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!On ainna miellenkiintosta tutustu-
va eri ammattikuntiin. Ninkun esimer-
kiks rakennusalan miehiin. Se katkasee
harmmaan arjjen. Ja myöskin verisuon-
net päästä. Tottee ent. työkaveri, tämä
Vikki, joka on ruvveennu rakennutta-
maan tönönsä kellariin uutta kylpy-
huonnetta. Ja kuvvailee alan ammatti-
väkkee näin, jotta:”Putkimies on oopti-
misti. Nou roplems, se sano heti. Kaikki
onnistuu. Ja noppeesti. Hänhän vettää
putket ja asentaa ammeen, pytyn ja la-
vuvaarrin ninkun olis jo. Lupas putki-
mies. Siittä on nytten kymmenen viik-
kova.

Esin tarvvittiin näjes pettooni- ja
kaakelimies. Se on pessimisti. Voi hän
tähän kyllä permmannon vallaa ja kaa-
kelit laittaa. Mutta eivvätten ne pysy.

Uhkaa simentti- ja laatta-alan am-
mattilainnen. Onko sokkeli sala-oijjii-
tettu? Onko talon alla vähintään kuus
meetrijä hiekkaa? Onko kellari suojattu
ralon-kaasulta? Kiertääkö seinnissä rai-
tis ilma? Kyselee tämä huollestunu kaa-
keliheppu. Ja näkkee liikaa kostevutta
joka paikassa. Muuttas saatana Sahhaa-
raan!

No, laattija tuli sentän valettuva. Ja
nytten tämä pettoonihumu on kahllek-
san viikkova hypänny mittaammassa
permmantova jollain erinommaisella
kostevusmittarilla. Ja pulistellee pää-
tänsä. Ja jupisee itteksensä jotta: ”Mikä
perkeles siellä laattijan alla on? Onko
siellä Niakara?”

Sillä linjjalla ei siis päästä etteenpäin.
Seinnäkoollinkija sensijjaan on tehty.
Siähen on hommattu vasituinnen kir-
vvesmies. Se on pikkutarkka.

Jos ykskin näkymättömiin jäävvä
koollinkilankku on millinki vinossa,
nin tämä timpurin perkeles purkaa koko
tehelmäksen poijjes ja alloottaa alluus-
ta. On se nin tarkka. Mutta aijjaan suh-
teen se ei ole yhtä nuuka. Sen kellosta
häipyy näjetsen helposti viikko taikka
pari. Viihteellen.

Sen asijolla on kumminkin jatkuvasti
hypättävä rautakaupassa. Siellä rehvvaa
myöskin miellenkiintosen ammattikun-
nan, elikkä rakennusosaston myyjät. Ne
istuuvvatten ainna kaikki yhllessä lim-
pissä pitäjen palaveerrija ja kirjjotellen
kaavvakkeita. Elikkä puhhuuvatten
naisista ja täytteleevvätten totolappu-
ja.”

Arvvelee kyrpivyntyny Vikki. Jollen-
ka myyjjät ovatten vaan heillavuttana
kättään, jotta ”mene itte hakkeen sieltä
hyllystä”. Vaikka Vikki ei eles tiellä, jot-
ta mitä hänen pittäisi ostaa.

Timpurin-humu on vaan kirjjotta-
nu tarvvikkeen ulkomaallaisen nimen
laullanpätkällen, eikä Vikki tiellä, jotta
mitä se on. Onko se pullo-, säkki- vaik-
ko sahatavaraa.

Niettä semmottissa merkissä suijjuu
tätänykyvä Vikin kylpyhuonneraken-
nus. Ja kaikenlisäks pimmeessä. Sähkö-
mieskin näjetsen poikkes jo tekemässä
alluustavija töitä.

Se irrotti vanhat johllot ja sano tule-
vansa huomenna jatkamaan. Siittä on
nytten kolmme viikkova.

Ja Vikki on murtunut mies. Mutta
vannoo, jotta kyllä hän sentään viellä
yhllen ammattimihen hommaa. Nimit-
täin palkkamurhaajjan.

Alan miehet

Kesällä on lottovoitto syntyä Suomeen
!Toissa viikonloppuna niitä taas tuli, lottovoittajia. Peräti kuusi kappaletta yhdellä
kertaa. Onnea heille. Mutta joillekin lotto on enemmän kuin pelkkä mahdollisuus voittaa
rahaa. Monelle suomalaiselle lauantailotto näyttäytyy ainoana keinona päästä kiinni siihen
unelmaan, jota kuvastaa sanonta ”on lottovoitto syntyä Suomeen”.

Ovatko asiat todellakin näin huonosti? Onko suomalaisen palkansaajan arki muuttunut
niin kovaksi, että vain epätodennäköinen ja vieraannuttava haaveilu antaa elämään enää
sisältöä? Mehän olemme kuitenkin yhä yksi maailman vauraimmista valtioista. Vai eikö
tämä enää olekaan se Suomi, jossa asiat olivat hyvin niin lapsilla, vanhuksilla kuin duuna-
reillakin ja jossa kurjimmankaan ei tarvinnut kerjätä?

On puhuttu eriarvoistumisesta ja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan uudesta jakau-
tumisesta menestyjiin ja häviäjiin, oikeistoon ja vasemmistoon. Sanotaan 100 000 nuoren
pudonneen yhteiskunnan kyydistä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Ja samaan ai-
kaan varoitetaan massiivisesta työvoimapulasta, jota torjumaan meidän on vapautettava
lainsäädäntöämme, jotta ulkomaiset työntekijät pääsisivät helpommin työmarkkinoille.
Ensimmäisenä tästä kyydistä on kuitenkin pudonnut tavallinen kansalainen, joka ei enää
tiedä mihin uskoa. Moni pakeneekin oikeaa elämää television ja netin ”todellisuuteen”.
Mutta unelmat eivät kuitenkaan putkahda lottokoneesta tai Facebookista. Unelmat synty-
vät jokaisen ihmisen omasta arjesta.

Kesällä, jos koskaan, meillä on aikaa itsellemme. Suomen luonto on kauneimmillaan ja
työelämän paineet useimmilla pienimmillään. Vasta kiireettömän kesäaamun hiljaisuudessa
ymmärtää, että elämä ei ala viikonloppuna, lomalla tai vasta eläkkeellä. Elämä on tässä. Se
on minun, jokainen sekunti, joka ikinen hetki.

Siksi meidän on oltava henkisesti lomalla aina kuin siihen on mahdollisuus. Ei kannata
harmitella sitä, että työurat pitenevät ja elinaikakerroin leikkaa kuukausittaista eläkettä
sitten joskus. Ne päivät tulevat jos ovat tullakseen, ei niitä kannata etukäteen surra.

Eläkää siis huolettomasti ja kevyesti, mutta samaan aikaan valppaasti ympäristöänne ar-
vioiden. Riemuitkaa kaikesta hyvästä, saunasta, äänioikeudesta, makkarasta, sosiaalietuuk-
sista, kesäfestareista, ilmaisesta terveydenhoidosta ja jopa veroista.

Nauttikaa siitä mitä suomalainen lottokone teille antaa. Vaikka se olisikin vain kolme ja
lisänumero oikein.

Nautinnollista kesää kaikille Sähköliiton jäsenille.
p a a v o . h o l i @ s a h k o l i i t t o . f i

Sommarens lottovinst är att födas i Finland
!Förra helgen föddes de igen, lottovinnarna. Hela sex stycken på en gång. Vi gratule-
rar. Men för en del personer är lotto mer än bara en möjlighet att vinna pengar. För många
finländare är lördagslotto det enda fenomen som gör skäl för uttrycket "det är en lottovinst
att födas i Finland".

Är det faktiskt så här illa? Har den finländska löntagarens vardag blivit så hård att bara
ett orealistiskt och verklighetsfrämmande drömmeri nu längre ger innehåll i livet? Vi är ju
alltjämt ett av världens rikaste länder. Eller är detta inte längre samma Finland där barn,
åldringar och arbetare har det bra och där inte ens den svagaste behöver tigga?

Det har varit tal om ojämlikhet och det finländska välfärdssamhällets nya uppdelning i
vinnare och förlorare, i höger och vänster. Det sägs att 100 000 ungdomar inte hängt med
i samhället och blivit utan både utbildning och arbete. Och samtidigt varnas det för en
massiv brist på arbetskraft som ska lösas genom ändringar i lagstiftningen för att utländska
arbetar lättare ska komma in på arbetsmarknaden.

Men den första som halkat efter är de vanliga medborgarna som inte längre vet vad de ska
tro på. Många av dem flyr verkligheten in i televisionens och webbens värld. Men drömmar-
na uppfylls inte av lottomaskinen eller på Facebook. Drömmarna uppstår i varje människas
egen vardag.

I synnerhet på sommaren har vi tid för oss själva. Finlands natur är som allra vackrast och
arbetsstressen allra lägst för de flesta. Man inser inte förrän i stillheten en fridfull sommar-
morgon att livet inte börjar med veckoslutet, semestern eller pensioneringen. Livet är här
och nu. Det är mitt, varje sekund, vartenda ögonblick.

Därför ska vi mentalt vara på semester varje stund som det bara är möjligt. Det lönar sig
inte att gräma sig över att tiden i arbetslivet förlängs och att livstidskoefficienten sänker
den månatliga pensionen sen någon gång i framtiden. De dagarna kommer om de kommer,
man ska inte ta ut sorgen i förtid.

Ta därför livet med en klackspark litet mer, men se till att samtidigt iaktta er omgivning
med öppet sinne. Gläd er över allt gott, över bastu, rösträtt, grillad korv, sociala förmåner,
sommarfestivaler, gratis hälsovård och till och med över skatterna.

Njut av allt det som den finska lottmaskinen skänker er. Även om det bara är tre rätt och
ett tilläggsnummer.

Jag önskar alla Elförbundets medlemmar en riktigt skön sommar!
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!Helmikuussa aktiivi-
sesti alkaneet talotekniikka-
alan sähköasennustoimialan
neuvottelut eivät ole yli 30
neuvottelupäivästä huoli-
matta edistyneet käytännös-
sä juuri lainkaan. Sähkö-
liiton neuvottelukunta on
ollut hyvin pettynyt suurin
lupauksin liikkeelle lähte-
neeseen uuteen työnantaja-
järjestö STTAhan.

Vaikka kesä on jo pitkällä,
ei STTA näytä saaneen tal-
vikohmeisia ajatuksiaan vie-
läkään sulamaan. Neuvot-
telut tuntuvatkin jäätyneen

pysyvästi ykkösvaihteelle,
eikä STTA ole kyennyt läm-
mittämään tilannetta mil-
lään tavalla.

Nykytaso pöydällä,
tavoitteet lattialla
- Perusongelmana on ollut
se, että työnantaja eli STTA
on lähtenyt näihin neuvot-
teluihin hyvin eri tavoittein
kuin Sähköliitto. Normaalis-
tihan neuvottelujen pohja-
na on olemassa oleva TES,
johon työntekijät hakevat
parannusta. Työnantajat ha-
raavat vastaan ja sitten an-
karan väännön jälkeen pää-
dytään kompromissiin, joka
on kuitenkin parempi kuin
lähtötaso. Nyt tämä ei päde,

Sähköliiton neuvottelukun-
nan kokenein jäsen, kuusi
TES-sopimusta neuvotellut
Mika Rainio selventää.

Koko neuvottelukunta on
Rainion kanssa samaa mieltä
tilanteesta. STTA on hank-
kinut nopeassa tahdissa yh-
distykseen jäsenyrityksiä
lupauksin, joita se koettaa
nyt neuvottelupöydässä lu-
nastaa. Marssijärjestys vain
on väärä. Ensin olisi pitänyt
tehdä sopimus ja sitten hou-
kutella sillä uuteen järjes-
töön jäseniä.

- Tilannetta voisi kuvailla
niin, että nykyisen sinisen
kirjan ansiotaso on tämä
pöytä tässä, kuvailee Esa Pal-
danius ja jatkaa: - Ja lattia,
täällä näin, on se kohta mis-
sä STTAn neuvottelutavoit-
teiden ansiotaso liikkuu. Nyt
STTA koko ajan vaatii mei-
tä hyväksymään ratkaisun,
joka olisi näiden kahden ta-
son välissä. Sehän merkitsisi

meille palkkojen alennusta,
emmekä me tietenkään voi
sellaista hyväksyä.

Neuvottelukunta haluaa-
kin korostaa, että ehdoton
lähtökohta Sähköliiton neu-
vottelutavoitteille on nykyi-
nen ”sinisen kirjan” taso, jo-
hon haetaan parannuksia.

Heinäkuussa
ei neuvotella

- Kärsivällisyyttä tässä kyl-
lä tarvitaan, niin pitkäpii-
mäistä STTAn kanssa kes-
kustelu on ollut, ensikerta-
lainen Sami Pesola kuvailee.

STTAn kokemattomuus
on näkynyt selvästi neuvot-
telupöydässä.

- STTAn kenttäväen sopi-
mustoiveita ei ole tiivistetty
liiton sopimustavoitteiksi
kuten Sähköliitto on teh-
nyt, vaan ne ovat hajallaan.
Siten pöydän toisella puolel-
la on esiintynyt ihan liikaa
niin ylioptimismia kuin hai-
hatteluakin - kuten STULn
toimitusjohtaja Kyllönenkin
Sähköalan pääkirjoituksessa
sanoi, Esa Paldanius sanoo.

Neuvotteluja ovat hidasta-

neet myös STTAn paikalle
marssittamat ”erikoisosaa-
jat”, jotka käytännössä ovat
olleet yksittäisten yritysten
TES-toiveita esitelleitä on-
nenonkijoita. TES on kui-
tenkin aina kahden liiton
koko alalle neuvottelema
yhteinen sopimus, joka ei
rajattomasti voi ottaa huo-
mioon yksittäisten yritysten
toiveita.

Vaikka osapuolet neuvot-
televat vielä kesäkuun lop-
pupuolella, jatketaan neu-

votteluja STTAn kanssa to-
sissaan vasta kesän jälkeen.

- Sopimus ei synny ennen
kesää, näin uskon. Heinä-
kuussa ei kannata neuvotel-
la, koska kaikki ovat lomalla.
Viivästyksestä ei ole meille
mitään haittaa, kun alalla
kerran on voimassaoleva so-
pimus, joka turvaa asiallisen
palkkatason, neuvottelukun-
nan puheenjohtaja Pentti
Leskinen kertoo."

Talotekniikka-alan neuvotteluissa ei edistystä

Sulaako kohmeinen STTA
vielä elokuussakaan?

Esa Paldanius esittelee sopimus-
neuvottelujen ”puutelistaa”,
johon ei ole vielä montaa ”hoi-
dettu” –merkintää ilmestynyt.
Vieressä myhäilevät Juha Alatalo,
Sami Pesola ja Mika Rainio.

!Sähköasennusalan palkkataso on koko kesän ajan
turvattu, sillä talotekniikka-alan sähköasennustoimialan
työehtosopimus – ”sininen kirja” – on yhä voimassa alan
yleissitovana työehtosopimuksena.

Se johtuu siitä, että Sähköliitto käy tällä hetkellä TES-
neuvotteluja myös työnantajaliitto TIKLIn kanssa, joka on
tuon työehtosopimuksen toinen sopimusosapuoli. Sopimus
on voimassa niin kauan kuin nuo neuvottelut jatkuvat.
Yleissitovana sopimus koskee myös STTAn jäsenyrityksiä
siihen saakka, kunnes Sähköliitto ja STTA ovat saaneet
aikaiseksi yhteisen työehtosopimuksen tai asia on muuten
ratkennut."

Talotekniikan yleissitova TES
yhä voimassa kuten ennenkin

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

! Liiton selkäranka on
työpaikan luottamusmies.
Liiton vahvuus perustuu
heihin. Ilman luottamus-
miestä liitolla ei ole jäseniä.
Suurimman jäsenhankin-
nanhan tekevät työpaik-
kojen luottamusmiehet ja
ammattiosastot. Siksi lii-
ton tehtävä on pitää hyvää
huolta supistuvasta luotta-
musmieskunnasta, linjasi
Sähköliiton puheenjohtaja
Martti Alakoski Tampe-
reella pidetyssä luottamus-
miesseminaarissa 18. kesä-
kuuta.

Alakoski tietää omakoh-
taisestakin kokemuksesta,
että luottamusmiehen ase-
ma työpaikoilla on hyvin
kaksijakoinen.

- Luottamusmiehen asema
työpaikalla perustuu hänen
edustamiensa jäsenten tu-

keen. Monesti luottamus-
henkilö joutuu kuitenkin
ristiriitatilanteeseen hoita-
essaan tehtäviään. Vaakaku-
pissa voi olla samanaikaises-
ti jäsenkunnan ja yrityksen
etu.

Osaava
luottamushenkilö
on yrityksen etu
- Menestyvät yritykset pi-
tävät huolta ammattitaitoi-
sesta henkilökunnastaan ja
tunnustavat luottamushen-
kilöiden arvon ja aseman.
Osaava luottamusmies ja
työsuojeluvaltuutettu on
yhtiön etu, Alakoski tietää.

Hän arvioi, että työsuoje-
luvaltuutetun asema ja roo-
li on luonteeltaan erilainen
kuin luottamusmiehellä.

- Yritykset ja työnantajat
ovat jo pitkään tajunneet
sen, että työsuojeluvaltuu-
tettu on työpaikkansa työ-
turvallisuuteen merkittä-
vimmin vaikuttava henkilö.

Alakoski arvioi, että viime
aikoina työsuojeluhenkilöi-
den merkitys on entisestään
korostunut.

- Työturvallisuuden ke-
hittäminen on iso haaste.
Välineitä on enää vaikea
parantaa, mutta asenteiden
muokkauksessa riittää edel-
leen työsarkaa!

Luottamusmies
paikallisen
sopimisen
avainhenkilö
- Kun työehtosopimuksissa
on entistä enemmän mah-
dollisuuksia sopia työehto-
asioista paikallisesti, luot-
tamushenkilöiden asema
vahvistuu ja myös osaamista
tarvitaan entistä enemmän.
Tilanne luo yrityksille pai-
neita kouluttaa luottamus-
miehiään, jotta heillä olisi

riittävästi tietoa ja taitoa
osallistua päätöksentekoon,
Martti Alakoski pohtii.

Hän lupaa, että liitto kyllä
kouluttaa luottamushenki-
löitään riittävästi työehtoso-
pimustoimintaan liittyvään
tekniikkaan ja toimintata-
poihin.

- Yritysten asia on erityi-
sesti kouluttaa luottamus-
henkilöt ymmärtämään
taloudellisia tunnuslukuja.
Siihen koulutukseen liitto
ei ainakaan toistaiseksi mer-
kittävästi panosta.

Paineita
jäsenmaksun
nostoon
Liiton ajankohtaisia asioita
puntaroi myös liittosihteeri
Timo Punkki. Hän arvelee,

että budjetin alijäämäisyy-
den takia tulevan vuoden
jäsenmaksuja on pakko ko-
rottaa.

- Korkea työttömyys on
verottanut jäsenmaksutulo-
ja olennaisesti ennakoitua-
kin enemmän, joten jäsen-
maksun korottamispaineet
ovat kovat. Tämän vuoden
budjetin alijäämäisyys ki-
vunnee liki miljoonaan,
Punkki summailee.

Hän arvioi, että jäsenmak-
sua olisi korotettava 1,6 pro-
senttiin.

- Millään talon sisäisillä
säästötoimilla, joita jo on
tehty pitkin vuotta, ei talo-
utta saada tasapainoon.

Työttömyyskassan halli-
tusta johtava Punkki ker-
too, että kassa tulee toimeen
omillaan, mutta se on edel-
lyttänyt vararahaston rei-
pasta käyttöä.

Lisää luottamushenkilö-
seminaarista elokuun Vasa-
massa."

Sähköliiton luottamushenkilöseminaari Tampereella 18.-19.6.

Liiton vahvuus perustuu luottamushenkilöihin

Martti Alakoski toivoo toiminnan
jatkuvuuden takia, ettei luotta-
musmieskunnan paineita lisätä
kohtuuttomasti. Timo Punkki
puolestaan ennakoi jäsenmaksun
nostoa.
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!Rakennusalalla esil-
le nousseet ongelmat – talou-
delliset väärinkäytökset ja
niiden valvonnan vaikeus –
ovat puhuttaneet myös säh-
köurakoitsijoita. Sähkö- ja
teleurakoitsijaliitto STUL:n
toimitusjohtaja Olli-Heikki
Kyllönen on seurannut asi-
asta virinnyttä laajaa keskus-
telua ja haluaa ensimmäisek-
si täsmentää mistä oikein on
kysymys.

- Ensinnäkin, ei pitäisi
lainkaan puhua harmaata
taloudesta vaan rikollisesta
toiminnasta. Harmaa talous
viittaa johonkin, joka on
laillisuuden rajamailla, mut-
ta siitähän tässä tilanteesta ei
ole lainkaan kyse, Kyllönen
muistuttaa.

Ongelmia ja
ratkaisukeinoja
Toimitusjohtaja Kyllösen
mukaan rikollisen toimin-
nan volyymi ei ole sähköalal-
la valtavasti kasvanut, mutta
se on nyt kuitenkin levinnyt
perinteisistä omakotitalojen
sähköistyksistä suurten toi-
mijoiden toimialalle.

- Suurin osa tästä rikolli-
sesta rakentamisesta tehdään
yhä suomalaisin voimin, jo-
ten tilanteesta ei kannata ai-
van suoralta kädeltä syyttää
pelkästään ulkomaisia alan

yrityksiä ja työntekijöitä,
Kyllönen painottaa.

Kyllösen mukaan rikol-
lisen talouden edellytykset
luodaan sillä, että pimeästi
- eli rikollisesti - maksetun
palkan ja rehellisesti sivuku-
luineen maksetun palkan vä-
linen erotus on lähes yhden
suhde neljään.

Houkutus rikolliseen toi-
mintaan on siis voimakas,
koska voitot ovat suuret,
kiinnijäämisen riski pieni ja
rangaistukset usein lähes ole-
mattomat. Valtio menettää
siten rikollisen rakennusura-
koinnin vuoksi maksamatto-
mia verotuloja ja sosiaalitur-
vamaksuja jopa 500 miljoo-
na euroa vuodessa.

Mitä pitäisi
sitten tehdä?
STUL:n Kyllönen on samaa
mieltä useimpien muiden
rakennusalan vaikuttajien
kanssa, että tilaajavastuula-
ki on ollut tähän asti ham-
paaton keino rikollistalou-
den torjunnassa. Toisaalta
esimerkiksi alihankinnan
vaikeuttaminen estäisi liike-

toiminnan normaalin kehit-
tämisen.

- Se ei olisi oikea keino,
vaikka jotkut yritykset käyt-
tävätkin alihankintaa vää-
rin, Kyllönen uskoo.

Mutta myöskin paljon
markkinoitu käänteinen
arvonlisävero on Kyllösen
mielestä täysin väärä keino
asian ratkaisemiseksi:

- Sillä voidaan toki lisätä
vähän verotuottoa, mutta se
aiheuttaa hirvittävän tilan-
teen esimerkiksi sähköura-
koitsijalle, jos yritys tekee
monenlaista työtä. Ongelmia
syntyy, koska asennettavaa
tavaraa ei osteta työmaakoh-
taisesti. Arvonlisän osalta
sama urakoitsija on välil-
lä pääurakoitsijan ja välillä
aliurakoitsijan roolissa. Se
tekee vaikeaksi hakea arvon-
lisäveroa takaisin, Kyllönen
arvioi.

Kyllösen mukaan kääntei-
nen arvonlisävero loisi itse
asiassa uusia mahdollisuuksia
tehdä vilppiä ja siihen voisi
syyllistyä myös vahingossa.

- Kaiken kaikkiaan uudis-
tus heikentää rehellisen yrit-

täjän asemaa, koska se lisää
entisestään alan kustannuk-
sia verrattuna rikollisesti toi-
miviin yrityksiin, Kyllönen
uskoo.

Moraalinen pakote
rehellisyyteen
Niin Sähköliitto kuin sähkö-
urakoitsijaliitto STUL ovat
yhtä mieltä siitä, että rikol-
lisen toiminnan valvonta
ei lähtökohtaisesti kuulu
ay-liikkeelle eikä millekään
muulle järjestölle.

- Kun valtio on kerran
lait säätänyt, niin sen pitäi-
si niitä myös valvoa. Siksi
rakennusalan valvontaan –
työsuojelupiireille ja poliisin
talousrikosyksikölle – pitäisi
osoittaa riittävät voimavarat,
Kyllönen vaatii.

Omalta osaltaan ovat ra-
kennusalan keskeiset järjes-
töt menossa osakkaiksi pian
toimintansa aloittavaan Ti-
laajavastuu Oy -nimiseen
yritykseen. Sen tarkoitukse-
na on koota yhteen ja kaik-
kien saataviksi taloudelliset
tiedot alan yrityksistä.

- Sieltä voi jatkossa käte-

västi tarkistaa, että yritys on
maksanut verot ja sosiaalis-
turvamaksut ja että se mak-
saa työehtosopimuksen mu-
kaista palkkaa. Ajatuksena
on, että alalle syntyisi mo-
raalinen ja henkinen pakote
käyttää vain sellaisia yrityk-
siä, joiden asiat ovat kunnos-
sa, Kyllönen toivoo.

STUL:n Olli-Heikki Kyl-
lönen toivookin, että erityi-
sesti valtio ja kunnat näyt-
täisivät esimerkkiä rakenta-
misessa ja vaatisivat urakoit-
sijoilta nykyistä parempaa
läpinäkyvyyttä.

- Jos julkinen rakennutta-
minen päästetään hakoteil-
le, niin alan tilanne muuttuu
aivan mahdottomaksi. Järjes-
täytynyt rikollisuus voi levitä
rakentamisen kautta laajem-
minkin Suomeen, millä on
suurta yhteiskunnallista mer-
kitystä. Siksi meidän kaikki-
en pitäisi toimia rehellisesti
niin töissämme kuin omassa
elämässämmekin, aivan pie-
nissäkin asioissa, Kyllönen
toivoo."

Olli-Heikki Kyllönen, STUL:

”Harmaa talous on oikeasti rikollista taloutta”

Sähköurakoitsijaliitto STUL:n toi-
mitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen
vaatii valtiota lisäämään rikolli-
sen rakennustoiminnan valvon-
taa. Käänteisellä arvonlisäverolla
tai aliurakoinnin kieltämisellä
hän ei usko olevan vaikutusta
epäkohtien poistumiseen.

Neuvotteluilla korjattiin ongelmia

Huolto- ja kunnossapito
tiivistyi yhteen sopimukseen

P A A V O H O L I

!Sähköliiton halli-
tus hyväksyi ylimääräisessä
kokouksessaan 27.5. yksi-
mielisesti uuden huolto- ja
kunnossapitoa koskevan
työehtosopimuksen. Työn-
antajaliitto TIKLIn kanssa
käytyjen pitkien neuvotte-
lujen jälkeen syntynyt sopi-
mus korvaa molemmat alal-

la aiemmin käytössä olleet
Sähköliiton tekemät sopi-
mukset.

Uusi sopimus myös täyt-
tää yhtä kohtaa lukuun ot-
tamatta hallituksen neuvot-
teluille asettamat vaatimuk-
set. Näin jäsenten piirissä
eniten närää aiheuttaneet
asiat on uudessa sopimuk-
sessa korjattu.

Toimialaan
uusi rajaus
Talotekniikka-alan johto-
kunta suositteli yksimielises-
ti hallitukselle sopimuksen
hyväksymistä. Myös Säh-
köliiton hallitus hyväksyi
sopimuksen yksimielisesti,
sillä neuvottelutavoitteissa
onnistuttiin lähes 90 pro-
senttisesti.

Vain työajan järjestämis-
tä koskeva työnantajan di-
rektio-oikeus, joka periaat-
teessa mahdollistaa 10 tun-
nin työpäivät ja 50 tunnin
työviikon, jäi harmittaman
hallituksen jäseniä. Niinpä
kolme hallituksen jäsentä
(Markku Huhtaniska, Jari
Salmela ja Petri Rosen-
berg) halusivat erityisesti
kyseisen asian osalta liittää
päätökseen eriävän mielipi-
teensä.

Uuden sopimuksen nimi
on nyt Huolto- ja kunnos-

sapitoalan työehtosopimus
ja se on voimassa 31.1.2013
saakka. Se korvaa aiemmat
alan sopimukset eli tämän
jälkeen huolto- ja kunnossa-
pitoalalla on voimassa vain
yksi työehtosopimus.

Sopimusta sovelletaan
TIKLIn sähkötoimialalla
toimiviin jäsenyrityksiin ja
se koskee sellaisia työsuh-
teisia työntekijöitä, jotka
työskentelevät erilaisissa
kiinteistöjen ja teollisuuden
ylläpito-, huolto-, kunnos-
sapito- ja niihin liittyvissä
projektitehtävissä.

Huolto- ja kunnossapito-
alan sopimusta ei sovelleta
sähkön- ja lämmöntuotan-
toon, sähkö- ja tietoliiken-
neverkostojen rakennus-,
huolto- ja kunnossapitoteh-
täviin eikä myöskään talo-
tekniikka-alan sähköasen-
nustoimialalla.

Sopimukseen voivat yhtyä

myös muut ammattiliitot,
joiden palveluyrityksissä
olevat jäsenet työskentele-
vät sopimuksen soveltamis-
alueen projektitehtävissä.

Tärkeisiin asioihin
lisää tarkennuksia
Aiempaan sopimukseen
verrattuna on uuteen sopi-
mukseen tullut jäsenistön
vaatimia parannuksia ja tar-
kennuksia. Parannuksista
tärkeimpiä on sopimukseen
lisätty 14 vuorokauden mit-
tainen yt-neuvotteluaika,
joka koskee määräaikaisia
lomautuksia.

Työntekijälle maksetaan
jatkossa myös ateriakorvaus,
jos hän työskentelee vähin-
tään neljä tuntia yli kilo-
metrin päässä asunnostaan
ja työhönottopaikastaan.
Matkakulujen korvausten
perusteena on samoin vä-
hintään yhden kilometrin

matka erityiselle työnteko-
paikalle ja erityismääräyksil-
lä myös komennuskohteissa.

Sopimukseen on nyt myös
liitetty paljon kaivattu vä-
himmäiskuukausipalkkojen
taulukko. Se määrittelee
muiden Sähköliiton sopi-
mien työehtosopimusten
tapaan selkeästi eri palkka-
ryhmien minimipalkat"

Huolto- ja kunnossapitoalan
vähimmäiskuukausipalkat
1.10.2010 lähtien:

Pr 1 1 282,70 €/kk
Pr 2 1 507,90 €/kk
Pr 3 1 845,30 €/kk
Pr 4 2 363,40 €/kk
Pr 5 2 469,50 €/kk
Pr 6 2 582,60 €/kk
Pr 7 2 666,40 €/kk
Pr 8 2 824,00 €/kk
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SÄHKÖLIITON KESKUSTOIMISTON
KESÄAJAN PÄIVYSTYKSET 2010

Liiton keskustoimisto ja
työttömyyskassan toimisto
Tampereella on suljettu
5.7. – 30.7.2010.

Tänä aikana eri osastojen päivystykset
maanantaista perjantaihin seuraavasti:

Edunvalvontaosaston päivystys:
puh. 03 252 0240
Hannu Helminen 5.7. – 16.7.
Veijo Korhonen 19.7. – 30.7.

Jäsenrekisterin päivystys,
puh. 03 252 0303
klo 10.00 – 11.00

Työttömyyskassan päivystys,
puh. 03 252 0300
klo 10.00 – 11.00

❁

❁❁

❁❁

Etelä-Suomen aluetoimisto
Paasivuorenkatu 2 A
00530 Helsinki
Vastaava alueasiamies Jaakko Aho, puh. 050 60 448
Alueasiamies Juha Lujanen, puh. 050 563 4400

Aluetoimisto on suljettuna 5.7. – 7.8.2010.
Päivystys puh. 03 252 0240.

Länsi-Suomen aluetoimisto
•Turun toimipiste
Maariankatu 6 b
20100 Turku
Alueasiamies Markku Vuoti, puh 050 373 4277

Aluetoimisto on suljettu 28.6. – 24.7.2010.
Päivystys puh. 03 252 0240

•Seinäjoen toimipiste
Keskuskatu 17 B 17
60100 Seinäjoki
Alueasiamies Jari Ollila, puh. 050 60 302

Aluetoimisto on suljettu 28.6. – 31.7.2010.
Päivystys puh. 03 252 0240.

Itä-Suomen aluetoimisto
Matkakuja 6 A
48600 Kotka
Alueasiamies Jouni Leppänen, puh. 050 60 303

Aluetoimisto on suljettu 28.6. – 7.8.2010.
Päivystys puh. 03 252 0240.

Pohjois-Suomen aluetoimisto
Mäkelininkatu 31
90100 Oulu
Alueasiamies Markku Kemppainen, puh. 050 60 304

Aluetoimisto on suljettu 21.6. – 14.8.2010.
Päivystys puh. 03 252 0240.

SÄHKÖLIITON ALUETOIMISTOJEN KESÄAJAN PÄIVYSTYKSET

Jaakko Aho Juha Lujanen Markku Vuoti Jari Ollila

Jouni Leppänen Markku Kemppainen

❁❁

P A A V O H O L I

!Sähköliitto teki syk-
syllä 2009 päätöksen, että
liiton kalenteri ja eläkeläis-
ten Vasama sekä aktiivijä-
senille tilatut lehdet Palk-
katyöläinen, Löntagaren ja
Arvo muuttuvat tilausperus-
teiseksi.

Tilattu kalenteri ja lehdet
säilyvät yhä maksuttomi-
na. Liiton budjettiin syntyy
kuitenkin säästöä, kun pai-
notuotteita ei tarvitse lähet-
tää niille, jotka eivät niitä
halua. Vasama kuitenkin
lähetetään jatkossakin au-
tomaattisesti kaikille sopi-
musalajäsenille.

Tilaukset vain
netistä
Kalenterin ja lehtien tila-
ukset voi tehdä ainoastaan
netissä. Jäsenen tulee kirjau-
tua liiton internet-sivuilla,
www.sahkoliitto.fi, olevaan
verkkopalvelun jäsenrekis-

teriosioon Sähköliiton verk-
kopalvelut > Jäsenrekisteri.

Tilaukset löytyvät jäsen-
rekisteristä kohdasta Omat
tiedot > Tilaukset. Varsi-
nainen tilaus tehdään siel-
lä olevan ohjeen mukaan.
Tilauskanava on käytössä
15.6.2010 alkaen.

Sähköisen tilauskanavan
oletusarvona on, että jäsen
ei halua kyseisiä tuotteita.
Jos eläkeläisjäsen siis haluaa
yhä saada Vasaman vuonna
2011 tai sopimusalajäsen
haluaa kalenterin, on tilaus
siitä tehtävä netissä. Muussa
tapauksessa tuotetta ei enää
lähetetä.

Liiton keskustoimistossa
tai aluetoimistoissa ei voida
ottaa mitään tilauksia vas-
taan puhelimitse tai kirjal-
lisesti. Se on mahdotonta
resurssien pienuuden vuok-
si. Toivomme, että osastot
ja luottamusmiehet ohjeis-
tavat jäseniään tutustumaan
asiaan Vasaman ja liiton in-
ternet-sivujen 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 tie-
tokonetta. Jos tietokoneen-
kaan käyttö ei suju, voi apua
pyytää sukulaiselta, ystäväl-
tä tai osaston jäseneltä, joka
voi eläkeläisjäsenen läsnä

ollessa hoitaa tämän tun-
nuksilla asian.

Takaraja tilauksille
Eläkeläisten Vasaman tilaus
tehdään aina vuosikertatila-
uksena ja vuoden 2011 vuo-
sikerran tilauksen takaraja
on 31.8.2010.

Kalenteri tilataan aina
myös vain seuraavalle vuo-
delle. Sen tilaukseen ovat
oikeutettuja ne sopimus-
alajäsenet, jotka ovat liiton
työmarkkinoiden käytettä-
vissä olevia jäseniä. Vuoden
2011 kalenteritilauksen ta-
karaja on 30.9.2010.

Näiden aikarajojen jäl-
keen tehdyt tilaukset siir-
tyvät vuodella eteenpäin.
Esimerkiksi lokakuussa 2010
tehdyt tilaukset tulevat voi-
maan vasta 2012.

Palkkatyöläinen -lehden
tilaukseen ovat oikeutettuja
pääluottamusmiehet, luotta-
musmiehet, työosaston luot-
tamusmiehet, työsuojeluval-
tuutetut ja ammattiosasto-

jen puheenjohtajat. Lisäksi
lehden voivat saada liiton
hallituksen, johtokuntien,
valiokuntien ja edustajiston
jäsenet. Tilaus tehdään ker-
ran ja se jatkuu kunnes teh-
tävä päättyy tai jäsen päät-
tää itse perua tilauksen.

Löntagaren -lehden tila-
ukseen ovat oikeutettuja
äidinkielekseen ruotsin il-
moittaneet sopimusalajä-
senet, joiden sopimusalanu-
merot ovat 002, 005, 006,
008, 010-018 ja 020-022.
Tilaus tehdään kerran ja se
jatkuu kunnes sopimusala
muuttuu eläkeläiseksi (999)
tai jäsen päättää itse perua
tilauksen.

Arvo-lehden tilauk-
seen ovat oikeutettuja alle
30-vuotiaat sopimusalajä-
senet, joiden sopimusalanu-
merot ovat 002, 005, 006,
008, 010-018 ja 020-022.
Tilaus tehdään kerran ja se
jatkuu kunnes ikäkriteeri
ylittyy tai jäsen päättää itse
perua tilauksen."

Verkkopalvelu käyttöön kalenterin ja lehtien tilauksessa

Tilaukset voi tehdä vain liiton nettisivujen www.sahkoliitto.fi kautta
15.6.2010 alkaen osiosta Sähköliiton verkkopalvelut > Jäsenrekisteri.
Kuvassa on esimerkki sähköisen tilauskanavan näkymästä eläkeläis-
jäsenen osalta. Näkymä löytyy Jäsenrekisterin osiosta Omat tiedot >
Tilaukset.
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R I I T T A K A L L I O

!Sokeri ei sula liukuhih-
nalle, vaikka alkukesän hui-
ma helle korventaa Nordic
Sugarin siistejä, paikoin sii-
rapintuoksuisia tehdastiloja
Kirkkonummella.

Punaposkiset työntekijät
viihtyvät lämmöstä huoli-
matta töissään. Monet heis-
tä ovat olleet talossa vuosi-
kymmeniä. Myös tehtaan
työsuojeluvaltuutetulla,
sähköasentaja Ari Holm-
strömillä on takanaan jo 22
vuoden kokemus sokeriteh-
taalta.

- Pääsääntöisesti olen tyy-
tyväinen työehtoihini, ku-
ten varmasti muutkin talon
työntekijät. Talon ilmapiiri
on ammattitaitoa arvostava,
sanoo Sähköliittoon kuulu-
va Holmström, jonka vas-
taa ensisijaisesti ilmastoidun
pakkaamon käynnissäpidos-
ta.

SEL:in lakossa
mukana
Valtaosa sokeritehtaan noin
110 työntekijästä (koko-
naishenkilöstömäärä 180)
kuuluu Suomen Elintarvike-
työläisten liittoon, SEL:iin,
joka loppukeväästä vauhdit-
ti vaikeita työehtosopimus-
neuvottelujaan lakolla.

- Lakon aikana me kak-
si Sähköliittoon kuuluvaa
asentajaa olimme lakos-
sa muiden mukana, mutta
työnantajapuolen asettama
työsulku ei koskenut meitä,
joten olimme työpaikalla su-
lusta huolimatta, Ari Holm-
ström kertoo.

Hän kertoo kuuluvansa
Sähköliittoon "laiskuut-
taan", kun aiemmassa työ-
paikassaan siihen liittyi
vuonna 1987, eikä ole tullut

syytä erota. Holmström ei
usko päättyneiden työtais-
telutilanteiden vaikuttavan
millään tavalla "Sokerin"
hyviin henkilösuhteisiin.

- Yhteistyö SEL:iläisten
kanssa on aina sujunut on-
gelmitta.

Kaksivuorotyötä
43-vuotias Ari Holmström
on tyytyväinen työhönsä ja
ammatinvalintaansa. Edes
vuorotyö ei häntä pahem-
min häiritse.

- En osaa kuvitella teke-
väni jotain muuta työtä, en
silloin opiskeluaikana enkä
vielä nytkään.

Holmström tekee kaksi-
vuorotyötä, aamu- ja ilta-
vuoroa. Hänellä ei ole juuri
moitittavaa työaikajärjes-
telyistä, vaikka varallaolo-
korvaukset olivat eräs niis-
tä asioista, jotka jumittivat
SEL:in ja ETL:n tes-neuvot-
teluja.

- Yötöitä tehdään varal-
laolojärjestelyin. Vuodessa
yöpäivystystä kertyy 17 viik-

koa, mutta käytännössä kor-
jauskeikkoja tulee vain ehkä
joka toisen päivystysjakson
aikana, Holmström arvioi.

Lisäkoulutus toi
mielekkyyttä
Hän kertoo kulkevansa työ-
matkat omalla autollaan 52
kilometrin päähän Nummi-
Pusulan Saukkolaan, jossa
odottaa puutarhanhoitoa
kaipaava omakotitalo, vai-
mo ja kolme aikuistuvaa
lasta. Joskus, kun aikaa jää,
perheenpää saattaa palata
vanhan harrastuksensa pa-
riin. Helkama- tai Solifer-
mopo laitetaan silloin uu-
teen uskoon.

Alun perin Kuopiosta ko-
toisin olevan Holmströmin
puheesta ei savolaistausta
enää juurikaan erotu.

- Murre on kulunut pu-
heesta pois, mutta on hyvin
muistissa edelleen, vaikka
muutin työn perässä Etelä-
Suomeen jo vuonna 1986.
Olin silloin valmistunut
elektroniikka-asentajaksi.

Ari Holmström tekee sokeriteh-
taan pakkaamopuolen käynnissä-
pitotöitä ja pienehköjä asennus-
ja muutostöitä.
- Työt tilataan nykyään suoraan
minulta. Työnjohtajan kautta tu-
lee vain joitain uudisasennuksia,
Ari Holmström kertoo.
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Nyt olen työn ohessa suorit-
tanut myös sähköasentajan
ammattitutkinnon. Työnan-
taja antoi mahdollisuuden
kouluttautua ja osallistua
sähköturvallisuustutkintoon
sekä hankkia sähköpätevyys
kakkosen, Holmström toteaa
tyytyväisenä.

Kiinteistö asettaa
rajoituksia
Ari Holmström sukkuloi ym-
päri sokeritehdasta, jonka
laitteet hän tuntee jo varsin
hyvin.

- Tekniikkaa löytyy laidas-
ta laitaan; kaluston kirjo on

laaja. Vanhimmat koneet
ovat 40-luvulta. Tietyt ko-
neet ovat ainutlaatuisia yksi-
löitä ja esimerkiksi osa pak-
kauskoneista on sovellettu
meidän käyttöömme.

Työsuojeluvaltuutettuna
Holmström tietää myös, että
Sokerin arvokas kiinteistö
on myös osin ongelmallinen.

- Talon vanha puoli asettaa
työnteolle joitain rajoituksia.
Kesäkuumalla sokerinteko-
prosessi voi nostaa työtilojen
lämpötiloja liiaksi. Silloin
täytyy vain muistaa tauottaa
työtä riittävästi. Jos lämpö
nousee esimerkiksi yli + 28,
tunnissa on pidettävä 10 mi-
nuutin tauko.

Sokeripalakoneen hoitaja
Ville Hirvonen muistuttaa,
että enimmäkseen koneen-

hoitaja ajaa konetta viileästä
valvomosta käsin.

- Turhan lämmin tulee
vain silloin, kun koneeseen
tulee joku hässäkkä ja sitä
pitää säätää tehdassalin puo-
lella.

Tehtaan uuden puolen
pakkaamossa tavallisesti

työskentelevä Holmström-
kin pääsee välillä lämpimälle
puolelle, mutta ei sitä mu-
rehdi.

- Tietyt käyttöprosessit ja
kunnossapitotyöt on tehtävä
hyvinkin lämpimissä olosuh-
teissa, mutta sellaiseenkin
tottuu. "

Ari Holmström on tyytyväinen
varsin itsenäiseen työhönsä
"Sokerilla", jonka työsuhde-
etuuksiin kuuluu muun muassa
ilmainen sokeri koko vuoden
tarpeisiin.

Äkilliset koko elimistön lämpösairaudet
LÄMPÖSAIRAUS ENSI- JA MYÖHÄISOIREET ENSIAPU JA JATKOHOITO
Auringonpistos
Päähän kohdistuva lämpösäteily, Päänsärky, ärtymys, pahoinvointi, Siirry viileään ja suojaan auringon- tai
myös sisätöissä oksentelu muulta säteilyltä. Toimita vaikeasti sairas

lääkärintarkastukseen.
Lämpöpyörtyminen
Äkillisestä kuuma-altistumisesta Yleinen heikkous, päänsärky, Keskeytä työ ja siirry viileään.
aiheutuva aivoverenkierron huimaus, haukottelu, Juo runsaasti. Siirrä pyörtynyt viileään
hetkellinen vajaus työhaluttomuus, kalpeus, selinmakuulle ja kohota jalat, avaa kaulus.

pyörtyminen Ei uutta kuuma-altistusta samana päivänä.
Lääkärintarkastus on tarpeen.

Lämpöuupuminen
Elimistön neste- ja suolavajaus Yleinen heikkous, päänsärky, Keskeytä työ ja siirry viileään.
kehittyy kovassa kuumakuormituk- huimaus, sydämen tykytys, jano, Vähennä vaatetusta ja juo runsaasti.
sessa tunneissa, toistuvissa ruokahaluttomuus, lihaskrampit, Jäähdytä sairastunutta viileässä kunnes
lämpöaltistuksissa päivien kuluessa fyysisen ja henkisen suorituskyvyn peräsuolesta mitattu lämpötila on alle

lasku, janon tunne voi hävitä, 38 °C (ks. lämpöhalvaus.)
ärtyisyys, aggressiivisuus, vaikeat Jos lämpötilaa ei voida mitata,
lihaskouristukset, pahoinvointi, käsittele kuin lämpöhalvauspotilasta.
oksentelu ja tajuttomuus

Lämpöhalvaus
Elimistön lämpötilan säädön Oireet kuten lämpöuupumisessa, Keskeytä työ ja siirry viileään.
pettäminen, vaikeasti sairastuneella lisäksi Vähennä vaatetusta ja juo runsaasti.
tiiviit suojavaatteet altistavat tasapainohäiriöitä, virtsan ja Jäähdytä viileällä vesisuihkulla tai
nopeasti kovissa ulosteen pidätyskyvyttömyyttä valele vedellä. Lisää ilmavirtausta
kuumakuormituksissa tuulettimilla tai löyhyttämällä papereita

tai vaatteita.
Vaikean nestevajauksen ja toistuvan Toimita potilas välittömästi
kuumakuormituksen seuraus tehohoitoon. Älä keskeytä jäähdytystä
(ikä, perussairaudet ja lääkitys) kuljetuksen aikana.
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R A I J A I L M A R I N E N

!Työ kuumassa koetaan
epämiellyttäväksi - työviih-
tyvyys ja -motivaatio heik-
kenevät. Keskittyminen on
vaikeaa, kun vireystila las-
kee. Kova kuumuus kuor-
mittaa elimistöä ja vaikut-
taa haitallisesti fyysiseen ja
henkiseen suorituskykyyn:
virheet lisääntyvät ja tuotta-
vuus laskee. Äkillisiin läm-
pösairauksiin liittyvä seka-
vuus ja tajuttomuus voivat
aiheuttaa tapaturman.

Mitkä tekijät
vaikuttavat
kuumassa
työskentelyyn?
• lämpöolotekijät: ilman
lämpötila, ilman kosteus,
ilman nopeus ja
lämpösäteily
• fyysisen työn raskaus
• työvaatetus ja henkilö-
kohtaiset suojaimet
• yksilölliset tekijät: ikä,
sukupuoli, ruumiin rakenne,
terveys, fyysinen kunto ja
lämmönsietokyky

Mitkä ovat
kuuman
kuormittavat
vaikutukset?
Sydän lyö kuumassa nope-
ammin kuin huonelämmös-
sä. Mitä raskaampi työ ja
mitä kuumempi ympäristö,
sitä enemmän verta ohjau-
tuu iholle elimistön viilen-
tämiseksi. Työskentelevien
lihasten verenkierto vä-
henee. Lihakset väsyvät ja
niiden suorituskyky laskee.
Kiertävä verimäärä vähe-
nee hikoilun ja nestehukan
vuoksi. Sydämen toiminta-
reservit heikkenevät ja pa-
lautuminen on hitaampaa
kuumassa tehdyn työn jäl-
keen kuin normaalilämpö-
tilassa tehdyn samanlaisen
työn jälkeen.

Runsas hientuotanto vai-
keuttaa elimistön neste- ja
suolatasapainon ylläpitoa.
Kuumaan tottunut työnteki-
jä pystyy tuottamaan hikeä
noin 600–1000 g tunnissa.
Jos menetettyä nestettä ei
korvata juomalla, elimistö
kuivuu. Kuivuminen kuor-
mittaa verenkiertoa, nostaa
sisäelinten lämpötiloja ja li-
sää äkillisten lämpösairauk-
sien riskiä.

Painon seuranta auttaa
nestetasapainon ylläpitoa,
sillä jano on huono mittari.
Yli 3 prosentin painon lasku
heikentää selvästi lihasvoi-
maa, yli 4 prosentin pudotus
puolestaan kestävyyttä. Jos
paino laskee yli 6 prosenttia
henkeä uhkaavan lämpö-
halvauksen vaara on todel-
linen.

Mitkä ovat
kuuman terveys-
vaikutukset?
• Runsas hikoilu kuumas-
sa ärsyttää ihoa ja altistaa
erilaisille ihomuutoksille ja
-sairauksille.
• Hormonitoiminnan
muuttuminen kuumassa voi
aiheuttaa turvotusta alaraa-
joissa. Liikapaino ja korkea
verenpaine lisäävät turvo-
tuksen mahdollisuutta.
• Kivuliaat käsivarren, jal-
ka- ja vatsalihasten kouris-
tukset ovat tavallisia kuu-
matyöntekijällä, joka juo
runsaasti vettä ja syö vähä-
suolaista ruokaa.
• Ulkotöissä suojaamaton
iho altistuu auringon UV-
säteilylle ja palovammoille.

Kuinka kevennät
työtäsi?
• Totuttaudu kuumaan. En-
simmäiset päivät kuumassa
ympäristössä ovat elimis-
tölle vaikeimmat, sillä kuu-
maan totuttautuminen kes-
tää noin viikon.
• Juo riittävästi (vaikka ei
janottaisi), 1–2 dl kerral-
la 3–4 kertaa tunnissa. Ly-
hyissä kuuma-altistumisissa
pelkkä vesi on riittävä nes-
tevajeen korvaaja. Kovissa

pitkissä kuormituksissa so-
keroidut marjamehut tai ta-
sapainotetut energiaa ja suo-
loja sisältävät urheilujuomat
ovat suositeltavia.
• Tarkkaile painoasi. Äkil-
linen painonlasku kuuma-
työtä tehdessä ei ole oikeaa
laihtumista vaan merkki
nestevajauksesta.
• Syö monipuolisesti, väli-
paloina oliivit, suolakurkut
tai -pähkinät.
• Pukeudu työsi mukaan.

• Tauota ja järjestele työsi:
pidä riittävän pitkä tauko
ennen uutta kuumakuormi-
tusta.
• Käytä tarvittaessa henki-
lökohtaisia jäähdyttimiä
(esimerkiksi puhaltimet ja
jäähdyttävät liivit).
• Tunne terveydentilasi.
• Huolehdi kunnostasi.

Miksi kuuma on riski
työterveydelle ja -turvallisuudelle?

Sokerin pakkausta ohjataan tietokoneella.
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!Kesähelteillä kuu-
muus kiusaa monia työssä.
Joissakin töissä altistutaan
kuumuudelle ympäri vuo-
den. Työntekijöiden suojaa-
miseksi liialliselta lämmöltä
työnantajan on ryhdyttävä
toimenpiteisiin esimerkiksi
tehostamalla ilmanvaihtoa
tai lyhentämällä altistumis-
aikaa.

Työnantajan velvollisuu-
tena on teknisin toimen-
pitein huolehtia siitä, että
lämpötila työpaikalla pysyy
alle +28 °C, kun ulkoilman
lämpötila on alle +25 °C.
Jos työpaikan ilman lämpö-
tila teknisistä toimenpiteis-
tä huolimatta helteen vuok-
si ylittää +28 °C, on työtä
ryhdyttävä keventämään ly-

hentämällä työntekijöiden
altistumisaikaa kuumuudel-
le.

Altistumisajoiksi ovat ke-
vyissä ja keskiraskaissa, pak-
kotahtisissa töissä vakiin-
tuneet 50 minuuttia tun-
nin aikana alle +33 °C:een
lämpötilassa ja 45 minuut-
tia tunnin aikana yli +33
°C:een lämpötilassa. Työtä
siis tauotetaan 10 - 15 min
tuntia kohden.

Tätä suuremmissa lämpöti-
loissa ja raskaissa ruumiil-
lisissa töissä on ryhdyttävä
erityisiin suojelutoimiin.
Niitä ovat työntekijän läm-
pösairausriskin selvittämi-
nen, erityisen suojavarus-
tuksen käyttäminen ja usein

toistuva työn tauottaminen.
Ensisijaisia ovat tietenkin
ilmanvaihtoon ja lämpöläh-
teiden eristämiseen liittyvät
tekniset ratkaisut.

Työntekijä voi itse vä-
hentää lämpörasitusta va-
litsemalla työhön sopivan
kevyen ja väljän vaatetuk-
sen. Tärkeää on huolehtia
elimistön neste- ja suola-
tasapainosta. Jos nesteva-
jetta ei korvata, sisäelinten
lämpötila nousee ja elimis-
tön kuivuminen kuormittaa
verenkiertoa. Ilman suoja-
toimia kuumatyöstä saattaa
seurata lämpökouristuksia,
lämpöpyörtyminen ja jopa
lämpöhalvaus.#

V E I J O K O R H O N E N

!Vaikka palosuojattu
työvaate tuntuisi kuumis-
sa työskentelyolosuhteissa
tukalalta ja hiostavalta, on
niitä työnantajan ohjeiden
mukaan käytettävä.

Tiedossa on, että lämpö-
fysiologinen kuormittumi-
nen heikentää suoriutumis-
ta fyysisesti raskaissa töissä,
lyhentää tehokasta työaikaa
ja aiheuttaa terveysriskejä.
Erityisesti kuumat työsken-
telyolosuhteet lisäävät huo-
mattavasti riskejä.

Kuumatyöskentelyssä pi-
tääkin huolehtia riittävistä
tauotuksista, niin että elimis-
tö pystyy palautumaan nor-
maalilämpöiseksi. Myös nes-
tettä on muistettava nauttia
riittävästi.

# # #

Työnantaja määrittelee suo-
javaatetuksen riskien ar-
vioinnin perusteella. Suo-
ja-asun ja sen materiaalin
valintaan vaikuttavat työs-
kentelyolosuhteet, käyttö-
tarkoitukseen soveltuvuus
sekä työvaatteiden laatuser-
tifikaatit.

Standardi EN 531 CE mää-
rittelee vaatimukset suoja-
vaatteille kuumuutta ja tulta
vastaan. Vaarana saattaa olla
esimerkiksi säteilylämpö,
avotuli, kipinät, kuumat esi-
neet tai sulametalliroiskeet.
Tämän standardin vaati-
mukset täyttävä asu merki-
tään piktogrammilla, jossa
on liekin kuva.

Kirjaimet ABCD vastaavat
erityyppistä lämpöä, sen jäl-
keen tuleva numero ilmoit-
taa testituloksen. Standardin
mukaisissa vaatteissa käyte-
tyt materiaalit ovat puuvilla,
polyesteri tai näiden erilaiset
sekoitukset.

Vaatteen elinkaaren ai-

kaisista vaikutuksista suurin
osa syntyy tuotteen pesusta
ja huollosta. Pesumerkeissä
polyesteristä käytetään ly-
hennettä Pes ja puuvillasta
lyhennettä Co. Kannattaa
muistaa, että väärin pesty
suojavaate menettää palo-
suojauksensa. Säännöllinen
pesumerkintöjen mukainen
pesu ja huolto varmistaa työ-
asun toimivuuden ja piden-
tää sen käyttöikää. #

"Kommentti
Suojavaatteita
on käytettävä!

EN 531 CE on standardi suoja-
vaatteille työhön, jossa altistu-
taan kuumuudelle

T U R V A /

K A T I I H A R A N T A

!Yleensä pankinjohta-
jan luokse joudutaan silloin,
kun neuvotellaan laina-
asioista – hattu kourassa ja
perhosia vatsassa. Tunnelma
oli aivan toinen, kun Tapi-
ola Pankin toimitusjohta-
ja Harri Lauslahti kertoili
Sähköliiton jäsenten pank-
kieduista ja pankin kuulu-
misista.

Säästöä jopa 100
euroa vuodessa
Jäsenetuna voit saada jopa
100 euron hyödyn vuodessa,
kun sinä ja muut perheenjä-
senesi saatte alennusta verk-
kopalveluiden ja pankkikor-
tin kuukausimaksuista.

- Pelkästään palkkatilil-
le maksetaan 0,5 prosenttia
korkoa päiväsaldolle. Muu-
tenkin Tapiola Pankki mak-
saa käyttötileille Suomen
parasta korkoa, Harri Laus-
lahti kehaisee.

Lauslahti kertoo, että pan-
killa on jo noin 200 000 asi-
akasta, joista yhdeksän kym-
menestä on valmiita suosit-
telemaan pankkia muille-
kin. Tapiola Pankki on ai-

noa keskinäisyyden pohjalle
rakennettu pankki. Pankkia
on kehitetty asiakkaiden eh-
doilla, asiakkaita varten.

Solidaarinen
pankki
palkansaaja-
kotitalouksille
Sähköliiton ja Tapiola Pan-
kin yhteistyö alkoi jo pari
vuotta sitten. Harri Lauslah-
ti on innoissaan alkaneesta
yhteistyöstä. Hän seuraa
myös erityisen läheltä Tur-
van toimintaa, onhan hän
Turvan hallituksen jäsen.

- Sähköliiton jäsenet saa-
vat pankkipalvelut puo-
leen hintaan, jos jäsenellä
on liittovakuutus ja Turvan
kotivakuutus. Pankkietu ei
siis edellytä suuria lainoja
tai säästöjä. Lisäksi lainatar-
jouksemme ovat tutkitusti
kaikille asiakkaillemme ko-
konaisedulliset, Lauslahti
toteaa.

Hän opastaa, että alku-
vaiheessa voi Turvan kautta
avata palkkatilin.

- Turvan henkilökunta vä-
littää tilinavauspyynnöt Tapi-
ola Pankkiin ja varaa tarvitta-
essa aikoja pankkineuvojilta.
Laina-asiat jäsen voi käydä
sopimassa myöhemmin.

Minkälaiset ovat
talousnäkymät
pankista
katsottuna?
Pankissa seurataan Suomen,
Euroopan ja koko maailman
talousnäkymiä erityisen
tarkkaan. Miten pankin toi-
mitusjohtaja näkee tulevai-
suuden, joko pahin taantu-
ma on taittunut?

- Ei valitettavasti ole vie-
lä taittunut. Pankin ennus-
teiden mukaan lähimmät
pari kolme vuotta tulevat
jatkumaan haasteellisena.
Vaikka tähän asti Suomi on
hoitanut omat talousasiansa
hyvin, euroalueen yhteisiin
talkoisiin joutuminen tulee
rasittamaan meitä kaikkia,
Lauslahti ennustaa.

Pankki kannustaakin asi-
akkaittaan varautumaan
haasteellisiin aikoihin sääs-
tämällä sukan varteen, joko
säästötileille tai vähäriski-
siin rahastoihin.

- Perheen taloustilanteen
salliessa myös omaehtoinen
eläkeaikaan varautumisen
merkitys kasvaa, koska la-
kisääteisen eläkkeen määrä
ei enää tule nousemaan to-
tutulle 60 prosentin tasolle
vaan jäänee 40–50 prosen-
tin väliin, Lauslahti arvioi.

Uusimmat trendit
pankkimaailmassa
- Tapiola Pankki toi keväällä
markkinoille uuden maksut-
toman PS-sopimuksen, jossa
asiakas voi ilman ylimääräi-
siä kuluja varautua eläke-
päiviään varten, Lauslahti
vastaa.

PS tarkoittaa pitkäaikais-
ta säästämistä. Tilin kautta
säästäjä voi sijoittaa verote-
tusti osakerahastoihin, osak-
keisiin, pankkitilille ja jouk-
kolainoihin. Maksut ovat
verotuksessa vähennyskel-
poisia maksimissaan 5 000
euroa (kerralla tai kuukau-
sierinä). Säästäjä saa vero-
tuksessa vähentää 28 pro-
senttia PS-tilille tai eläke-
vakuutukseen laittamistaan
säästöistä. Verottaja tukee
siis tätä omaehtoista elä-
kesäästämistä korkeintaan
1 400 euroa vuodessa.#

Pankinjohtajan juttusilla

Harri Lauslahti
valittiin viime
vuonna vuoden
pankki- ja
vakuutus-
vaikuttajaksi.

!Sähköliitto siirtyi uuden puhelinvaihteen käyt-
töön. Puhelinvaihteen numero 03 252 0111 säilyi kui-
tenkin ennallaan, samoin faksi 03 252 0210. Henki-
lökunnan pöytäpuhelinnumerot sitä vastoin poistuivat
käytöstä kesäkuun alussa.

Jo olemassa olevat matkapuhelinnumerot niin kes-
kustoimistossa kuin aluetoimistoissakin säilyivät en-
nallaan. Osalle henkilökuntaa puhelut välitetään vaih-
teen kautta pöytä-gsmpuhelimiiin.

Vaihteen kautta saa luonnollisesti yhteyden kaikkiin
keskustoimiston ja aluetoimistojen työntekijöihin.

Päivystysnumerot ennallaan
Työttömyyskassan päivystää edelleen
klo 9–11, puh. 03 252 0300.
Heinäkuussa päivystysaika on klo 10–11.
Työttömyyskassan faksinumero on entinen:
03 252 0209.
Jäsenrekisterin päivystys on entiseen tapaan
klo 9–15, puh. 03 252 0303.
Heinäkuussa päivystys on klo 10–11.
Koko henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat
edelleen etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

Henkilökunnan puhelinnumerolista on sivulla 14.
Numerot löytyvät myös
www.sahkoliitto.fi > Henkilökunnan yhteystiedot

Sähköliiton ja
työttömyyskassan
pöytäpuhelimet
poistuivat
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!Samaan aikaan kun
Sähköliiton talotekniikan
neuvottelukunta neuvotte-
li STTA:n kanssa uudesta
työehtosopimuksesta, Länsi-
Suomen aluetoimisto järjesti
Seinäjoella kaksipäiväisen
työmaavalvontakierroksen.

Koska suurin osa työehto-
asiamiehistä oli neuvottelu-
pöydässä, alueasiamies Jari
Ollila lähti kierrokselle kah-
destaan Etelä-Pohjanmaan
osasto 057 puheenjohta-
ja Jani Mäki-Maunuksen
kanssa.
Huomattava osa Ollilan ja

Mäki-Maunuksen kohteis-
ta oli julkista rakentamista.
Voimakaksikko löysi äkiksel-
tään vain kaksi asuntotuo-
tantotyömaata.

- Oli positiivista havaita,
että työmaasopimukset oli
isoissa talotekniikan yrityk-

sissä hoidettu hyvin. Työ-
maasopimus puuttui vain
kahdesta asuntotuotanto-
kohteesta. Kaikilla työmailla
meidät otettiin hyvin vas-
taan ja ”varusteiden” tar-

kastuksen jälkeen pääsim-
me kärkimiestä haastattele-
maan, Ollila kommentoi.

Hän kiteyttää työmaakier-
rokselta kuulemansa palaut-
teen yhteen lauseeseen.

- Oikeudenmukainen, teh-
tyyn työhön perustuva urak-

kapalkka on oikea tapa mo-
tivoida asentajia haastavissa
rakennuskohteissa.

Voimakaksikko
katsasti julkista
rakentamista
- Aluetoimiston ikkunas-
ta katsellessa voi huomata,
että Seinäjoella rakennetaan
vilkkaasti, joten kierrettävi-
en työmaiden löytäminen ei
ole vaikeaa, Jari Ollila totesi.

Jani Mäki-Maunus tiesi
kertoa, että alueen sähkö-
asentajilla on kohtuullisen
hyvä työtilanne, vaikka ta-
lotekniikka-alan työttömyys
hipoi jo 13 prosenttia maalis-
kuun lopulla.

- Alueen kohteista suurin
on Etelä-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiirin ja Seinäjo-
en kaupungin Y-talo -hanke,
Mäki-Maunus totesi.

Y-talo lippulaivana
Y-talo on Seinäjoen kaupun-
gille merkittävä rakentamis-
hanke. Sairaalarakennuksen
on arvioitu valmistuttuaan
palvelevan 1 800 asiakasta
päivässä.

Maanrakennustyöt alu-
eella alkoivat maaliskuussa
2009 ja valmista pitäisi olla
vuoden 2012 alkupuolella.
Rakennus nousee vanhan
keskussairaalan kylkeen ja
tulee liittymään siihen.

- 34 000 neliön sairaalatila
asettaa aikamoiset haasteet
sähköasennustöille. Kärki-
miehelle kuuluva työn orga-
nisointi ja sairaalaympäris-
tön asennusmääräykset ovat
tällaisessa kohteessa tavallis-
ta vaativampia, arvioi säh-
köasentaja Pekka Annala
Arelta.

Huoli urakkatöiden
jatkumisesta
Kaikilla työmailla asentajat
olivat huolissaan oikeudesta
tehdä asennustyöt urakalla.

- Rakentaminen on men-
nyt entistä vaikeammaksi.
Erilaiset muutostyöt lisään-
tyvät jatkuvasti ja niitä teh-

dään yhä myöhemmässä vai-
heessa. Tämä asettaa tietysti
haasteen urakan sopimiselle.
Myös lisätyöt nimensä mu-
kaisesti lisäävät työtä. Eri-
tyisesti kärkimiehellä on
suurella työmaalla kova työ
pitää työpiirustukset ja työ-
ohjeet ajan tasalla, asentajat
kertovat useammallakin työ-
maalla.

Yhteinen näkemys Seinä-

joen työmailla oli, että säh-
köasentajat tahtovat kunnon
korvauksen tekemästään
työstä. Asentajat haluavat
säilyttää urakalla tekemisen
oikeuden, sekä urakan selke-
än määrittelemisen työmaa-
sopimuksella, jolloin työlle
on määritelty selvät rajauk-
set. "

Työmaavalvontakierros sen vahvisti:

Urakkatyön ehdot
askarruttavat Seinäjoellakin

T Y Ö M A I L T A T U L E V A V I E S T I O N S E L K E Ä :

O I K E U D E N M U K A I N E N

T E H T Y Y N T Y Ö H Ö N P E R U S T U V A

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

M O T I V O I D A A S E N T A J A A

H A A S T A V I S S A R A K E N N U S K O H T E I S S A .

- Kun työehdot ovat oikeuden-
mukaiset, motivoitunut työryh-
mä tekee laadukkaita asennuk-
sia, Jari Ollila kiteytti.

- Nyt työntekijöitä askarrutta-
vat erityisesti urakkatyön eh-
dot, pohtivat Y-talon työmaalla
Pekka Annala, Jukka Laitila ja
Masa Vehkaoja.

- Asennusalalla riittää haasteita, maaseutuviraston uudisrakennusta
sähköistävä Juhani Erkkilä aprikoi.
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!Elokuun lopun Voltti-
päivät vietetään vauhdik-
kaissa merkeissä. Viikonlop-
puun on pakattu ohjelmaa
moneen makuun. Urheilu
ja kulttuuri ovat jälleen
edustettuina, mutta huu-
morilla höystettyinä. Lajeja
löytyy jokaiselle, vauvasta
vaariin.

Liikunnan, tanssin ja hy-
vän ruuan lisäksi sähkö-
liittolaisille perheineen on
tarjolla mukavaa tekemis-
tä laidasta laitaan, kunto-
testeistä kylpyläriemuihin,
Rautatiemuseosta Villen
Viidakkoon ja harrasteajo-
neuvotapaamisesta valoku-
vauskilpailuun.

Viikonlopun leikkimie-
listen ja liikunnallisten kil-
pailujen ja toimintapajo-
jen lisäksi sähköliittolaisia
viihdyttää Tony Montana
orkestereineen. Nuorekasta
tanssimusiikkia ja reipasta
rokkia soittava bändi esiin-
tyy lauantain iltatapahtu-
massa.

Liikuntaa ja
leikkimielisiä
kilpailuja
Myös lapsille on ohjelmaa
poniratsastuksesta jousiam-
muntaan ja luontopolkuun
asti. Leikkimielisestä Hyvää
Oloa Liikkeellä -ohjelmasta
vastaa 4event-niminen po-
rukka.

Tapahtumaan osallistuvat
maksavat itse majoituksen-

sa tai ammattiosasto voi tu-
kea osallistumista harkitse-
mallaan summalla. Alueella
on tilaa myös karavaanareil-
le.

Rantasipi Sveitsin sijain-
ti luonnonpuiston laidassa
tarjoaa hyvät mahdollisuu-
det liikunnalliseen viikon-
loppuun. Aivan hotellin
vieressä on kylpylätasoinen
uimahalli, joka myös on
sähköliittolaisten käytössä
parilla eurolla jäsenkorttia
vilauttamalla.

Heinäluoma
paneelikeskustelun
tähtenä
Voltti-päivien vakavampaa
antia tarjoaa paneelikeskus-
telu, jota ryydittää sanaval-
mis kansanedustaja, SDP:n

eduskuntaryhmän puheen-
johtaja Eero Heinäluoma.

Aiheina ovat eläkeiän pi-
dentäminen ja siitä aiheu-
tuvat ongelmat, työllisyys-
ja työttömyystilanne sekä
eduskuntavaalit 2011. Pa-
neelin alustajana ja vetäjä-

nä on Heikki Raittila, Työ-
eläkevakuuttajat TELA:n
tiedottaja. Paneelissa mu-
kana ovat myös Elinkeino-
elämän Keskusliiton EK:n
johtaja Jukka Ahtela,
SAK:n pääekonomisti Olli
Koski ja nuorisosihteeri

Antti Lindtman. Sähköliit-
toa edustaa puheenjohtaja
Martti Alakoski.

Paneelikeskustelua seu-
raamaan tuleville tarjotaan
lauantaina lounas. "

-päivät Rantasipi Sveitsissä
28.-29.8.2010

Leikkiä, liiku
ntaa ja

Heinäluoma

FAKTAT

Kaikki ilmoittautumiset
osoitteessa

volttipaivat@gmail.com

Majoitusvaraukset voi tehdä puhelimitse
019 45 881 tai sähköpostitse sveitsi.ran-
tasipi@restel.fi viimeistään 1.7.2010 men-
nessä nimellä Voltti-päivät.

Aamu- ja iltasauna sekä uinti sisältyvät
majoittuville hotellin saunaosastolla
klo 16.00-18.00, ei majoittuvat 5 €/hlö.
• Hinta kahdelta 89 € kahden hengen
huoneessa/vrk + lounas + päivällinen.
• 70 €/henkilö yhden hengen huoneessa/
vrk + lounas + päivällinen
• 13 €/lasten junnupatja + lounas ja
päivällinen
• 20 €/lasten lisävuode 4-12-vuotiaille
+ lounas ja päivällinen
• 30 €/aikuisten lisävuode/vrk

Lauantaina keittolounas buffetista (lohi-
keittoa ja lihakeittoa, ruisleipää ja levitet-
tä, jäävesi) klo 12.00 – 14.00, 12 €/aikui-
nen lapset 4-12-vuotiaat 9,60 €/lapsi alle
4-vuotiaat veloituksetta.

Jokainen maksaa itse majoituksen ja lou-
naan.

Illalliskortit:
Ilmoittautumiset 20.8.2010 mennessä
osoitteella: volttipaivat@gmail.com vies-
tikenttään ”Illalliskortit” ja maksu tilille:
Sähköliitto/ Volttipäivät 2010 S - Pankki
393900-1007038

Voit myös käyttää erillistä lomaketta,
joka löytyy Voltti-päivien nettisivuilta

Illalliskortin hinta aikuisilta 30 €, lapsil-
ta 15 €.

Tarkka menu selviää vain olemalla itse
paikalla ja maistamassa.

Illallisen jälkeen Volttikansaa tanssittaa
Tony Montana & Octavia jopa puoli kah-
teen asti.

Illalliskortit noudetaan Info-pisteestä,
joka on avoinna la klo 9 – 18.

Iltatilaisuudessa myös arpajaiset, jossa
virkistävä pääpalkinto.

Sökökilpailu:
Aloitus la klo 12, osallistumismaksu 10 €/
henkilö

Ilmoittautumiset sökökisaan 27.8.2010
mennessä osotteeseen: volttipaivat@gmail.
com viestikenttään ”Sökökisa” ja maksu
tilille: Sähköliitto/Volttipäivät 2010
S - Pankki 393900-1007038

Voit myös käyttää erillistä lomaketta,
joka löytyy Voltti-päivien nettisivuilta

Valokuvauskilpailu
Ikuistamalla Voltti-viikonlopun aikana
tapahtumia, tilanteita, luontoa, maisemaa
voi osallistua järjestettävään valokuvaus-
kilpailuun. Vain mielikuvitus on rajana.

Arvovaltainen raati valitsee parhaat
otokset, jotka palkitaan loistavilla pal-
kinnoilla ja julkaistaan Vasama-lehdessä.
Kaikki ovat tervetulleita kisaan parhaasta
otoksista.

Kilpailuun osallistuvien kuvien jälkikä-
sittely on kielletty. Kuviin on liitettävä
mukaan kuvan ottoaika ja -paikka sekä va-
lokuvaajan nimi ja puhelinnumero/sähkö-
postiosoite.

Otokset voi jättää kilpailuun Voltti-päi-
vien aikana info-pisteeseen tai viimeistään
15.9. mennessä osoitteeseen: volttipaivat@
gmail.com viestikenttään ”valokuvaus”.
Osallistua voi digikameralla otetuilla ku-
villa.

Harrasteajoneuvo-
tapaaminen
Lauantaina 28.8. klo 9.00 – 18.00 välise-
nä aikana järjestetään harrasteajoneuvota-
paaminen hotelli Rantasipin parkkipaikal-
la tilaisuutta varten varatulla alueella.

Tapaamiseen voivat osallistua kaikenlai-
set kulkupelit vaarin potkukelkasta höyry-
veturiin. Edellytyksenä on, että ajoneuvot
on toimitettu paikalle ajamalla.

Kaikki ovat tervetulleita tilaisuuteen
katsomaan ja äänestämään parasta, haus-
kinta, kekseliäintä harrasteajoneuvoa.
Eniten ääniä saaneet kulkupelit palkitaan.

Riittävän alueen varaamiseksi toivomme
ajoneuvoharrastajilta ennakkoilmoittautu-
mista tapahtumaan 23.8. mennessä osoit-
teen volttipaivat@gmail.com viestikent-
tään ”Harrasteajoneuvot”.

Rautatiemuseo
Sunnuntaina avoinna klo 10 alkaen. Opas-
tettu 1,5 tunnin kierros 25 henkilölle ker-
rallaan. Jäsenkortilla alennus pääsymak-
susta: aikuinen 4,5 €, lapsi 1 €.

Ennakkoilmoittautuminen liiton sivujen
kautta Voltti-viikonlopun sähköpostisoit-
teeseen volttipaivat@gmail.com ”Rauta-
tiemuseo”.

Villen Viidakko
Lähellä Rautatiemuseota, on sunnuntaina
avoinna klo 10 alkaen.
Jäsenkortilla saa alennusta pääsymaksusta:
yli 3-vuotias 6 €, alle 3-vuotias 3 €.

Ennakkoilmoittautuminen liiton sivujen
kautta Voltti-viikonlopun sähköpostisoit-
teeseen volttipaivat@gmail.com ”Villen
viidakko”.

Linja-autokuljetus Rautatiemuseolle ja
Villen viidakkoon lähtee aamulla klo 9.45,
paluu ohjelman loputtua.

Uimahalli hotellin vieressä avoinna lau-
antaina ja sunnuntaina. Hinta Sähköliiton
jäsenkorttia näyttämällä 2,5 € / henkilö.
Voltti-päiville painatetaan oma käsiohjel-
ma jota on saatavilla Info-tiskiltä."
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!Sähköliiton solmi-
mista työehtosopimuksista
muut paitsi Talotekniikan
sähköasennustoimialan työ-
ehtosopimus on saatu tällä
kierroksella neuvoteltua.

Liitto jatkaa tiiviisti talo-
tekniikan neuvotteluja mo-
lempien työnantajaliittojen,
TIKLIn ja STTAn kanssa.

TIKLIn kanssa avoinna
ovat palkankorotusten li-
säksi töiden ulkoistamista ja
ulkomaista työvoimaa kos-
kevat asiat, luottamushen-
kilöiden ja heidän varahen-
kilöidensä työsuhdeturva
sekä tiettyjen kynnysaiko-
jen poistaminen. Työnan-
tajapuoli on nostanut esille
muun muassa paikallisen so-
pimisen urakkapuolella.

STTAn kanssa neuvotte-
luja jatketaan muun muassa
töiden ulkoistamista kos-
kevista kysymyksistä. Pal-
kankorotuksista ei ole vielä
kummassakaan neuvottelu-
pöydässä tehty esitystä.

Talotekniikka-alan johto-
kunta katsoo, että tällä het-
kellä ei ole tarvetta esimer-
kiksi ylityökieltoon, vaan
neuvotteluja jatketaan nor-
maalisti. Sähköliiton tavoi-
te on edelleen kolmikantai-
sen ratkaisun löytyminen.

" " "

Sähköliiton hallitus hyväk-
syi yksimielisesti Sähkölii-
ton neuvotteleman uuden
Huolto- ja kunnossapitoalan
työehtosopimuksen ylimää-
räisessä kokouksessaan 27.5.

Uuteen sopimukseen sisäl-
tyy useita parannuksia, joita
vanhassa sopimuksessa ei
ollut. Hallitus asetti ennak-
koon kovat neuvotteluta-
voitteet, joista lähes kaikki
toteutuivat.

Uusi sopimus on voimassa
31.1.2013 saakka. Se korvaa
aiemmat niin sanotut ruske-
at kirjat, ja myös sopimuk-
sen soveltamisalaa muutet-
tiin.

Valtakunnansovittelijan
tekemässä pöytäkirjassa to-
dettiin soveltamisalamäärä-
yksen muuttuneen niin, että
se mahdollistaa Metallityö-
väenliiton neuvottelemaan
oman mekaanista huolto-
ja kunnossapitoa koskevan
työehtosopimuksen TIKLIn
kanssa syyskuun loppuun
2010 mennessä. Näin rat-
kaistiin Maintpartner Oy:ssä
syntynyt Metalliliiton jä-
seniä koskeva työehtosopi-
muksen soveltamisongelma.

" " "

Myös elintarvikealalle saa-
tiin vihdoin sopimus, kun

osapuolet hyväksyivät 24.5.
valtakunnansovittelija Esa
Lonkan tekemän sovinto-
esityksen. Koko alaa koske-
va lakko vältettiin vain tä-
pärästi.

Saavutettu sopimus kos-
kee kaikkia elintarvikete-
ollisuuden sopimusaloja.
Uudet työehtosopimukset
syntyivät siten leipomo-,
liha- ja meijerialoille, pani-
mo- ja virvoitusjuoma-alalle
sekä elintarviketeollisuu-
teen. Sopimukset ovat voi-
massa lähes neljä vuotta eli
31.3.2014 asti. Sähköliitto-
laisia työskentelee alan töis-
sä reilut 80 henkilöä.

" " "

Sähköliitto ja Teknologia-
teollisuus ry ovat neuvotel-
leet teknologiateollisuuden
(Metalliteollisuuden sopi-
musala) palkankorotuksista
ja muista sopimusasioista.

Koska Teknologiateolli-
suus ja Metallityöväenliit-
to eivät määräaikaan 31.5.
mennessä löytäneet sopua
palkankorotusten tasosta ja
toteutustavasta, myös Säh-
köliitto päätti ottaa jatko-
ajan neuvotteluille.

Palkankorotuksista pi-
tää sopia elokuun loppuun
mennessä. Ellei sopimusta
synny, päättyy alan työehto-
sopimuksen voimassaoloai-

ka syyskuun loppuun ilman
erillistä irtisanomista.

" " "

Valtakunnansovittelijan esi-
tyksen mukaisesti ratkaistiin
myös sopimus Sähköliiton ja
Metallityöväenliiton kesken
luottamusmiesjärjestelmis-
tä koskien uutta sopimusta
Sähköalan tes – Energia –
ICT – Verkosto.

Liitot sopivat, että ener-
gia-alalla toimitaan entisen
käytännön mukaisesti. ICT-
ja verkostopuolella ongelma
kohdistui yhteen yritykseen.
Sinne sovittiin paikallinen
ratkaisu, jonka liitot ja työn-
antaja hyväksyivät.

" " "

Laajapohjainen Sähköalan
tes – Energia – ICT – Ver-
kosto pitää sisällään monia
mahdollisuuksia sopia työ-
ehtosopimuksen määräyk-
sistä paikallisesti toisella
tavoin.

Ennen kuin paikallista
sopimista yrityksissä laaja-
mittaisesti ryhdytään käyt-
tämään, on sovittava yhtei-
sesti tavoitteista ja siitä, mi-
hin paikallisella sopimisella
yrityksessä pyritään.

Muutokset sopimuksen
sisällössä ovat merkittäviä,
joten liitot ovat yhdessä so-

pineet osapuolten opastami-
sesta ja kurssittamisesta pai-
kalliseen sopimiseen.

Sähköliitto, JHL, Ener-
giateollisuus ja TIKLI jär-
jestivät yhteisen aloitusse-
minaarin paikallisesta so-
pimisesta 28.5. Vantaalla.
Tilaisuuteen osallistui lähes
170 pääluottamusmiestä ja
työnantajan edustajaa. Se-
minaarissa avattiin sopi-
musmääräyksiä paikallisen
sopimisen osalta sekä kuul-
tiin kokemuksia sopimis-
kulttuureista. Tilaisuudessa
sovittiin yhteisesti molem-
mille osapuolille yhdessä
järjestettävistä syventävistä
kursseista.

" " "

Sähköliitto kokeilee kesä-
kuussa luottamushenkilöille
järjestettävää yhteistä kah-
den päivän mittaista semi-
naaria. Seminaariin osal-
listuvat liiton kaikkien so-
pimusalojen pääluottamus-
miehet ja työsuojeluvaltuu-
tetut. Aikaisempina vuosina
eri sopimusalat ovat yleensä
pitäneet sopimusalakohtai-
set luottamusmiesseminaa-
rit erikseen. Työsuojeluval-
tuutetut ovat kokoontuneet
yhdessä, mutta eivät pää-
luottamusmiesten kanssa.

Tilaisuudella tavoitellaan
kaikkia koskevien yhteis-

ten asioiden informointia ja
selvittämistä. Merkittävää
on myös eri sopimusalojen
edustajien tapaaminen ja
ajatusten vaihto. Paikalla
on myös ulkopuolisia alusta-
jia ajankohtaisista asioista.

Seminaari on meneillään
tämän Vasama-lehden pai-
noon mennessä, joten tilai-
suuden annista saamme lu-
kea enemmän elokuun leh-
destä.

" " "

Sähköliiton hallitus teki
myös merkittäviä taloudel-
lisia päätöksiä toukokuun
lopun kokouksessaan. Halli-
tus päätti myydä liiton omis-
taman osuuden Ylläs Saaga
-hotellista.

Sähköliiton osakkeet ho-
tellin omistavasta Saaga
Oy:stä osti Paperiliitto, jol-
la on jo ennestään rinneho-
tellista suuri omistusosuus.
Kaupan myötä sähköliitto-
laisten jäsenedut lakkaavat
Ylläs Saagalla.

" " "

Aurinkoista ja rentouttavaa
kesää!

TES-rintamalla tapahtuu paljon

Sähköliitto, JHL, Energiateolli-
suus ja Tikli järjestivät yhteisen
aloitusseminaarin paikallisesta
sopimisesta 28.5 Vantaalla. Tilai-
suuteen osallistui lähes 170 pää-
luottamusmiestä ja työnantajan
edustajaa. Lomien jälkeen paikal-
lisen sopimisen seminaareja on
luvassa eri puolilla Suomea. Lisää
asiasta elokuun Vasamassa.

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

!Energia-, ICT- ja ver-
kostoaloille solmittu sähkö-
alan uusi työehtosopimus toi
mukanaan lukuisia mahdol-
lisuuksia paikalliseen sopi-
miseen.

Vaikka joitain asioita yri-
tyksissä on tähänkin asti
sovittu paikallisesti, uuden

tessin myötä mahdollisuudet
laajenivat niin paljon, että
työmarkkinaosapuolet ha-
vaitsivat selvän koulutustar-
peen.

Kysyntään pyritään vas-
taamaan työnantaja- ja
työntekijäliittojen järjestä-
millä paikallisen sopimisen
koulutustilaisuuksilla. En-
simmäinen koulutuspäivä
järjestettiin Vantaan Air-
port-hotellissa toukokuun

lopulla. Seminaarin tarpeel-
lisuudesta kertoo jotain se,
että tilaisuus keräsi yhteensä
170 osanottajaa Sähköliitos-
ta, JHL:stä, Energiateollisuu-
desta ja Tiklistä.

Ei ”pois sopimista”
Seminaarissa Sähköliiton
näkemyksiä esitellyt sek-
toripäällikkö Sauli Väntti
muistutti, että paikallinen
sopiminen on toiminnan ke-

hittämisen väline.
- Lähtökohtana pitää olla

lisäarvon tuottaminen yri-
tykselle, työntekijöille ja
omistajille. Tällainen ”kol-
mikantainen” sopiminen on
aina kytkettävä yhteisesti
määriteltyihin tavoitteisiin
ja sen on edistettävä tavoit-
teiden saavuttamista.

Väntti huomautti myös,
että paikallisen sopimisen
ehtona on yrityksen pääluot-
tamusmiehen osallistuminen
yhteisten tavoitteiden mää-
rittelyyn.

- Jos ei synny yhteistä nä-
kemystä, ei tule myöskään
paikallisia sopimuksia!

Sopimisen
mahdollisuudet
esiin
Seminaarissa Tiklin toimi-
tusjohtaja Harri Hietala sel-
vitti paikallisen sopimisen
oikeudellisia kysymyksiä ja
menettelytapoja, Energia-
teollisuuden johtaja Kari
Laaksonen listasi lukuisia
paikallisesti sovittavissa ole-
via asioita, hallintojohtaja
Tuomas Aarto Empowerilta
valotti asioita suuryrityksen
näkökulmasta ja Relacomin
pääluottamusmies Seppo
Saari kertoi sopimiskoke-
muksistaan työntekijöiden
edustajana. Julkisen puolen
paikallista sopimista valotti
pääkaupunkiseudun alue-
päällikkö Markku Rehmo-
nen JHL:stä.

Paikallisen sopimisen se-
minaarisarja järjestetään
alueellisesti. Järjestelyt hoi-
taa Adato Energia Oy, joka
ottaa myös ilmoittautumiset

vastaan.
Päivän mittaiset seminaa-

rit järjestetään seuraavasti:
Tiistai 19.10 Oulu
Torstai 21.10 Tampere
Tiistai 2.11 Kuopio
Tiistai 16.11 Helsinki

Tarkemmat ajat ja paikat
ilmoitetaan myöhemmin."

Koulutusta paikalliseen sopimiseen

Energiateollisuuden Kari Laak-
sonen (vas.) ja Sähköliiton Sauli
Väntti olivat tyytyväisiä paikalli-
sen sopimisen reunaehtoihin.
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!Seppo Vuoppolan työ
Marioffin sammutusjärjestel-
mien parissa on vienyt hänet
25 eri maahan.

Jahtien, laivojen ja raken-
nusten sprinklerijärjestelmi-
en käyttöönotto ja huolto on
matkatyötä, johon useimmat
väsyvät viidessä vuodessa.
Vuoppolalle ei niin ole käy-
nyt, vaan hänen lomamat-
kansakin kohdistuvat kau-
kokohteisiin.

Toukokuussa Vuoppola
ajoi läpi Suomen Askolasta
Haukiputaan kirkolle sam-
mutusjärjestelmän vuosi-
huoltoon.

Monet kirkot on suojat-

tu Marrioffin järjestelmällä,
jossa sammutukseen tarvit-
tava vesimäärä on normaalia
pienempi. Tekniikka perus-
tuu erikoisvalmisteisiin suut-
timiin ja pieneen pisarako-
koon.

- Haukiputaalla kellaris-
sa on järjestelmä, jossa lasi-
ampullin lämmetessä typpi
työntää vedet ulos. Hauki-
putaan kirkko on julkinen
kohde. Osa asiakkaistamme
haluaa pitää sammutusjärjes-
telmätietonsa salassa, Vuop-
pola kertoo.

Joitakin tunnettuja valta-
meriristeilijöitä olisi saatta-
nut palaa ilman Vuoppolan
asennuksia. Lähempääkin
löytyy tarinoita sammutus-
järjestelmän tärkeydestä.

- Eräässä kerrostalossa golf-
kengät oli laitettu kiukaan
yläpuolelle kuivumaan. Sau-
nassa ampullit on säädetty
laukeamaan 140 asteessa.
Onneksi palo estyi yhden
suuttimen laukeamisella, hy-
myilee Vuoppola.

Hän kertoo, että joskus on
käynyt niin, että palo sam-
muu ennen kuin asukas huo-
maa sen syttyneenkään.

Tampereen Commercen
talon MacDonaldsin rasvan-
keittimestä levinnyt palo,
joka vaurioitti myös Sähkö-
liiton vanhaa toimistoa, saa
Vuoppolan mietteliääksi.

- Meidän järjestelmilläm-
me palo olisi tukahtunut
alkuunsa. Sammutussuutin
voidaan asentaa laukeamaan
pelkästään keittimelle ja
myös ilmastointikanavaan.

Erikoisammatti-
mies oppii
tekemällä
Sähköasentajaksi valmis-
tunut Vuoppola kutsuttiin
kuusi vuotta sitten töihin
Marioffille.

- Tiesin, että työmatkoja
tulee eri puolille maailmaa
ja oppisin koko ajan uutta.
Tämä työ on niin erikois-
tunutta, että täysoppineet
työtoverit kouluttavat tulok-

kaan kentällä, Vuoppola ker-
too.

Hänen työkohteisiinsa
kuuluvat jahdit, laivat ja
rakennukset. Suuri osa ris-
teilyaluksista on nykyään
Marioffin asiakkaita. Työn
luonteeseen kuuluu myös
luottamuksellisuus; jahdeilla
ei kerrota niiden omistajista
eikä niistä spekulointia kat-
sottaisi hyvällä.

Työ koostuu käyttöön-
otoista, huoltotöistä ja vii-
sivuotishuolloista. Yleensä
odotettavissa on viikon reis-
su EU:n alueelle. Karibialla
tai Aasiassa aikaa kuluu pa-
rista viikosta kuukausiin.

- Huoltotyöt ovat helpoim-
pia. On kiinnostava etsiä
sähköongelmia. Aina niitä
ei heti löydä. Isoilla laivoilla
työ on mukavaa, kun meitä
on kaksi työntekijää ja seu-
raa saa lentokentänkin pit-
kiin odotustunteihin.

Vuoppola kertoo, että esi-
merkiksi laivan viisivuotis-
huolto on pidempi juttu ja
esteiden matkaan tuleminen
pikemminkin sääntö kuin
sattuma.

- Toinen testaa kaikki hä-
lytykset ja toinen on komen-
tosillalla. Laivan henkilö-
kunnalla on harvoin aikaa
sellaiseen. Joskus asioita ei
saa tehdyksi merellä vaan ne
pitää tehdä satamassa, kun
järjestelmät eivät silloin saa
olla päällä.

Ei päivää
ilman yllätystä
Laivojen käyttöönottojen
yhteydessä Vuoppola väistä-
mättä saa usein nostaa hat-
tua suomalaisten sähkötyön-
tekijöitten ammattitaidolle.

- Kirjavaan työn tasoon
törmää muun muassa Väli-
meren maissa. Vikoja ei esi-
merkiksi korjata vaan ote-
taan niistä ilmoittava rele
pois.

Vaikka laivassa kaikki pi-
täisi olla rakennettuna val-
miiksi, hälytyksistä löytyy
kytkentävirheitä ja vääriä
ristiinkytkentöjä.

- Käymme koko järjestel-
män läpi kaikkine hälytyk-
sineen ja tiedot toimitetaan
tilaajalle. Usein tiedot toimi-
tetaan myös luokituslaitok-
sille ja vuosihuoltoraportit
Coast Guardille, sillä Kari-
bialle menevien alusten on
todistettava sammutusjärjes-
telmiensä toimivuus.

Käyttöönottoihin liittyviä
tarinoita Seppo Vuoppolal-
ta löytyy elokuvien tapaan
joka tyylilajista. Pienimpiä
ongelmia lienevät tilanteet,
jolloin risteilijän käyttöön-
otossa jokin pikkuasia jää
kesken ja käyttöönottajan
on lähdettävä koeajolle mu-
kaan varmistamaan lopputu-
losta.

- Kanadassa kävi niin, että
kaksi työntekijäämme jäi
vangiksi laivaan. He olivat
nousseet alukseen Yhdysval-
loissa, ja Kanada ei antanut
heidän rantautua, kun he
eivät alunperin olleet nous-
seet siellä laivaan, Vuoppola

muistelee.
Hän kertoo, että sammu-

tusjärjestelmän asennuspro-
jektiin kuuluu tavallisesti
yksi käyttöönottokäynti,
seuraavasta asiakas joutuu jo
maksamaan. Harvoin asiakas
on kuitenkaan lukenut esi-
käyttöönottolistaa ja valmis-
tautunut asianmukaisesti.

- Monessa paikassa puut-
tuu testivesi. Olen viitisen
kertaa joutunut palaamaan
kotiin turhan käynnin jäl-
keen. Turkissa kävin eräällä
jahdilla, jossa sähkötyöt oli
tehtävä kokonaan uudestaan
eikä vettä saatu paikalle ol-
lenkaan. Kreikassa olisin
kerran joutunut odottamaan
kaksi viikkoa. Turvasin se-
lustani ottamalla kuvia to-
disteeksi. Onneksi saimme
huumorilla ratkaistua sen-
kin riitelykierteen. Työssä ja
luottamusmiehenä toimimi-
sessa vaaditaan itsehillintää,
arvioi Seppo Vuoppola, joka
on myös ammattiosastonsa
luottamusmies.

Työtä
monikulttuurisessa
ympäristössä

Työelämässä tutuksi tullut
monikulttuurisuus on Vuop-
polan mukaan lisännyt hä-
nen avarakatseisuuttaan.

- Laivalla saattaa olla töis-
sä 50 eri kansallisuutta. Aika
on kullannut monta matka-
muistoa; muistan kun osuim-
me Omaniin ramadanin ai-
kana ja olisimme tarvinneet
ruokaa jaksaaksemme. Oli
vaan sopeuduttava maahan

Puukirkosta
loistojahdille

Y L L Ä T Y K S E T A R K I P Ä I V Ä S S Ä
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J A I T S E H I L L I N T Ä Ä

Seppo Vuoppola
testaa ja huoltaa
sammutusjärjestelmiä
ympäri maailmaa

Työ on vienyt Seppo Vuoppolaa 25 maa-
han. Kuumissa maissa ja konehuoneissa
sopeutumista auttaa vaatetuksen keventä-
minen ja riittävä nesteen nauttiminen.
- Sopeudun lämpimiin olosuhteisiin hyvin
ja nautin lämmöstä vapaa-aikana, sanoo
Vuoppola, joka pääsi tekemään töitä Hau-
kiputaan kirkossa poikkeuksellisen viileissä
olosuhteissa.

Matkatyö on maittanut Seppo
Vuoppolalle kuuden vuoden ajan,
eikä hän ole kyllästynyt työn luon-
teeseen eikä etelän helteisiin.



13vasama 6 / 2 0 1 0

!Marioff Corporation
Oy:n pohjana ovat yli tu-
hannella patentilla suojatut
Suomessa kehitetyt HI-
FOG®- vesisumusammutus-
järjestelmät. Niissä vesi ha-
jotetaan korkealla paineella
hienojakoiseksi sumuksi,
joka höyrystyy palopesäk-
keessä jäähdyttäen ja syrjäyt-
täen hapen.

Pienet pisarat maksimoi-
vat veden sammutustehok-
kuuden, jolloin tarvittava
vesimäärä on huomattavasti

pienempi ja sammutusympä-
ristölle harmittomampi kuin
perinteisissä sprinklerijärjes-
telmissä.

Järjestelmä otettiin en-
simmäisenä käyttöön ristei-
lyaluksissa, minkä jälkeen
havaittiin sen soveltuvuus
myös maapuolen kohteisiin.
Monet rakennukset, julkisen
liikenteen kohteet ja teolli-
suuden ja energiateollisuu-
den tilat on suojattu Mariof-
fin järjestelmillä.

2007 yhtiö siirtyi kokonai-

suudessaan yhdysvaltalaisen
United Technologies Corpo-
rationin omistukseen.

Marioffin kotipaikka on
Vantaa ja konserniin kuu-
luvat tytäryhtiöt Ruotsissa,
Isossa-Britanniassa, Sak-
sassa, Itävallassa, Ranskas-
sa, Italiassa, Espanjassa,
USA:ssa ja Kanadassa.

Työntekijöitä Marioffilla
on noin 400 ympäri maail-
maa ja liikevaihtoa yli 100
miljoonaa euroa."

Marioff sammuttaa sumulla

maan tavalla. Kiinassa taas
törmäsin kielitaidottomaan
taksikuskiin, joka ei maan
tavan mukaan halunnut sa-
noa mihinkään ”ei”. Siksi
haimme kauan ja turhaan
ruoka- ja wc-paikkaa.

Kroatiaa Seppo Vuoppola
puolestaan muistelee muka-
vana paikkana, jossa viittä-
kymmentä euroa ei saanut
kulumaan millään. Aina
alusten aikataulut eivät
ole riittävästi selvillä, vaan
Vuoppola muistelee lentä-
neensä eräänkin jahdin pe-
rässä Barcelonaan ja Ibizalle
vaikka helpointa olisi ollut
mennä suoraan Mallorcalle.
Ikävin aikataulutusepisodi
taisi tapahtua silloin, kun
Vuoppolan oli yövyttävä lai-
van sijaan hotellissa.

- Paikassa ei ollut tarjolla
savuttomia huoneita ja tu-
pakkalakkoni ratkesi tuossa
tiukassa paikassa, harmitte-
lee Vuoppola.

Työtä kuumissa
paikoissa
Myös hiljattainen tuhka-
pilviepisodi vaikutti töihin:
huhtikuussa Vuoppola jäi
neljäksi päiväksi Bangko-
kiin, kun KLM ei voinut len-
tää Amsterdamiin.

- Sinne olisin jäänyt, ellei
yritys ostanut uutta kahden
välilaskun lentoa Genovaan.
Lämpimien ihmisten ja il-
meitten Aasia on Vuoppolan
matkakohdesuosikki, joten
jääminenkään ei välttämät-
tä olisi harmittanut. Aasias-
sa pitää kuitenkin etukäteen
tietää minne menee.

- Kerran matkasin Laosiin
enkä tiennyt joutuvani vii-
dakkoon kupari- ja kulta-
kaivokseen. Malariakuuri ei
siksi ollut päällä, mutta on-
neksi mitään ei tapahtunut,
lämpimissä maissa viihtyvä
Vuoppola kertoo.

Kuumissa paikoissa työs-
kentely on Vuoppolalle arki-
päivää.

- Minä olen tottunut sii-

hen aika hyvin eikä ongel-
mia ole ollut. Tärkeintä on
juoda nestettä, mutta siinä-
kin asiassa olen erilainen. En
tarvitse sitä niin paljon kuin
muut ja olen huomannut,
että juodessani enemmän
myös hikoilen enemmän. Jos
on lämmintä, otetaan vaan
lahkeet pois housuista ja töi-
hin. Ainakin minä nautin
auringosta, kun tauko koit-
taa. Laivojen konehuoneissa
on usein todella lämmintä,
mutta työt on tehtävä eikä
taju ole koskaan lähtenyt,
Vuoppola naurahtaa.

Rakentamista ja
puutarhanhoitoa
Matkoja seuraa aina jokunen
toimistopäivä.

- Tylsiä matkaraportteja ja
valmistautumista seuraavaan
keikkaan, Vuoppola hymyi-
lee.

Vuoppolan työehtosopi-
mus on teknologiateollisuu-
den TES. Joistakin asioista
on tehty paikallisia sopimuk-
sia.

- Kannamme huolta siitä,
ettemme väsytä itseämme
liikaa. Yön matkustamisen
jälkeen ei voi lähteä neljäl-
tä ajamaan työpaikalle. Mat-
katöissä voimme tehdä niin,
että saapuessamme Ame-
rikkaan aamulla, voimme
mennä heti töihin tai ottaa
palkallisen vapaan ellei heti
joudu hyppäämään laivan
kyytiin, kiittelee noin 200
ulkomaanpäivää vuodessa
tekevä Vuoppola.

Kaukomatkailu on Sepolle
rakas harrastus, mutta yhtä
tärkeätä on oman kodin ra-
kentaminen. Talo nousi As-
kolaan 45 minuutin päähän
pääkonttorista. Nyttemmin
tontilla on myös kahden au-
ton talli ja käynnissä on pi-
hojen kunnostus.

- Mansikat ovat maassa,
omenapuu ja marjapensaita
istutettuna. Marjapensaista
innostuin varmaan nuorena
leireillä, Seppo kertoo."

Seppo Vuoppola on työpaikkan-
sa luottamusmies. Hän arvelee,
että siinäkin tehtävässä itsehil-
linnästä on etua, kuten muuten-
kin maailmalla reissatessa.
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LIITON JOHTO

Puheenjohtaja
Alakoski Martti 050 61 188

Liittosihteeri
Punkki Timo 050 68 297

Johdon assistentti
Ahonen Minna 050 409 8455

VIESTINTÄ JA TIEDOTUS
Vasama ja ulkoinen tiedotus
Viestintäpäällikkö,
päätoimittaja
Holi Paavo 050 68 292

Toimittaja
Kallio Riitta 050 67 590

Tiedotussihteeri, toimittaja
(oto)
Nurmikolu Margit
050 409 8472

LAKIASIAT

Lakimies
Heiniluoma Tero 050 60 301

Tekninen sihteeri
Lintunen Pirjo 050 366 2196

EDUNVALVONTA
Energia- ICT- verkostoala,
teollisuus sekä
kansainvälinen toiminta
Sektoripäällikkö
Väntti Sauli 050 528 7044

Teollisuus
Työehtoasiamies
Kantonen Mika 050 60 306

Teollisuuden erityisalat,
ammatillinen koulutus
Työehtoasiamies
Hakkarainen Helge
050 67 593

Tekninen sihteeri
Elomaa Anne-Marie
050 409 8468
(Äitiyslomalla 24.2.2010
alkaen)
Tehtävää hoitaa tänä aikana
Opas Minnaliisa
050 539 1747

Tekninen sihteeri
Lindeman Anne
050 465 0227

EWC-asiat

Lakimies
Heiniluoma Tero 050 60 301

Kansainvälisten asioiden
sihteeri
Opas Minnaliisa
050 539 1747

Talotekniikka-ala, puolustus-
ministeriö, huolto- ja
kunnossapitoala
sekä työympäristöasiat
Sektoripäällikkö
Rimmistö Keijo 050 68 291

Työehtoasiamies
Helminen Hannu 050 68 298

Työehtoasiamies
Luukkonen Hannu
050 68 295

Tekninen sihteeri, toimitsija
(oto)
Hoivala Päivi 050 68 296

Työympäristöasiat
Vastaava työympäristö
asiamies
Korhonen Veijo 050 68 294

Tekninen sihteeri
Lintunen Pirjo 050 366 2196

JÄSENPALVELUT JA
KOULUTUS

Järjestö ja koulutuspäällikkö
Salmi Reijo 050 67 591

Tekninen sihteeri
Haapanen Kaisa
050 409 8456

Jäsenrekisteri
Päivystysnumero 03 252 0303
arkisin klo 9-15

Jäsenrekisteriyksikön esimies
Late Birgit 03 252 0303

Jäsenrekisterinhoitaja
Toivonen Arja 03 252 0303

Toimistotyöntekijä,
jäsenmaksutilitykset
Kangas-Sorsa Hannele
03 252 0111

Koulutusasiat
Kurssisihteeri
Mäkkylä Tiina 050 409 8469

Nuorisoasiat
Nuorisoasiamies
Leppänen Jouni 050 60 303

TALOUS, ATK,
TOIMISTO- JA
KIINTEISTÖPALVELUT

Talouspäällikkö,
henkilöstöpäällikkö
Toikkonen Marketta
050 68 290

Taloushallinto ja atk
Kirjanpitäjä
Andersson Johanna
03 252 0111

Atksihteeri
Hoivala Anne 050 409 8458

Maksuliikenteenhoitaja
Klemola Mervi 03 252 0111

Palkanlaskija
Myllymäki-Nälli Maija
03 252 0111

Toimisto- ja
kiinteistöpalvelut
Toimistotyöntekijä
Niemenmaa Teija
050 371 8961

Toimistotyöntekijä
Rosenvall Pia 03 252 0111

Vaihteenhoitaja
Salminen Leila 03 252 0111

Postitus 03 252 0111

Kaarniemen lomapaikka
Yliaho Katri 0440 557 841

ALUETOIMISTOT

Etelä-Suomen aluetoimisto
Vastaava alueasiamies
Aho Jaakko 050 60 448
Alueasiamies
Lujanen Juha 050 563 4400

Länsi-Suomen aluetoimisto
• Turun toimipiste
Alueasiamies
Vuoti Markku 050 373 4277

• Seinäjoen toimipiste
Alueasiamies
Ollila Jari 050 60 302

Itä-Suomen aluetoimisto
Alueasiamies
Leppänen Jouni 050 60 303

Pohjois-Suomen
aluetoimisto
Alueasiamies
Kemppainen Markku
050 60 304

U U D E T P U H E L I N N U M E R O T

Sähköalojen ammattiliitto ry
Aleksanterinkatu 15, PL 747, 33101 TAMPERE
puh. 03 252 0111, faksi 03 252 0210

Jäsenyysasiat: jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
Edunvalvonta: edunvalvonta@sahkoliitto.fi
Työnantajatilitykset: tyonantajatilitykset@sahkoliitto.fi
Vasama-lehti: vasamalehti@sahkoliitto.fi
Postitus: postitus@sahkoliitto.fi
Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi

P A A V O H O L I

4Ihmiskunta on jo
tuhansia vuosia hauskuut-
tanut itseään pelaamalla
erilaisia pelejä. Mekaaniset
kortit ja nopat ovat vain
vaihtuneet sähköisiin näyt-
töruutuihin ja kauko-ohjai-
miin.

Sähkö tuli pelien maail-
maan kuitenkin mukaan jo
lähes 100 vuotta sitten. Se
käy hienosti ilmi Hämeen-
linnassa sijaitsevan Säh-
kömuseo Elektran tämän
kesän teemanäyttelystä
”Sähköistä pelikulttuuria –
Electrasta Pongiin, Pongis-
ta Pleikkaan!”.

Kotisohvalta
simulaattoriin
Tämän hetken hittituote
Wii -pelin esi-isä oli vuon-
na 1958 laboratorion oskil-
loskoopin ruudulla pelattu

"Tennis for Two". Sen jäl-
keläinen oli ensimmäisiin
kuluttajapeleihin lukeutu-
nut Pong. Tietokysymys-
tyyppisiä sähkömekaanisia
lautapelejä, kuten Elect-
raa, pelattiin kuitenkin jo
1920-luvulla.

Kaikki pelit eivät ole
pelkkää huvia, sillä niitä
pelataan myös oppimis-
tarkoituksessa, esimerkiksi
sairaaloissa leikkauksia si-
mulaattoreilla harjoitellen.
Vaikka kyse on ammatti-
koulutuksesta, on ohjelmi-
en ympäristö ja tekniikka
usein täysin sama kuin viih-
depeleissä.

Pidemmälle vietynä vas-
taavaa teknologiaa käyte-
tään esimerkiksi sotilaskäy-
tössä erilaisissa tulenjohto-
järjestelmissä, ja parhaim-
millaan - tai pahimmillaan
- pelien ja reaalimaailman
yhteneväisyys on hämmen-
tävän suuri.

Historiaa Suomen
sähköistymisestä
Vuonna 1999 aloittaneen
Elektran sähkönäyttely on
havainnollinen katsaus
maamme tekniikan ja teol-
lisuuden vaiheisiin sekä
sähkön vaikutukseen niin
kodin kuin työ- ja asuinym-
päristönkin kehittymisen
kannalta.

Museon esineistö ja osas-
tojen näytetaulut johdatta-
vat läpi vuosikymmenten
sähkön käytön ensi aske-
leista aina 1970-luvulle,
tietotekniikan läpimurron
kynnykselle.

Sähkömuseon ylläpidosta
vastaa vuonna 1997 perus-
tettu, sähkötekniikkaperin-
teen vaalimiseen keskitty-
nyt Perinneyhdistys Elekt-
ra - Traditionsföreningen
Elektra, joka saa tukea mo-
nilta suurilta sähköalan toi-
mijoilta Suomessa.<

Pelienmaailma on sähköä täynnä

Kysymyspeli Electrassa vasta-
ukset piti yhdistää pistokkeel-
la toisiinsa, jolloin ”tekoäly”
ilmoitti oikeasta vastauksesta
sytyttämällä valon.

Aukioloajat
ja yhteystiedot:
Avoinna kesä-elokuussa ti-pe 11-18, la 10-17.
Muulloin sopimuksen mukaan.
Pääsymaksut: aikuiset 4 €, opiskelijat, varus-
miehet ja
eläkeläiset 2 €, lapset 13-18 vuotta 1 €

ja alle 13-vuotiaat ilmaiseksi.
Ryhmät 2 €/hlö, opastus sisältyy hintaan,
ennakkovaraus.
Elektra, Valvomotie 11, 13110 Hämeenlinna,
puh. 030 395 4326, 0400 202 361,
www.elektra.fi, info@elektra.fi.

Silloin kun kaikki oli värikästä ja tehty muovista. Per-
heen olohuone 1970-luvun lopulta. Lattialla tietysti
Ufox-ilmankostutin ja yksi ensimmäisistä tv-peleistä.

La 3.7. klo 10-16

La 3.7. klo 10-16

Aluelippu

PERHEPÄIVÄ ja SOTILASAJONEUVOJEN

kokoontumisajot, Toimintanäytöksissä mukana legendaariset Sotka ja Sturmi

klo 10.30 ja 12.30 Taikuri Keke Pulliainen klo 11.30, lisäksi sotakoiranäy-

töksiä, Panssarisoittokunta, lapsille pomppulinna ym.

kokoontumisajot, Toimintanäytöksissä mukana legendaariset ja

PERHEPÄIVÄ ja

Sotka Sturmi

SOTILASAJONEUVOJEN

klo 10.30 ja 12.30 Taikuri Keke Pulliainen klo 11.30, lisäksi sotakoiranäy-

töksiä, Panssarisoittokunta, lapsille pomppulinna ym. Aluelippu

www.panssarimuseo.fi

Hattulantie 334, 13700 Parolannummi, P. 040 568 1186

PANSSARIMUSEO

PANSSARIMUSEO

Toimintaa myös

17.7. ja 14.8.

Toimintaa myös

17.7. ja 14.8.

Panssaritaistelijat Mauri Kiuasperä ja Olof Lagus

Talvisodan ainoa panssaritaistelu: Honkaniemi

Panssaritaistelijat Mauri Kiuasperä ja Olof Lagus

Talvisodan ainoa panssaritaistelu: Honkaniemi

NÄYTTELYT 2010

NÄYTTELYT 2010

HÄMEESSÄ ON VOIMAA JA PAROLASSA PANSSAREITA
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T E K S T I

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

K U V A T

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

!Kesäloma pidetään
lomakauden aikana työn-
antajan vähintään kuukaut-
ta ennen loman alkamista
määräämänä ajankohtana tai
yhdessä sovittuna ajankoh-
tana. Kesäloma tulee antaa
yhdenjaksoisena. Jos työn
ylläpitämiseksi on välttämä-
töntä, voidaan kuitenkin 12
arkipäivää ylittävä osa lomaa
jakaa erillään pidettäväksi.

Vuosiloman pituus
Lomaa kertyy täysiltä lo-
manmääräytymiskuukausil-
ta. Pääsäännön mukaan täysi
lomanmääräytymiskuukausi
on kalenterikuukausi, jolloin
työntekijälle on työsopimuk-
sen mukaisesti kertynyt vä-
hintään 14 työssäolopäivää
tai työssäolon veroista päi-
vää. Tämä niin sanottu 14
päivän sääntö koskee myös
osa- ja määräaikaisia työnte-
kijöitä. Työpäivien pituus ei
vaikuta säännön noudatetta-
vaksi tulemiseen.

Vuosilomalain mukaan
työssäolon veroisena aikana
pidetään myös muun muas-
sa lyhyttä tilapäistä hoitova-
paata ja poissaoloa pakotta-
vista perhesyistä.

Työntekijällä on oikeus
saada lomaa kaksi ja puoli
arkipäivää kultakin täydel-
tä lomanmääräytymiskuu-
kaudelta. Jos työsuhde on
lomanmääräytymisvuoden
(1.4. - 31.3.) loppuun men-
nessä jatkunut yhdenjaksoi-
sesti alle vuoden, työnte-
kijällä on kuitenkin oikeus
saada lomaa vain kaksi arki-
päivää kultakin täydeltä lo-
manmääräytymiskuukaudel-
ta. Jos työsuhde on alkanut
huhtikuussa myöhemmin
kuin 1.4. mutta viimeistään

ensimmäisenä mahdollisena
työpäivänä, työsuhteen on
työneuvoston ratkaisukäy-
tännössä katsottu jatkuneen
lomanmääräytymisvuoden
loppuun mennessä täyden
vuoden.

Pätkätyöt
Työntekijällä, joka ei kuu-
lu loman ansaintasään-
töjen piiriin, on työsuh-
teen kestäessä oikeus
halutessaan saada va-
paata kaksi arkipäivää kul-
takin kalenterikuukaudelta,
jonka aikana hän on ol-
lut työsuhteessa. Tällai-
sen työntekijän on ilmoi-
tettava halustaan käyttää
vapaata ennen lomakau-
den alkua. Vapaan ajalta
maksetaan lomakorvausta 9
prosenttia tai 11,5 prosenttia
lomanmääräytymisvuoden
palkasta.

Työntekijällä, joka on teh-
nyt samalle työnantajalle
työtä työsopimuslain 1 luvun
5 §:ssä tarkoitetuin tavoin
toistuvien määräaikaisten
työsopimusten perusteella,
on halutessaan oikeus saa-
da vapaata vuosilomalain
säännösten perusteella
määräytyvää lomaa vas-
taava aika siltä osin kuin
lomaa ei ole pidetty.

Vuosiloman
antamisesta
sopiminen
poikkeus-
tapauksissa
Työnantaja ja työntekijä
saavat sopia vuosiloman si-
joittamisesta ajanjaksolle,
joka alkaa sen kalenterivuo-
den alusta, jolle lomakausi
sijoittuu, ja joka päättyy seu-
raavana vuonna ennen lo-
makauden alkua. Lisäksi saa-
daan sopia 12 arkipäivää ylit-
tävän lomanosan pitämisestä
viimeistään vuoden kuluessa
lomakauden päättymisestä.

Esimerkiksi lomanmää-

räytymisvuonna 1.4.2009
- 31.3.2010 ansaittu loma
voidaan sopia annettavaksi
1.1.2010 - 30.4.2011. Lisäksi
saadaan sopia, että 12 arki-
päivää ylittävä lomanosa pi-
detään 30.9.2011 mennessä.
Sopimalla voidaan siis suu-
rin osa lomasta siirtää pidet-
täväksi seuraavan vuoden

kesäloman yhteydessä il-
man, että puhuttaisiin lomi-
en säästämisestä.

Työnantaja ja työntekijä
saavat sopia 24 arkipäivää
ylittävän vuosiloman osan
pitämisestä lyhennettynä
työaikana. Sopimus on teh-
tävä kirjallisesti ja voidaan
tehdä vain työntekijän aloit-

teesta. Työnantajalla ei siis
ole oikeutta tehdä aloitetta
edellä mainitun sopimuksen

tekemisestä.
Työnantajan on

selvitettävä työntekijöil-
le tai heidän edustajilleen

vuosiloman antamisessa
työpaikalla noudatettavat
yleiset periaatteet. Kun peri-
aatteita muutetaan, muutok-
sista on annettava vastaava
selvitys.
Ennen loman ajankohdan
määräämistä työnantajan on
varattava työntekijälle ti-
laisuus esittää mielipiteensä
loman ajankohdasta. Hen-
kilökohtainen kuuleminen
voidaan hoitaa esimerkiksi
lomatoivelistaa kierrättä-
mällä.
Työnantajan on mahdol-
lisuuksien mukaan otet-
tava huomioon työn-
tekijöiden esitykset ja
noudatettava tasapuo-
lisuutta lomien sijoit-
tamisessa.

Vuosilomapalkka
Vuosilomalain mukaan
työntekijällä on oikeus
vähintään säännönmukai-
seen tai keskimääräiseen
palkkaansa loman ajalta.
Työntekijällä, jonka palk-

ka on sovittu viikolta tai sitä
pidemmältä ajalta (esimer-
kiksi kuukausipalkkainen
työntekijä), on oikeus saada
tämä palkkansa myös vuosi-
loman ajalta.

14 päivän säännön piiriin
kuuluvan tunti- tai suori-
tuspalkkaisen työntekijän
vuosilomapalkka lasketaan
kertomalla hänen keskipäi-
väpalkkansa lomapäivien
määrän perusteella määräy-
tyvällä kertoimella. Työeh-
tosopimuksissa on yleensä
kuitenkin sovittu vuosilo-
mapalkan laskemisesta kes-
kituntiansion perusteella.

Vuosilomapalkka on mak-

settava ennen loman tai sen
osan alkamista. Enintään
kuuden päivän pituiselta lo-
majaksolta lomapalkka saa-
daan kuitenkin maksaa työ-
suhteessa tavanmukaisesti
noudatettavana palkanmak-
supäivänä.

Lomakorvaus
työsuhteen aikana
Työntekijällä, jolle ei ole
kertynyt lomaa, on oikeus
saada lomakorvauksena 9
prosenttia tai 11,5 prosenttia
lomanmääräytymisvuoden
palkasta. Jos työntekijä on
estynyt tekemästä työtä äi-
tiys-, erityisäitiys-, isyys- tai
vanhempainvapaan vuoksi,
lomakorvauksen perusteena
olevaan palkkaan lisätään
poissaolon ajalta saamatta
jäänyt palkka.

Lomakorvaus työ-
suhteen päättyessä
Työsuhteen päättyessä työn-
tekijällä on oikeus saada
vuosiloman sijasta lomakor-
vaus siltä ajalta, jolta hän sii-
hen mennessä ei ole saanut
lomaa tai lomakorvausta. Lo-
makorvauksen määrä vastaa
vuosilomapalkkaa.

Jos työntekijälle on työ-
suhteen ensimmäiseltä ja
viimeiseltä kuukaudelta ker-
tynyt yhteensä 14 työssäolo-
päivää tai sen veroista aikaa
eikä hän ole näiltä kuukau-
silta saanut lomaa tai loma-
korvausta, nämä kuukaudet
luetaan lomakorvausta mää-
rättäessä yhdeksi täydeksi lo-
manmääräytymiskuukaudek-
si.

Lomaltapaluuraha
Lomaltapaluuraha tai loma-
raha maksetaan alan työeh-
tosopimuksen perusteella ja
mukaisesti."

Kesälomakausi alkoi 2.5.2010 ja päättyy 30.9.2010

Ansaittu lomaloma käsillä
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!Tänä keväänä yhä use-
ampi nuori sai käteensä am-
matillisen tutkintotodistuk-
sen lisäksi myös ylioppilas-
todistuksen. Yksi heistä on
lappeenrantalainen Anniina
Vilkko, 23.

Hän suoritti kolmen vuo-
den aikana kaksoistutkinnon
Etelä-Karjalan ammattiopis-
tossa. Sähkö- ja energiatek-
niikan koulutusohjelma an-
toi käteen sähköasentajan
paperit ja lukio ylioppilasto-
distuksen.

- Sain keskinkertaiset pa-
perit: ammattiopistosta tuli
eniten arvosanaa 2 ja yliop-
pilastodistuksen yleisarvosa-
na oli cum laude approbatur.

Monta rautaa
tulessa
Anniina toteaa, että kotona
opiskelu vähän kärsi, koska
koulupäivät olivat suhteelli-
sen pitkiä ja hän työskenteli

opiskelun rinnalla Alkossa.
Lisäksi hänellä on kilparat-
sastusharrastus, joka vie pal-
jon aikaa.

- Arvosanat olisivat voi-
neet olla paremmat, jos olisi
ollut enemmän aikaa lukea,
Anniina tuumii.

Kahden tutkinnon saman-
aikainen suorittaminen tun-
tui välillä raskaalta, mutta
oli Anniinan mielestä kui-
tenkin hyvin antoisaa. Hän
suosittelee ylioppilas-sähkö-
asentaja -tutkintoa myös ty-
töille.

- Yhden ainoan kerran oli-
vat opiskelut jäädä katkol-
le ja ajattelin, että lopetan
lukion. Nyt olen kuitenkin
hyvin tyytyväinen, että sain
jatkettua.

Parhaana puolena kaksois-
tutkinnossa Anniina pitää
sen monipuolisuutta.

- Jatko-opiskelujen kannal-
ta on hyvä, että muun muas-
sa matematiikka ja englanti
ovat lukion ansiosta hallin-
nassa, Anniina pohtii.

Työharjoittelu-
paikat
joustavia
Opiskeluun kuului myös 20
työharjoitteluviikkoa. En-
simmäisenä vuotena ei työ-
harjoittelua ollut, mutta toi-
sen vuoden keväällä oli 10
viikon ja kolmannen vuo-
den syksyllä toinen 10 viikon
harjoittelujakso.

- Olin toisena vuotena
työharjoittelussa viisi viik-
koa Energialaitoksella ja
viisi viikkoa Kaukaan pape-
ritehtaalla. Kolmannen vuo-
den työharjoitteluun pääsin
Laatu-Sähköön urakkahom-
miin, Anniina kertoo.

Tolppakengillä kiipeilykin
sujui Anniinalta hyvin eikä
päätä huimannut.

- Olen aina ollut vähän
rämäpää ja hypännyt esi-
merkiksi benjihypyn, joten
tolpissa kiipeily ei tuntunut
miltään, Anniina virnistää.

Hän antaa tunnustusta kai-
kille työharjoittelupaikoil-
leen erityisesti joustavuuden

vuoksi.
- Lukion tunnit olivat

yleensä iltapäivisin ja alkoi-
vat jo ennen työpäivän päät-
tymistä, mutta aina työnan-
taja antoi luvan lähteä töistä
aikaisemmin kouluun.

Jo toinen
ammattitutkinto
Anniinalla oli jo ennen kak-
soistutkintoa suoritettuna
vaatetusartesaanin tutkinto.

- Käsityöopettajan ammat-
ti kiinnosti nuorempana ja
pyrin yliopistoon, mutta en
päässyt. Vuonna 2007 pääsin
kuitenkin Savonlinnaan te-
atteripuvustajan opintoihin.
Minulla oli jo asuntokin Sa-
vonlinnassa valmiina, kun-
nes selvisi, ettei sillä koulu-
tuksella saa käsityöopettajan
pätevyyttä, Anniina muiste-
lee.

Tällöin nuorella naisel-
la oli edessään uusi mietti-
minen, mitä tekisi ”isona”.
Rakennustarkastajana työs-
kentelevä isä tuli avuksi ja

suositteli sähköasentajan
koulutusohjelmaa.

- Minulla ei ollut tuolloin
minkäänlaista käsitystä säh-
köasentajan työstä, Anniina
naurahtaa.

Kolme vuotta tyttöluokalla
vaatetusartesaanin tutkintoa
suorittanut neito pääsi säh-
köasentajan koulutukseen ja
tällä kertaa opiskelukaverit
olivat kaikki poikia.

- Aluksi jännitti kovasti,
miten selviän poikaporukas-
sa. Ajattelin, että katselen
hetken ja lopetan, jos tuntuu
vaikealta tai epämiellyttä-
vältä. Huomasin kuitenkin
pian, että sähköalan opiske-
lu on todella kiinnostavaa ja
mukavaa. Ja käsillä näperte-
lyähän tämäkin on niin kuin
käsityöopettajankin työ, An-
niina toteaa.

Jatko-opiskelu-
paikka kiikarissa
Niin kiinnostavana Anniina
Vilkko sähköalaa pitää, että
pyrki kesäkuun alussa Mik-
kelin ammattikorkeakou-
luun lukemaan energiatek-
niikkaa.

Heinäkuun alussa selviää,
tuleeko Anniinasta tulevai-
suudessa sähköinsinööri. Hä-
nellä on kuitenkin muitakin
vaihtoehtoja.

- Voisin pitää yhden väli-
vuoden ja olla töissä, vaikka
pääsisinkin opiskelemaan.
Ottaisin opiskelupaikan
vastaan, mutta aloittaisin
vasta vuoden päästä. Pääsi-
sin varmaan Alkoon töihin
välivuodeksi, vaikka toisaal-
ta olisi mukava saada oman
alan töitä, jos välivuoden pi-
dän, Anniina miettii.

Tällä hetkellä nuori nai-
nen paiskii töitä Lappeen-
rannan Energialaitoksella
mittarinlukijana. Työ on
tuttua, sillä hän oli samassa
työssä jo viime kesänä.

- Minun luokaltani päättö-
todistuksen sai16 henkilöä,
mutta vain neljällä on kesä-

työpaikka, joten olen hyvin
onnellisessa asemassa, An-
niina tuumii.

Kilparatsastaja
kansallisella tasolla
Työpaikka on sangen terve-
tullut, sillä Anniinan kilpa-
ratsastusharrastus nielee ra-
haa.

- Olen ratsastanut koko
ikäni ja minulla oli nuorem-
pana oma hevonen. Siitä piti
kuitenkin luopua opiskelija-
budjetin vuoksi.

Nyt Anniinalla on vuokra-
hevonen toisen opiskelijaty-
tön kanssa.

- Spring Wind on todella
hyvä hevonen. Viime vuon-
na olimme Kaakkois-Suo-
men rankingissa neljännel-
lä sijalla senioreissa eli yli
21-vuotiaissa. Tänä vuonna
pääsimme kansalliselle ta-
solle ja sieltä on tullut yksi
voittokin 110 – 120 cm:n
korkuisissa esteissä, Anniina
iloitsee.

Hän kertoo kilpailuviikon-
lopun nielevän useita satoja
euroja, varsinkin jos kilpailut
ovat kaukana.

- Teen kilpailumatkat
yleensä vanhempieni autolla
ja talleilla käyn hoitamassa
hevosta poikaystäväni autol-
la. Ennen minulla oli vuok-
ratraileri, mutta nyt ostin
oman, joten matkustaminen
helpottuu, Anniina toteaa.

Tallivuokra on 300 € kuu-
kaudessa ja sen tytöt maksa-
vat puoliksi, mutta kilpailu-
maksut Anniina maksaa itse.
Lisäksi rahaa kuluu kilpailu-
matkoilla asumiseen ja ben-
saan.

Sähköinsinöörin tutkinto
siintelee Anniinan tulevai-
suuden suunnitelmissa jo
harrastuksenkin vuoksi.

- Olisi todella hienoa saa-
da sen myötä sellainen työ,
josta tykkään. Sitten voisin
ostaa omia hevosia, Anniina
haaveilee. "

Kaksoistutkinnon
kaunotar
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4Toukokuun puolessa
välissä Kaarniemi sai uuden
emännän. Kolme vuotta
emäntänä toiminut Pir-
jo Pasanen muutti takaisin
kotikaupunkiinsa Imatralle
ja kotkalainen Katri Yliaho
jatkaa nyt Sähköliiton loma-
paikan hoitamista.

- Nähtyäni ilmoituksen
lehdessä innostuin heti. Eri-
tyisesti tämä työympäristö ja
majoituspuolen hoitaminen
ja sen kehittäminen kiinnos-
tavat kovasti, Katri Yliaho
tuumaa.

Hän kertoo, että Kaarnie-
men emännöinti on lähtenyt
hyvin alkuun.

- Minut on otettu hyvin
vastaan. Nyt kun ei vielä ole
kovaa ruuhkaa, olen ehtinyt
hyvin perehtyä asioihin. Ja
Pasasen Pirjo on ollut aina
langan päässä tavoitettavis-
sa, jos on tullut kysyttävää.

Emäntänsä mukana Kaar-
niemeen tulivat myös iloi-
set kääpiöspinserit Rocky ja
Rambo.

- ”Pojat” kuuluvat nyt
myös Kaarniemen kalustoon,
Yliaho naurahtaa.

Kotikylä kutsui
Katri Yliaho on aikaisemmin
työskennellyt muun muassa
Naantalin kylpylässä vas-
taanottovirkailijana ja Tu-
run telakalla risteilyalusten
sisustustöissä.

- Olin monta vuotta Tu-
russa ja minulla oli siellä
12 vuotta oma yritys, jonka
puitteissa tein risteilyaluksil-
le sisutuksia ja hoidin myös
tiimini kanssa laivojen lop-
pusiivoukset.

Nyt Yliaholla on ollut mie-
hensä kanssa Kotkassa puoli-
toista vuotta oma yritys: Ky-
men Sisustus ja Saneeraus.

- Löysin miehen täältä ko-
tikylältä ja palasin takaisin
kotimaisemiin Kotkaan, Yli-
aho kertoo.

Ruokailu- ja
kokouspalvelut
jatkuvat
Sesongin alkaessa Katri Yli-
aho aikoo jatkaa myös aami-
aispalveluita.

- Ennakkovaraus vain edel-
lisenä päivänä ja aamiainen
on valmiina. Varauksia pitää
kuitenkin olla vähintään vii-
si päivää kohden, jotta pal-
velu kannattaa, Yliaho miet-
tii.

Se tuskin tuottaa ongel-
mia, sillä huoneet ja mökit
on varattu täyteen juhan-
nuksesta elokuun loppuun
saakka.

- Huoneita kannattaa kui-
tenkin kysellä, sillä hajapaik-
koja löytyy ja peruutuksia tu-
lee aina, Yliaho muistuttaa.
Myös kokouspalvelut jatku-
vat entiseen tapaan ja niitä
kehitetään kaiken aikaa.

- Teen majoittujille aa-
miaisten lisäksi myös muita
ruokia ennakkotilauksesta.
Samoin kesäaikana jatkuu
pienimuotoinen kioskitoi-
minta, Yliaho kertoo.

Uusia suunnitelmia
Entisten palveluiden lisäk-
si Yliaholla on myös uusia
suunnitelmia.

- Sisutus- ja saneerausihmi-
senä olen suunnitellut piha-
alueiden ryhdistämistä. Aion
myös kesän aikana kunnos-
taa verannat ja portaat. Näin
saadaan rakennusten julkisi-
vu viimeistellyn näköiseksi,
Yliaho toteaa.

Rakennusten ulkoverhoilu
uusittiin muutama vuosi sit-
ten ja huoneet on kunnostet-
tu. Alueella on myös suhteel-
lisen tuore talousrakennus,
jossa on keittiö, wc ja suih-
ku. Se on koko alueen, myös

vaunuilijoiden käytössä.
- Olen myös miettinyt, että

olisi hyvä, jos rantaan saatai-
siin venelaiturit tai poijut.
Näin Kaarniemeen pääsisi
loistavasti myös veneellä.
Nyt veneilijöiden täytyy tuo-
da veneensä trailerilla maata
pitkin, jos on mielinyt lähteä
merelle, Yliaho toteaa.

Sähköliittolaisten ideat ja
ajatukset Kaarniemen pal-
veluiden parantamiseksi
ovat tervetulleita ja niitä voi
laitella sähköpostitse Katri
Yliaholle, katri.yliaho@sah-
koliitto.fi.

Kaarniemen puhelinnume-
ro on 0440 557 841.<

Itä-Suomen aluetoimisto

siirtyi Kotkaan

Kaarniemi sai
uuden emännän

- Kaarniemen emännöinti on lähtenyt hyvin käyntiin, Katri Yliaho kertoo.
Myös Rocky nauttii kesäpaikan ilmapiiristä.

Alueasiamies Jouni Leppäsen isännöimä
Itä-Suomen aluetomisto siirtyi
kesäkuun alussa Kotkaan.

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

4Sähköliiton Itä-Suo-
men aluetoimisto siirtyi
kesäkuun alussa Mikkelistä
Kotkaan. Toimiston uusi
osoite on Matkakuja 6 A,
Kotka.

- Sähköliiton säästötyö-
ryhmän aloitteesta tämä
toimiston siirtäminen Kot-
kaan lähti liikkeelle. Tämä
oli liitolle hyvin edullinen
ratkaisu, alueasiamies Jouni
Leppänen toteaa.

Alueella
monta osastoa
Kotkalaiselle Leppäselle
toimiston siirtyminen koti-
kaupunkiin sopi hyvin.

- Ihan mukavaahan tämä
on, mutta ei sillä periaat-
teessa ole mitään merki-
tystä, millä paikkakunnal-

la toimisto sijaitsee, koska
työmatkojen vuoksi siellä
tulee oltua melko harvoin.
Ja esimerkiksi Helsinkiin
tehtäviä työmatkoja on
niin runsaasti, että toimis-
ton sijaitseminen Kotkassa
säästää paljon aikaa, Leppä-
nen tuumii.

Nykyinen sijaintipaikka
on hänen mielestään siinä
mielessä positiivista, että
alueen jäsenistöstä suurin
osa asuu vanhan Kymen
läänin alueella.

- 150 kilometrin sisällä on
monta isoa ammattiosastoa:
Kotka, Hamina, Kouvola,
Lappeenranta ja Imatran
kaksi osastoa, Leppänen lu-
ettelee.

Aluetoimistoissa
käy asiakkaita
vähän
Jouni Leppänen ehti reissa-

ta Kotkan ja Mikkelin väliä
lähes kymmenen vuotta.

- Tulin vuonna 2000
alueasiamieheksi Itä-Suo-
men aluetoimistoon. Alue-
toimistossa käy kuitenkin
aika vähän asiakkaita, ja
asiat hoituvatkin usein pu-
helimitse ja sähköposteilla,
Leppänen kertoo.

Alueasiamiehen tehtävi-
en lisäksi Leppänen hoitaa
myös nuorisoasiamiehen
töitä, joten matkustusta sen
puolesta riittää ympäri Suo-
mea edelleen paljon, vaikka
toimisto siirtyikin nyt Kot-
kaan.

Itä-Suomen aluetoimisto
Matkakuja 6 A, 48600 Kot-
ka, Alueasiamies Jouni Lep-
pänen, puh. 050 60 303,
03 252 0111 (vaihde)
jouni.leppanen@sahkoliit-
to.fi.<

Turun Aikuiskoulutuskeskus on Varsinais-Suomen suurin ja valtakunnal-
lisesti yksi merkittävimmistä aikuiskoulutuskeskuksista. Liikevaihtom-
me on lähes 17 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 180. Päivittäin
oppilaitoksessamme opiskelee yli 2500 opiskelijaa. Lue lisää www.tuakk.fi

SÄHKÖLAITOSALAN
KOULUTTAJAA

Etsimme osaavaan joukkoomme

Opetustyön lisäksi toimit asiakasrajapinnassa vahvistaen yhteistyöverkos-
toamme ja kehität sähköalan koulutuksia asiakaslähtöisesti.

Sähkölaitosalan koulutus, pitkä työkokemus sekä muu mahdollinen sähkö-
alan osaaminen ovat edellytyksiä työssä menestymiselle. Lisäksi arvostam-
me pedagogista pätevyyttä sekä ammattitutkintojärjestelmän tuntemusta.

Työsuhteen kesto ja palkkaus määräytyvät pätevyys- ja kelpoisuusvaati-
musten täyttymisen perusteella.

Tarjoamme haasteellisen työn sähköalan näköalapaikalla, mahdollisuuden
kehittyä ja pätevöityä opetusalan ammattilaiseksi sekä osaavan työyhtei-
sön tuen.

Ensisijainen toimipaikkasi on Paimio.

Jos koet olevasi etsimämme ammattilainen, lähetä lyhyt hakemus ansio-
luetteloineen 2.8.2010 mennessä.

luokka-, työsali- ja harjoituskentällä
toteutettaviin sähkölaitosalan koulutuksiin.

Turun Aikuiskoulutuskeskus
Turku ▪ Kaarina ▪ Paimio
Puh. 0207 129 200
www.tuakk.fi

Toimialajohtaja
Marko Salokannel
puh. 0207 129 232 tai
marko.salokannel@tuakk.fi

marko.salokannel@tuakk.fi
TAI
Turun Aikuiskoulutuskeskus
Marko Salokannel
Sähkömiehentie 2
21530 Paimio
Kuoreen merkintä
”Sähköalan kouluttaja”

Lisätietoja tehtävästä

Hakemukset 2.8. mennessä
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JÄSENMAKSUVAPAIDEN ILMOITTAMINEN

JÄSENMAKSUVAPAIDEN SYY JA VAPAUTUMISAIKA

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

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

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

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

Sukunimi ja etunimet

Puhelin Matkapuhelin

Henkilötunnus

Sähköposti

Henkilötiedot

Alkamispäivämäärä Päättymispäivämäärä

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

Kelan/vakuutusyhtiön sairauspäiväraha

Vakuutusyhtiön tapaturmapäiväraha

Kelan/vakuutusyhtiön kuntoutusraha

Äitiys-/isyyspäiväraha

Vanhempainraha

Hoitovapaa/kotihoidontuki

Omaishoitaja

Palkaton virkavapaa/oma loma

Asevelvollisuus

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

Kuntoutustuki/määräaikainen eläke
Merkitse aika ja toimita kopio eläkepäätöksestä

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

Muu syy, mikä

Päiväys Allekirjoitus

Osoite
PL 747 (Aleksanterinkatu 15)
33101 Tampere

Puhelin
(03) 252 0111

Faksi
(03) 252 0210

Lomakenumero SL/02.03

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

!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 palkatto-
mat jaksot:
• Verkkopalvelun kautta
www.sahkoliitto.fi
> Jäsenrekisteri
• 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

!Suomen kantaverkko-
yhtiö Fingrid on saanut en-
simmäisenä yrityksenä Poh-
joismaissa kansainvälisen
arvostetun pätevyystodis-
tuksen hyvästä omaisuuden
hallinnasta Lloyd's Registe-
riltä. Yhtiön voimajohtojen
ja sähköasemien huolellinen
kehittäminen, rakentami-
nen ja kunnossapito turvaa
kaikkien suomalaisten säh-
könsaannin.

- Fingridin toiminnan ser-
tifiointi on osoitus siitä, että

myös ulkopuolisten silmin
katsottuna omaisuuden hal-
lintamme on mallikelpoista.
Emme ainoastaan siirrä säh-
köä luotettavasti, me panos-
tamme varmaan ja turvalli-
seen toimintaan, pidämme
sähköasemat ja voimajohdot
hyvässä kunnossa ja edelly-
tämme kaikilta palvelun- ja
tavarantoimittajilta toimin-
tamallimme mukaista laadu-
kasta ja vastuullista toimin-
taa, kommentoi asiaa Fingri-
din omaisuuden hallinnasta

vastaava varatoimitusjohta-
ja Kari Kuusela.

- Lloyd's Register on au-
ditointien ammattilainen ja
heillä on vahva osaaminen
omaisuuden hallinnasta ja
sähköalalta.

Hyvää omaisuuden
hoitoa
Fingrid etsii aktiivisesti
uusia tapoja kehittää sekä
verrata toimintaansa mui-
hin kantaverkkoyhtiöihin.
Tämän vuoksi yhtiö on

osallistunut aktiivisesti ja
pitkäjänteisesti kantaverk-
kotoiminnan tehokkuutta
mittaaviin kansainvälisiin
vertailututkimuksiin sekä
eurooppalaiseen kantaverk-
kopalvelun hintaa vertaile-
vaan tutkimukseen. Fingrid
on menestynyt hyvin kan-
sainvälisissä vertailututki-
muksissa ja ollut alan terä-
vintä kärkeä."

Fingrid sai sertifikaatin
Saartoilmoitus

Sähköalojen ammatti-
liitto ry:n hallitus on julis-
tanut saartoon 15.6.2010
klo 7.00 alkaen kaikki Lah-
desta kotoisin olevan Säh-
kötyö Jouko Tinnilä Oy:n
työmaat talotekniikka-alan
sähköasennustoimialaa kos-
kevien sähköasennustöiden
osalta.

Tiedustelut: sektoripääl-
likkö Keijo Rimmistö, puh.
050 68 291 tai työehtoasia-
mies Hannu Luukkonen,
puh. 050 68 295.

Lassi Seppälä Vantaalta
kiittää Sähköliittoa
muistamisestaan

60-vuotispäivänä.

Keijo Rimmistö
kiittää lämpimästi

Sähköliiton henkilökuntaa,
jäseniä ja työantajia

muistamisestaan
60-vuotispäivänä.

Kiitokset eläkeläisjaostolle
muistamisesta

75-vuotispäivänäni 20.4.
Raimo Jusslin

K I I T O K S E T
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TE-TOIMISTOON
ILMOITTAUTUMINEN
Jos joudut työttömäksi tai
lomautetuksi, ilmoittaudu
työ- ja elinkeinotoimistoon
eli vanhaan työvoimatoimis-
toon viimeistään ensimmäi-
senä työttömyyspäivänä.
Työnantaja tekee lomaute-

tuista ilmoituksen TE-toimis-
tolle vain, jos lomautettuja
on vähintään kymmenen.
Varmista työnantajaltasi,
kuinka monta muuta työn-
tekijää työpaikaltasi lomau-
tetaan ja tekeekö työnanta-
ja ryhmäilmoituksen.
TE-toimiston antamia il-

moittautumispäiviä on nou-
datettava, koska päivärahan
maksaminen katkeaa sinä
päivänä, jona työnhakukort-
tiin merkitty uusimispäivä
umpeutuu. TE-toimiston an-
tamat lausunnot sitovat kas-
saa, eikä kassa voi maksaa
päivärahaa, ellei työnhakusi
ole voimassa. Jos työnhaku-
si katkeaa, et voi uusia sitä
takautuvasti viittaamalla
unohtamiseen, pitkään il-

moittautumisväliin, auton
rikkoutumiseen, lapsen
sairastumiseen tai muuhun
inhimilliseen syyhyn.
Muista pitää työnhakusi voi-
massa!

PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Saat päivärahahakemuksen
TE-toimistosta tai voit tulos-
taa sen ja palkkatodistus-
pohjan Työttömyyskassojen
yhteisjärjestön www.tyj.fi-
sivulta kohdasta Lomakkeet.
Täytä ensimmäinen työt-

tömyyspäivärahahakemus
vähintään kahdelta täydeltä
kalenteriviikolta huolelli-
sesti. Puutteellisesti täytetty
hakemus palautetaan täy-
dennettäväksi.

Tarkasta, että jäsenmaksusi
ovat kunnossa työttömyy-
den alkuun asti.

HAKEMUKSEN LIITTEET
• Palkkatodistus vähintään
työttömyyttä edeltäneeltä
34 työssäoloviikolta. Todis-
tuksessa pitää näkyä enna-
konpidätyksen alainen tulo

sekä siihen sisältyvät loma-
raha ja lomakorvaus eritel-
tyinä. Lomarahaa ja loma-
korvausta ei tule ilmoittaa
yhteissummana.
Kun kyse on työsuhteen

päättymisestä, tarkasta että
palkkatodistukseen on mer-
kitty eriteltynä myös muut
mahdolliset ylimääräiset
palkkiot tai rahaerät, jotka
on maksettu työsuhteen
päättyessä.
Muista tarkastaa palkka-

todistuksesta, että siihen on
merkitty mahdolliset pal-
kattomat ajanjaksot, kuten
lomautus, vanhempainloma,
palkaton virkavapaa tai pal-
katon sairausloma.
Tarkasta myös, että palkka-

todistuksessa on palkanlas-
kijan allekirjoitus ja puhelin-
numero.
• Jäljennös irtisanomisilmoi-
tuksesta tai lomautusilmoi-
tuksesta. Lomautusilmoi-
tuksessa, joka työnantajan
pitää antaa lomautetulle
kirjallisena vähintään 14
vuorokautta ennen lomau-
tuksen alkamista, pitää olla
myös lomautetun allekirjoi-
tus ja tiedoksisaantipäivä-
määrä.
• Avio- tai avopuolison vir-
katodistus ja ote talonkir-
jasta tai kotipaikkarekiste-
ristä, jos haet lapsikorotusta
avio- tai avopuolisosi lap-
sista, jotka asuvat samassa
taloudessa. Omista lapsista
virkatodistusta ei tarvitse
lähettää.
• Kopio sosiaalietuudesta
annetusta päätöksestä. Pää-
töksen kopio tarvitaan myös
puolisolle maksetusta koti-
hoidon tuesta.
• Jos sinulla on sivutoimista
yritystoimintaa, esimerkiksi
maatilatalouden tuloa, lähe-
tä kopio viimeksi vahviste-
tusta verotuksesta kassalle.
• Muutosverokortti etuutta
varten tai portaikkovero-
kortti. Kotiin tullutta vero-
korttia ei tarvitse lähettää,
koska työttömyyskassa saa
verotiedot suoraan verot-
tajalta.

HAKEMUKSEN LÄHETTÄ-
MINEN JA KÄSITTELYAJAT
Voit postittaa päiväraha-
hakemuksesi aikaisintaan
hakujakson viimeisenä päi-
vänä. Työttömyyskassa ei kä-

sittele etukäteen lähetettyjä
hakemuksia.

Ensimmäisen päivärahaha-
kemuksen käsittelyaika on
tällä hetkellä 6–7 viikkoa.
Maksupäiviä ovat keskiviik-
ko ja perjantai.

Täytä jatkohakemus vä-
hintään neljältä täydeltä
kalenteriviikolta siten, että
hakujakso päättyy sun-
nuntaihin. Jos työnantajasi
maksaa sinulle lomautuksen
aikana esimerkiksi pekkasia
tai pitämättömiä lomapäi-
viä, muista ilmoittaa siitä
jatkohakemuksessasi ja liitä
palkkatodistus hakemuksesi
liitteeksi.
Jatkohakemus on maksus-

sa hakujakson päättymisestä
laskettuna viimeistään 1½
viikon kuluttua keskiviikko-
na. Maksupäiviä ovat keski-
viikko ja perjantai.

HAKUAIKA
Hakemuksen pitää olla työt-
tömyyskassassa kolmen kuu-
kauden kuluessa siitä päi-
västä, jolle etuutta haetaan.
Hakuaika koskee kaikkia

työttömyyskassan maksamia
etuuksia.

TYÖTTÖMYYSKASSAN
PALVELUAJAT
Puhelintiedustelut arkisin
kello 9.00–11.00 (paitsi 5.7.–
31.7.2010 kello 10–11.00)
numerossa 03 252 0300.

YLEISTÄ NEUVONTAA
TYÖTTÖMYYSTURVA-
ASIOISSA
Työ- ja elinkeinotoimiston
työttömyysturvaneuvonta
palvelee numeroissa
010 607 6700 ja 010 194 911.

HAKEMUSTEN
POSTITUSOSOITE
Sähköalojen
työttömyyskassa
PL 774
33101 TAMPERE

SÄHKÖPOSTIOSOITE
ttkassa@sahkoliitto.fi

LISÄTIETOA
www.sahkoliitto.fi >
Työttömyyskassa

KOONNEET JONNA HEINILUOMA

JA MARGIT NURMIKOLU

Lomautettujen vuosiloma-asiat
askarruttavat
Jos olet lomautettu, ilmoita vuosilomasi ajankohta työt-
tömyyskassalle ennen loman alkamista. Täytä päiväraha-
hakemuksesi vuosiloman ensimmäistä päivää edeltävään
päivään asti ja kirjoita esimerkiksi viivakoodillisen jatko-
hakemuslappusen Muutos-laatikkoon päivämäärät, mistä
mihin olet vuosilomalla. Nettihakemuksessa loma-ajan voit
laittaa Tiedot hakujaksolta -kohdan Muu syy -riville. Voit
myös kirjoittaa lomatiedon erilliselle paperille hakemuksesi
liitteeksi.

Kun olet sopinut lomastasi työnantajasi kanssa ja ilmoitat
loman ajankohdan kassalle etukäteen, sinun ei tarvitse lä-
hettää lomasi ajalta päivärahahakemuksia, eikä siis täyttää
selvitystä tekemisistäsi joka päivältä.

Palkkatiedot liitteeksi loman jälkeen
Aloita päivärahahakemuksen täyttäminen taas vuosilomasi
päättymispäivää seuraavasta päivästä. Lähetä jatkohake-
mus lomaa seuraavilta neljältä täydeltä viikolta niin, että
hakemus päättyy sunnuntaihin. Liitä hakemuksen mukaan
vuosiloma-ajan palkkaa koskeva palkkatodistus tai palkka-
laskelma.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

!Lähetin yli neljä viikkoa sitten ensimmäisen ansio-
päivärahahakemukseni kaikkine liitteineen eikä mitään
kuulu. Mitä minun kannattaisi tehdä? Voinko jo lähettää
jatkohakemuksen?

Nimimerkki Epätietoinen

Vastaus: Kassassa on edelleen kovasti ruuhkaa. Siksi en-
simmäisen ansiopäivärahahakemuksesi käsittelyaika on
tällä hetkellä 6–7 viikkoa.
Sinun kannattaa lähettää postitse jatkohakemus ensim-

mäisen päivärahahakemuksen jälkeen kuluneista neljästä
viikosta tai täydestä kuluneesta kalenterikuukaudesta
kassaan, vaikkei ensimmäistä hakemusta olisi vielä käsi-
telty.
Rastita lomakkeen yläkulmasta kohta Jatkohakemus,

lisää hakemukseen henkilötunnuksesi, täytä ruudukkoon
selvitys jokaiselta päivältä, jolta haet päivärahaa ja päi-
vää ja allekirjoita hakemus. Jos yhteys-, pankkitili-, lapsi-,
yritystoiminta- ja muut tietosi eivät ole muuttuneet en-
simmäisen hakemuksesi lähettämisen jälkeen, riittää, että
täytät hetun, selvitysruudukon ja allekirjoituksen kohtien
lisäksi paperiin nimesi. Muut tiedot saamme ensimmäises-
tä hakemuksestasi.
Molemmat hakemukset käsitellään samalla kertaa ja

saat tilillesi kerralla kaiken rahan, mitä sinulle hakemus-
ten perusteella kuuluu. Päivärahahakemuslomakkeen
voit hakea esimerkiksi TE-toimistosta eli vanhasta työvoi-
matoimistosta tai voit tulostaa sen sivulta www.tyj.fi koh-
dasta Lomakkeet.

Ystävällisin terveisin, etuuskäsittelijät

!Yritin tehdä jatkohakemuksen netissä.
Eipä onnistunut. Missä vika?

Nimimerkki Jauhopeukalo

Vastaus: Et voi tehdä jatkohakemusta netissä ennen kuin
olemme maksaneet sinulle ensimmäistä kertaa päivära-
haa. Kun raha on ilmestynyt pankkitilillesi, alkaa nettipal-
velukin toimia.

Ystävällisin terveisin, etuuskäsittelijät

kä iih i ält ät l itt l t kät läh t tt jä

Heinäkuussa muutos puhelinpäivystysaikoihin
Työttömyyskassa puhelinpäivystää arkisin kello 9.00–11.00 numerossa 03 252 0300.

Heinäkuussa 5.7.–31.7.2010 työttömyyskassan toimisto on suljettu, mutta etuuskäsittelijät ovat töissä.
Puhelinpäivystys kutistuu silloin tunnin mittaiseksi eli numero 03 252 0300 vastaa arkisin kello 10.00–11.00.

Lähetä jatkohakemus netin kautta
Jos sinulle on jo maksettu päivärahaa, voit tehdä neljän
viikon tai koko kuukautta koskevan jatkohakemuksesi
netissä. Klikkaa www.sahkoliitto.fi > Sähköliiton verkko-
palvelut > Työttömyyskassa, kirjaudu ja täytä tarkoituksii-
si sopiva jatkohakemus.
Päivärahat tulevat tilillesi nopeasti ja säästät vielä

postimaksunkin!
Esimerkki: Kun lähetät netin kautta sunnuntaihin päät-

tyvän neljän viikon hakemuksesi, jossa on pelkkiä työttö-
mänäolopäiviä eikä muutoksia yleistiedoissa, viimeistään
maanantaina kello 10.00, ovat päivärahat tililläsi jo kes-
kiviikkona.

Näin kirjaudut verkkopalveluun
ensimmäistä kertaa
Jos et ole aiemmin kirjautunut työttömyyskassan, jäsen-
rekisterin tai Voimavirran verkkopalveluihin, käyttäjätun-
nus on oma jäsennumerosi, jonka löydät jäsenkortistasi.
Salasana on oma postinumerosi.

Järjestelmä vaatii muuttamaan salasanan ensimmäisen
kirjautumisen yhteydessä. Uuden salasanan täytyy olla
8–12 merkkiä pitkä ja siinä on käytettävä kahta seuraa-
vista kolmesta: ISOJA KIRJAIMIA, pieniä kirjaimia tai
numeroita 2–9. Erikoismerkit sekä skandit å, ä ja ö eivät
kelpaa.

Kassalla, rekisterillä ja Voimavirralla sama salasana
Jos olet aikaisemmin kirjautunut työttömyyskassan, jä-
senrekisterin tai Voimavirran verkkopalveluihin käyttäjä-
tunnus on jäsenkortista löytyvä jäsennumerosi ja salasa-
nasi säilyy entisellään.

Muista pitää työnhakusi voimassa!
TE-toimiston antamat lausunnot sitovat kassaa. Kassa ei voi maksaa päivärahaa, jollei työnhakusi ole voimassa.

Lomautettu, ilmoita vuosilomasi
myös TE-toimistolle!

Jos olet henkilökohtaisesti ilmoittautunut TE-toimis-
toon, varmista omasta TE-toimistostasi, kuinka sinun
pitää menetellä, jotta työnhakusi pysyy siellä voimassa
vuosilomasi ajan.
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Päivärahan saajat vuosina 2006-2010
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4Suomalaiset rientä-
vät kilvan mökeillensä aloit-
tamaan mökkikautta. Paikat
kunnostetaan ja kuurataan
puhtaiksi, vene lasketaan
vesille ja riippumatto ripus-
tetaan rantakoivujen väliin.
Mutta jääkö keittiön tai te-
rassin aikapommi huomiot-
ta? Kaikkien kaasulaitteiden
kunto tulee nyt tarkastaa ja
vanhentuneet laitteet vaih-
taa turvallisiin. Näin tänäkin
kesänä monilta turhilta hen-
kilövahingoilta ja mökkivau-
rioilta vältytään.

- Asuimme aluksi mökkiä
rakentaessamme jo valmistu-
neissa saunatiloissa ja kokka-
simme kaasuliedellä. Aamul-
la isä sytytti tulitikun kahvi-
vettä keittääkseen. Muistan
vain hirveän pamauksen ja
lukossa ollut ulko-ovikin
paiskautui auki. Isä löytyi
lauteiden alle sinkouduttu-
aan kalpeana ja kulmakarvat
palaneena tulitikku kädes-
sään, Ifin tiedottaja Anna-
Maija Hevosmaa kertoo.

Läheltä piti -tilanteita on
taatusti lukemattomia ym-

päri Suomen. Tämänkin ta-
pauksen kaasuliesi oli vanha
ja letku vuosi. Nestekaasu-
laitteissa on kuluvia osia,
jotka kuuluu vaihtaa uusiin
vuosien käytön jälkeen. Pai-
neen säätimen käyttöikä on
10 vuotta, ja letku suositel-
laan vaihdettavaksi viiden
vuoden välein. Kaasulait-
teet säilyvät turvallisina vain
silloin, kun ne muistetaan
huoltaa ja tarkastaa.

- Kaasuletkun kunto tulee
tarkastaa vuosittain taivut-
tamalla letkua ja katsomalla,
onko siinä murtumia. Letkun
pituus saa olla enintään 1,2
metriä, vahingontorjunta-
päällikkö Antti Kuparinen
vahinkovakuutusyhtiö Ifistä
kertoo.

Onko
kaasuliedessäsi
liekinvarmistin?
Kuparinen suosittaa vanho-
jen kaasuliesien vaihtamis-
ta pikaisesti uusiin, joissa
kaikissa on jo liekinvarmis-
timet. Kun liekki sammuu,
kaasuntulokin loppuu. Van-
hoista liesistä varmistimet
puuttuvat ja kaasua voi hil-
jakseen päästä asuntoon.

Kaasuvuoto sisätiloissa on
vaarallista, sillä kaasu syttyy

herkästi jo pienestäkin kipi-
nästä ja voi aiheuttaa räjäh-
dysmäisen tulipalon.

- Tulipalojen lisäksi kaasun
käytöstä voi aiheutua myös
häkämyrkytyksiä. Nestekaa-
su on ilmaa raskaampaa ja
syrjäyttää hapen. Kaasulai-
tetta käytettäessä pitää var-
mistua, että palamisilmaa on
riittävästi. Jos palamisilmaa
on liian vähän, synty hiili-
monoksidia eli häkää, joka
voi aiheuttaa tukehtumisen,
Kuparinen muistuttaa.

Mökeillä palaa
herkemmin kuin
kotosalla
Mökkien paloriskiä lisää eri-
tyisesti tulen käyttö. Takat,
puulämmitteiset hellat ja
saunat sekä kaasukäyttöiset
liedet, grillit ja lämmittimet
lisäävät tulipalon riskiä ke-
sämökeillä. Samoin mökki-
en kevytrakenteiset hormit
sekä liikaa ja liian nopeasti
lämmitetyt saunat ovat tyy-
pillisiä tulipalojen aiheutta-
jia. Jo pelkästään toimivalla
palovaroittimella voidaan
säästyä monien mökkien
tuhoutumiselta puhumatta-
kaan murheellisilta henkilö-
vahingoilta.<

Liekitä kaasuhellallasi
pihvi, älä mökkiä

Opiskellen
hyvästä
parhaaksi

Sähköasentajan
ammattitutkinto13.9.2010 alkaen

Hae 13.8.2010
mennessä!

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

amiedu.fi

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

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

Edulliset sähkö-
moottorit tassu- ja
laippakiinnitteisinä

Moottorit ovat IEC-julkai-

sujen IEC 72-DIN 42673

ja IEC 34-6 mukaisia. IP55

Eristysluokka F=155°C.

3-vaihemoottoreiden
varastomallit:

1000 r/min 0,09 - 55 kW

1500 r/min 0,06 - 90 kW

3000 r/min 0,09 - 90 kW

Esim.

SM 2,2

2,2 kW

1500 r/min

rakenne B3

hinta vain 163 €

sama laipallisena
vain 18745 €

Laipan
reikien
ristimitta

INVERTEK
Valmiiksi koteloidut
3-vaihesyötön
taajuusmuuttajat
3-vaihemoottoreille

IP55 koteloon on valmiiksi

kytketty:

taajuusmuuttaja,

EMC-filtteri,

säätöpotentiometri,

suunnanvaihtokytkin ja

pääkytkin.

Taajuusalue 0---500 Hz.

Kiihdytys ja hidastusaika

toisistaan

riippumatta

0---600 sek.

Syöttöjännite

380-480V ±10%.

hinnat:

Kierukkavaihteet
Vaihteeseen sopii B14A

laippamoottori, joka kiinni-

tetään vaihteeseen 4 pultil-

la. Toisioakseli on 90° kul-

massa moottorin akseliin

nähden. Varastomallit:

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

löydät hinnastomme

sivulta 196

Vaihteiden

toimitusaika

normaalisti

3-10 työ-

päivää.

Mittaus- ja ryhmä-
keskukset suoraan
varastostamme esim

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

Keskuksessa on 5x16A

voima- ja 16A sukopisto-

rasia jotka on suojattu

30 mA vikavirtasuoja-

kytkimellä.

Mitat 450x700x160 mm

Kotelointiluokka IP34.

pääkytkin 3x40A

päävarok-
keet 3x25A

johdonsuoja-
kytkimet:

3 kpl 10A ja

6 kpl 16A
11 mod.
varatila.
hinta vain 275 €

Ryhmäkeskukset
taustalevyllä ja ovella
kuivantilan pinta-
asennukseen IP20.

Keskuksissa on

4-napainen 30 mA vikavir-

tasuoja sekä

erilliset nolla ja suojamaa-

kiskot riittävällä liitinmää-

rällä esim. RK 9 AV

mitat: 267x344x115 mm

pääkytkin 3x40 A

johdonsuojakytkimet:

3 kpl 10A

6 kpl 16A

8 mod.

varatilaa

vain 115 €

Ryhmäkeskukset
kosteantilan pinta-
asennukseen IP54

Keskuksissa on pääkytkin,

4-napainen 30 mA vika-

virtasuojakytkin,

kaapeleiden läpivienti-

tiivisteet sekä

erilliset nolla- ja suojamaa-

kiskot riittävällä liitinmää-

rällä esim.

RK 15 ARV

mitat 285x500x138 mm

pääkytkin 3x40A

6 kpl 10A,

9 kpl 16A

GE:n jousiliitin-

automaatteja

sekä 14 moduu-

lia varatilaa

hinta vain 159 €

GE - keskus-

komponentit

1-vaiheiset johdonsuoja-

katkaisijat DIN-kiskoon.

48 VDC, 440 VAC, 6 kA

esim.

AN 16 16A B-käyrä
(nopea)

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

AH 16 16A C-käyrä
(hidas)

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

AH 32 32A C-käyrä
(hidas)

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

2-napaiset johdonsuoja-

katkaisijat 440 VAC. 6 kA

esim.

AH 216 16A C-käyrä
(hidas)

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

3-vaiheiset GE johdon-

suojakatkaisijat DIN-kis-

koon 440 VAC

6 kA

esim.

AH 325

3x25A C-käyrä
(hidas)

1-3 kpl 1450 €
yli 3 kpl 1320 €

AH 363 3x63A C-käyrä
(hidas)

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

AD 332 3x32A D-käyrä
(erikoishidas)

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

30 mA vikavirta-

suojakytkimet.

A-tyyppi.

Sysäysvirran-

kestävät ja

pulssin-

tunnistavat.

Pakkaskestoisuus - 25°C

esim VVS 225 A 2-nap.

In 25A. Leveys 2-mod.

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

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

kestävät ja

pulssintunnista-

vat. Pakkaskes-

toisuus - 25°C

esim. VVS 463 P3A 4-nap.

In 63A. Leveys 4-modulia

1-2 kpl 37 €/kpl
yli 2 kpl 35 €/kpl

Nollakiskot esim. vika-
virtasuojakytkimiin

YKISKO 3

3:lla 6 mm² liittimellä

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

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

nopea
varma ja
edul l inen

Fi
nn
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r t
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a

sähkötarvikkeiden
toimittaja

äh
kö
tu
kk
u

nopea
varma ja
edul l inen
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a

äh
kö
tu
kk
u

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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Nimi:

Osoite:

Lähetä vastauksesi 9.7.2010 mennessä:
Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere.
Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.

K E S Ä R I S T I K K O
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Eläkeläisten lomaviikko
Onni Kiertämään

8.11. - 13.11.2010
Huhmarissa, Polvijärvellä

Nyt on aika sijoittaa itseensä ja nauttia pienestä
hemmottelusta.

Lomakeskus Huhmarin Onni Kiertämään -lomaviikolla
on aika kerätä voimia jaksamiseen.

Viikon ohjelmaan sisältyy muun muassa aamujumppaa,
vesijumppaa, rentoutusta ja sauvakävelyä sekä muistijumppaa
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 vuorokautta ja
sen hinta on 110 €/henkilö.

Lomapakettiin sisältyy majoitus, täysihoito ja
edellä mainitut 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
0111. Lomakkeen voi myös tulostaa osoitteesta www.salry.net

Lähetä hakemus Sähköliittoon 27.9.2010 mennessä osoitteella:
Sähköliitto, Koulutusyksikkö, PL 747, 33101 Tampere

Luottamusmiesten peruskurssi
- Erityisesti pienten työpaikkojen

luottamusmiehille -
1.11. – 3.11.2010

Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssin kohderyhmä:
Kurssin on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluottamusmie-
hille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi soveltuu
peruskoulutukseksi kaikille, joita kiinnostaa työnantajien ja
työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöitten
oikeuksia kehittämällä.

Kurssin tavoite:
on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen oppiminen. Tavoit-
teena on myös, että tehtäväkokonaisuuden ymmärtäminen ja
oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä työpaikalla.

Avainsisällöt:
• luottamusmieheksi kehittyminen
• luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit
• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
• työoikeuden perusteet, muun muassa työsopimuslaki,
yhteistoimintalaki
• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu
• paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely
• vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta
• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä
ateriakorvauksen (23,32 €) opistolle. Liitto maksaa kurssi-
maksun, johon sisältyy majoitus (2 hh), opetus ja jaettava
materiaali sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 €/km.

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

SYYSKUU

Nuorten tapaaminen
4.9. - 5.9.2010 Tampere
Hakuaika päättyy 20.8.2010

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

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

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

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

Mekaanisen
metsäteollisuuden ja
paperi- ja puumassa-
teollisuuden TES-kurssi
25.9. - 26.9.2010 Sähköliiton
koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy 10.9.2010

LOKAKUU

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

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

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

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

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

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

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

MARRASKUU

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

Työympäristön
ajankohtaispäivät
12.11. - 13.11.2010
Next Hotel Linnea, Riihimäki
Hakuaika päättyy 29.10.2010
Raha-automaatti-
yhdistyksen
runkosopimuksen
TES-kurssi
13.11. - 14.11.2010 Sähkölii-
ton koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy 29.10.2010

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

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

JOULUKUU

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

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

Ilmoittaudu mukaan liiton
kursseille hakuaikaan men-
nessä sähköpostilla tiina.mak-
kyla@sahkoliitto.fi tai soit-
tamalla koulutusyksikköön,
puh. 03 252 0238.

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

Sähköliitto alueellani
Sähköliitto järjestää kaikille ammattiosastojen toimihenkilöil-
le ja luottamushenkilöille sekä kaikille muille asiasta kiinnos-
tuneille Sähköliitto alueellani -kurssin.

16.10. – 17.10.2010
Sähköliiton koulutustilat, Tampere

Hakuaika päättyy 1.10.2010

Tilaisuudessa käsitellään:
• jäsenhankintatyötä
• ammattiosastojen roolia työhuonekuntien
perustamisessa ja luottamusmiesten valinnassa
• Sähköliiton ajankohtaisia asioita

Tilaisuus alkaa lauantaina klo 9.30 kahvittelulla
ja päättyy sunnuntaina noin klo 13.00.

Kouluttajana tilaisuudessa ovat järjestöpäällikkö Reijo Salmi
ja alueen alueasiamies Jari Ollila.

Sähköliitto korvaa osanottajille majoituksen (2 hh), ohjel-
maan merkityt ruokailut, jaettavan materiaalin sekä matka-
kulut julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa au-
toa käytettäessä 0,23 €/km. Kulujen korvaaminen edellyttää
täysipainoista osallistumista tilaisuuden molempiin päiviin.

Ilmoittaudu mukaan hakuaikaan mennessä soittamalla
koulutusyksikköön, puh. 050 409 8469 tai sähköpostilla
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

Nuorten tapaaminen
4.9 – 5.9.2010 Tampereella

Sähköliittolaiset nuoret kokoontuvat jälleen
4.9.– 5.9.2010 Tampereella.

Käsittelemme yhdessä keskustellen mielenkiintoisia asioita:

• Ay-liikettä eilen, nyt, ja vähän vilkaistaan tulevaisuuteenkin
• Puhutaan Medialukutaidosta, ”ehkä kaikki kirjoitettu ei ole
totta”
• Kuullaan tuoreet uutiset eduskunnasta ja kansanedustajan
työstä
• Päivitetään myös Sähköliiton ajankohtaiset asiat

Lauantaina päivä päättyy vierailuun Megazonessa.

Megazone on futuristinen sisäliikuntapeli.
Pelaajille puetaan huipputeknologiaa sisältävät panssarit
päälle ja heidät varustetaan vaarattomilla, mutta upeilla
scifi-laser-aseilla. Peli on kontaktiton ja välivallaton!

Mukana tilaisuudessa ovat:
- Kansanedustaja Marko Asell
- SAK:n järjestösihteeri Sauli Hievanen
- Sähköliiton nuorisoasiamies Jouni Leppänen

Kaikki tämä täysin ilmaiseksi, ja lisäksi Sähköliitto korvaa sinul-
le kurssin aikana majoituksen (2hh), ruokailut sekä matkakulut
julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käy-
tettäessä 0,23 €/km.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 20.8.2010 mennessä
soittamalla koulutusyksikköön, puh. 050 409 8469 tai
sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

Mekaanisen metsäteollisuuden
ja paperi- ja puumassateollisuuden

TES-kurssi
25. - 26.9.2010

Sähköliiton koulutustilat, Tampere

Kurssi on tarkoitettu kaikille sopimusalan jäsenille,
myös luottamusmiehille.

Kurssilla käsitellään työehtosopimuksen sisältöä, yksilöllisen
työehtosopimusvalvonnan tehostamista paikallisella tasolla,
sekä muita ajankohtaisia asioita.

Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen, ohjel-
maan merkityt ruokailut sekä matkakulut julkisten kulkuneu-
vojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 €/km.

Ilmoittaudu mukaan kurssille viimeistään 10.9.2010 mennessä
soittamalla koulutusyksikköön, puh. 050 409 8469
tai sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
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OSASTOT TOIMIVAT Seuraavaan Vasamaan (ilmestyy 19.8.2010) tulevat osastojen ilmoitukset pyydetään toimittamaan 9.8.2010
mennessä Margit Nurmikolulle: puh. 050 409 8472 tai s-posti vasamalehti@sahkoliitto.fi.
Muistathan merkitä yhteystietosi, kun lähetät ilmoituksen!

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

4 Niin lapset kuin hoita-
jatkin tarvitsevat tällaisen
virkistyspäivän. Monelle
meistä tämä retki voi olla
suorastaan vuoden kohokoh-
ta, vakuuttaa erikoissairaan-
hoitaja Mari Vihervuori,
joka oli toista kertaa mukana
Lahden Sähköalantyönteki-
jöiden järjestämällä kesäret-
kellä.

Ammattiosasto 059 on
jo parinkymmenen vuoden
ajan kunnostautunut jär-
jestämällä Päijät-Hämeen
keskussairaalan lastenpsy-
kiatrisen osaston potilaille ja
heidän hoitajilleen virkistys-
retken johonkin mukavaan
kohteeseen. Tämän kesän
alussa retki suuntautui Hel-
singin Korkeasaareen, joka
näytti retkeläisille parhaat
puolensa.

Lahtelaiset viihtyivät hie-
nossa eläinpuistossa, joka oli
nyt myös kasvipuisto, sillä
saaren kymmenet atsaleat

ja alppiruusut kukkivat par-
haassa loistossaan aurinkoi-
sen päivän kunniaksi. Saaren
rannat täyttyivät myös hel-
lyttävistä villihanhipoikueis-
ta, jotka tepastelivat vapaina
puistossa retkeläisten ihailta-
vana.

Herrasmiessähkärit
panivat hatun
kiertämään
- Meillä on osastossa pit-
kät perinteet avustustyöstä.
Aikanaan meillä oli muun
muassa ”kummiperhe”, jota
tuimme vaikkapa laittamal-
la hatun kiertämään bussis-
sa osaston retken päätteek-
si. 90-luvun laman myötä
aloimme avustaa sairaalan
lastenosastoja. Vuodesta
1993 lähtien olemme tar-

jonneet näitä virkistysretkiä
lastenpsykiatrian osastolle,
selittävät osasto 059 vapaa-
ajan toimikunnan puuha-
miehet Pertti Simola ja Jor-
ma Ilmoniemi.

Retkellä mukana oleva
hoitohenkilökunta vakuut-
taa, että ilman herrasmies-
sähkäreitä tällaista ”ylimää-
räistä” virkistysretkeä tuskin
olisi lastenpsykiatrian poti-
laille vuosittain tarjolla.

- Fyysisesti sairaat lapset
saavat helpommin vapaa-
ehtoisia avustuksia, mutta
myötätuntoa ei niin helposti
löydy henkisistä ongelmista
kärsiville 7-13-vuotiaille po-
tilaillemme, arvelevat hoita-
jat Risto Kepponen, Pirkko
Numminen ja Pia Sillan-
pää.<

Osasto 059 järjestämä retki
Korkeasaareen oli potilaille ja hoitajille

Vuoden kohokohta

Jorma Ilmoniemi, Pertti Simola,
Vesa Lindfors, Toni Laihanen ja
Hannu Peltola kertovat, että am-
mattiosasto on hankkinut järjes-
tämiinsä kesäretkiin useita spon-
soreita. Muun muassa Pohjolan
Matkat, ABB, Are, Stora Enso,
Mäkelän Sähkö, Fazer-leipomot
ja LSK-Electrics ovat tukeneet las-
tenpsykiatrian osaston retkiä.

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

011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Osasto järjestää jäsenilleen
mahdollisuuden osallistua
Sähköliiton Volttipäiville Hy
vinkäälle. Ilmoittautumiset
ja lisätiedot osastomme koti
sivuilta www.osasto11.com.
–Hallitus

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Hämeenlinnan Kesäteatteri
kutsuu torstaina 29.7.2010
klo 18. 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 terve
tulleita!

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Järjestämme matkan Tampe
re International Airshow:hun
15.8.2010. Ilmoittautumiset
8.8.2010 mennessä rauno.

vuorinen@kolumbus.fi tai
040 522 3628. Bussi ajaa reit
tiä Riihimäki klo 7.30, Terva
koski 7.50, Turenki 8.10 ja
Hämeenlinna Wetterhoff
8.30. Lentonäytös alkaa klo
10.00 ja paluukyyti tapahtu
man päätyttyä + 15 min. Jä
senet tervetuloa nauttimaan
näytöksestä ja tutustumaan
koneisiin! Koko ohjelman
näet www.tampereairshow.
fi

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Onkikilpailut pidetään tä
nä kesänä Vihavuodessa
21.8.2010, kilpailuaika 9–13.
Kokoontuminen klo 8.30. Li
sätietoa antaa Salmisen Erk
ki, puh. 0500 880 461. Koski
kahvilassa nautitaan kahvit
ja tunnetun perhokalastus
kosken rannalla paistellaan
makkarat.
Tervetuloa mukaan!

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Anna Erikssonin konserttiin
Verkatehtaalle 24.10.2010 on
varattuna lippuja. Ilmoittau
tumiset 31.8.2010 mennessä
rauno.vuorinen@ruukki.com
tai puh. 040 522 3628. Oma
vastuuosuus 20 €/hlö makse
taan osaston tilille 103230
7200367: Jäsenet seuralaisi
neen tervetulleita!

025 Loviisan Sähköalantyön
tekijäin Ammattiosasto ry
Osasto järjestää jäsenilleen
perheineen matkan Sähkö
liiton Volttipäiville Hyvin
käälle 28. – 29.8.2010. Lähtö
lauantaiaamuna 28.8. Lovii
sasta. Matkan hinta on 10 €/
henkilö sisältäen bussikulje
tuksen, hotellimajoituksen
Rantasipi Sveitsissä( 2hh) ja
iltajuhlan. Ohjelma ja lisätie
toja http://koti.mbnet.fi/sah
ko013/Voltti_paivat.htm
Ilmoittautumiset: mielui
ten email: ari.raisanen@
fortum.com tai puh. työ
010 455 3445 (lomalla 28.6. –
25.7.2010) ja maksu osaston
tilille, 8000131177615, vii
meistään 1.8.2010 mennessä.
Mukaan mahtuu 50 nopein
ta ilmoittautujaa. Tarkempi
lähtöaika ja ohjelma ilmoite
taan myöhemmin.

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry/
Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaosto järjestää
Kieltolaki illallisristeilyn
5.7.2010 klo 18.00–20.00
Royal Linen m/s King’illä. Ris
teilyn hinta on 15 €/henkilö
ja siihen sisältyy laivamatka
ja Salakuljettajan illallispöy
tä. Maksu suoritetaan paikan
päällä ennen laivaan nousua
jaoston sihteeri Pekka Sepäl
le. Ilmoittautuminen Sepäl
le 1.7.2010 mennessä, puh.
040 561 3715. Kokoontumi

nen Kauppatorin rannassa
5.7. klo 17.15 Royal Linen
lippukioskin luona. Otat
han puolison tai seuralaisen
mukaan! Tervetuloa risteile
mään!

074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry
Eläkejaosto ja Lappalan Säh
köiset tekevät retken Riihi
mäelle Viestimuseoon se
kä Suomen Lasin museoon.
Retken alustava hinta 48 €/
hlö, johon sisältyy lounas
Hyyppärän kartanossa Hyvin
käällä sekä kartanon esittely.
Paluumatkalla poikkeamme
Juustoportissa Mäntsälässä.
Siellä on myös Pentikin myy
mälä. Retkelle lähtöpäivä on
4.8.2010 klo 8.00, ajoreitti
on entinen. Ilmoittautumi
set 15.7.2010 mennessä Arvo
Honkaselle, puh. 0400 255
844. PS. Lähdemme matkal
le, jos lähtijöitä löytyy riit
tävästi.
Rannalta onginta kisat pi
detään Sähköisten mökillä
2.8.2010 klo 17.30 – 20.00.
Heinäkuussa olemme ”lo
malla”.

077 Savonlinnan ja
Lähiympäristön
Sähkömiehet ry
Osaston toimisto on suljettu
1.6. – 31.8.2010. Tarvittaessa
ota yhteys osaston toimihen
kilöihin: puheenjohtaja Ta
tu Lehtosaari, puh. 050 582

2782, taloudenhoitaja Jou
ko Karttunen, 0500 658 159
ja sihteeri Markku Valjakka,
050 326 6049.

120 Vanhankaupungin
Sähkömiehet ry
Osasto järjestää syysretken
Berliiniin 1.10. – 3.10.2010.
Matkan hinta on n. 440 €,
josta osasto avustaa 150 €

edellyttäen osallistumista
syyskokoukseen, josta ilmoi
tus myöhemmin. Hinta sisäl
tää lennot, lentokenttäverot
ja hotellin, joka sijaitsee kes
kustassa. Ilmoittautumiset
Päiville, puh. 050 453 0407
viimeistään15.8.2010.
Paikkoja on varattu 20.
Tervetuloa mukaan!

178 Siilinjärven
Sähköalantyöntekijät ry
Kesätapahtuma 7.7.2010 klo
18.30 Nilsiän Louhosareenal
la. Musikaali “Onnen kerjä
läinen” , jonka on käsikirjoit
tanut Jaakko Teppo. Esiinty
jinä muun muassa Ismo Apell
ja Johanna Debreczeni. Yh
teiskuljetus Kuopiosta Siilin
järven kautta. Lippuja on ra
joitetusti, joten varaa osallis
tumisesi, puh. 050 590 9144.

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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!Kaksitoista silmä-
paria seurasi tarkasti, kun
nuolet yksi kerrallaan sin-
gahtivat värikkääseen maa-
litauluun Hämeenlinnan
Hirvilammella toukokuun
lopussa. Kyse oli Hämeen-

linnan Sähkötyöntekijät ry
018:n ammattiosastosta, jon-
ka lähinnä Ruukin metal-
litehtaalla työskentelevistä
jäsenistä koostuva joukko oli
kokoontunut opettelemaan
jousiammunnan jaloa taitoa.

Kokoonkutsujana oli osas-
ton hallituksen jäsen Mikko
Korpinen, joka on aktiivises-

ti mukana pienen hämeen-
linnalaisen jousiammunta-
seura Nuolihaukkojen toi-
minnassa.

Ei se ollutkaan
niin vaikeaa
Etukäteen hämeenlinnalai-
set sähköasentajat aprikoivat
mahtaako tauluun osua ol-

Faktaa jousiammunnasta
!Urheilulajina jousiammunta jakautuu taulu- ja maas-
toammuntaan. Tauluammunnassa virallisina kilpailumat-
koina ovat miehillä 90, 70, 50 sekä 30 metriä ja naisilla
70, 60, 50 sekä 30 metriä. Jokaiselta matkalta ammutaan
36 nuolta, kahdelta pisimmältä matkalta 122 cm tauluun ja
lyhyemmiltä 80 cm tauluun.

Kuitenkin esimerkiksi olympialaisissa ja ulkoradan SM-
kisoissa ammutaan ainoastaan 70 metrin matkalta. Talvella
harjoiteltavan sisäammunnan yleisin matka on 18 metriä,
jolta ammutaan 40 cm tauluun. Maastojousiammunnassa
säännöt vaihtelevat kilpailuluokittain.

Suomessa on lähes seitsemänkymmentä jousiammunta-
seuraa. Harrastus tarjoaa vastapainoa kiireiselle elämänryt-
mille, sillä siinä on pystyttävä keskittymään tilanteeseen
ja kontrolloitava hermoja. Jousiammuntaa suositellaankin
aloitettavaksi aikaisintaan 10-vuotiaana, sillä vasta tuol-
loin lapsella katsotaan olevan riittävästi keskittymiskykyä
ja voimaa jousen jännittämiseen."

Rauli Jokinen (keskellä) laski ja Mikko Korpinen (oikealla) kirjasi ylös
10 nuolen kisan voittajan Ari Flinkin komeat pisteet 86.

Osasto 018:n jousiammuntatulokset

1 Ari Flink 86/100 pist. (41+45)

2 Aimo Pohjola 85/100 pist. (43+42)

3 Ari Takala 85/100 pist. (40+45)

4 Jali Maununen 83/100 pist. (40+43)

5 Janne Parkkinen 81/100 pist. (37+44)

6 Jari Ahlsten 81/100 pist. (42+39)

7 Tatu Aaltonen 77/100 pist. (36+41)

8 Pekka Tamminen 72/100 pist. (32+40)

9 Olli Tuomisto 54/100 pist. (29+25)

10 Matti Rantanen 47/100 pist. (16+31)

lenkaan, mutta kouluttajana
ollut Nuolihaukkojen Rauli
Jokinen valoi rauhallisuu-
dellaan uskoa porukkaan.

- Jouset ovat jäykkyydel-
tään erilaisia. Löysemmällä
on aluksi tietysti helpompi
ampua, mutta teho ei tie-
tenkään riitä kovin pitkälle
matkalle. Nuoliakin on eri-
laisia ja ne valitaan sitten
jousen jäykkyyden mukaan,
Mikko Korpinen kertoi
osanottajille.

Kun sadepilvetkin sopivas-
ti väistyivät hiekkakuopan
yltä, saattoi jousiammunta
alkaa. Matkaa tauluun oli
noin 20 metriä, mikä oli so-
piva etäisyys aloittelijoille.
Pienen harjoittelun jälkeen
alkoivat nuolet sitten nap-
sahdella kaikilta yhä lähem-
mäs taulun keskustaa.

- Helppoa kun osaa, joku
lohkaisi ja siinä samassa
nuoli olikin lipsahtanut tau-
lun reunalle.

Grillausta,
saunomista
ja yhdessäoloa
Mikko Korpinen ja osaston
nettisivuvastaava Jali Mau-
nunen kertoivat, että jousi-
ammunta oli tyypillistä osas-
ton toimintaa.

- Tämä on aktiivinen osas-
to ja pyrimme järjestämään
erilaisia tapahtumia, joista
jokainen löytäisi omansa,
Korpinen sanoi.

Maununen vihjaisi myös
osaston uusista nettisivuis-
ta, jotka kuuluvat varmasti
Sähköliiton ammattiosasto-
jen tyylikkäimpiin. Käynti
sivuilla paljastikin, että toi-
mintaa riittää myös kesäai-
kana ja myös Voltti-päiville
on kävijöitä tiedossa.

Hilpeä lauantaitunnelma
vakavoitui, kun ampuma-

kouluttajat ilmoittivat pie-
nimuotoisen kilpailun jär-
jestämisestä ennen grillaus-
ja saunapaikalle siirtymistä.

- Ammutaan samalta mat-
kalta kaksi kertaa viiden
nuolen sarja, eli maksimi-
suoritus on tasan 100 pistet-
tä, Korpinen ilmoitti.

Vaikka jaossa oli vain kun-
niaa, noitui yksi jos toinen-
kin suorituksensa jälkeen
ylimääräistä värinää, joka
oli ilmestynyt kuin tyhjästä
ennen kilpailua. Harjoitus-
osumilla tulokset olisivat
olleet monella aivan eri ta-
solla, mutta kysymys ei to-

dellakaan ollut vakavasta
kilpailusta.

Parhaiten hermonsa hal-
litsi Ari Flink, joka ampui
komeasti 86 pistettä.

Tulokset julkistettiin myö-
hemmin illalla Ruukin teh-
taiden ammattiosaston mö-
killä grillimakkara-aterian
äärellä ja kisasuorituksia
ruodittiin vielä senkin jäl-
keen saunan lauteilla, sateen
rummuttaessa siinä vaihees-
sa jo peltikattoa."


