoil-
la ja arkisissa kohtaamisissa,
Antti Lindtman muistuttaa.

Tutustu kampanjaan ja löy-
dä oma ammattiliittosi osoit-
teessa www.liitot.fi!<

Kesäfestareilta
liitto-oravien
suojelukseen

Liitto-oravien
kesäkiertue:
29.–30.5. Maailma kylässä, Helsinki
10.–12.6. Sauna Open Air, Tampere
18.–20.6. Provinssirock, Seinäjoki
24.–26.6. RMJ, Rauma
2.–4.7. Tuska, Helsinki
8.–11.7 Yyteri Beach Futis, Pori
16.–18.7. Simerock, Rovaniemi
23.–24.7. Wanaja Festival, Hämeenlinna
29.–31.7. Neste Oil Rally, Jyväskylä

> Helppo kiinnittää erilaisille pinnoille
ruuveilla tai kaksipuolisella teipillä

> Tyylikäsmuotoilu ja useita värivaihtoehtoja
> Yksinkertainen käyttöönotto ja laajennettavuus
> Suojattu yhteys - 100m:n kantama
> Pariston vaihtoväli 7-10 vuotta
> Vaivatonta energiansäästöä.

Helppo asentaa

Connect-langattomat kytkimet

Schneider Electric Finland Oy
Kalkkipellontie 6, 02650 Espoo
PL 410, 02601 Espoo
Asiakaspalvelu puh. 010 446 615
asp@fi.schneider-electric.com
www.schneider-electric.fi
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!Sähköliiton perin-
teinen kaukalopalloturnaus
pelattiin lauantaina 24.4.
aamuyhdeksästä iltakuuteen
Raumalla.

Kahdeksantoista 20 mi-
nuutin mittaisen ottelun
jälkeen mestari oli selvillä.
Voiton otti Oulun osaston
joukkue, joka voitti finaalis-
sa Rauman ja vei näin muka-
naan upean kiertopalkinto-
pokaalin vuodeksi Ouluun.

Rauma sinnitteli vielä al-
kusarjan ottelussa hyvin Ou-
lun vauhdissa ja hävisi sen
ainoastaan yhdellä maalilla
lukemin 3-2. Finaalissa sen
sijaan Oulu ei antanut enää
mitään mahdollisuutta Rau-
malle ja voitti ottelun selvin
lukemin 7-3.

Turku taisteli pronssia ran-
gaistuslaukauskisan jälkeen.
Neljänneksi sijoittui Harja-
valta, viidenneksi Helsinki
ja kuudes kisassa oli Imatra.

Turnauksilla
jo pitkä perinne
Osastojen välisiä kaukalo-
palloturnauksia on pelattu jo
lähes parikymmentä vuotta.

- Ensimmäinen turnaus
pelattiin Kokkolassa vuonna
1992 ja sen myös voitti Kok-
kola, Rauman osaston pu-
heenjohtaja Kari Halminen
muisteli.

Hän totesi, että sen jäl-
keen turnauksia on pelattu
eri puolilla Suomea ja tä-
mänvuotinen turnaus on jo
kolmas Raumalla.

Tällä kertaa Rauman osas-
to antoi kisajärjestelyt pai-
kalliselle UKP Kaukalopal-
loilijat ry:lle.

- Järjestelyt Raumalla al-
koivat jo tammikuussa ja
puuhaa on riittänyt. Ensi
vuoden kisapaikkakin on
selvillä ja pelit pelataan Tu-
russa, UKP:n puuhamies,
Rauman osaston jäsen ja
otteluissa erotuomarinakin
toiminut Tomi Nurminen
kertoi.

Onnistunut
turnaus
Turnaukseen olisi mahtunut
kahdeksan joukkuetta, mut-
ta paikalla oli vain kuusi,
kun kaksi joukkuetta perui
osallistumisensa.

- Hyvin turnaus on kuiten-
kin sujunut, mitä nyt vähän
on kylmä tämä pieni jäähal-
li, Nurminen naureskeli.

Hyvin järjesteltynä turna-
usta piti myös imatralainen
Jukka Hanski, mutta har-
mitteli joukkueiden vähäi-
syyttä.

- Porukoita olisi kyllä saa-
nut olla enemmän. Mistähän
näin vähäinen osallistuja-
määrä oikein johtuu, Hanski
ihmetteli.

Parhaat pelaajat
Turnauksen parhaina pelaa-
jina palkittiin Oulun voitta-
jajoukkueen kapteeni Harri
Väisänen, Rauman Esa Pe-
rola, Turun Antti Sandelin,
Harjavallan Kai Leppänen,
Helsingin Tero Tervola ja
Imatran Ilkka Huhtanen.

Ottelutulokset
Rauma – Harjavalta 2-1
Turku – Helsinki 4-4
Helsinki – Rauma 1-2
Harjavalta – Turku 1-4
Imatra – Oulu 3-5
Rauma – Turku 3-1
Oulu – Helsinki 8-1
Harjavalta – Imatra 6-2
Rauma – Oulu 2-3
Helsinki – Imatra 1-2
Oulu – Turku 5-1
Imatra – Rauma 2-2
Harjavalta – Helsinki 3-1
Turku – Imatra 2-2
Oulu – Harjavalta 5-2
Imatra – Helsinki 1-3

Pronssiottelu:
Harjavalta – Turku 4-5
rangaistuslaukauskisan jäl-
keen

Finaali:
Oulu – Rauma 7-3

Sähköliiton
kaukalopallo-
mestaruus Ouluun

Joukkueiden
kokoonpanot
1. Oulun osasto 001
13 Harri Väisänen
1 Timo Huovinen (mv)
80 Matti Lotvonen
10 Markus Hintsala
9 Jari Keihäskoski
111 Juha Karvinen
18 Pasi Pelimanni
33 Henri Holappa
22 Mikko Vierimaa
21 Jukka Kaikkonen
17 Matti Luukinen

2. Rauman osasto 035
Esa Perola
Markku Mieskoski
Janne Siivonen
Ville Wallin
Pasi Tuominen
Riku Kaitala
Riku Juhola
Markus Laivola
Aimo Autio (mv)
Joonas Tapiovaara
Jussi Helin

3. Turun osasto 041
1 Antti Sandelin
15 Miikka Skinnarla
4 Veli-Pekka Anttila
12 Mikael Kronström
Juha Vuori (mv)
7 Marko Vilppu
2 Niko Salminen
8 Ismo Aalto
3 Mika Uusikartano

4. Harjavallan osasto
046
Jukka Poskiparta
Kai Leppänen
Harri Huhtala
Toni Tamminen
Jukka Voutilainen
Pasi Lehtonen
Juho-Matti Kekki
Teppo Juhela
Mikko Laine
Tomi Mäkinen
Pekka Sinivaara
Matias Eskola
Petteri Särkiniemi
Janne Pohjonen

5. Helsingin osasto 049
1 Henri Tikka (mv)
7 Ville Ruuskanen
8 Jouko Pukki
9 Esa Savolainen
12 Unto Aaltonen
13 Matti Tikka
15 Sami Kosonen
16 Tero Tervala

6. Imatran osasto 015
57 Ilkka Huhtanen
1 Sami Salpakari (mv)
52 Jukka Hanski
27 Niko Toikkanen
78 Timo Pirhonen
9 Petri Kantokivi
4 Mikko Kettunen
13 Jorma Kauppila
36 Pasi Jyrkinen
10 Markku Behm
11 Juuso Parikka

Imatralaiset tulivat Raumalle
välipysähdyksen kautta lauan-
taiaamuna Tampereelta ja aikoi-
vat tehdä saman pysähdyksen
paluumatkalla.
- On sitten vähän lyhyempi
kotimatka Markku Behm, Jorma
Kauppila ja Jukka Hanski vir-
nuilivat.

Oulun kapteenin ja myös joukku-
een parhaana pelaajana palkitun
Harri Väisäsen hymy oli herkässä.
Vuoden 2010 kaukalopallomesta-
ruus lähti Ouluun ja komea kier-
topalkinto myös.

K I E R T O P A L K I N T O O L I

V I I M E V U O D E N R A A H E S S A

J A N Y T ” P O I K A ” L Ä H T I

V U O D E K S I O U L U U N .
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! Minusta liiton olen-
naisin tehtävä on jäsenten
edunvalvonnan hoitaminen,
sanoo tietoliikenneasenta-
ja ja ammattiyhdistysaktiivi
Markku Arvola, joka täyttää
50 vuotta 29. toukokuuta.

Arvolan mielipiteellä on
runsaasti painoarvoa Sähkö-
liitossa, sillä mies vaikuttaa
liiton hallituksessa, talous-
valiokunnassa sekä järjestö-
ja koulutusvaliokunnan pu-
heenjohtajana.

Haukiputaalla asuva ja Ou-
lunseudun Relacomilla työs-
kentelevä Arvola on myös
työpaikkansa alueluottamus-
mies. Hän on toiminut am-
mattiosastonsa hallituksessa
yli 10 vuoden ajan. Tätä ny-
kyä hän on osastonsa varapu-

heenjohtaja ja kotisivuvas-
taava.

Vuokratyön-
tekijöille sama TES
25 vuotta Oulun Puheli-
mella työskennellyt Markku
Arvola ennätti ennen Rela-
comia työskennellä vajaan
vuoden DNA:lla, josta hän
muiden työtoveriensa kera
päätyi YIT:n yrityskauppojen
kautta nykyiseen alihankin-
tayritykseen, joka tekee töitä
Elisalle ja Soneralle.

Yrityskaupoissa iso luuta
on lakaissut ja henkilökun-
taa on saneerattu kovalla
kädellä. Alihankkijoilla on
haasteelliset ajat. Erityistä
huolta Arvola kantaa yritys-
ten vuokratyövoimasta.

- Työehtosopimuksen mää-
räyksiä pitää noudattaa myös
vuokratyövoimaan. Ammat-

tiosastona olemme pyrkineet
vaikuttamaan siihen, että
vuokratyöntekijät saavat
tehdä töitä samoilla työeh-
doilla kuin vakituisetkin
työntekijät.

Järjestötyö
mielekästä
Markku Arvola tunnustau-
tuu järjestöihmiseksi. Säh-
köliiton monissa luottamus-
toimissa karaistunut Arvola
edustaa nykyisin liiton hal-
lituksessa tietoliikennealaa.

- Hallituksessa voi osaltaan
vaikuttaa liiton päätöksen-
tekoon. Talousvaliokunnas-
sa työskentely on tällaisena
aikana todella haasteellista,
kun kuluja on pakko karsia
kautta linjan. Päätökset ei-
vät voi olla kaikille myöntei-
siä, Arvola pohtii.

Hän viittaa tuoreeseen

päätökseen, jonka mukaan
säästöjä haetaan myös alue-
toimistoverkkoa karsimalla.

- Seinät eivät hoida edun-
valvontaa. Alueasiamiesten
rooli on muuttunut, eikä ole
järkevää pitää kalliita toi-
mistoja tyhjän panttina, Ar-
vola tuumii.

Itse rakennetussa omako-
titalossa asuva Arvola torjuu
stressiä veistämällä hirsiä ja
hoitamalla mehiläisiä. Per-
heeseen kuuluu vaimon ja
15-vuotiaan tyttären lisäk-
si kissa, joka jää kotiin, kun
Arvolat suuntaavat merkki-
päivän kunniaksi kesäretkel-
le Lontooseen. "

Arvola monessa mukana

- Tietoliikenneasentajan työ
on sen verran vaihtelevaa ja it-
senäistä, että haasteita riittää
sopivasti, Markku Arvola pohtii
työnkuvaansa.

S Y N T T Ä R E I T Ä S Y N T T Ä R E I T Ä S Y N T T Ä R E I T Ä S Y N T T Ä R E I T Ä S Y N T T Ä R E I T Ä

P A A V O H O L I

!Sähköasentaminen
ja sen edunvalvonta on ollut
Keijo Rimmistön elämän-
tehtävä jo lähes 45 vuoden
ajan. Ensin työmailla, jonne
Rimmistö lähti jo vuonna
1966 valmistuttuaan Porin

ammattikoulun sähkölinjal-
ta, ja sitten vuodesta 1998
eteenpäin Sähköliitossa. Lii-
tossa hän on toiminut ensin
alueasiamiehenä Seinäjoella
ja sitten keskustoimistossa
Tampereella, jossa viimeksi
vuodesta 2009 lähtien talo-
tekniikka-alan, huoltoalan,
puolustusministeriön ja työ-

suojelun sektoripäällikkönä.
- Kolmas elämä on sitten

alkanut, kun olen nyt paran-
tunut vakavasta sairaudesta,
sanoo Rimmistö vaimealla
äänellä, joka yhä muistuttaa
tapahtuneesta.

Epäkohdat pistivät
toimimaan
Keijo Rimmistö heräsi edun-
valvontaan nähdessään oma-
kohtaisesti epäkohtia raken-
nustyömailla, joita hän kiersi
tunti- ja urakkatöissä ympäri
Suomea. Ahkera ja aktiivi-
nen mies paiski töitä niin
kerrostalotyömailla, teolli-
suudessa kuin julkisen puo-
len sairaala- ja koulukohteis-
sakin.

Pari vuotta meni Porin Voi-
man linjahommissa ja jonkin
aikaa myös teollisuussäh-
kömiehenä Outokummun
kuparitehtaalla. Komennus-
miehenä tutuksi tulivat eri-
tyisesti Nesteen Sjöldvikin
jalostamo 1970-luvun alussa
ja pitkähköt asennuskeikat
Saksassa ja Venäjällä. Edel-
lisen laman aikana tuli kah-
den ja puolen vuoden työttö-
myyskauden aikana tutuksi
myös se kuinka vaikeaa ay-
aktiivin on saada uusia töitä.

- Tuosta työkokemuksesta
on ollut myöhemmin valta-
vasti hyötyä toimitsijatyössä,
koska esimerkiksi TES-neu-
votteluissa on tunnettava
oman toimialan työt, Rim-
mistö arvioi.

Työn ohessa Keijo Rimmis-
tö toimi pääluottamusmiehe-
nä, osasto- ja liittoaktiivina
ja lisäksi koulutti koko 1980-
90 -luvun muita asentajia
Työväen Sivistysliiton orga-
nisoimilla osastokursseilla.

Rimmistö teki töitä niin
kovaa vauhtia, että tiesi ih-
miskehon pistävän jossakin
vaiheessa vastaan.

- Rahan tekeminen ei ole
koskaan ollut minulle it-
seisarvo vaan halu saada pa-
rempaa elämänlaatua. Siksi
pyrin toimitsijaksi Sähkö-
liittoon, koska muuten olisi
pitänyt lähteä 57-vuotiaana
varhaiseläkkeelle.

Tiukkana töissä,
rentona vapaalla
Sähköliitossa Keijo Rimmis-
tö tunnetaan talotekniikan
TES-asiantuntijana. Suo-
rapuheinen ja särmikäskin
mies on saanut TES-työstään
niin kiitosta kuin kritiikkiä,
joka ei kokenutta kehäket-

tua kuitenkaan häiritse.
- Tässä työssä ja erityisesti

neuvotteluissa on kestettävä
kritiikkiä ja otettava vastuu-
ta sekä kyettävä tekemään
päätöksiä ja myös puolustet-
tava niitä. Mikään TES ei
ole koskaan valmis vaan ke-
hittyy aina. Aina on tultava
uusia ideoita ja parannuksia,
joita voi löytää esimerkiksi
muista sopimuksista. Säh-
köasentamisessakin uudisra-
kentaminen on vähentynyt
ja tilalle ovat tulleet korja-
us- ja saneeraustyöt. Sillä on
vaikutusta TESiin, Rimmis-
tö muistuttaa.

Keijo Rimmistö haluaa ko-
rostaa järjestökoulutuksen
merkitystä näkemyksen an-
tajana ay-toiminnassa. Eri-
tyisesti hän on arvostanut
toimintaansa Sähköliiton
enemmistöryhmän jäsenenä
liittotoimikunnassa ja halli-
tuksessa sekä näköalapaikko-
jaan SAK:n valtuustossa ja
liittopuheenjohtajan Mart-
ti Alakosken varamiehenä
myös SAK:n hallituksessa.

Vaikka Keijo Rimmistö ja-
kaa 500 ihmisen luottamus-
miehenä toimivan vaimon-
sa kanssa saman ajatuksen
työelämän heikompiosaisten

auttamisesta, on koti aktii-
viselle miehelle kuitenkin
ennen kaikkea paikka, jossa
saa ladata akkujaan kovan
työpäivän jälkeen.

- Kotona Ulvilassa voi ot-
taa kokonaan toisen roolin
ja puhua vapaasti vaimon ja
tyttären kanssa.

Keijo Rimmistö on kuiten-
kin niitä miehiä, jotka ei-
vät pitkään pysy paikallaan.
Mies istuu auton ratissa pal-
jon myös vapaa-ajalla, kun
karavaanariharrastus vetää
koko perheen milloin min-
nekin.

- Toivottavasti pääsen jos-
kus terveenä työelämästä
vapaalle, sillä haaveena on,
että voisin kiertää Euroop-
paa monta kuukautta yhteen
soittoon. Nyt työllistävät lä-
hinnä tyttären hevosharras-
tukseen liittyvä kuljetusvel-
vollisuudet, Rimmistö nau-
rahtaa.

Mielessä onkin tyttären
onni, kun Keijo Rimmis-
tö sanoo, että tänä keväänä
on nuoren ylioppilaan vuo-
ro juhlia, joten hän ei pidä
lainkaan omia 60-vuotisjuh-
liaan."

Keijo Rimmistö 60

Kolmivaiheinen elämäntehtävä
sähköasentamisessa
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Voittaja: Timo Linna Kokkolasta Onnittelut!

Palkinto on lähetetty voittajalle.

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

AY-KILPAILUT 2010
29.5. Shakki, Valkeakoski

Tiedustelut: Markku Kosonen,
050 541 6251,
minja.kosonen@kolumbus.fi

29.-30.5. Jalkapallo Old Boys, Joroinen
Tiedustelut: Jukka Vilkki,
045 7731 1055, kymenlaakso@tul.fi

kesäkuu Petankki, Ulvila
Tiedustelut: Harjunpään Tuisku,
Tauno Lahdenperä,
0400 980 798, tanelah@jippiifi

24.-25.7. Golf, Salo-Golf / Meri-Teijo-Golf
Tiedustelut: Kari Heikkilä,
0440 533 804, kari.heikkila@golf.fi
Golf lisätietoja http://golf.tul.fi

29.-30.7. Beach volley (AY+Virve), Pori/Yyteri
Tiedustelut: Antero Tapola,
0440 880 654,
antero.tapola@luukku.com ja
Jyrki Mäkikokko, 040 573 1313
Lisätietoja myös http://lentopallo.tul.fi
ja www.poliisi-piitsi.com

14.-15.8. Tennis, Liikuntakeskus Pajulahti
Tiedustelut: Raimo Parviainen,
0400 934 074

4.9. Maastojuoksu, Siikaranta
Tiedustelut: Martti Kempas,
050 337 5942, martti.kempas@tul.fi

syksy Keilailu, Eura
Tiedustelut: Mauri Blomster,
0500 316 904, tul@kemi.fi

Eläkeläisten lomaviikko
Onni Kiertämään

8.11. - 13.11.2010
Huhmarissa, Polvijärvellä

Nyt on aika sijoittaa itseensä
ja nauttia pienestä hemmot-
telusta.

Lomakeskus Huhmarin Onni
Kiertämään -lomaviikolla on
aika kerätä voimia jaksami-
seen.

Viikon ohjelmaan sisältyy
muun muassa aamujumppaa,
vesijumppaa, rentoutusta ja
sauvakävelyä sekä muistijump-
paa ja karaokeilta. Ohjelmassa
on myös retki Polvijärvelle tai
Joensuuhun.

Loman aikana on alustuksia
aiheista:
• Virtaa arkeen ja vuosiin
• Huomisen kohtaamisesta
iloisella mielellä.

Loma on kestoltaan 5 vuoro-
kautta ja sen hinta on 110 €/
henkilö.

Lomapakettiin sisältyy ma-
joitus, täysihoito ja edellä mai-
nitut lomaohjelmat.
Matkakustannuksista vastaa
lomalainen itse.

Tarkempia tietoja loman
sisällöstä voi tiedustella
Perhelomista, puh. 09 769 030
tai 09 763 893

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

Lähetä hakemus Sähkö-
liittoon 27.9.2010 mennessä
osoitteella:
Sähköliitto
Koulutusyksikkö
PL 747, 33101 Tampere

026 Jyväskylän
Sähköalan-
työntekijät ry

Pilkkitulokset 20.3.2010

1. Erkki Poikolainen 2808 g
eläke
2. Kalevi Tammela 2525 g
Are
3. Hannu Hakkarainen
1917 g eläke
4. Esa Kokkonen 1230 g
UPM
5. Viljo Laitinen 1018 g
UPM
6. Vesa Paksunen 912 g
JST Oy
7. Reijo Korhonen 761 g
UPM
8. Keijo Virenius 694 g
JST Oy
9. Erkki Sippula 691 g
eläke
10. Hannu Kauppinen598 g
YIT
11. Jouko Kuitunen 500 g
YIT
12. Erkki Kirjavainen 388 g
JST Oy
13. Niko Pitkänen 0 g
YIT

JOUKKUEET
1. UPM 3009 g
2. JST Oy 1994 g
3. YIT 1098 g

Maailman ensimmäinen digitaalinen yleismittari
irrotettavalla, langattomalla näytöllä

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

Fluken viiden tähden ominaisuudet:

Kestävä

Turvallinen

Helppokäyttöinen

Tarkka

Luotettava

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

UUTTA!

Korkealaatuinen

Työskentele
kahdessa paikassa

yhtä aikaa!

Osta Fluke 233 omaksesi
ensimmäisten joukossa:

Lisätietoa tuottesta löytyy
www.fluke.fi

! 0800 111 862

Fluke. Keeping your world up and running.®
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4Osasto 058:n perin-
teiset pilkkikisat pidettiin
11.4.2010 Varparannalla,
Höytiäisellä. Jäällä yrittä-
jiä oli kaikkiaan 12. Sää oli
kohtalainen, mutta kaloilla
ei ollut nälkä.

Tulokset:

MIEHET
1. Sippo Huovinen 452 g
2. Rauno Korhonen 262 g
3. Kimmo Keronen 106 g
4. Hannu Parviainen

5 nykyä
5. Jouko Korhonen
6. Osmo Valjus

ELÄKELÄISET
1. Matti Kananen 226 g
2. Pentti Karttunen 132 g
3. Matti Haverinen 52 g
4. Heikki Eronen 2 nykyä

NUORET
1. Antti Valjus 6 nykyä
2. Eetu Valjus 5 nykyä

Suurimman ja pienimmän
kalan onki Korhosen Rau-
no. Sippo sai tänä vuonna
kiinnityksen kiertopalkin
toon

A P I L K K I T U L O K S I A P I L K K I T U L O K S I A P I L K K I T U L O K S I A P I L K K I T U L O K S I A P I L K K I T U L O K S I A

4Lieksan Sähkötyönte-
kijät ry:n pilkkikisat pidet-
tiin perinteisesti Kestikieva-
ri Herranniemen rannassa
Vuonislahdella 10.4.2010
klo 9-13. Sää oli pilvinen,
mutta muuten lämmin ja
vähätuulinen. Jää oli jo aika
heikkoa tähän aikaan vuo-
desta, koska yöpakkasia ei
ole pitänyt ollenkaan ja läm-
min sääjakso alkoi pakkasten
jälkeen.

Kalaa nousi kuitenkin ihan
perinteiseen tapaan.

Tulokset:

MIEHET
1. Esa Halonen 1625 g
2. Osmo Kärkkäinen 1010 g
3. Vesa Jokinen 950 g
4. Esko Saastamoinen 775 g
5. Veijo Komulainen 755 g
6. Kari Eronen 615 g
7. Jorma Korhonen 475 g

8. Olli Siponen 400 g
9. Kari Leinonen 260 g
10. Pentti Vaakanainen

225 g
11. Hannu Piiroinen 50 g
12. Veikko Saastamoinen

0 g

NAISET
1. Leena Turhanen 1260 g
2. Mirja Halonen 980 g
3. Tarja Eronen 45 g

JUNNUT
1. Jussi Saastamoinen 60 g

SUURIN KALA
Osmo Kärkkäinen
ahven 360 g

4Aurinko paistoi
13.3.2010 kirkkaalta taivaal-
ta ja lokit kirkuivat -2 asteen
lempeässä kevätsäässä, kun
Kaarniemen rantajäillä ki-
sailtiin pilkkimisen jalossa
taidossa. Kaluston vertai-
lussa ennen jäälle ryntäys-
tä ihasteltiin Timo Kaikon
pulkkaviritystä, jossa pilkit
olivat pystyssä kuin ristei-
lyohjukset ja kaira ja muut
rensselit omissa koloissaan
tyylikkäästi istuen. Mies
lähtikin heti kuin ammus
suksimaan kohti kaukaisinta
luotoa jättäen muun joukon
taapertamaan rantakivik-
koon.

Neljän tunnin jälkeen saa-

tiin selville kuka oli taitavin/
onnekkain narraaja.

Järvenpään osaston lisäksi
mukana olivat Vaunu-alu-
een Talviurheilijat sekä vi-
riilit Tampereen tytöt Kirsi
ja Anu.

Vuoden päästä uutta ma-
toa koukkuun!

Tulokset
MIEHET yli 18 v
1. Sakari Rojo 800 g
2.Timo Kaikko 675 g
3. Jopi Roisko 605 g
4. Janne Helenius 385 g
5. Tapio Tuutijärvi 235 g
6. Timo Mönttinen 225 g
7.Hannu Talja 185 g
8. Antero Uotila 110 g

9. Juha Pasanen 100 g
Isoimmalla kiertopalkin
nolla kovimmasta yrittä
misestä palkittiin Jore
Thilman (0 g) ja selkään ta
putuksella Seppo, Jarppa,
musta Kyy ja Pena (0 g).

NAISET yli 17 v
Sarjan ylivoimainen voitta
ja oli, hehkeä blondi Armi
Ovaska, saalis 655 g.
2. Ulla Talja 205 g
3. Anu Luutikivi 170 g
4. Heluna Hellström 140 g
5. Kirsi Lehmus 66 g
Sisukkaasti nypyttivät myös
Hilkka Roisko ja Arja Rau
tanen, mutta tällä kertaa
ahven oli ovelampi.

POJAT yli 6 v
Sarjassa tasapeliin ylsivät
veljekset Niko ja Mika
Hellström, mutta tässäkin
sarjassa punasilmäsärki oli
viisaampi eikä tarttunut
toukkaan.

Palkinnot olivat perintei-
seen tapaan muhkeat ja ar-
vokkaat: pokaalia, mitalia,
cd-levyjä, kirjoja ja Sähkö-
liiton runsaat antimet namu-
ja ja pääsiäismunia etc.

Emäntä Pirjo kokkasi taas
kerran makoisat appeet usea-
na päivänä ja kakkukahvit
kisojen päätteeksi. Kiitos!

058 Joensuun
Sähköalantyöntekijät ry

091 Lieksan Sähkötyöntekijät ry

100 Järvenpään Sähköalantyöntekijät ry ja lisäjoukot
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Saneerauskohteisiin
pinta-asennuskalusteita

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

Pinnallisen kaksoispistorasian insertti on uudistettu. Uudistuksen myötä lapsisuojat on
integroitu runkoon ja liitännät tehdään ylhäältä vinosti. Rungon rakenne on näin saatu
pienemmäksi ja asennustilaa on saatu runsaasti lisää. Uutta inserttiä käytetään Pinta-
Jussin kaksi- ja neliosaisissa pistorasioissa sekä Kostin kaksoispistorasiassa.
Uusien Kosti-tuotteiden suunnittelussa on erityisesti huomioitu asennettavuus. Ulkomit-
toja on pienennetty ja samalla sisätiloja on optimoitu asennuksen helpottamiseksi.
www.abb.fi/asennustuotteet
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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

TYÖTTÖMYYSKASSAN TILIT NÄHTÄVILLÄ

Sähköalojen työttömyyskassan toimintakertomus,
tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus lausuntoineen
vuodelta 2009 ovat kassan sääntöjen 23 § 3 momentin
edellyttämällä tavalla nähtävinä kassan toimistossa
Aleksanterinkatu 15, Tampere. Asiakirjoihin voi tutustua
14.6.-18.6.2010 klo 9.00-15.00.

Maarit Tenlenius
työttömyyskassan johtaja

Pohjantähti-leiri on tarjonnut tähän mahdollisuuden jo yli 20
vuoden ajan. Leiri ajoittuu suomalaisten lomakauden alkuun.
Tänä vuonna leiri järjestetään 5.-10. heinäkuuta.

• Ohjattua toimintaa aamusta iltaan, mukavaa seuraa ja ruo-
ka valmiina pöytään neljästi päivässä. Tässä ohjenuoramme
onnistuneeseen leiriin, kertoo leiripäällikkö Antti Lindtman.

• Tarjoamme liikunnallista, ohjattua toimintaa koko perheel-
le. Leirillä on niin iso ohjaajakapasiteetti, että samaan aikaan
kun kaikista pienimpiä leikitetään hiekkalaatikolla, on isom-
milla meneillään oma Suuri seikkailunsa.

TUL:n, SAK:n, SAKKI:n, SAL-lomien ja Nuorten Kotkien yhteis-
työssä järjestämä Pohjantähti-leiri on suunnattu koko perheel-
le. Pohjantähti-leirin ohjelmassa pyritään tukemaan perhei-
den yhdessäoloa, mutta vanhemmilla on myös mahdollisuus
liikuntaan aikuisseurassa.

Koska kyseessä on leiri, pääsevät kylät kisaamaan keskenään
mitä mielikuvituksellisimmissa lajeissa. Raaseporissa, Kuullaan-
järven rannalla sijaitseva Kisakeskus sopii täydellisesti liikun-
nallisen leirin pitopaikaksi. Siellä onnistuu niin saunominen
kuin leirinuotiokin.

Hae lomatukea!
Leirin hinta ilman lomatukea on mökkimajoituksessa
aikuisilta 420 € ja 6–16-vuotiailta lapsilta 230 €,
teltta- tai asuntovaunumajoituksessa
aikuisilta 220 € ja lapsilta 110 €.
Leirille osallistuva perhe voi hakea SAL:n lomatukea.
Tuetun loman omavastuu on majoituksesta riippuen 25-65 €

(lapset) ja 50-90 € (aikuiset). Hintaan sisältyy täysihoito
kaikkina leiripäivinä.

Ilmoittautumiset ja lomatukianomukset tulee lähettää
11.6.2010 mennessä osoitteeseen
SAL-lomat, PL 242, 00531 Helsinki.
Hakijoille ilmoitetaan viimeistään 18.6.,
onko lomatuki myönnetty.

Lomatukihakemus on tulostettavissa
www.salry.net/hakemukset/lomatukihakemus

Lisätietoja Kisakeskuksesta löytyy osoitteesta
www.kisakeskus.fi
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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 24.6.2010) tulevat osastojen ilmoitukset pyydetään toimittamaan 14.6.2010 mennessä Margit Nurmikolulle:
puh. 03 252 0231, faksi 03 252 0210 tai s-posti vasamalehti@sahkoliitto.fi. Muistathan merkitä yhteystietosi, kun lähetät ilmoituksen!

JÄSENMAKSUVAPAIDEN ILMOITTAMINEN

JÄSENMAKSUVAPAIDEN SYY JA VAPAUTUMISAIKA

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

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

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

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

Sukunimi ja etunimet

Puhelin Matkapuhelin

Henkilötunnus

Sähköposti

Henkilötiedot

Alkamispäivämäärä Päättymispäivämäärä

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

Kelan/vakuutusyhtiön sairauspäiväraha

Vakuutusyhtiön tapaturmapäiväraha

Kelan/vakuutusyhtiön kuntoutusraha

Äitiys-/isyyspäiväraha

Vanhempainraha

Hoitovapaa/kotihoidontuki

Omaishoitaja

Palkaton virkavapaa/oma loma

Asevelvollisuus

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

Kuntoutustuki/määräaikainen eläke
Merkitse aika ja toimita kopio eläkepäätöksestä

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

Muu syy, mikä

Päiväys Allekirjoitus

Osoite
PL 747 (Aleksanterinkatu 15)
33101 Tampere

Puhelin
(03) 252 0111

Faksi
(03) 252 0210

Lomakenumero SL/02.03

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

!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 jäsenmaksuperintä
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 jäsenmaksuja
verkkopalvelun kautta et tar-
vitse erillistä viitenumeroa.

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 jäsenyys-Pidä jäsenyys-
tietosi kunnossatietosi kunnossa

Ilmoita palkaton jakso jä-
senrekisteriin, jotta se voi-
daan merkitä jäsenmaksu-
vapaaksi. Näin varmistat,
että jäsenyytesi ja samalla
työttömyysturvaoikeutesi
pysyy voimassa.

Jäsenmaksuvapautusai-
koja ovat muun muassa
opiskelu, Kelan maksama
työttömyyspäiväraha- ja
sairauspäiväraha-aika, ar-
meija, määräaikainen elä-
ke, äitiys-/isyys- tai van-
hempainraha-aika ja hoi-
tovapaa.

Voit ilmoittaa palkattomat
jaksot:
• Verkkopalvelun kautta
www.sahkoliitto.fi > Jäsen-
rekisteri
• Sähköpostilla
jasenrekisteri@sahkoliit-
to.fi
• Kotisivuiltamme
tulostettavalla lomakkeel-
la ”Jäsenmaksuvapaiden
ilmoittaminen”
Omia jäsenyystietoja voi
tarkistaa ja päivittää verk-
kopalvelussa www.sahko-
liitto.fi >
Jäsenrekisteri
• Oheisella lomakkeella

Palkattomien jaksojen
ilmoittaminen

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

007 Lauritsalan
Sähköalojen
ammattiosasto ry
Kuukausikokous 27.5.2010
klo 17.00, hallitus klo 16.30
osaston kerhohuoneella,
Väinölänkatu 25. Käsitel-
lään kuukausikokoukselle
kuuluvat asiat, raha-asiat

ja muut esille tulevat asiat.
–Hallitus

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Tutustumistilaisuus jousiam-
muntaan järjestetään
29.5.2010 klo 14.00 Hirvi-
lammen hiihtomaassa, opas-
kartta kotisivulla.
Tule kokeilemaan ammun-
taa jousella, pidetään leik-
kimielinen kilpailu ja päälle
sauna ja grillin herkut. Il-
moittautumiset 21.5.2010
mennessä mikko.korpinen@
ruukki.com tai puh. 050 315
8204, iltaisin 050 344 5459.

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Kesäretki eläkeläisille to
10.6.2010. Tutustumme
Vehoniemen automuseoon
Pälkäneellä ja paluumatkal-
la vierailemme Rönnvikin
Viinitilalla, jossa ruokailu
ja tutustuminen tilan toi-
mintaan. Ilmoittautumiset
4.6.2010 mennessä Rantasen
Matille, puh. 040 734 4496.
Bussin aikataulu ja lisätietoa
retkestä tulee jokaiselle ko-
tiin vko:lla 20.

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Hämeenlinnan Kesäteatte-
ri kutsuu to 29.7.2010 klo

18.00. Olemme varanneet
lippuja Junnu Vainion mu-
siikkiin pohjautuvaan esi-
tykseen ”Albatrossi ja Heis-
kanen”. Ilmoittautumiset
1.7.2010 mennessä rauno.
vuorinen@ruukki.com tai
puh. 040 522 3628. Omavas-
tuuosuus 10 €/hlö vaihde-
taan portilla lippuun.
Jäsenet seuralaisineen
tervetulleita!

069 Nuuskakairan
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous perjantaina
28.5.2010 klo 18.00 Laren
baarissa Arpelassa. Ruokai-
lu. Tervetuloa! –Hallitus

074 Kuusankosken
Sähömiehet ry
Eläkejaosto ja Lappalan
Sähköiset tekevät retken
17.6.2010 Puolustusvoimien
ilmailumuseoon Tikkakos-
kelle sekä Höyryveturi puis-
toon Keuruun Haapamäelle.
Retki hoituu Puolakan Val-
mismatkojen toimesta. Läh-
demme matkalle klo 6.30
ja paluu on noin klo 21.00.
Retken alustava hinta on 67
€/hlö. Hintaan sisältyy opas-
tetut tutustumiskäynnit,
lounas ja kahvit. Ilmoittau-
tumiset 31.5.2010 mennessä
Arvo Honkaselle, puh. 0400
255 844. Ilmoita, mistä tulet
mukaan, ajoreitti on enti-

nen. Lähdemme matkalle,
jos meitä on koossa 30 hen-
keä. Vaimo/ystävä mukaan.
PS. 4.8.2010 teemme retken
Viestimuseoon Riihimäelle.
Asiasta tarkemmin vähän

077 Savonlinnan ja
Lähiympäristön
Sähkömiehet ry
Toukokuun kuukausikoko-
us pidetään 21.5.2010 klo
18.00 Tanhuville -mökissä,
Tanhuvaaran urheiluopis-
tolla. Käsitellään kevään ja
kesän ajankohtaiset asiat.
Osasto tarjoaa iltapalan ja
virvokkeet. PS. Kokouksen
jälkeen saunotaan.
Tervetuloa! –Toimikunta
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Hänellä on taipuisa ja
luotettava kumppani.

Drakan notkea MMJ-kaapeli taipuu ja liukuu nätisti hankalaankin paikkaan.
Työ sujuu nopeammin ja mukavammin. Asentamista helpottaa myös kaapelin
kuorittavuus: kaikki vaipan kerrokset lähtevät kertanykäisyllä.

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

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

äh
kö
tu
kk
u

nopea
varma ja
edul l inen
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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
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R I I T T A K A L L I O

!Volttipäivien kiin-
nostava retkeilykohde, Rau-
tatiemuseo kertoo Suomen
kiehtovasta rautatiemennei-
syydestä. Tsaarinaikaiseen
asemamiljööhön sijoittuva
Suomen Rautatiemuseo on
valtakunnallinen rautatielii-
kenteen erikoismuseo.

Sen tehtävänä on säilyt-
tää, kerätä, tutkia ja asettaa
esille suomalaista rautatie-
liikenteen historiaa. Lisäksi
se edistää ja ohjaa rautatie-
historiaan liittyvää museo-
toimintaa ja huolehtii alan
museoiden keskinäisestä yh-
teistyöstä Suomessa.

Suomen Rautatiemuseo
on yli satavuotias, ja se on
perustettu 1898. Se sijaitsi
aikaisemmin Helsingin rau-
tatieasemalla, josta muutti
nykyiselle paikalleen Hyvin-
käälle 1974.

Paikka on kulttuurihistori-
allisesti ainutlaatuinen Han-
ko-Hyvinkää -rautatien ase-
ma- ja varikkoalue, joka on
peräisin 1870-luvun alusta.
Alueen alkuperäisistä ra-
kennuksista näyttelytiloina
toimivat asema, veturital-
li ja kasarmi. Näiden lisäksi
museolla on näyttelytiloina
kaksi uudenaikaista kalusto-
hallia.

Suomen Rautatiemuseo-
ta ylläpitää Rautatiemuseon
Säätiö, jonka taustavaikut-

Sähköliiton Volttipäivien yhteydessä on

hyvä tilaisuus tutustua valtakunnalliseen

Rautatiemuseoon. Elokuun viimeisenä

viikonloppuna Hyvinkäällä järjestettävät

VOLTTI-treffit keskittyvät iloiseen yhdessä-

oloon. Tapahtuman voi kruunata sunnun-

tain opastetulla kierroksella korkeatasoi-

sessa museossa, joka esittelee muun muas-

sa alan teknistä kehitystä keisarinvaunusta

pendolinoihin asti.

VOLTTI-päivät kruunataan tutus-
tumalla hienoon Rautatiemuse-
oon. Opastuskierroksella tutustu-
taan alan tekniikan kehitykseen
ja rautatiehistoriaan sen keisaril-
lisesta alusta alkaen.

- Hyvinkäältä Hankoon johti yksityi-
nen rautatie, johon tämä entinen,
1873 rakennettu asema-aluekin liit-
tyy, Rautatiemuseon johtaja Matti
Bergström vinkkaa. Takana häämöt-
tää ”Keisarin juna” ja muita rautaisia
aarteita.
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4Liikunnan, tanssin ja
hyvän ruuan lisäksi sähkö-
liittolaisille perheineen on
VOLTTI-viikonloppuna
28.-29.8. Hyvinkää Sveit-
sissä tarjolla mukavaa te-
kemistä laidasta laitaan,
Rautatiemuseosta Villen
Viidakkoon, harrasteajo-
neuvotapaamisesta valoku-
vauskilpailuun ja kuntotes-
teistä kylpyläriemuihin.

- Voltti-päivistä tulee
vauhdikas tapahtuma, lu-
paa järjestelytoimikuntaa
vetävä Ari Kähkönen ja
toivoo, että liiton nuoret
jäsenet perheineen löytäisi-
vät VOLTTI-päiville.

Sähköliiton elokuisia
VOLTTI-päiviä tahdittaa
Tony Montana orkesterei-
neen. Nuorekasta tanssi-
musiikkia ja reipasta rokkia
soittava bändi viihdyttää
sähköliittolaisia lauantain
iltatapahtumassa.

Hyvän Olon
liikuntaa
Viikonlopun leikkimielis-
ten kilpailujen ja toimin-
tapajojen lisäksi sähköliit-
tolaisille järjestetään ajan-
kohtainen teemaseminaari,
johon osallistuville tarjo-
taan ilmainen lounas.

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

Harrasteajoneuvotapaa-
miseen voivat osallistua
kaikenlaiset kulkupelit vaa-
rin potkukelkasta höyryve-
turiin. Edellytyksenä on,
että kekseliäät ajoneuvot
pitää ajaa paikalle.

Valokuvauskilpailu
Ikuistamalla VOLTTI-päi-
vien aikana tapahtumia,
tilanteita tai luontoa voi
osallistua valokuvauskil-
pailuun. Otokset voi jättää
päivien aikana info-pistee-
seen.

Tapahtumaan osallistuvat
maksavat itse majoituksen-
sa tai ammattiosasto voi tu-
kea osallistumista harkitse-
mallaan summalla. Alueella
on tilaa myös karavaana-
reille.

Rantasipi Sveitsin sijain-
ti luonnonpuiston laidassa
tarjoaa hyvät mahdollisuu-
det liikunnalliseen viikon-
loppuun. Aivan hotellin

vieressä on kylpylätasoinen
uimahalli, joka myös on
sähköliittolaisten käytössä.
<

ohjelma
Lauantai 28.8.2010

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

klo 11.00 SÄHKÖLIITON PANEELIKESKUSTELU Auditorio
– 13.00

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

klo 19.00 ILTAJUHLA Ravintolasali
- 1.30

Valokuvauskilpailu on käynnissä koko Voltti-päivien ajan

Sunnuntai 29.8.2010

klo 9-12.00 INFO-TISKI
Valokuvauskilpailun otoksia otetaan vastaan

klo 9.45 Linja-auto lähtee hotellin etupihalta
Rautatiemuseolle ja Villen viidakkoon

klo 10.00 RAUTATIEMUSEO Hyvinkäänkatu 9
VILLEN VIIDAKKO Muottikatu 5

klo 12.00 Paluukuljetus Villen viidakosta ja
Rautatiemuseolta

klo 14.00 Volttipäivät päättyy. Hyvää kotimatkaa!

ohjelmaohjelma

Varaudu

-päiville!

Perinteisestä kesäpäivämeiningistä on säilytetty oikeastaaan vain lau-
antain iltatapahtuma ja sökökilpailu, jossa mitataan pokerinaamojen
paremmuutta, lupaavat Voltti-päivien puuhamiehet Esko Kauppinen ja
Ari Kähkönen Rautatiemuseon pihalla.

tajia ovat VR-konserni, Hy-
vinkään kaupunki ja Rata-
hallintokeskus. Museon toi-
mintaa tukee myös Rautatie-
museon ystävät ry.

Kesän näyttely
esittelee
sotakorvauksia
”Kahdeksan vuoden urakka
– Suomen sotakorvaukset”
-näyttely kertoo metalliteol-
lisuudesta toisen maailman-
sodan jälkeisinä sotakorva-
usvuosina 1944-1952.

Näyttely esittelee toi-
sen maailmansodan jälkeen
Neuvostoliitolle tavaraluo-
vutuksina maksetun sota-
korvausurakan laajuutta ja
merkitystä suomalaiselle
metalliteollisuudelle. Upeat
valokuvat vievät tuotanto-

paikoille tehtaiden valimoi-
hin ja konepajoihin, joissa
tehtiin sodan jälkeen pitkää
päivää.

Neuvostoliitto halusi pää-
osan korvauksista erilaisina
metalliteollisuuden tuottei-
na. Suomessa vaatimusta pi-
dettiin raskaana ja suorituk-
sen onnistumista epäiltiin.
Kahdeksan vuotta kestäneen
urakan aikana valmistettiin
kymmenillä paikkakunnil-
la ympäri Suomea laivoja,
vetureita ja jopa kokonaisia
tehtaita vietäväksi Neuvos-
toliittoon.

Sotakorvausteollisuus työl-
listi myös rautatiekaluston
valmistajia. Vuosina 1944-
1952 Neuvostoliittoon toi-
mitettiin sotakorvauksina
yhteensä 720 höyry- ja moot-
toriveturia sekä 3 824 vau-
nua. Kahta veturia lukuun
ottamatta lähetetty kalusto
oli 750 mm:n radoille raken-
nettua kapearaidekalustoa.
Höyryveturit kasattiin Tam-
pellan ja Lokomon tehtail-
la. Moottoriveturit, vaunut
ja jotkut höyryvetureiden
osat teetettiin lisäksi Valtion
Lentokonetehtaalla – joka
sittemmin siirtyi lentokone-
teollisuudesta täysin raskaa-
seen kiskokalustoteollisuu-
teen ja yhdistyi Valmet Oy:n
kanssa vuonna 1951.<

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

! Lääkäri ei ole kieltä-
nyt minulta mitään. Saan
tehdä töitä, liikkua ja naut-
tia elämästä kuten muutkin,
iloitsee kotkalainen sähkö-
asentaja Esa Karhu.

Elämäniloisella Karhulla
on hyvä syy riemuun. Kuusi
vuotta sitten miehen elämä
oli katketa ennenaikaisesti,
kun hänen sydämeensä tuli
"sähkövika". Sydämen sykin-
tää ohjaavan sinussolmuk-
keen hermoradat vaurioitui-
vat tuntemattomasta syystä
ja sähköiset impulssit eivät
enää kulkeneet normaalisti
sydänlihakseen.

- Onneksi sydän on niin
viisas elin, että se älysi it-
sekseen hakea korvaavan
rytmin, kun normaali syke

lähes taantui. Viikon tein
töitä sillä korvausrytmillä,
vain 44 lyöntiä minuutissa
rasituksessakin. Sitten alkoi
tuntua niin kehnolta, että
menin terveyskeskuksen en-
siapuun, Karhu muistelee.

Sydämen rytmi
95-prosenttisesti
tahdistimen
varassa
Nyt hyväkuntoisen, 46-vuo-
tiaan Esa Karhun sydän
sykkii normaalisti, joskin
95-prosenttisesti tahdisti-
men varassa.

- Silloin kesällä 2004 mi-
nut passitettiin ensiavusta
sydänfilmiin ja miltei samaa
soittoa leikkauspöydälle,
jossa ihon alle rintaan istu-
tettiin paikallispuudutuksen
avulla pieni sydämentahdis-
tin. Siitä johtaa laskimosuo-

nia pitkin kaksi ohutta piu-
haa sydämen oikeaan etei-
seen ja kammioon.

Karhu esittelee rinnassaan
olevan, siistin viiden sentin
mittaisen parantuneen ar-
ven.

- Leikkauksen takia olin
sairaslomalla 10 päivää, ja
siitäkin suurin osa vain haa-
van paranemiseksi.

Tyytyväisenä Karhu ker-
too, että uudet tahdistimet
ovat pieniä, huomaamatto-
mia ja luotettavia. Ne sietä-
vät hyvin jopa tärinää, vaik-
ka monen tahdistimenkäyt-
täjän pitäisi hieman varoa
sitä.

Porauskaan ei
sekoita rytmiä
- Uudet tahdistimet sietävät
hyvin kaikenlaista vaihtelua.
Tahdistin aistii kehon liik-
keet, ja esimerkiksi fyysisessä
rasituksessa tai kiihtyessä se
antaa "lisää virtaa" sydämel-
le, Esa Karhu selittää.

Hän on kokeillut tahdisti-
men luotettavuutta esimer-
kiksi poraamalla paksua tiili-
seinää tehokkalla "hiltillä".

- Ei tärinällä ollut mitään
vaikutusta. Sensori ei ole
onneksi niin herkkä, Karhu
toteaa ja arvelee, että suurin
totuttelu tahdistimessa on
ollut henkisellä puolella.

Hän myöntää aluksi sortu-
neensa pieneen itsesääliin.
Olisihan voinut käydä niin-
kin, että sydän ei olisi löytä-
nyt korvaavaa rytmiä.

- Onneksi kardiologi teki

selväksi, että vika on korjat-
tu ja elämä jatkuu vanhaan
malliin. Tahdistin ei lyhen-
nä elinikää. Kaikki liikunta
ja rasitus on vain hyväksi
sydämelle. Mitään ei tarvitse
välttää, Karhu kuittaa.

Klubi
sähköistetyille
sähkömiehille?
Esa Karhun tahdistettu sy-
dän on sykkinyt vertaistuki-
työlle jo muutaman vuoden.
Kymeenlaakson sydänpiirin
vertaistukikurssilta hän sai
eväät vetää Kotkassa tahdis-
tinkerhoa, joka kokoontuu
neljä kertaa vuodessa parin-
kymmenen hengen voimalla.

- Pontimena minulla oli
varmaan tavata samanikäisiä
tahdistinpotilaita. Kouralli-

nen alle 50-vuotiaita kohta-
lotovereita onkin tullut tu-
tuksi.

Karhu huomauttaa, että
vertaistukiryhmä ei ole mi-
kään ruikutuskerho.

- Siellä puhutaan vaikka
mistä, eikä suinkaan vain
vertailla vaivoja.

Nyt Esa Karhu peräänkuu-
luttaa koko Suomen "säh-
köistettyjä sähköasentajia".

- Toivon, että Sähköliiton
piiristä löytyy kohtalotove-
reita, jotka ottaisivat yhteyt-
tä niin perustettaisiin vaikka
keskusteluklubi nettiin. Ja
tottahan "rytmiryhmä" voisi
tavata vaikka liiton lomapai-
kassa, Kotkan Kaarniemessä
tai tulevilla Voltti-päivillä
Hyvinkäällä elokuun lopus-
sa.

Esa Karhulle voi lähet-
tää sähköpostia osoitteella:
e.karhu@kolumbus.fi

Kotkan poikii
Syntyperäinen kotkalainen
Esa Karhu paiskii sähköasen-
nustöitä Kotkan Sähköpa-
jan leivissä. Tämänhetkinen
urakkatyömaa on juhannuk-
sen tienoilla valmistuva 11
asunnon kerrostalo aivan
Haminan keskustassa Pikku-
ympyränkadulla.

- Olen nyt samassa firmas-
sa, missä 80-luvulla aloitin
asennustyöt, jolloin työ-
maat olivat enimmäkseen
telakoilla ja laivoissa. Välillä

työskentelin muualla, sanoo
sähköasentajakoulutuksen li-
säksi myös merimiesammat-
tikoulun laivasähkömieslin-
jan käynyt Karhu.

Hän arvelee eläköityvänsä
joskus yli 60-vuotiaana, kun
tällä hetkellä 14- ja 18-vuo-
tiaat lapset ovat päässeet
kiinni omiin ammatteihinsa.

- Meidän hommista jää-
dään tavallisesti hieman en-
nenaikaisesti eläkkeelle jon-
kun vaivan takia. Työasen-
not kuluttavat, ja moni
ammattitoveri on päätynyt
sairaslomille esimerkiksi nis-
kavaivojen takia."

Sähköistetty sähkömies Esa Karhu:

Sydän sykkii vertaistuelle

- Tämä on hyvää hyötyliikun-
taa. Haminalaisella kerrosta-
lotyömaalla Esa Karhun olalle
nousevat painavat kaapelirullat
entiseen malliin. Hyväkuntoi-
sen miehen olemuksessa mi-
kään ei paljasta, että hän on
tahdistinpotilas.

Neljä
miljoonaa
tahdistinta
" Esimerkiksi Kotkassa lai-
tettiin viime vuonna 112
uutta sydämentahdistinta ja
41 korvattiin uudella.
" Suomessa on noin 15 000
- 20 000 tahdistinpotilasta.
Koko maassa tahdistimia
laitettiin viime vuonna yli
3 000 sydänpotilaalle.
" Koko maailmassa tahdis-
tinpotilaita on yli neljä mil-
joonaa.
" Tahdistinlaite maksaa
3 000-20 000 euroa.
Kalliimpaan malliin liittyy
ICD-seurantalaite.

Karhun saamassa diagnoosissa
luki, että kyseessä oli ollut kol-
mannen asteen AV-katkos. Pieni
tahdistin takaa normaalin elä-
män jatkumisen.

Esa Karhu toivoo kuulevansa
pian muistakin kollegoista, joilla
on sydämentahdistin.


