
Sähköliiton
eläkeläisjäsen!

Sinulla on nyt viimeinenmahdollisuus
tilataVasama vuodeksi 2011!

Katso lisää kääntöpuolelta ja lehden sivulta 12.



HUOM
!

Sähköliitto teki syksyllä 2009 päätöksen, että liiton
eläkeläisjäsenten Vasama muuttuu tilausperusteiseksi.
Vuoden 2011 Vasaman tilaus on tehtävä 31.8.2010 mennessä.
Myöhästyneet tilaukset alkavat vasta vuoden 2012 alusta.
Vielä ehdit toimia! Vasaman tilaaminen on ilmaista,
mutta sen voi tehdä ainoastaan netissä.

Tarkat tilausohjeet löytyvät tämän lisäkkeen takaosasta
ja Vasaman sivulta 12.
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Julkaisija: Sähköalojen ammattiliitto ry, Elbranschernas fackförbund rf.
Postiosoite: PL 747, 33101 Tampere
Puhelin: 03 252 0111 - fax: 03 252 0210
Sähköpostiosoite: vasamalehti@sahkoliitto.fi - etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi
Päätoimittaja: Paavo Holi - Toimittaja: Riitta Kallio
Tiedotussihteeri, toimittaja (oto):Margit Nurmikolu
Ulkoasu ja taitto: Johanna Häkkilä
Viestintävaliokunta: Pj. Martti Alakoski, Timo Punkki,
Ari Aavamäki, Petri Haanpää ja Jyrki Vihtari

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

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

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

Lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa

Painos: 32 100 kpl
Tarkastettu nettolevikki 31 420
(LT7.4.2003)

Painopaikka:
Sanomapaino Oy, Forssa,
2010

Seuraava Vasama ilmestyy 16.9.2010, aineistot 6.9.2010mennessä

SÄHKÖALOJEN AMMATTIL I ITON JÄSENLEHTI , perustettu 1957 54. vuosikerta

E i n o N y k ä n e n
K i r j o i t t a j a o n u s e i t a t y ö h y v i n v o i n t i i n
p u r e u t u n e i t a t e o k s i a k i r j o i t t a n u t t o i m i t t a j a

"Elokuun kahden ensimmäisen
viikon aikana ovat muun muassa
Suur-Savon Sähkön, Savon Voiman,
Vattenfallin ja Parikkalan Valon ver-
kostoasentajat saaneet tehdä pitkää
päivää ukkosmyrskyjen tuhoamien
sähkölinjojen korjaamiseksi. Näissä
yrityksissä ollaan varmasti nyt onnel-
lisia jokaisesta omasta ammattitaitoi-
sesta asentajasta, sillä ulkopuolisten
urakoitsijoiden värvääminen hätätöi-
hin lyhyellä varotusajalla on aina hiu-
kan ongelmallista.

Kehitys on kuitenkin viime vuosina
vienyt aivan toiseen suuntaan. Var-
sinkin suuret verkostoyritykset ovat
ohentaneet organisaatiotaan niin pie-
neksi kuin mahdollista. Pörssi on pal-
kinnut vähentyneet henkilöstömenot
aina reippaalla kurssinousulla.

Lievään nousuun jo taittunut lama
lietsoi yrityksiä lähes järjettömiin ku-
luvähennyksiin. Ulkopuolisesta näyt-
ti välillä siltä, että joidenkin yritysten
tavoitteena ei enää ollutkaan kasvat-
taa tuotteittensa kysyntää ja sitä myö-
ten lihottaa omistajien rahamasseja,
vaan pelkästään laihduttaa yritys mel-
kein lopetuskuntoon.

Tähän sairaaseen yritysanoreksiaan
on hurahtanut myös valtio, joka laki-

sääteisiä palveluita kuihduttamalla on
itse asiassa vain kasvattanut menoja
jossain toisaalla valtionhallinnossa.

Hyvänä esimerkkinä voi ottaa esiin

vaikkapa poliisin, työsuojelun ja vero-
tuksen. Yhdistettynä näiden kolmen
hallinnonalan laihdutuskuuri on mer-
kinnyt sitä, että rikollinen toiminta
rehottaa rakentamisessa pahemmin
kuin koskaan. Osasyynä ovat tieten-
kin yritykset, jotka omat työntekijän-
sä irtisanottuaan teettävät työt epä-
määräisellä alihankkijaverkostolla,

jonka toimintaa ei valvo kukaan.
Kaiken tämän sairaan säästämisen

takana on tietenkin vielä vakavampi
sairaus eli ahneus. Yrityksille ei enää
riitä omien työntekijöiden avulla ai-
kaansaatu yhteinen ja kohtuullinen
voitto, vaan sijoitukset pitää maksi-
moida halpatyövoimaa käyttämällä.
Väärinkäytöksiltä ummistetaan sil-
mät, eikä lopputuloksen laadullakaan
ole niin väliä, kuten rakentamisen
kohdalla saamme päivittäin lehdistä
lukea. Hoidon kustannukset maksaa
lopulta tavalla tai toisella tavallinen
veronmaksaja, joko entistä kalliimpi-
na palveluina tai suurempina veroina.

Nimellisesti tämä yhteiskunta kyllä
arvostaa kouluttautumista ja ammat-
tilista pätevyyttä sekä rakentamisen
laatua, mutta käytännössä duunarin
arvostus ja rehti meininki ovat työ-
paikoilla pahasti rapautuneet. Tarvi-
taan siis pikaisesti voimakasta hen-
kistä ryhtiliikettä asian korjaamisek-
si. Kansalaiset voisivat edesauttaa
sitä ensi kevään eduskuntavaaleissa,
miettimällä esimerkiksi sitä ovatko
nykyiset hallituspuolueet onnistuneet
edellä mainittujen epäkohtien korjaa-
misessa vai eivät.!

Myrskytuulia ja laihdutuskuureja

Kesänmuisto | Kuva Paavo Holi

”Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara”.
Virkkeen ääneen lausuminen vie aikaa 3,42 sekuntia. Se on
työhyvinvointiseminaarien kulunein lause ja osoittaa käyt-
täjästään suurta luovuuden puutetta.

Kulunein - ja vaarallisin - yksittäinen sana on haasteelli-
suus. Sillä yritetään kuitata kaikki inhimillisen tuntemisen
vivahteet, kuten epätietoisuus, ristiriita, erimielisyys, vasten-
mielisyys, ongelma, huoli, hätä, inho ja vitutus.

Väärin käytetty haasteellisuushöpötys johtaa siihen, että
ongelmaa ei pohdita riittävästi, vaan sännätään ”kehittä-
mään”.

On innostuttu liikaa filosofien ja ihmistieteilijöiden usko-
muksesta, että ihminen on tavoitteisiin pyrkivä olento ja
uskoteltu naivisti, että elämä aina korjaantuu, kunhan vain
jaksaa suhtautua kaikkeen myönteisesti.

Haasteellisuudesta höpöttäminen voi loukata ihmistä, joka
on aidosti hädissään itselleen vaikeista ja vakavista asioista.
Voi syntyä tunne, ettei puhuja taaskaan ymmärtänyt, mistä
toisen elämässä oikeasti on kysymys.

Monet julkiset puheet työhyvinvoinnista voisi sellaisinaan
siirtää televisioviihteeksi parodiaformaattiin, ellei kyse olisi
ihmisen hengelle ja terveydelle olennaisesta asiasta.

Koulutustauolle klikkiytyvissä porukoissa ei todellakaan
välttämättä innostuta ”tervehdi aamuisin työtoveriasi” -har-
joituksista, eikä varsinkaan keppijumppatason työyhteisölii-
kunnasta, jos työpaikan yhteisöllisyyttä muina aikoina jatku-
vasti näivetetään.

Sähköalallakin aletaan jo kokea jatkuvaa yt-stressiä. Työn
epävarmuus, jatkuvat organisaatiomuutokset yhdistynei-
nä perinteisiin työsuojeluongelmiin koettelevat vilpittömin
mielin itseään kuuntelevan ihmisen hyvinvointia.

Hyvinvointi nimittäin edellyttää, että työnteon materiaali-
set ja fyysiset edellytykset pidetään ihmistyöhön kelvollisina.
Puutteet arkisissa työolosuhteissa vievät myös uskottavuutta
työelämän henkisen ulottuvuuden kohennusyrityksiltä.

Ammatikseen sähkön kanssa - usein myös vaarallisissa olo-
suhteissa - tekemisissä olevien kohdalla tämä tarkoittaa kai-
kinpuolista turvallisesta työympäristöstä huolehtimista. Kiire
ja väsymys eivät sovi tähän kokonaisuuteen.

Uuskielen jyrätessä meidän tulisi aina muistaa satu keisarin
uusista vaatteista. Muuten käy näin: höpöttämällä hyvinvoin-
nista saamme yhteiskunnan lakaisemaan todelliset ongelmat
maton alle ja yksilöt syyllistämään itseään hyvinvointiva-
jeesta. Silloinkin, kun perinteisen työsuojelun ammattilai-
nen jo huudahtaisi: ”Tuo ihminenhän on pian loppu,
häntä on nyt alettava SUOJELLA!”

Vaarallista
höpinää
työhyvinvoinnista

2 Myrskyn merkkejä

3 Syntyykö TES vai lakko?

4-6 Seminaari pohti sopimista

7 Sähköjohto

8-9 Verkko maakaapeleihin

10-11 Myrsky teettää töitä

12 Vielä voi tilata!

13 Lukijan ääni

14-15 Turvallisesti tehtaalla

16 Työttömyyskassa

18 Osastot toimivat

19 Kurssit

20 Voltti-päivät pian

Kannen kuvassa Jari Rautiainen
Kuva: Hannu Miettinen
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Koko kevään junnan-
neet ja kesäksi chillai-

lemaan jätetyt sähköasen-
nusalan TES-neuvottelut
saivat lomien jälkeen nope-
an käänteen. Yhden päivän
aikana saatiin aikaiseksi sekä
sopimus että lakkovaroitus.

Jääräpäinen STTA
sai lakkovaroituksen
Sähköliitto koetti neuvotel-
la alan kahdesta työnanta-
jajärjestöstä suuremman eli
STTAn kanssa jälleen 9. –
11.8. Yritys oli totinen, sillä
neuvottelijat jatkoivat työtä
kello kahteen asti yöllä. Säh-
köliiton oli kuitenkin aamul-
la 11.8. pakko todeta, että
lähellekään liiton asettamia
tavoitteita ei ollut päästy.
Niinpä neuvottelukunnalle
ei jäänyt muuta mahdolli-
suutta kuin antaa neuvot-
telurealismin unohtaneelle

STTAlle lakkovaroituksen
30.8. alkavasta viikon mit-
taisesta lakosta.

- Vaikka neuvottelut kes-
keytettiin, on Sähköliitto
milloin hyvänsä valmis jat-
kamaan sopimusneuvotte-
luja. Toivomme, että tämä
lakkovaroitus saa STTAn
palaamaan neuvottelupöy-
tään järkevämmin tavoit-
tein. Varsinkin, kun työnan-
tajaliitto TIKLIn kanssa saa-
tiin uusi sopimus aikaiseksi
varsin nopeasti, Sähköliiton
sektoripäällikkö Keijo Rim-
mistö totesi heti tilanteen
todettuaan.

Lakkovaroitus tuntuikin
tehoavan, sillä osapuolet
päättivät jatkaa neuvottelu-
ja maanantaina 16.8. kello
10.00.

TIKLI oli selvästi
yhteistyöhaluisempi
Alan työehtosopimuksien
tähänastinen sopijapuoli,
Tieto- ja tekniikka-alojen

työantajaliitto TIKLI ry, oli
samana päivänä huomatta-
vasti valmiimpi neuvotte-
lemaan Sähköliiton kanssa.
Niinpä osapuolilta ei men-
nyt montaakaan tuntia, kun
neuvottelukuntien nimet
olivat kahden ja puolen vuo-
den mittaisen työehtosopi-
muksen alla.

- Sopimus perustuu täysin
nykyiseen ”sinisen kirjan”
työehtosopimukseen. Ky-
seessä on aika pitkälti maltil-
linen palkankorotussopimus,
sillä muut muutokset ovat
varsin vähäisiä, Sähköliiton
neuvottelukunnan puheen-
johtaja Pentti Leskinen ker-
toi.

Talotekniikka-alan johto-
kunta hyväksyi sopimuksen
yksimielisesti puhelinko-
kouksessaan 12.8. ja esittää

Sähköliiton hallitukselle sen
hyväksymistä.

Syntynyt sopimus on yleis-
sitova eli sen määrittelemät
palkankorotukset koske-
vat kaikkia alan yrityksiä,
myös STTAn jäsenyrityksiä.
STTAhan kohdistuva lakko
on kuitenkin laillinen, koska
se kohdistuu yrityksiin, jotka
eivät ole sopimuksen neuvo-
telleen järjestön eli TIKLIn
jäseniä.!

Talotekniikan hullu päivä:

TIKLIn kanssa sopimus, STTAlle lakkovaroitus!TIKLIn kanssa sopimus, STTAlle lakkovaroitus!

Talotekniikka-alan johtokunnalla
ja liiton toimitsijoilla oli hetki aikaa
levähtää työantajaliitto TIKLIn toi-
miston parvekkeella, kun vastapuoli
monisti aikaansaadun työehtosopi-
muksen allekirjoitusversioita.

Lisää tietoa TIKLIn sopimuksen sisällöstä ja
STTAn kohdistuvista lakkotoimista löytyy sivulta 7.
Ainoat luotettavat ja ajankohtaiset tiedot neuvottelu-
tilanteesta löytyvät Sähköliiton omilta kotisivuilta
www.sahkoliitto.fi. Muilla nettisivuilla tai keskustelu-
palstoilla olevat kirjoitukset edustavat vain tekijöi-
densä omia näkemyksiä.

Työttömyys sähkö-
alalla on Sähköalojen

työttömyyskassan tilastojen
mukaan pysynyt Suomes-
sa viime kuukaudet lähes
paikoillaan. Työttömyys oli
kassanjohtaja Maarit Ten-
leniuksen mukaan heinä-
kuussa keskimäärin vähän
yli 10 prosenttia. Luku on
pysynyt lähes samana alku-
kesästä asti.

Korkeimmillaan Sähkölii-
ton jäsenten työttömyys oli
keväällä, jolloin tilastoitu

työttömyys oli noin 13 pro-
senttia.

Ikävistä luvuista huoli-
matta on sähköalan työlli-
syys siis kuitenkin parantu-
nut parin prosentin verran
kuluneen kesän aikana.

Odotettavissa ei
suuria muutoksia
Suomalaiset talouden am-
mattilaiset ovat kesän ai-
kana yksi toisensa jälkeen
kertoneet, että laman pohja
on ohi ja että Suomen talous

on kääntymässä nousuun.
Suuria muutoksia sähköalan
työllisyydessä ei kuitenkaan
ainakaan alkusyksystä ole
odotettavissa.

Uudisrakentamisen mää-
rä ei ole lähelläkään aiem-
paa tasoa eikä vastaa edes
tämänhetkisten markkinoi-
den kysyntää. Lehtitietojen
mukaan rakennuttajat ovat
keskittyneet lähinnä uusi-
en vuokra- ja asumisoikeus-
kohteiden rakentamiseen.
Niihin asennettava sähkö-

tekniikan määrä ei kuiten-
kaan vastaa toimisto- tai
julkiskohteiden vaativuut-
ta, jolloin työvoiman tarve
ja työn määrä eivät ole yhtä
korkeita.

Sähkömies saapuu raken-
nukselle yleensä myös vasta
rakentamisen loppuvaihees-
sa, jolloin mahdollinen työl-
lisyyden kasvu tulee näky-
mään vasta viiveellä aivan
vuoden loppupuolella.

Kassa on
toiminut hyvin
Vaikka työttömyysluvut on
siis liiton jäsenten kannalta
edelleen ikäviä, on Sähkö-
alojen työttömyyskassa kui-
tenkin selvinnyt kunnialla
suuresta työmäärästään.

Hakemusten käsittelyajat
ovat pysyneet asiakasystä-
vällisinä ja ovat tällä het-
kellä noin 2-3 viikkoa. Mer-
kittävä tekijä onnistunees-
sa kassapalvelussa on ollut
osaavilla työntekijöillä ja

lisähenkilökunnalla, jota on
palkattu kassaan töihin ku-
luneen vuoden aikana.

Ansioturvaa tai koulutus-
tukea on kesäkuun loppuun
mennessä saanut noin 4 200
Sähköliiton jäsentä ja heille
maksettujen etuuksien mää-
rä oli lähes 21 miljoonaa eu-
roa. !

Från och med au-
gustinumret kan Va-

samas ledare läsas på
svenska i slutet av tidnin-
gen. I det här numret står
den svenska ledaren på si-
dan 18. På samma sida finns

också ett sammandrag av
det viktigaste innehållet i
tidningen. Framöver strä-
var vi efter att utöka vår
svenskspråkiga service så
långt redaktionens resurser
räcker till. !

Vasamas
svenskspråkiga
sidor förnyas

Sähköalan työttömyys
polkee paikoillaan

Pa a v o H o l i

Kuten lukijat var-
maankin ovat huo-

manneet, on Vasaman ul-
koasuun tehty tästä elokuun
numerosta alkaen joitakin
muutoksia. Uudistuksen on
toteuttanut lehden taittoa
jatkossakin tekevä graafikko
Johanna Häkkilä.

Lehdessä käytetyt otsik-
kofontit eli kirjasintyylit on
vaihdettu hiukan ”särmik-
käämmiksi”. Samalla kannen
ja pääkirjoitussivun taittoa
on modernisoitu.

Ruotsinkielisten lukijoiden
palvelemiseksi pääkirjoitus
on siirretty lehden takaosaan
ja sen yhteyteen on lisätty
lyhennelmä lehden pääartik-
keleista.

Juttujen luettavuutta on
pyritty lisäämään teksti-in-
serttien ja tekstilaatikoiden
luovemmalla käytöllä. Myös
lehden värimaailmaa on rai-
kastettu. Jatkossa lehden lu-
ettavuutta pyritään paranta-
maan entisestään muun mu-
assa uudenlaisia asiapalstoja
ja kolumneja lisäämällä.

Vasama tulee kuitenkin
jatkossakin ainoana lehte-

nä Suomessa keskittymään
sähköalan ammattilaiseen
työhön ja arkeen. Lukijoi-
den kommentit otetaan mie-
lellään vastaan ja erityisesti
lehden keskustelupalstalle
toivotaan napakoita tekste-
jä liiton työelämässä olevilta
jäseniltä.!

Vasaman ulkoasuunmuutoksia

Pa a v o H o l i
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Sähköliiton luotta-
mushenkilöt, työsuo-

jeluvaltuutetut ja -asiamie-
het kokoontuivat yhteiseen
seminaariin Tampereelle
18.-19. kesäkuuta. Peräti 160
kenttäväen edustajaa saapui
Hotelli Rosendahliin kuule-
maa luentoja päivänpoltta-
vista aiheista ja vaihtamaan
niistä mielipiteitä. Erityisesti
paikallinen sopiminen nousi
käytäväkeskustelujen tee-
maksi.

Myös puheenjohtaja Mart-
ti Alakoski otti heti avaus-
puheenvuorossaan esille pai-
kallisen sopimisen merkityk-
sen työpaikan luottamushen-
kilöille:

- Juuri te olette tämän ky-
symyksen avainhenkilöitä.
Te joudutte ottamaan omilla
työpaikoillanne kantaa pai-
kalliseen sopimiseen!

Sopimista vai
sanelua?
Puheenjohtaja Alakoski toi-
voi seminaarin alustuksien
antavat pohjaa sille keskus-
telulle, jota luottamusmiehet
työpaikoillaan tulevat syksyn
aikana käymään.

Keskustelua syntyikin jo
heti seminaarin aikana. Are
Oy:n pääluottamusmies Jari
Suvinen Kuopiosta tote-
si luottamusmiehen olevan

monessa asiassa puun ja kuo-
ren välissä.

- Paikallisella sopimisella
työnantaja hakee vain ja ai-
noastaan palkan alentamista,
Suvinen väitti.

Alakoski totesikin, että
paikallinen sopiminen me-
nettää merkityksensä, jos
työnantajan asenne ei sopi-
mista vaan sanelua.

- Pääperiaate on, että en-
sin neuvotellaan yhdessä ja
sitten vasta ruvetaan sopi-
maan, Alakoski neuvoi.

Palkoista
neuvotellaan
jatkossa joka vuosi
Alakoski kertoi myös men-
neen kevään jälkeisestä neu-
vottelutilanteesta eri sopi-
musaloilla.

- Sopimusneuvottelut eivät
kaikilta osin ole vielä päätty-
neet. Talotekniikkapuolen
neuvottelut ovat junnanneet
pitkään paikallaan. Ne ovat
olleet hankalat, koska uusi

neuvottelukumppani STTA
ei hyväksy uuteen työehtoso-
pimukseen juuri mitään van-
hasta sopimuksesta, Alakoski
totesi.

Sektoripäällikkö Keijo
Rimmistö vakuutti semi-

naarissa, että talotekniikka-
alan tavoitteena on edelleen
yleissitova työehtosopimus.

- Näyttää siltä, että TIK-
LIn kanssa sitä ei ole helppo
saada aikaiseksi, koska työn-
antajat ovat eronneet siitä

niin laajasti. STTA:n kanssa
neuvotteluja on käyty hyväs-
sä ja haasteellisessa hengessä.
Kesätauon jälkeen neuvotte-
lut jatkuvat elokuussa.

Energia – ICT – Verkos-
toalan neuvottelut vietiin

160 luottamushenkilöä koolla Tampereella juhannuksen alla

Paikallinen sopiminenPaikallinen sopiminen puhpuh
Ma r g i t N u rm i k o l u | R i i t t a Ka l l i o

Matti Vanttaja, Jukka Lalli, Harri Väisänen ja Antti Tihinen arvelivat, että
talotekniikan pienissä yrityksissä paikallista sopimista ei synny juuri ol-
lenkaan, kun taas isoissa energia, tietoliikenne ja verkostoalan yrityksissä
sitä esiintyy jo paljon.

Martti Alakoski nimesi luottamus-
miehet paikallisen sopimisen avain-
henkilöiksi.

Kesäinen seminaari houkutteli osanottajat ulos kaikilla tauoilla.
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Alakosken mukaan onnistu-
neesti maaliin ja tulokseksi
saatiin yhteinen, alat yhdis-
tänyt TES.

Sektoripäällikkö Sauli
Väntti kertoi uuden työeh-
tosopimuksen sisällöstä ja
siihen tulleista muutoksia
yksityiskohtaisemmin sopi-
musalakohtaiseen kokoon-
tumiseen osallistuneille jäse-
nille.

- Uuden työehtosopimuk-
sen sopimuskausi alkoi maa-
liskuussa ja päättyy tammi-
kuun lopussa 2013. Uutta on
se, että TES-neuvotteluja
käydään nyt joka vuosi, sil-
lä jos palkantarkistuksista ei
päästä sopimukseen touko-
kuun 15. päivään mennessä,
on sopimus kunkin osapuo-
len toimesta irtisanottavis-
sa tulevina vuosina touko-
kuun loppuun mennessä

päättymään 31.8.2011 tai
31.8.2012, Väntti selvitti.

Vain yksi sopimus?
Väntti totesi, että Sähkölii-
ton laajempana tavoitteena
on yhdistää sopimustoimin-
taa niin, että sähköisellä
alalla olisi joskus tulevaisuu-
dessa käytössä vain yksi työ-
ehtosopimus.

- Se on vielä kaukana hää-
möttävä tavoite, mutta al-
kuun voidaan päästä pian-
kin. TIKLIn kanssa on ollut

keskustelua, että haettaisiin
keskitetympää mallia, Vänt-
ti kertoi.

Myös Väntti otti esille
paikallisen sopimisen, koska
se koskettaa eniten nimen-
omaan Energia – ICT – Ver-
kostoalaa. Hän kertoi, että
alaa koskevia koulutuksia
tullaa järjestämään syksyn
aikana eri paikkakunnilla.

Työttömyyskassa
kasvattaa
jäsenmaksuja

Liittosihteeri Timo Punkki
puolestaan kertoi katsauk-
sessaan työttömyyskassan
tilanteesta ja lateli luotta-
mushenkilöille kylmiä luku-
ja liiton taloudesta.

- Työttömyyskassan osuutta
jouduttiin jo viime edustajis-
ton päätöksellä korottamaan
0,1 prosentilla. Suuren työt-
tömyyden vuoksi on myös
varauduttava jäsenmaksun
nousuun ensi vuonna, Punk-
ki varoitti.

SAK.n asiantuntemusta
seminaariin toivat apulais-
johtaja Kaija Kallinen, joka
valotti ajankohtaisia eläke-
asioita sekä asiantuntijalää-
käri Kari Haring, joka puhui
erityisesti työterveyshuollon
merkityksestä työurien pi-
dentämisessä.

Sähköalan kuolemaan joh-
taneista tapaturmista ker-
tonut työympäristöasiamies
Veijo Korhonen muistutti,
että työturvallisuusmääräyk-
sistä ei pidä tinkiä.

- Asenteissa on edelleen
parantamisen varaa!!

v a i n y k s i y h t e i n e n t y ö e h t o s o p i m u s ? ”

hutti luottamushenkilöitähutti luottamushenkilöitä

Laman maksumiehetLaman maksumiehet
Palkansaajien tutki-
muslaitoksen johtaja

Jaakko Kiander ei pidä ny-
kyistä taantumaa läheskään
yhtä pahana kuin 90-luvun
lamaa.

- Työttömyys on jäänyt pal-
jon alhaisemmaksi kuin edel-
lisen lamana aikana. Huo-
mattavaa kuitenkin on, että

miesten työttömyys on nous-
sut huomattavasti enemmän
kuin naisten. Tämä johtuu
siitä, että naiset työsken-
televät enemmän julkisilla
ja palvelualoilla. Ne ovat
selvinneet paremmin kuin
miesvaltainen teollisuus,
Kiander selvitti luottamus-
henkilöseminaarissa.

- Tämän hetken työllisyys-
aste on alle 70 prosenttia,

mutta 75 prosentin työlli-
syysasteella selvittäisiin hy-
vin kasvavasta eläkeläisten
määrästä ja työurien piden-
täminen olisi mahdollista.

Kianderin mukaan teolli-
suuden investoinneissa on
tulossa käänne parempaan ja
teollisuustuotannon kasvu-
vauhti on jo lähtenyt käyn-
tiin.!

Ensimmäistä ker-
taa luottamushenki-

löseminaarissa puhuttiin
myös jäsenhankinnasta.
Järjestöpäällikkö Reijo Sal-
mi painotti, että jäsenhan-
kinta ei ole projekti, vaan
liiton toiminnan elinehto.

- Luottamushenkilöiden
rooli jäsenhankinnassa on
merkittävä. Olisikin hyvä,
jos luottamushenkilöt vaa-
tisivat uusista työnteki-
jöistä reaaliaikaista tietoa.
Suurin osa ei sitä saa, mutta
luottamushenkilöillä on oi-
keus tietojen saantiin, Sal-
mi korosti.

Hän painotti myös sitä,
että jäsenyyspäätös on hel-
pointa tehdä nuorena ja
silloin kun tullaan työelä-
mään, ei vuosien työuran
jälkeen.

- Nuorten perusasenne
on myönteinen: ay-liike
on tärkeä ja ilman sitä asiat
olisivat huonommin.

Salmi kehotti luottamus-
henkilöitä kuuntelemaan
ihmisiä ja ohjaamaan jäse-
nyyspäätökseen – saarnaa-
matta kuitenkaan ay-liik-
keen kaikkivoipaisuudesta.

Sosiaalinenmedia
avuksi?
Keinoja, jolla liiton jäsen-
määrää voitaisiin kasvattaa,
on kuitenkin vielä tarjolla.
Eräs niistä on entistä selke-
ämpi näkyminen erilaisissa
sosiaalisen median verkois-
sa.

Sitä mieltä oli myös kot-
kalainen Are Oy:n nuori
pääluottamusmies Kalle

Salli, joka liputti sosiaali-
sen median puolesta.

- Kollektiivisuudesta ol-
laan siirtymässä yksilölli-
syyteen yhä enemmän. Ne-
tissä tulee pyörittyä paljon
ja yhteisöllisyys tapahtuu
siellä. Ihmiset tarvitsevat ja
hakevat informaatiota ne-
tistä ja sitä pitää sieltä myös
saada. On huomattavasti
pienempi kynnys klikata
netissä painiketta ja hakea
esimerkiksi tietoa juuri lii-
ton asioista ja toiminnasta
kuin lähteä osaston koko-
ukseen, Salli huomautti.

Hän mietiskeli, onko
Sähköliitto valmis satsaa-
maan sosiaalisen mediaan
ja huomautti, että mikäli
siihen lähdetään, sen pitäi-
si olla yksi liiton virallisista
kanavista.

Salli toivoi myös tukea
luottamusmiehen vastuul-
liseen pestiin.

- Vanhempien luotta-
musmiesten tulisi hyvissä
ajoin ottaa rinnalleen nuo-
ri kaveri oppiin, ettei tämä
joutuisi aivan kylmiltään
omaksumaan luottamus-
miespestiä.!

Jäsenhankinta
liiton elinehto

- Työllisyys lähtee nousuun,
Jaakko Kiander vakuutti.

Veijo Korhonen kantoi huolta
taukotilojen paloturvallisuudesta.

Keijo Rimmistö uskoi ennen lomia,
että STTA:n kanssa päästään sopi-
mukseen.

Reijo Salmi

- Kun isännän ääni puhuu, on vai-
kea sopia paikallisesti. Varminta
on turvautua yleiseen tessiin, Veli-
PekkaAnttila ja VesaMustikkamaa
arvelivat.
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Mika Holsti,
luottamusmies,
Imatran Seudun Sähkö-
rakennus Oy, Imatra
"Meillä ollaan parasta ai-
kaa sopimassa varallaolosta.
Jotain on sovittu jo aiem-
minkin paikallisesti.
"Työturvallisuutta pitää
parantaa. Koulutus on saa-
tava ajan tasalle. Sähkölai-
tosasentajaksi erikoistutaan
työpaikalla vanhemman
asentajan opastuksella.
"Kaikki töihin tulleet ovat
jo olleet Sähköliiton jäseniä.

Jukka Lilja,
työsuojeluasiamies,
STX Europe Oy, Rauma
"Tällaisessa isossa firmassa
on mahdollista jotain sopia-
kin paikallisesti. Liukuma-
neuvotteluja tosin on käyty
jo kahdeksan vuotta, toistai-
seksi tuloksetta.
"Työturvallisuusmääräykset
ja -koulutus on hallinnassa,
mutta uusien työntekijöi-
den perehdyttämiseen pitäi-
si satsata lisää. Ulkomainen
työvoima on meillä suurin
riski. Metallimiesten ehdoil-
la pyörivällä telakalla sähkö-
asentajien on vaikea saada
mitään omia erityisvarustei-
ta läpi, vaikka esimerkiksi
meteliä voisi torjua tehok-
kaamminkin.
"Kaikki kuuluvat liittoon.

Petri Palvanen,
luottamusmies, Satakun-
nan Lennosto, Lempäälä
"Paikallinen sopiminen ei
meillä oikein onnistu. Kol-
mella lennostolla on samat
sopimukset. Ateriakorvauk-
sista sovittiin erikseen, mut-
ta senkin asian piti liiton
neuvotella.
"Työsuojeluasiat ovat hy-
vällä tolalla. Työturvalli-
suus-, tulityö- ja ensiapukou-
lutuskortit ovat ajan tasalla.
Työhönohjauksen avuksi
meillä on koottu kansio,
joka on luettava ja määrätyt
asiat kuitattava opituiksi.
"Jäsenhankinta ei ole ko-
vin vilkasta, kun meitä on
vain viisi sähköasentajaa.

Lasse Knuuttila,
työsuojeluvaltuutettu,
Tekmanni, Tampere
"Asiansa osaava luottamus-
mies, jolla on porukan tuki
takanaan, voi sopia jotain
pientä paikallisesti.
"Työsuojeluasiat ovat kun-
nossa. Työterveydenhoito
pelaa ja firmassa on sisäistet-
ty asian tärkeys. Työturvalli-
suuskorttikoulutuksia järjes-
tetään säännöllisin välein.
Isoilla työmailla korttien
olemassaolo myös tarkiste-
taan. Uusien työntekijöiden
perehdytys on kärkimiesten
vastuulla. Tulokkaiden ei
tarvitse työskennellä yksin
vaan aina kokeneempien
opastuksessa.
"Uusista työntekijöistä me-
nee aina tieto luottamusmie-
helle, joka hoitaa jäsenhan-
kintaa.

Jussi Anttonen,
pääluottamusmies,
VVS-Sähkö Oy, Imatra
"Paikallista sopimista pi-
täisi lisätä vain, jos sillä
saadaan jotain parannuk-
sia. Joistain matka-asioista
meillä on sovittu alueel-
lisesti. Työnantaja haluaa
neuvotella aina oman auton
käytöstä ja matkustamisesta
omalla ajalla. Rajatapauksis-
sa olemme joustaneet, jotta
töitä riittäisi kaikille isolla
alueella.
"Työturvallisuuskoulutuk-
set on meillä hoidettu hy-
vin. Kesätyöntekijöiden ja
työssäoppijoiden opastus
on nokkamiehen vastuul-
la. Nuoret saavat työmailla
osallistua sellaisiin töihin,
mihin he pystyvät.
"Meidän firmassa kaikki
kuuluvat liittoon. Osastoon
yritetään hankkia lisää jäse-
niä yhdistämällä siihen Pa-
rikkalan osasto, johon minä-
kin aiemmin kuuluin. !

Mitä mieltä paikallisesta sopimisesta?
R i i t t a Ka l l i o | M a r g i t N u rm i k o l u

GALLUP
"Sähköliiton luotta-
mushenkilöseminaa-
rissa tehdyssä kier-
tokyselyssä paljastui,
että paikalliseen sopi-
miseen suhtaudutaan
kentällä kriittisesti,
erityisesti talotekniik-
kapuolella. Työsuoje-
luasiat ovat pääasialli-
sesti hyvällä tolalla ja
jäsenhankinta pelaa,
kunhan vain työpaikoil-
le otetaan uusia työn-
tekijöitä.

Gallupin kolme kovaa
kysymystä olivat:
Mitä paikallinen sopi-
minenmerkitsee sinun
työpaikallasi ja millai-
sista asioista teillä on
sovittu paikallisesti?
Millä lailla työsuojelu-
asiat on hoidettu työ-
paikallasi?
Miten jäsenhankinta
sujuu työpaikallasi?

- Työehtoasioista
on sovittu paikallisesti

ennenkin, totesi Relacomin
pääluottamusmies Seppo
Saari Vantaalla alkukesällä
järjestetyssä paikallisen sopi-
misen koulutuspäivässä Van-
taalla.

Hän listaa asioita, joista on
sovittu paikallisesti jo ennen
nykyistä sopimisen mahdol-
lisuuksia laventavaa työeh-
tosopimusta.

- Urakat, tulos- ja tuotan-
topalkkiot, erilaiset lisät,
päivystys- ja soittorinkiso-
pimukset, matkustusmäärä-
ykset, lomautuskäytännöt ja
joustavat työajat ovat mo-
nesti olleet tietoliikenne-
alalla tessin päälle sovittavia
asioita.

Saaren mielestä paikalli-
nen sopiminen on mahdol-
lista silloin kun työntekijöi-
den ja työnantajien edustaji-
en välillä vallitsee luottamus
ja asioista puhutaan avoi-
mesti.

- Sopimisella pitää tavoi-
tella yhteistä etua, eikä se saa
olla sanelupolitiikkaa. Tär-
keintä on, että pidetään se,
mistä sovitaan ja toimitaan
myös sen mukaan.

Työnantajalla
suuret odotukset
Hallintojohtaja Tuomas
Aarto Empowerilta myön-
tää, että hänellä on suuret
odotukset paikallisen sopi-
misen suhteen. Aarto näkee
sen merkityksen yrityksille
jopa keskeisenä tulevaisuu-
den menestystekijänä ja kil-
pailuvalttina.

- Työnantajan kannalta
tärkein asia on, että paikalli-
sen sopimisen on perustutta-
va yrityksen liiketoiminnal-
lisiin tavoitteisiin.

Aarto harmittelee, että
valtakunnallisesti paikalli-
nen sopiminen ei ole eden-
nyt viime vuosina riittävällä
nopeudella.

- Toimintaa pitäisi tehos-
taa merkittävästi. Yrityksille
kyky reagoida nopeasti toi-
mintaympäristön muutoksiin

on erityisen tärkeää. Paikal-
linen sopiminen on väline
tässä asiassa. Perinteinen
tes-prosessi on osoittautunut
liian hitaaksi välineeksi.

Saaren ja Aarron lisäksi
seminaarissa puhuivat sekto-
ripäällikkö Sali Väntti Säh-
köliitosta, Energiateollisuu-
den johtaja Kari Laaksonen,
Tiklin toimitusjohtaja Harri
Hietala ja JHL:n aluepäällik-
kö Markku Rehmonen.

Paikallisen sopimisen se-
minaareja järjestetään syk-
syn aikana eri puolilla Suo-
mea. Järjestely hoitaa Adato
Energia Oy, joka ottaa myös
ilmoittautumiset vastaan. !

Päivän mittaiset seminaarit
järjestetään seuraavasti:

19.10. Oulu
21.10. Tampere
2.11. Kuopio
16.11. Helsinki

Tarkemmat ajat ja paikat
ilmoitetaan myöhemmin.

Onko paikallisessa
sopimisessa järkeä?
R i i t t a Ka l l i o

TuomasAarto sanoo odottavansa
suuria paikallisesta sopimisesta.
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esä on ollut ihanteellinen, vaik-
ka paikalliset rajut ukkosmyrskyt
ovat häirinneet lomalaisiakin.
Myrskyt ovat myös työllistäneet
erityisesti verkostopuolen asen-

tajia. Jäsenkuntamme on tehnyt töitä niin
paljon, että yritykset jotka haluavat pitää
kiinni työturvallisuudesta ja asentajien le-
poajoista, ovat joutuneet harkitsemaan lisä-
avun pyytämistä naapurimaista.

"""

Jos on ollut kiirettä verkostoasentajillamme,
on haastetta ilmennyt myös talotekniikan
sähköasennustoimialan tes-neuvotteluissa.

Neuvottelut STTAn kanssa keskeytettiin,
kun ne ryhtyivät polkemaan paikallaan eikä

niissä enää edetty. Neuvottelukuntamme
esittikin toiselle neuvotteluosapuolelle, että
keskeytämme neuvottelut ja käymme tut-
kailemassa tilannetta TIKLIssä, jos meidät
vain otetaan vastaan ilman ennakkoilmoi-
tusta.

TIKLIssä meidät otettiin neuvottelupöy-
tään, jossa sopimushalukkuus kävi nopeasti
ilmi. Yhdessä totesimme, että käymämme
neuvottelut ovat katkenneet teknisesti,
jolloin ala on myös vapautunut työrauhas-
ta. Välittömästi päätimmekin asettaa lak-
kouhan STTAn hallituksen jäsenten edus-
tamiin yrityksiin vauhdittaaksemme siinä
pöydässä käytäviä neuvotteluja.

Veimme neuvottelut samana päivänä
maaliin TIKLIssä. Saimme kohtuullisen
neuvottelutuloksen, jonka seuraavana aa-

muna alan sopimusalajohtokunta yksimieli-
sesti hyväksyi ja päätti esittää hallitukselle
vahvistettavaksi. Paljon voi siis tapahtua
yhden vuorokauden aikana.

"""

STTA ei tietenkään ilahtunut lakonuhkas-
ta. Saimme kuulla heidän ymmärtäneen
meidän katkaisseen neuvottelut. Siitähän ei
ollut kysymys; halusimme vain niiden ete-
nevän tehokkaammin. Olemmehan kärsi-
vällisesti neuvotelleet viime syksystä saakka.
Mielestämme tulostakin pitäisi jo näkyä 30
neuvottelupäivän jälkeen.

Tilanne ajautui arvovaltakysymykseksi,
jota se ei ollut meille. Päätimmekin kut-
sua STTAn neuvottelukunnan Tampereelle

16.8 jatkamaan keskeytyneitä neuvotteluja.
Jatkamme neuvotteluja samana päivänä,
kun Vasama-lehti menee painoon.

Neuvottelujen etenemistä en osaa ennus-
taa. Minun tahtotilani on kuitenkin saada
neuvottelutulos aikaan ilman ulkopuolisen
eli sovittelijan apua. Huonompikin tulos on
parempi, kun se on itse tehty. Se luo luot-
tamusta osapuolten välille selvitä vaikeam-
mistakin asioista.

"""

Hyvää loppukesää, Volttipäivillä tavataan!

Ps. Valtakunnansovittelija on kutsunut neu-
votteluosapuolet sovitteluun 18.8.

K
sähköjohto

Myrskyä
neuvottelupöydässäkin Ma r t t i A l a k o s k i

Pa a v o H o l i

Va u h d i t t a a k -
seen keskeytyneitä

talotekniikka-alan sähkö-
asennustoimialan TES-neu-
votteluja antoi Sähköliitto
11.8.2010 lakkovaroituksen
työnantajayhdistys STTAlle.

Jos lakko toteutuu alkaa
se 30.8. klo 07.00 ja päättyy
6.9. klo 06.00. Lakko koskee
niitä yrityksiä, joilla on edus-
tus STTAn hallituksessa.
Toteutuessaan lakon piirissä
olisi noin 1 900 työntekijää
eli vajaa puolet STTAn jä-
senyritysten asentajakunnas-
ta.

TES-neuvotteluja
jatketaan koko ajan
Vaikka Sähköliitto antoi lak-
kovaroituksen, on se koko
ajan ollut valmis neuvotte-
lemaan STTAn kanssa. Var-
sinkin kun alalle saatiin TI-
KLIn kanssa hyvä TES, joka
toistaiseksi on myös koko
alaa yleissitova.

Realismia kuitenkin on se,
että jäsenmäärältään huo-
mattavasti suuremman ST-
TAn - noin 4 300 asentajaa
- kanssa pitää saada aikaan
sopimus. Osapuolet päätti-
vätkin jatkaa keskeytyneitä
neuvotteluja maanantaina
10.8.

Sopimuksen osalta tär-
keimpiä vielä avoimia kohtia
ovat muun muassa sovelta-
misala, urakkahinnoittelu ja
-määräykset, työajan lyhen-
nysvapaat, kulukorvaukset,

luottamusmiehen valintaoi-
keus, ulkopuolisen työvoi-
man käyttö ja palkankoro-
tukset.

Mahdollinen lakko koskee
siis seuraavia STTAn jäsen-
yrityksiä: YIT Kiinteistötek-
niikka Oy, LSK Electrics Oy,
Pohjois-Suomen Sähkö Oy,
Amplit Oy, Are Oy, Lem-
minkäinen Talotekniikka
Oy, LST Group Oy, PEKO
konserni (Sähköpeko Oy,
Sähköpeko Etelä-Suomi Oy,
Tampereen Projektisähkö
Oy ja KS Kitek Oy), EMC
Group konserni (Sähköliike
Elvar Oy ja Sähköpalvelu
Lautiainen Oy), Sähköarina
Helsinki Oy, Sähkötapio Oy,
Sähkö- ja Konepalvelu Kos-
kinen Oy ja Sähkö-Aunola
Oy.

Lakon piiriin kuuluvat
mainittujen yritysten kaikki
uudisrakennus-, saneeraus- ja
huoltotyöt.

Lakon ulkopuolelle
jäävät työt
Normaalin tapaan on myös
STTAn jäsenyrityksiä koske-
van lakkouhan ulkopuolelle
jätetty seuraat työt:
• ilmastointiasentajien teke-
mät työt, joihin sovelletaan
talotekniikka-alan työehto-
sopimusta
• tasavallan presidentin
kanslia, valtioneuvoston
ja eduskunnan toiminnalle
välttämätön henkilökunta
• ulkovaltojen edustustot
• puolustus-, rajavartiosto-,
poliisi- ja vankeinhoitolaitos
• välttämättömät palo-, pe-

lastus- ja vartiointipalvelut
• hengen ja terveyden kan-
nalta välttämättömät terve-
ydenhoito-, sairaala- ja sosi-
aalitoimi sekä kotipalvelu-
toiminta
• lääkäri- ja sairaankuljetus
• välttämätön vesihuolto,
puhtaan veden tuotanto, ja-
kelua ja jäteveden puhdistus
• eläinten ruokinta ja siihen
kuuluvat välittömät hoito-
työt ja lain määräämät hätä-
teurastukset
• ammattijärjestöt ja niiden
oppilaitokset sekä niiden toi-
minnalle välttämätön henki-
lökunta
• kiinteistöjen ja teollisuus-
laitosten lämmitys, ilmas-
tointi ja välttämättömät
turvallisuuteen liittyvät teh-
tävät sekä kylmä- ja pakaste-
laitteiden huolto
• Suomen rajojen ulkopuo-
lella olevat työt sekä Suo-
messa työkomennuksella
olevat ulkomaiset työnteki-
jät.!

Pa a v o H o l i

Talotekniikka-alan
neuvottelukunta jou-

tui 11.8. tekemään nopeita
paikanvaihtoja neuvotelles-
saan sähköasennusalan työ-
ehtosopimuksesta kahden
työnantajajärjestön kanssa.

Kun neuvottelut alan suu-
remman toimijan eli STTAn
kanssa aamulla kello 02.00
olivat keskeytyneet, aloitet-
tiin lyhyen yöunen jälkeen
toiset neuvottelut asenta-
jamäärältään pienemmän
työnantajaliitto TIKLIn
kanssa. Ne johtivatkin no-
peasti sopimukseen, joka al-
lekirjoitettiin vielä samana
päivänä.

Jatkoa tutulle
”siniselle kirjalle”
Talotekniikka-alan johto-
kunta hyväksyi 12.8.2010 aa-
mulla Sähköliiton ja TIKLIn
välillä 11.8.2010 saavutetun
talotekniikka-alan sähkö-
asennustoimialaa koskevan
neuvottelutuloksen ja esitti
yksimielisesti Sähköliiton

hallitukselle tuloksen hyväk-
symistä.

Uusi sopimus perustuu
sähköasentajille tuttuun ”si-
niseen kirjaan” ja on voimas-
sa 11.8.2010 – 31.1.2013. Se
koskee TIKLin jäsenyrityk-
siä, joiden palveluksessa on
noin 1 300 sähköasentajaa.

Sopimus on kuitenkin
samalla kaikkia alan noin
10 000 työntekijää koskeva
yleissitova työehtosopimus,
jollei yleissitovuuden vah-
vistamislautakunta toisin
päätä. Siihen voi tosin hel-
posti mennä puoli vuotta tai
pitempäänkin, joten toistai-
seksi kyseisen sopimuksen
määräykset koskevat kaikkia
alan yrityksiä – myös STTAs-
sa olevia - ja työntekijöitä.

Lähinnä
palkkasopimus
Nopeasti syntynyt neuvot-
telutulos TIKLIn kanssa se-
littyy sillä, että sopimuksen
tekstiosuudet ovat lähes ko-
konaisuudessaan samat kuin
tähän asti voimassa olleessa
”sinisessä kirjassa”. Kysymyk-
sessä on siis pitkälti vain pal-
kankorotuksiin keskittynyt
sopimus.

Sopimukseen sisältyy
11.8.2010 lähinnä alkavan
palkanmaksukauden alusta
1,2 % palkankorotus ja li-
säksi 120 euron kertakorvaus
15.9.2010 mennessä. Muista
sopimuskauteen sisältyvistä,
1.9.2011 ja 1.9.2012 makset-
tavista palkankorotuksista
neuvotellaan kunkin vuo-
den toukokuun 15. päivään
mennessä. Jos palkantarkis-
tuksista ei päästä sopimuk-
seen, voidaan TES irtisanoa
päättymään kunkin vuoden
elokuun lopussa.

Tekstiosuuksien osalta so-
pimuksessa täsmennettiin
lähetettyjen työntekijöiden
asemaa ja parannettiin myös
luottamusmiesten erilliskor-
vausta.

Sopimuksesta ja sen al-
lekirjoituspöytäkirjasta on
tiedotettu alan luottamus-
miehille. Tarkemmat tiedot
sopimuksen sisällöstä jaetaan
jäsenille vasta jos Sähkölii-
ton hallitus kokouksessaan
27.8. hyväksyy kyseisen sopi-
muksen. Asiasta tiedotetaan
silloin liiton nettisivuilla.!

Sähköasentamisen neuvottelut takkuavat:

Sähköliitto antoi STTAlle
lakkovaroituksen

Sähköasennusalalle yleissitova TES

Sopimus TIKLIn kanssaSopimus TIKLIn kanssa
syntyi nopeastisyntyi nopeasti

Jos neuvotteluissa STTAn kanssa
päästää sopuun, saatetaan vierek-
käisten kohteiden sähköasennustöi-
tä jatkossa tehdä ainakin kahdella eri
TESillä, riippuen siitä on onko yritys
TIKLIn tai STTAn jäsen vai ei kum-
mankaan.
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Tuulisella merenran-
nalla maakaapelit ovat

myös säävarmempia, toteaa
sähköasentaja Hannu Siiro-
nen, joka heti juhannuksen
jälkeen oli työparinsa Tero
Jokisen kanssa purkamassa
vanhaa avojohtolinjaa "Sär-
killä". Saman tien jännite
kytkettiin maakaapeleihin,
joten alueen loma-asukkaat
eivät joutuneet olemaan il-
man sähköä kovinkaan pit-
kään.

Uusi ja erilainen
Komeissa maisemissa, au-
ringonpaisteessa ja sopivan
vireässä, itikat loitolla pitä-
vässä merituulessa oli hyvä
tehdä verkonrakennustöitä.
Siirosen ja Jokisen ammatti-
taitoinen yhteistyö pelasi, ja
työt etenivät ripeästi. Alu-
eelle muutamaksi tunniksi ti-
lattu sähkökatko riitti hyvin
töiden valmistumiseen.

- Nyt ei ole mikään moti-
vaatiokeli; töitä saa tehdä
ihan optimimiolosuhteissa,
myhäili työmaalle pistäy-

tynyt Werkonrakennuksen
osakas Pertti Riihiaho, joka
tarjouslaskennan lisäksi hoi-
taa nuoren yhtiön rekrytoin-
teja.

Riihiaho kertoi, että PWR
on vuonna 2006 perustettu
yritys, johon haetaan jatku-
vasti lisää verkonrakentajia.

- Olemme tuplanneet vuo-
sittain liikevaihtomme ja
henkilökuntamme. Tällä

hetkellä meitä on 42 vaki-
tuista ja välillisesti työllis-
tämme parikymmentä. Toi-
mitilat meillä on Oulussa ja
Haapavedellä, mutta alueel-
la liikkuvilla asentajilla työ-
hönottopaikkana on "koti-
konttori".

Kotikonttori
nopeuttaa töitä
- Meillä asentajilla on ko-

PohjolanWerkorakennus Oy
urakoi säävarmaa verkkoa Hiekkasärkille

KotikonttoriKotikonttori
jouduttaajouduttaa
asennustöitäasennustöitä

R i i t t a Ka l l i o

Kansallismaisemaa
häiritsevät sähköjohdot
Kalajoen Hiekkasärkillä jää-
vät pian historiaan. Pohjo-
lan Werkonrakennus Oy on
saanut Vattenfallilta tehtä-
väkseen siirtää sähköverk-
ko vähin erin avojohdoista
maakaapeleihin.

Oulun ympäristökunnissa vaikuttavan PohjolanWerkonrakennus Oy:n työautot
ovat myös asentajien "kotikonttoreita". Nopeilla netti- ja puhelinyhteyksillä
varustetut asentajat lähtevät työkohteisiinsa suoraan kotoaan. Vastuullista ja
vapaata työtä kahlitsee enimmäkseen vain paikannuslaitteisto ja ajopäiväkirja.
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33-vuotias Tero Jokinen on tyytyväi-
nen työssään, jota saa tehdä ajan-
mukaisilla työvälineillä. Maakaapelin
alustava peittäminen hoitui perintei-
seen tapaan lapiolla.

48-vuotias Hannu Siironen keikkui
tottuneesti pylvään nokassa kovassa
merituulessa, mutta myösmaakaa-
pelien yhdistäminen kävi rivakasti ja
rutiinilla.

Keskuskarintien maisemaa häiritsevät sähköpylväät korvataanmaakaapeleilla, jotka eivät myöskään ole alttiina vin-
hoille merituulille. Tauolla Tero Jokinen, Pertti Riihiaho ja Hannu Siironen pääsivät ihailemaan entisestään kaunistunutta
maisemaa Lokkilinnan terassilta.

” Tuulisella merenrannalla
maakaapelit ovat säävarmempia.”

"Työmaalle
saa lähteä
suoraan
kotoa"

tikonttorisopimus, mikä
tarkoittaa, että meillä on
matkapuhelin ja työautos-
sa nopealla nettiyhteydellä
varustettu tietokone. Kun
tilaus tulee, saamme lähteä
työmaalle suoraan kotoa.
Ei tarvitse erikseen lähteä
johonkin määrättyyn työ-
hönottopaikkaan päästäk-
seen töihin, alueensa vas-
taava sähköasentaja Hannu
Siironen kiteyttää.

Riihiaho arvioi, että heille
samoin kuin töiden tilaajal-
le on pelkästään etua, kun
asentajat pääsevät mahdol-
lisimman nopeasti haluttuun
kohteeseen.

- Meidän toimintatapam-
me on erilainen kuin kilpai-
lijoilla. Autokuluja tällainen
hieman lisää, mutta toisaalta
hommat sujuvat joustavam-

min ja vikatilanteessakin ri-
peämmin ilman aikaa vievää
byrokratiaa.

Siironen ja Jokinen ovat
tyytyväisiä kotikonttorijär-
jestelyyn, josta he myös saa-
vat sopimuksen mukaisen
korvauksen.

- Toimintatapa on meille
mielekäs. Vastuuta on enem-
män kuin vanhan mallin
mukaan toimivissa firmois-
sa. Työnjohtoporras on oi-
keastaan jäänyt meiltä pois.
Täällä saa itse päättää pitkäl-
le tekemisistään ja se myös
antaa jotain, Siironen poh-
tii.

Asentajalla
”oma tontti”
- Pyrimme siihen, että kai-
killa alueella toimivilla
asentajilla on "oma tontti"
hoidettavana. Tarjoamme
aiempaa enemmän vapautta
ja vastuuta työn tekemiseen,
selittää Pertti Riihiaho, jolla
itselläänkin on asentajako-
kemusta takanaan.

Riihiaho on tyytyväinen
yhtiönsä asentajarekrytoin-
teihin. Tällä hetkellä osaa-
van porukan keski-ikä on
34 vuotta, mikä on alhainen
verrattuna vanhoihin ver-
konrakennusyhtiöihin.

- Meille on siirtynyt asen-
tajia alueen muista verkko-
ja verkonrakennusyhtiöistä,
mutta olemme myös koulut-
taneet paljon nuoria töihin
oppisopimuksella. Valmiita
verkonrakentajia ei valmis-
tu ammattikouluista. Nyt-
kin meillä on puoli tusinaa
työkokelasta oppijaksonsa
loppusuoralla viimeisiä näyt-
tötutkintoja vailla, Riihiaho
selvittää.

Hän kertoo, että yhtiössä
arvostetaan myös yliasenta-
jatutkintoa asiaankuuluvas-
ti. Esimerkiksi Hannu Sii-
ronen on tutkintonsa myötä
saanut laajennettua työn-
kuvaansa ja hän toimii nyt
alueensa, Kalajoen, Raahen
ja Oulaisten tienoon vastaa-
vana asentajana. Siironen
on myös työhuonekuntansa
luottamusmies, jonka ajan-

kohtaisena haasteena on pai-
kallisen sopimuksen tekemi-
nen.

Paikallinen sopiminen
puntarissa
- Asennustyö on vuoden-
ajoista johtuen melko syk-
listä. Työnantaja haluaisi ta-
soittaa vuosittaista työaikaa
niin, että tekisimme kesällä
pitempää päivää ja talvella
vastaavasti lyhempää, Han-
nu Siironen kertoo.

Hän odottaa innolla liit-
tojen järjestämää paikallisen
sopimisen koulutusta. Sitä
ennen hän ei halua ottaa
kantaa työnantajan toivei-
siin. Sen sijaan hän muistut-
taa, että nuorten asentajien
työnkuvia ja vaativuuden
mukaista palkkausta on hyvä
tarkistaa säännöllisesti am-
mattitaidon kasvaessa.

- Meillä on matala organi-
saatio ja hyvä neuvotteluyh-
teys työnantajan kanssa. Us-
kon, että sopimusasiat hoi-
tuvat kumpaakin osapuolta

tyydyttävälle tolalle, Siiro-
nen ennakoi.3

KOSTEUSONGELMIA?
Aquasit on vedenpitävä ratkaisu!

OBO BETTERMANN Oy
Puh 0207 417 500
www.obo.fi

Tuotetiedot

• käyttö sisällä, ulkona ja maan sisällä
• läpinäkyvä ja pysyvästi joustava
• itsestään tiivistyvä
• IP68 (1,8 baaria/1000h)
• sisältö 0,25l (0,25dm³)

AQUASIT KVM SSTL-nro 52 341 00

Yksinkertainen asennus:
Putkilo pistooliin, pursotus, valmis.

Sähkömittaukset voidaan
tehdä geelin läpi.
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Nykyaikaisen, säh-
köenergian saantiin

perustuvan yhteiskunnan
haavoittuvuus paljastui ker-
ralla heinä-elokuun vaih-
teessa, kun Asta-myrsky ”si-
sarineen” puhalsi voimalla ja
laajalti puita ja voimalinjoja
nurin. Sähköalan ammatti-
laisten osaaminen ja merki-
tys myrskytuhojen korjauk-
sissa oli avainasemassa, kun
tilannetta palautettiin en-
nalleen.

Turvallisuuteen
erityishuomio
Voimatelin pääluottamus-
mies, kuopiolainen sähkö-
asentaja Jari Rautiainen
korjasi ryhmineen Asta-
myrskyssä rikkoutunutta
sähkölinjaa hiki kypärän alta
valuen Konneveden pahim-
malla myrskytuhoalueella.
Joensuulaiset sähköasentajat
Marko Siira ja Niko Marjo-
la kiristivät johtoja ylhäällä
traktorikaivuriin kiinnitetys-
sä nostokorissa, ja Rautiai-
nen kävi välillä pienellä te-

la-ajoneuvolla tarkastamassa
kauempana olevia pylväitä.

- Melko pehmoista maas-
toa, osa pylväistä uhkaa
kallistua ja maastokelpoisel-
lakin traktorikaivurilla on
välillä vaikeuksia liikkua,
Rautiainen aprikoi.

Maastossa toimivat sähkö-
linjojen korjausryhmät ovat
työskennelleet 12–14 tuntia
kerrallaan. Kovilla helteil-
lä työpäivää on jaksotettu
ruoka- ja muine taukoineen,
ja raskaassa työssä on lisäksi
muistettava riittävä neste-
tankkaus.

- Kyllä tällä tahdilla töitä
jaksaa tehdä. Tämä rytäkkä
on niin suuri ja korjaustyöt
kestävät joka tapauksessa
niin kauan, että turha kiire
ja ylipitkät työpäivät on syy-
tä unohtaa jo työturvallisuu-
denkin vuoksi, Rautiainen
tuumaili.

Rauhallisesti ja
ammattitaitoisesti
- Järkevä päivärytmi, kun-
non ruokailut ja normaa-
limittaiset yöunet pitävät
työporukat hyvässä virees-
sä pitkään. Ja onhan meille
vaihtomiehistöjäkin tulossa,
sillä kaikki irti saatavat mie-
het ovat nyt ”remmissä”, Jari
Rautiainen muistutti.

Myös Siira ja Marjola va-
kuuttivat, että oikealla ryt-
millä kunto kestää hyvin.

- Yövymme paikallisessa
hotellissa, ja ruokailut on
myös hyvin järjestetty. Huol-
to pelaa ja siltä osin on kaik-
ki kunnossa.

Ennen sähköasentajia lin-
jalla on käynyt monitoi-
mikone raivaamassa linjan
päälle ja sen viereen kaatu-
neet puut pois. Osa linjasta
ja pylväistä oli tälläkin koh-
teella pystyssä, osa maassa.

Myrskytuhojen korjaami-
nen vaatii entisten linjojen
purkamisen lisäksi paljon vä-
liaikaista ja ylimääräistä työ-

tä. Rautiaisen mukaan asen-
tajien pitää olla tarkkana ja
seurata työn edetessä, miten
osin rikkoutuneet rakenteet
käyttäytyvät, kun niitä ale-
taan siirrellä.

- Nostokori on tässä työs-
sä todella hyvä, turvallinen
ja melkeinpä ehdoton apu-
väline. Aika hankalaa olisi
kengillä kiivetä pehmoisessa
maassa heiluvaan pylvääseen
ja jännittää työn ohessa, että
mihin suuntaan siellä ylhääl-
lä oikein mennään, Rautiai-
nen huomautti.

Konnevedellä
laajat tuhot
Vajaan parin viikon aikana
myrskyt kaatoivat Suomessa
puita arviolta yli kahden mil-
joonan kuutiometrin verran.
Pahimmillaan yli 65 000 ta-
loutta oli sähköttä, ja koko
revohkasta aiheutui vakuu-
tusyhtiöille 20–30 miljoo-
nan euron korvaukset metsä-
tuhoineen.

Savon Voiman toimialu-

eella eniten vikoja Asta-
myrskyn jäljiltä oli Vesan-
nolla, Konnevedellä, Rau-
talammilla ja Pieksämäen
pohjoisosassa.

- Konnevesi oli Savon Voi-
man alueella yksi pahimmis-
ta tuhoalueista. Esimerkiksi
Kirkonkylän ja Istunmäen
kylän välillä sijaitsevasta
sähköasemasta olivat kaik-
ki kolme sähkölinjaa poikki
lähes aseman nurkalta läh-
tien. Onni ja ennakointi
olivat kuitenkin kohdallaan
sikäli, että asema itsessään ei
vahingoittunut viestimastoa
lukuun ottamatta, rakennut-
taja Tapani Kokkila Savon
Voimasta kertoi.

Pelkästään Asta-myrskyn
jälkeen oli yhteensä yli 10 000
Savon Voiman asiakasta il-
man sähköä. Muun muassa
koko Sumiaisten kylä oli pa-
hassa sähkömotissa. Savon
Voimalla oli uudelleenraken-
nettavaa verkkoa kymmeniä
kilometrejä, ja vikakohteita
oli kaikkiaan tuhansia.

Asta, Veera, Lahja, Sylvi…

Kesämyrskyt työllistivätKesämyrskyt työllistivät
sähköammattilaisetsähköammattilaiset
äärimmilleenäärimmilleen Te k s t i J a rm o S e p p ä l ä

Ku v a t H a n n u M i e t t i n e n

Myrskyt särkivät linjoja kymmenien
kilometrien matkalta, joten uusien
tarvikkeiden kulutus on ollut kova.
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Sähköjen katkeaminen on
tuonut vaikeuksia erityisesti
maatiloille, sillä vain har-
voilla tiloilla on ollut vara-
voimakoneita. Samaten mo-
net maalla yksin asuvat van-
hukset ovat olleet tukalassa
tilanteessa, koska matkapu-
helinverkon tukiasematkin
ovat mykistyneet varsin no-
peasti, pakastimet ovat su-
laneet, ruoka pilaantumassa
jääkaapissa eikä vettäkään
tule hanasta.

Tehokkuutta
suunnittelulla
Savon Voiman sähköverkon
hoitovastuu on Konnevedel-
lä Voimatelillä. Yhtiön pal-
veluksessa oli myrskytuhoja
raivaamassa kaikkiaan kym-
menen monitoimikonetta,
joista viisi toimi Konneve-
dellä.

Myrskyjen jälkeen Voi-
matelillä oli kenttätöissä yli
sata raivaajaa ja kunnosta-

jaa, joista 30–40 työskenteli
Konneveden alueella.

- Myrskytuhojen raivaa-
misen jälkeinen linjojen
kunnostustoimet pitää ensin
suunnitella huolella. Sen jäl-
keen toimitetaan materiaalit
kohteisiin ja sitten lähtevät
miehet liikkeelle. Jos valmis-
teluja ei tehdä tarkasti ja töi-
tä johdeta rationaalisesti, ai-
kaa menee hukkaan ja moni
asentajaporukka ajelee sinne
tänne saamatta paljoakaan
aikaan, tiimipäällikkö Pert-
ti Hartikainen Voimatelistä
huomautti.

Hartikaisen vakituinen
työpiste on Pohjois-Savossa
Nilsiässä, josta hänet oli hä-
lytetty Konnevedelle. Myös
asentajia oli paikallisten
avuksi siirretty muun muassa
Nilsiästä, Siilinjärveltä, Pie-

lavedeltä, Kuopiosta ja Joen-
suusta.

- Kun puut saadaan raiva-
tuksi pois linjojen päältä, ra-
kennetaan ensin keskijänni-
telinjat kuntoon, jolloin va-
kituisiin asuntoihin ruvetaan
saamaan virtaa, Hartikainen
suunnitteli tuhojen jälkeisen
työviikon ohjelmaa.

Pienjännitelinjat oli tar-
koitus korjata ”jotakuinkin
toimiviksi”, sen sijaan 20
kilovoltin linjat korjattiin
saman tien pysyvään kun-
toon.

Vaurioituneissa pienjän-
nitejohdoissa voi jännitteen
kytkeytyessä olla valokaaren,
sähköiskun ja ”nollajohdon”
vaurioitumisen vuoksi suuri
tulipalojen ja henkilövahin-
kojen vaara. Korjaajat pyr-
kivät toki estämään tällaiset

tilanteet mahdollisimman
hyvin.

Hartikainen korosti, että
tilanteen mukaan korjattu-
jen linjojen laatutaso ei kai-
kin osin vastaa uutta, vaikka
mahdollisimman hyvään tu-
lokseen pyritäänkin. Myö-
hemmin on vielä tehtävä
useisiin kohteisiin korjaus-
kierros. Turvallisuudesta ei
kuitenkaan tingitä missään
oloissa.

Kun paksu johto särkyy,
useimmiten kaikki muukin
linjalla särkyy ja menee uu-
siksi. Voimatelistäkin on lä-
hetetty maahantuojille aika
pitkiä tarviketilauslistoja,
ja joistain tarvikkeista, ku-
ten johtimien kiilajatkoksis-
ta, on alkanut olla pulaakin.

Evakkoretki
kaupunkiin
Martti Varis ja hänen vel-
jentyttärensä Annikki Kor-
honen olivat varsin vaisulla

mielellä Martin synnyin- ja
asuinkodin Haapamäen ta-
lon pirtissä, reilun viiden ki-
lometrin päässä Konneveden
kirkonkylältä. Asta-myrsky
oli pyyhkäissyt tilan yli ja oli
enemmän tai vähemmän ko-
konaan tuhonnut perikun-
nan omistaman 34 hehtaarin
metsäpalstan puut.

- Lähes kaikki tukkipuut
ovat nurin ja pirstaleina ja
puuston arvo on nyt mitä on.
Tuttu maisema on nyt myrs-
kyn jälkeen monin paikoin
hyvin erinäköinen, Korho-
nen murehti.

Järven tuntumassa oleval-
la seudulla ei yleensä ole ol-
lut kovia myrskyjä eikä isoja
sähkökatkoja. Martti kui-
tenkin muistaa kuulleensa
kertomuksen, että vuonna
1919 oli niin kova myrsky tai
trombi, että Haapamäessäkin
katot lentelivät ja kuhilailla
olleet ruislyhteet löytyivät
myöhemmin yli kilometrin

päästä Näremäestä.
- Nyt myrsky kesti noin

tunnin, eikä sadetta tul-
lut juuri lainkaan. Onneksi
täällä ei kukaan jäänyt kaa-
tuvien puiden alle. Vaikeaa
on meikäläisenkään ilman
sähköä olla. Jääkaappi ei tie-
tenkään toimi, vettä ei tule
ja puhelin on mykkä, Varis
pohdiskeli.

Annikki Korhosen vaki-
tuinen asunto on Jyväsky-
lässä, ja hän lupasi viedä
Martti Variksen kaupunkiin
evakkoon siksi aikaa, kunnes
sähkönjakelu saadaan nor-
maaliksi. Metsäyhtiöt ovat
luvanneet hoitaa kaatuneen
puuston raivauksen. Sen jäl-
keen paikalle voisi halutessa
istuttaa uuden puuston, sil-
lä luonto jatkaa kasvuaan,
myrskystä huolimatta.!

Marko Siira ja NikoMarjola työsken-
telivät tehokkaasti, mutta turvalli-
suudesta tinkimättä.

Sähkölinjojen
korjausryhmät
ovat
työskennelleet
12–14 tuntia
kerrallaan.

Yksin asuvaMartti Varis jäi sähköittä Konnevedellä.
VeljentytärAnnikki Korhonen tarjosi evakkopaikan kaupungista.
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Sähköliiton eläke-
läisjäsenten saama Va-

sama ja sopimusalajäsenten
saama liiton taskukalenteri
ovat muuttuneet tilausperus-
teisiksi. Myös aktiivijäsenten
saamat lehdet Palkkatyö-
läinen, Löntagaren ja Arvo
pitää nyt erikseen tilata. Va-
sama kuitenkin lähetetään
jatkossakin automaattisesti
kaikille sopimusalajäsenille.

Takaraja vuoden 2011 ti-
lauksille on eläkeläisten Va-
saman osalta 31.8. ja kalen-
terin sekä muiden lehtien
osalta 30.9. Jos tilaus tapah-
tuu myöhässä, siirtyy se au-
tomaattisesti alkamaan vasta
vuonna 2012.

Tilaukset vain netistä
Kalenterin ja lehtien tilauk-
set voi tehdä ainoastaan ne-
tissä. Liiton keskustoimistos-
sa tai aluetoimistoissa ei ote-
ta mitään tilauksia vastaan
puhelimitse tai kirjallisesti.

Jäsenen tulee kirjautua lii-
ton internet-sivuilla, www.
sahkoliitto.fi, olevaan verk-
kopalvelun jäsenrekisteriosi-
oon Sähköliiton verkkopal-
velut > Jäsenrekisteri. Tila-
ukset löytyvät jäsenrekiste-
ristä kohdasta Omat tiedot >
Tilaukset. Varsinainen tilaus
tehdään siellä olevan ohjeen
mukaan.

Sähköisen tilauskanavan
oletusarvona on, että jäsen

ei halua kyseisiä tuotteita.
Kaikki tilatut tuotteet säily-
vät yhä maksuttomina. Liitto
budjettiin syntyy kuitenkin
säästöä, kun niitä ei tarvitse
lähettää niille, jotka eivät
niitä halua.

Apua löytyy
osastoista
Liitto toivoo, että osastot ja
luottamusmiehet ohjeistavat
jäseniään tutustumaan asi-
aan Vasaman ja liiton inter-
net-sivujen kautta. Ketään
ei kuitenkaan tarvitse hou-
kutella tilaamaan mitään,
sillä jokainen jäsen päättää
henkilökohtaisesti, mitä hän
haluaa tilata.

Jos jäsenellä ei ole omaa
nettiyhteyttä, hän voi käyt-
tää minkä hyvänsä yleisen
laitoksen, kuten kirjaston
tietokonetta tai kysyä mah-
dollisuutta käyttää oman
ammattiosaston tietokonet-
ta. Jos tietokoneen käyttö ei
suju, voi apua pyytää suku-
laiselta, ystävältä tai osaston
jäseneltä, joka voi erityisesti
eläkeläisjäsenen osalta hoi-
taa tämän läsnä ollessa ja
tunnuksilla asian.!

Eläkeläisten Vasama ja jäsenten kalenteri:

TilaustenTilausten takarajatakaraja lähestyy
Pa a v o H o l i

" Kirjaudu liiton internet-sivuilla, www.sahkoliitto.fi,
olevaan verkkopalvelun jäsenrekisteriosioon Sähköliiton verkko-
palvelut > Jäsenrekisteri. Kirjautumisohjeet löytyvät nettisivulta.
" Varsinainen tilaus tehdään jäsenrekisterin kohdassa Omat tiedot >
Tilaukset olevan ohjeen mukaan.
" Sähköisen tilauskanavan oletusarvona on, että eläkeläisjäsen ei
halua Vasamaa vuonna 2011. Omien tietojen Tilaukset -kohdassa on
siis painettava Tilaa -nappia. Muussa tapauksessa Vasamaa ei enää
lähetetä.
" Vuoden 2011 Vasaman tilaus on tehtävä 31.8.2010 mennessä.
Määräpäivän jälkeen tehty tilaus tulee voimaan vasta vuoden 2012
alusta.
" Eläkeläisten Vasaman voi tilata vain esitellyllä tavalla netissä.
Muulla tavalla tehtyjä tilaustoiveita ei oteta vastaan.

Kuvassa on esimerkki sähköisen
tilauskanavan näkymästä eläke-
läisjäsenen osalta. Näkymä löytyy
Jäsenrekisterin osiosta Omat tiedot
> Tilaukset.

Kalenteri tilataan
aina seuraavalle vuo-

delle. Sen tilaukseen ovat
oikeutettuja ne sopimusala-
jäsenet, jotka ovat liiton työ-
markkinoiden käytettävissä
olevia jäseniä.
" 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 päättää

itse perua tilauksen.
" Löntagaren -lehden tila-
ukseen ovat oikeutettuja äi-
dinkielekseen ruotsin ilmoit-
taneet sopimusalajäsenet,
joiden sopimusalanumerot

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.
" Kaikkien yllämainittu-
jen tilausten takaraja on
30.9.2010.!

Liiton myöntämällä
veteraanilomalla 11.7

– 16.7. meitä poikia oli Fors-
sassa seitsemän ja vaimoja
kuusi. Sunnuntai-ilta meni
ensin kysellessä, oletteko
Sähköliiton porukkaa ja
mistä päin, sekä muutenkin
sitten turistessa.

Maanantai alkoi verkkai-
sesti jokaisen omavalintai-
sella ohjelmalla. Iltapäiväl-
lä meitä tuli tervehtimään
Sähköliitosta Jari Ollila,
joka kertoili kuulumiset lii-
tosta sekä vastaili lomalais-
ten esittämiin kysymyksiin.

Kahvittelun lomassa mie-
tittiin jotakin yhteistä oh-
jelmaa illaksi ja päädyimme

kiertämään frisbee-radan.
Aikaa kuluikin sitten kolmi-
sen tuntia ja voittajaksi sel-
viytyi Eero. Tyylejä oli yhtä
monta kuin heittäjiäkin – ja
sitten jälkipelit terassilla.

Tiistaina osa porukasta
kävi Liesjärven kansallis-
puistossa ja siihen kuulu-
valla perinnetilalla sekä
Hämeen luontokeskukses-
sa. Päivällisen jälkeen koko
porukka mitteli sitten taito-
jaan mölkky-ottelussa, jossa
Leena keräili ykkösiä ja Eero
kokeili uusia omintakeisia
heittotyylejään.

Keskiviikkona osa kävi tu-
tustumassa Tammelaan sekä
siellä olevaan vanhaan kivi-

kirkkoon ja Saaren kansan-
puistoon. Ennen ruokailua
ottelimme sitten petanque-
kisan. Ruokailun jälkeen
etsimme sitten porukan pa-
rasta pelimiestä. Lajeina jo
tutut frisbee, mölkky ja pe-
tanque. Voittajaksi selviytyi
Heimo, ja kilpailussa doping
oli sallittua.

Torstaina osa tutustui Ris-
to Ojalan sähköalan kotimu-
seoon, mutta illan petanque
mittelöt keskeytyivät sateen
vuoksi. Muuten säät – yli 30
astetta lämmintä - suosivat
meitä koko loman ajan.

Kiitokset Sähköliitolle ja
kaikille mukana olleille mu-
kavasta seurasta.!

Eläkeläisjäsen,
näin tilaat Vasaman
vuodeksi 2011:

Sopimusalajäsenten
tilattavat tuotteet

Veteraanilomalaiset Forssassa A im o R u u s u n e n

Pojat kuvassa vasemmalta: Norola, Pohjola, Ruusunen, Ojala, Heikkilä, Ohtamaa ja Mattila.
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!Silmiini pisti Vasamassa
ollut Veijo Korhosen artik-
keli koskien työturvallisuut-
ta. Työturvallisuuden eteen
tulee ponnistella todella
päämäärätietoisesti. Satsauk-
set ovat tärkeitä, jotta ihmi-
set välttyisivät tapaturmien
aiheuttamilta valitettavan
usein raskailta seurauksilta.

Varmasti painavaa asiaa
mutta siinä kohtaa, kun tu-
lee puhetta vakuutuslääkä-
rien toimista ja aletaan pu-
hua pysyvistä haitoista asiat
muuttuvat dramaattisesti.
SAK:lla olisi erinomainen
foorumi kertoa duunareille
mikä todellinen tilanne on.

Farssimainen
järjestelmä
Koko tuomioistuinjärjestel-
mä valituslautakuntineen ja
päättyen vakuutusoikeuteen
on lähes täydellistä farssia.

Vakuutuslääkäreitähän ei
kouluta mikään tiedekunta.
Vakuutusyhtiö ja Lääkäriliit-
to myöntävät pätevyyden.
Koko järjestelmä on yhtä
suljettu kuin suomalainen
vaalirahoitus. Lisäksi Vakuu-
tusoikeuden murhaavat lu-
vut 95-5 vakuutusyhtiöiden
hyväksi kertonevat omaa
kieltään järjestelmän objek-
tiivisuudesta.

Vakuutuslääkärit toimivat
myös yhdistysmuotoisesti
vailla kollegiaalisuusvelvoit-
teita eikä heidän tarvitse
noudattaa lääkärinvalaa. Se
on myös yhdistysmuotoisena
eduskunnan oikeusasiamie-
hen toimivallan ulkopuo-
lella. Näin ollen työtapatur-
maisesti loukkaantuneella
ei ole mahdollisuutta sivii-
likanteeseen käräjäoikeu-
dessa, jos työnantajaa ei voi
syyttää esimerkiksi tuotta-

muksellisuudesta.
Tätä kaikkea ”työväenpuo-

lue” SDP tukee harmaana
eminenssinä täyslaidallisella.
Esimerkiksi Sinikka Mön-
käre, Paavo Lipponen ja
muutamat muut ovat olleet
ministeriasemassaan erittäin
sujuvasti hallituksen, va-
kuutusyhtiöiden ja sosiaali-
ministeriön talutusnuorassa.
Tasavallan presidentti sitten
siunaa lait mukisematta.

Muun muassa Varman hal-
lituksesta toimii Lauri Iha-
lainen ja eri eläkeyhtiöissä
monia muita korkean ta-
son toimijoita, eikä Sinikka
Mönkäreen RAY-pestikään
varmaan ole huonoimmas-
ta päästä, vaikka kaavailtua
työeläkelaitoksen johtajan
postia hän ei saanutkaan.

Hometta ja
ruususen unta
Toinen suomalainen häpeä-
pilkku ovat homeesta sairas-
tuneet.

Akatemiaprofessori Mir-
ja Salkinoja-Salonen on
tutkinut homeongelmia jo
pitkään ja kertoo, että vuo-
sina 1995-2004 tutkituista
2 278 tapauksesta vain 373
(16,4%) on saanut ammat-
titautidiagnoosin. Kun tie-
detään, että kyseisiin tut-
kimuksiin pääsy on erittäin
korkean kynnyksen takana,
voidaan lukuja pitää ker-
rannaisvaikutuksineen sai-
rastuneen yksilön kannalta
murheellisina. Sitten hyl-
kytuomion saanut ohjataan
työterveyshuollon toimesta
masennuslääkitykselle ja lä-
hete psykiatrian polille.

Sitten kun ne viisisataa
päivää ansiosidonnaista on

kulunut ja tosi lysti alkaa
Kelan päivärahoilla, kääntää
ay-liike kokonaan selkänsä,
uinuen ruususen unta. Sitä
ennen saman tempun on jo
tehnyt työnantaja ja työvoi-
matoimisto. Potilas jää yksin
vastassaan suuri vakuutus-
korporaatio lakimiehineen.

Jos joku voisi tässä maas-
sa lopettaa tämän sairaiden
ihmisten heitteillejätön niin
se taho olisi ay-liike. Silloin
kun painavat lääketieteel-
liset syyt ja useiden erikois-
lääkäreiden lausunnot ovat
kiistattomia, niin tapatur-
maeläkkeet maksuun ja sillä
siisti. Keinoja löytyisi var-
masti. Mutta se sidonnai-
suuksien painolasti painaa
armottomasti.

Mutta nämä pehmeäl-
lä istuvat toimitsijat ovat
voimattomia ja haluttomia
toimimaan Eteran, Varman

ja Ifin paksujen miljardien
päällä istuvan poliittisen
järjestelmän valtaa vastaan,
joka myös lämmittää omaa-
kin hanuria ihan kivasti.
Mutta vaalirahasotkujen ja
muitten syvällisten poliittis-
ten sisäkytkentöjen takia ei
kannata riskeerata omaa mu-
kavaa asemaa.

Kun laki, joka mahdollis-
taa irtisanomisen alentuneen
työkyvyn johdosta jo vuoden
jälkeen, astui voimaan vuon-
na 2006, en kuullut edunval-
vontaleiristä pihaustakaan.
Suuri ihmisoikeusaktivisti
Tarja Halonen siunasi lain
todella sujuvasti.

Toivotan voimia kaikille va-
kuutusongelmien kanssa pai-
niville ihmisille.

Timo Jokela
Kotka

Kallion kundi Eero ”Muru”
Salonen kolas 9.5.2010 ja
63 vuotta puntarissa, no
niinhän me kaikki joskus,
mut ei tossa iässä.

Muru oli duunissa pitkään
Rompalla (18 vuotta), mut
ei pikku lafkatkaan outoja
ollu. Torkkiksella ja Cast-
reninkadulla budjannut
stadinkundi ”joutu” kauas
landelle 1972 tai 73 ku siel-
lä Olarissa oli niin halvat
kämpät et ungella sähkäril-

lä oli kapitaalii tsöpaa 3 h ja
tsöge (muija kuulu messiin).
Junnuna nekkailua tree-
nannut Muru sai vähä lisää
itseluottamusta salilta ku
sairas huumorintaju pääsi
valloilleen, vaikka ykkösla-
ji oliki fillarointi, (Öbiksen
PP-AU vm.-66) ja ne lenkit
jatku aina melkein loppuun
asti. Kunnes, sairautta pääsi
tulemaan ja taisit olla aika
klesa jo.

Oltashan me tultu moik-
kaamaan mestoille mut ku
ei saatu infoo, enneku Ta-
lasmon Tumba osastosta
ringas ja et Murulle on mol-
likka laskenu. Joten flaga
ylös 049 ja gamlat starbut!

Näkemiin Muru!

Jarmo ”Salkku” Salonen

Lukijan ääni
Suomalaista objektiivisuutta

Eero ”Muru” Salonen
(1946-2010)

Voittaja: Jukka Heinonen Tohmajärveltä!
Palkinto on lähetetty voittajalle.

Kesäristikon ratkaisu

Sähköasentaja Into Laine
poistui keskuudestamme
24.heinäkuuta äkillisen sai-
rauden viemänä. Into oli
syntynyt 21.12.1929 Hat-
tulassa. Hän oli kuollessaan
80 vuoden ikäinen.

Into oli pitkän linjan am-
mattilainen toimien säh-
köasentajana M.Koistisen
sähköliikkeessä aina sen
lopettamiseen asti. Sen jäl-
keen hän siirtyi Puistolan
sähköliikkeeseen, jossa toi-

mi aina eläkkeelle siirtymi-
seensä saakka.

Hän kuului Sähköliiton
Helsingin osastoon 049
vuodesta 1959 asti.

Intoa jäivät kaipaamaan
puoliso Sirkka Liisa sekä
pojat perheineen

Jorma Laine

Into Laine on poissa

Kerro mielipiteesi Lukijan ääni -palstalla
vasamalehti@sahkoliitto.fi



14 vasama 7 / 2 0 1 0

Sormet ovat puute-
ollisuuden työnteki-

jöillä edelleen suurimmassa
tapaturmavaarassa – huoli-
matta suojausten kehittymi-
sestä.

Työtapaturmat puuteolli-
suudessa vähenivät selväs-
ti 2000-luvun alussa mutta
myönteinen kehitys pysäh-
tyi vuonna 2005. Sen jäl-
keen tapaturmien määrä on
polkenut paikallaan ja jopa
lisääntynyt.

Vuonna 1999 puuteolli-
suudessa sattui 4 877 työ-
tapaturmaa. Vuoteen 2005
mennessä niiden määrä las-
ki 4 088 tapaturmaan. Alan
noususuhdanteen aikaan
vuonna 2007 oli palattu lä-

helle kymmenen vuoden
takaista tasoa 4 752 tapatur-
maan.

Tapaturmatilastossa vii-
meisenä näkyvänä vuonna
2008 tapaturmia oli vain
4 118 mutta tilaston para-
nemista selittää laman puu-
teollisuudessa aiheuttama
työn vähentyminen, samalla
tavoin kuin kiivas työnte-
ko osittain selittää vuoden
2007 tapaturma-alttiutta.

Tapaturmavakuutuslaitos-
ten liiton julkaisema seuraa-
va, vuoden 2009 tapaturma-
tilasto, ilmestyy kesäkuussa.

Sormet tapaturma-
altteimmat
Kehonosittain tarkasteltuna

puutyöntekijän ruumiinosis-
ta eniten vaarassa ovat sor-
met, eikä sormivammojen
määrä ole viiden vuoden ai-
kana vähentynyt.

Vuonna 2003 sormivam-
ma sattui 1 237 puutyönte-
kijälle, 1 475 työntekijälle
vuonna 2007 ja 1 248 työn-
tekijälle vuonna 2008.

Silmävammojen määrä
on viiden vuoden aikana li-
sääntynyt. Vuonna 2003 sil-
mävammoja oli 316, vuon-
na 2007 niitä oli 476 ja 407
vuonna 2008.

Sormien lisäksi tapatur-
malle alttiita ovat muut kä-
den osat. Vuonna 2008 tapa-
turma sattui käteen 371 ker-
taa, käsivarteen 135 kertaa,

olkapäähän 140 kertaa ja li-
säksi ranteeseen 100 kertaa.

Tapaturma-alttiita ovat
myös jalat. Jalka- tai polvi-
vamma sattui puuteollisuu-
den työntekijälle 355, nilk-
kavamma 264, jalkaterä-
vamma 115 ja varvasvamma
60 kertaa.

Selkäranka ja sen nikamat
vammautuivat tapaturmas-
sa 232 kertaa ja muut selän
osat 97 kertaa.

Lisääntyneestä kypärän
käytöstä huolimatta pää
ei ole vammoilta turvassa.
Aivot, selkäydinhermot ja
verisuonisto vaurioituivat
tapaturmaisesti 121 kertaa.
Kasvovammoja syntyi 87
vuonna 2008.

Konepuusepän työ
vaarallisempaa
kuin sahaus
Vielä vuosituhannen vaih-
teessa, vuonna 1999, sa-
hatyö oli puuteollisuuden
ammateista vaarallisin ai-
heuttaen 1133 tapaturmaa.
Sen jälkeen tapaturmien
määrä sahoilla on vähenty-
nyt: vuonna 2007 sattui 956
tapaturmaa ja vuonna 2008
761 tapaturmaa.

Eniten tapaturmia aihe-
uttavien töiden kärkeen on
noussut konepuusepäntyö,
jossa sattui 1 070 tapaturmaa
vuonna 2007 ja 888 tapatur-
maa vuonna 2008.

Eniten tapaturmien mää-
rä väheni levyteollisuudes-

sa 2000-luvun alkuvuosina
mutta pysähtyi vuosikym-
menen puolivälissä. Levyn
valmistajat joutuivat vuon-
na 1999 tapaturman uhrik-
si 613 kertaa, vuonna 2007
enää 396 kertaa ja 369 ker-
taa vuonna 2008.

Huonekalupuusepän työs-
sä tapaturmien määrä on
vuosituhannen vaihteesta
lisääntynyt. Vuonna 1999
heille sattui 253 tapaturmaa,
vuonna 2008 jo 401 tapatur-
maa.!

Terä on yhä Vaarallisin

- Usein onnettomuu-
det sattuvat työpaikal-

la monen asian summana,
sellaisena jos-jos-tilanteiden
satunnaisena yhteentörmä-
yksenä, pohtii Pelloksen va-
neritehtaan työsuojeluasia-
mies Jukka Hynninen.

Kymmenen vuotta Ristii-
nan Pelloksella sähköasenta-
jana työskennellyt mikkeli-

läinen Hynninen on itsekin
ollut osallisena "vähältä-
piti"-tilanteessa, josta selvit-
tiin onneksi säikähdyksellä.
Hän kertoo, että tyypillisiä
tapaturmia vaneritehtaalla
ovat liukastumiset ja puristu-
miset.

- Vakavat tapaturmat ovat
onneksi vähentyneet, mut-
ta takavuosina on sattunut

muutama sellainenkin. Nii-
den myötä suojalaitteita ja
määräyksiä on kehitetty.
Myös vähältä piti -tilanteet
halutaan tietoon ja niiden
avulla vaaroja pyritään en-
nakoimaan.

Yksin työskentely
on riski
- Meidän 28 sähköasentajan

riskinä on yksin työskente-
ly, varsinkin yöllä. Ainakin
isommissa hommissa pyrim-
me aina saamaan tehtaalta
jonkun kaveriksi tai ainakin
tietoiseksi siitä, missä lii-
kumme. Tulipalot ovat toi-
nen riskitekijä. Nyt olemme
onneksi saamassa bluetooth-
kuulokkeet, että kuulemme
esimerkiksi mahdolliset pa-

lohälytykset ison tehtaan
alueella liikkuessamme,
Hynninen sanoo.

UPM:n Pelloksen vaneri-
tehdas on Euroopan suurin
lajissaan. Takavuosien supis-
tukset ja lomautukset ovat
takanapäin ja töitä riittää
tehtaan noin 750 työnteki-
jälle, joista osa tekee vuoro-
töitä.

- Luottavaisin mielin täällä
tehdään töitä. Johto on anta-
nut ymmärtää, että tehdasta
kehitetään ja työsuojeluun-
kin satsataan tosissaan. Työ-
terveyshuolto pelaa hyvin ja
esimerkiksi työn kuormitta-
vuutta kartoitetaan, Hynni-
nen kertoo.

Pidä huolta -kampanja
- Työturvallisuusasiat ovat
meillä korkeassa kurssissa,
vakuuttaa myös tehtaan työ-
suojelupäällikkö Jari Hassi-
nen ja mainitsee esimerkki-
nä käynnissä olevan "pidä
huolta" -kampanjan.

Hassinen muistuttaa, että
kampanjoista huolimatta pa-
rasta työsuojelua on, kun jo-
kainen työntekijä ottaa vas-
tuun tekemisistään.

- On hienoa, että tänä
vuonna meillä ei ole sattu-
nut yhtään vakavaa työta-
paturmaa. Pyrkimyshän on
tapaturmien nollalinjaan,
mutta inhimillisiä erehdyk-
siä sattuu. Pääasia on, että

vakavista tapaturmista pääs-
tään eroon. Jatkossa meillä
on aikomus keskittyä enem-
män myös työhyvinvointi-
puoleen.

Henkistä kanttia
koetellaan
Jukka Hynninen on aiemmin
työskennellyt verkostotöissä
Suur-Savon Sähköllä, joka
aikanaan vähensi väkeä. Sen
seurauksena Hynninen pää-
tyi automaatiokoulutuksen
jälkeen vaneritehtaalle.

- Linjatyö oli usein ruu-
miillisesti raskasta. Nykyi-
sessä työssä kysytään enem-
män henkistä kanttia, kun
isojen koneiden sähkövikoja
pitää korjata ja tuotanto sei-
soo. Onneksi meillä on hyvä
motivoitunut työporukka ja
esimiehetkin ovat asiallisia.
Tietoja ei pantata, ja asioista
voi puhua avoimesti.

Hynninen on tyytyväinen
myös Sähköliittoon, joka on
hänen mielestään hoitanut
mallikkaasti puualan sopi-
musasiat.

- Erityisen tyytyväinen
olen liiton työttömyyskas-
saan. Se hoiti maksut tilille
puolen vuoden työttömyys-
jaksoni ja muutamien viik-
kojen lomautusten aikana
aina nopeasti ja täsmällises-
ti. Muilla liitoilla palvelu ei
pelannut ollenkaan niin hy-
vin.!

"Jos-jos""Jos-jos"-ketjun päässä-ketjun päässä
VÄIJYYTAPATURMAVÄIJYYTAPATURMA

Kun työnantaja ei enää järjestä tyky-
päiviä, meidän osasto 060 on jo muu-
taman kerran järjestänyt sellaisen
itse, vinkkaa työpaikkansa työsuoje-
luasiamies Jukka Hynninenmuillekin
osastoille.

R i i t t a Ka l l i o

J a r i I s o k o r p i
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J a r i I s o k o r p i

Työhyvinvointi ja työssä
jaksaminen nousevat
entistä vahvemmin esil-
le Puuteollisuuden työ-
alatoimikunnan työssä.

Työturval l isuus-
keskuksen yhteydes-

sä toimivissa eri toimialojen
työalatoimikunnissa ovat
palkansaajat ja työnantajat
tehneet 40 vuotta yhteistyö-
tä suomalaisen työturvalli-
suuden parantamiseksi.

Työalatoimikunta valitaan
niin, että sen jäsenten luku-
määrästä päättävät työmark-
kinajärjestöt, ja sen jäsenet
nimeää Työturvallisuuskes-
kuksen hallitus liittojen eh-
dotusten pohjalta.

Puuteollisuuden työala-
toimikunnassa palkansaajia
edustavat Sähköliitto, Puu-
liitto, Metalliliitto ja Toimi-
henkilöunioni sekä työnan-
tajaa Metsäteollisuus ja Puu-
sepänteollisuus.

Työalatoimikunnan pu-
heenjohtajaksi valitaan kah-
deksi vuodeksi kerrallaan
vuoroin työntekijäpuolen ja
vuoroin työnantajan edus-
taja. Toimikunnan sihteeri
tulee Työturvallisuuskeskuk-
sesta. Tällä hetkellä puheen-
johtajana toimii Puuliiton

työehtosihteeri Jyrki Ala-
partanen ja sihteerinä Työ-
turvallisuuskeskuksen asian-
tuntija Markku Tolvanen.

Työalatoimikunta on yh-
teistyöelin, jonka tehtävä on
kehittää työturvallisuutta,
työsuojeluyhteistyötä, työ-
hyvinvointia ja tuottavuutta
oman alansa työpaikoilla.

Työalatoimikunnan toi-
mintaperiaatteeseen kuuluu,
että kaikkien päätösten tulee
olla yksimielisiä.

Tähän mennessä työalatoi-
mikunnan työ on pääasiassa
keskittynyt työsuojeluun.
Helmikuussa työnsä päät-
täneen Työelämäryhmän
toimeksiantojen pohjalta
työalatoimikuntien työssä
painottuvat jatkossa entistä
enemmän työhyvinvointi ja
työssä jaksaminen.

”Työhyvinvointi
kaikkien etu”
Puheenjohtaja Alapartanen
ei vielä tarkasti osaa arvioi-
da, miten paljon Työelämä-
työryhmän työhyvinvointi-
painotteinen toimeksianto
laajentaa toimikunnan työtä.

- Kenelläkään ei voi olla
muuta intressiä kuin työhy-
vinvoinnin parantaminen.
Siitä voi seurata eläkkeelle
jäämisiän pidennys, mutta se
on tuottavuudenkin kannal-

ta tärkeä asia. Aika näyttää,
mitä saadaan aikaiseksi.

Alapartasen mukaan tapa-
turmiin panostetaan ja niistä
puhutaan paljon, vaikka ne
muodostavat sairauspoissa-
oloista vain alle prosentin.

- Muut aiheuttajat jäävät
vähemmälle huomiolle ja
niihin panostaminen olisi
tärkeää myös tuottavuuden
näkökulmasta. Yritysten pi-
täisi huomata tämä.

”Muotikäsite ei saa
peittää kovaa ydintä”
Koskisen OY:n pitkäaikai-
nen työsuojeluvaltuutettu
Hannu Ylioja on työsken-
nellyt työalatoimikunnassa
vuoden päivät. Haasteena
hän näkee työsuojelua kos-
kevan tiedon saamisen koko
puuteollisuuden laajalle ken-
tälle.

- Meillä on toimikunnas-
sa mukana suurteollisuuden
edustajia, mutta meidän pi-
tää huomioida myös pienet
työpaikat. On tärkeää, että
valmistuvat oppaat sopivat
myös niille. Pienet työpaikat
yleensä saavat isoja vähem-
män informaatiota ja pääse-
vät harvemmin mukaan se-
minaareihin.

Työalatoimikunnalla on
Yliojan mukaan herättäjän
sekä mallien tarjoajan rooli.

- Varsinainen tekeminen
tapahtuu työpaikoilla. Se
mitä siellä tapahtuu, on työ-
paikkojen mielenkiinnon
ja tiukkenevien määräysten
varassa.

Työhyvinvoinnin kanssa
ristiriitaisena kehityksenä
Ylioja näkee sen, että viime
aikoina työterveyspalveluja
on työpaikoilla vähennetty
ja niitä ulkoistetetaan.

Palkansaajien
työsuojelussa
yhteistä
Koskisen Osmo Rasinen on
edustanut toista palkansaa-
jaryhmää, toimihenkilöi-
tä, työalatoimikunnassa 15
vuotta ja havainnut erään
myönteisen kehityksen.

- Kentän miehiä on viime
aikoina tullut toimikuntaan
lisää ja heidän mukanaan
saatu konkreettista työelä-
män kokemusta mukaan.

Rasisen mukaan myös yh-
teistoiminta on parantunut
vuosien saatossa.

Hän arvioi isojen työpaik-
kojen jo hoitavan työsuoje-
luasiat yleensä hyvin mutta
pienille työpaikoille on vai-
kea saada tietoa. Myöntei-
sestä kehityksestä esimerk-
kinä hän mainitsee vakavien
tapaturmien vähenemisen
puuteollisuudessa.

Työsuojeluasiat ovat Rasi-
sen mukaan työnjohtopuo-
lella samantyyppisiä kuin
työntekijöillä ja ongelmat
ovat osittain jopa lähenty-
neet toisiaan.

- Samassa ilmassa ja me-
lussa siellä työskennellään.
Moni meistä on aloittanut
työntekijätehtävistä ja moni
vanhemmista kavereista on
eri tehtävissä työskennellyt
moniosaaja.

- Esimiestehtävät ovat
kahden tulen välissä elämis-
tä ja siksi myös työsuojelun
henkinen puoli on heille tär-
keä.

Rasisen mukaan työelä-
män tiimiytyessä ja vastuun
siirtyessä työntekijöille osa
esimiehille tyypillisistä työ-
suojeluongelmista on siirty-
nyt tiimeihin ja työntekijä-
puolelle.

Työsuojelussa
kyntämätöntä sarkaa
Työnantajaa ja isoa konser-
nia edustavan Stora Enson
työvoimapäällikön Pauli
Vainionpään mukaan sen
saavuttamisessa on vielä
haastetta, että jokainen työ-
paikka on tapaturmaton ja
terveellinen.

- Tavoitteen pitää olla se,
että joka ihminen tulee illal-
la terveenä kotiin ja jää ter-

veenä eläkkeelle.
Vainionpään mukaan ke-

hityksessä on ollut aaltoilua.
- Isoissa yrityksissä työtur-

vallisuus on vuosi vuodelta
noussut korkeampaan ase-
maan mutta niissäkin työtä
tarvitaan lisää. Se on haaste,
miten tietoa tuotetaan niin,
että se menisi myös pienem-
piin yrityksiin. Isoihin se
kantautuu, mutta niissäkin
on osia, jotka tuntevat huo-
nosti asioita.

Työalatoimikunnassa sih-
teerinä toimivan Työturval-
lisuuskeskuksen asiantunti-
jan Markku Tolvasen mu-
kaan toimikunnan tärkeitä
työmuotoja ovat tiedotus,
julkaisut ja koulutukset, jopa
yrityksille järjestetty räätä-
löity koulutus. Haasteita on
Tolvasen mukaan paljon.

- Jos katsoo tilastoja, perus-
työsuojelussakin on kyntä-
mätöntä sarkaa. Mutta työ-
vyvinvointi on tärkeää, jotta
jaksettaisiin pitempään. Kun
joka päivä kuusi nuorta jou-
tuu masennuksen takia työ-
kyvyttömyyseläkkeelle, se on
huolestuttavaa.

- Jos ihmisten pitää jaksaa
työelämässä pitempään, on
kiinnitettävä huomiota työ-
uran alkupäähän, sanoo Tol-
vanen.3

Puuteollisuuden työalatoimikunta satsaa työhyvinvointiin

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

PARIKAAPELOINNIT OPTISET KAAPELOINNIT KIINTEISTÖSSÄ-opas tarjoaa selkeän ja
loogisen ohjeistuksen onnistuneeseen parikaapeloin-
tiurakkaan.

-oppaassa käydään läpi yksityiskohtaisesti optisen kaa-
peloinnin asentaminen kiinteistöihin hyvien asennusta-
pojen, voimassa olevien määräyksien ja standardien
mukaisesti.

Kätevä taskukoko

38,–
+ alv. 9 %

28,–/ kirja
+ alv 9 %

SISÄLTÖ:

Tänä vuonna aiheina ovat
muun muassa KNX-järjestelmän perusteet, suihkutilojen
asennukset korjausrakentamisessa, sähköammattilaisen suo-
ja- ja turvavälineet sekä ajankohtaiset säädösmuutokset

TAVOITE:

LISÄTIETOJA:www.sahkoinfo.fi/kurssit

HINTA 350,00 e + alv

Päivän aikana käsitellään ajankohtaisia sähköasen-
nusten turvallisuuteen, turvallisiin työskentelytapoihin ja ajankohtai-
siin säädösmuutoksiin liittyviä asioita.

.

Kurssin tavoitteena on auttaa sähköalan ammattilaista
ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan sähköturvallisuuteen ja
sähköasennusten teknisiin vaatimuksiin liittyvissä asioissa.

Jenna Kauppila, p. 09 5476 1323

SÄHKÖASENNUSTEKNIIKKAPÄIVÄ
Sarjan oppaat on tarkoitettu käytännön tietolähteiksi sähkö- ja teleasennusten tekemiseen.

Huom. koko A5
(148 x 210).
294 s. 2010.

Koko 130 x 170.
118 s. 2008.

28,–/ kirja
+ alv 9 %

Koko: 130 x 170.
164 s. 2009.

28,–/ kirja
+ alv 9 %

Koko: 130 x 170.
80 s. 2009.

ILMOITTAUTUMINEN
www.sahkoinfo.fi/kurssit
koulutus@sahkoinfo.fi
09 5476 1422

TILAUKSET

14.9.2010 OULU
15.9.2010 KUOPIO
16.9.2010 JYVÄSKYLÄ
21.9.2010 LAHTI
22.9.2010 TAMPERE
23.9.2010 TURKU
29.9.2010 KOUVOLA
30.9.2010 VANTAA

Päivä on tarkoitettu
sähköasennuksia suun-
nitteleville, urakoitse-
ville ja kunnossapitä-
ville sähköalan
ammattilaisille.

A S E N T A J A S A R J A

SÄHKÖASENNUSOPAS MAADOITUSOPASperustuu Sähköasen-
nukset-kirjasarjaan. Oppaaseen on otettu mukaan
kirjojen keskeisimmät asiat erityisesti käytännön
sähköasennustöiden kannalta.

sisältää sähkölaitteistojen maa-
doituksia koskevat vaatimukset sekä ohjeita käytännön
sähköasennustyöhön.

Käytännönläheinen kurssi
sähköasennus- ja määräystietojen

päivittämiseen
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Työttömyyskassa
TIEDOTTAA

Työttömyyskassan palveluajat
"Puhelintiedustelut arkisin
klo 9.00 – 11.00, puh. 03 252 0300

Hakemusten postitusosoite
"Sähköalojen työttömyyskassa
PL 774, 33101 TAMPERE

TE-TOIMISTOON
ILMOITTAUTUMINEN
Jos joudut työttömäksi tai
lomautetuksi, ilmoittaudu
työ- ja elinkeinotoimistoon eli
vanhaan työvoimatoimistoon
viimeistään ensimmäisenä
työttömyyspäivänä. Työn-
antaja tekee lomautetuista
ilmoituksen TE-toimistolle
vain, jos lomautettuja on
vähintään kymmenen. Var-
mista työnantajaltasi, kuinka
monta muuta työntekijää
työpaikaltasi lomautetaan ja
tekeekö työnantaja ryhmäil-
moituksen.
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 sai-
rastumiseen tai muuhun inhi-
milliseen syyhyn.
Muista pitää työnhakusi
voimassa!

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 huolellisesti.
Puutteellisesti täytetty ha-
kemus palautetaan täyden-
nettäväksi.
Tarkasta, että jäsenmaksu-
si ovat kunnossa työttömyy-
den alkuun asti.

HAKEMUKSEN LIITTEET
• Palkkatodistus vähintään
työttömyyttä edeltäneeltä
34 työssäoloviikolta. To-
distuksessa pitää näkyä
ennakonpidätyksen alainen
tulo sekä siihen sisältyvät
lomaraha ja lomakorvaus
eriteltyinä. Lomarahaa ja lo-
makorvausta 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 päät-
tyessä.
Muista tarkastaa palkka-
todistuksesta, että siihen
on merkitty mahdolliset pal-
kattomat ajanjaksot, kuten
lomautus, vanhempainloma,
palkaton virkavapaa tai pal-
katon sairasloma.
Tarkasta myös, että palkka-
todistuksessa on palkanlas-
kijan allekirjoitus ja puhelin-
numero.
• Jäljennös irtisanomis- tai
lomautusilmoituksesta. Lo-
mautusilmoituksessa, joka
työnantajan pitää antaa lo-

mautetulle kirjallisena vähin-
tään 14 vuorokautta ennen
lomautuksen alkamista, pitää
olla myös lomautetun allekir-
joitus ja tiedoksisaantipäivä-
määrä.
• Avio- tai avopuolison virka-
todistus ja ote talonkirjasta
tai kotipaikkarekisteristä, jos
haet lapsikorotusta avio- tai
avopuolisosi lapsista, jotka
asuvat samassa taloudessa.
Omista lapsista virkatodis-
tusta ei tarvitse lähettää.
• Kopio sosiaalietuudesta
annetusta päätöksestä.
Päätöksen kopio tarvitaan
myös puolisolle maksetusta
kotihoidon tuesta.
• Jos sinulla on sivutoimista
yritystoimintaa, esimerkiksi
maatilatalouden tuloa, lähetä
kopio viimeksi vahvistetusta
verotuksesta kassalle.
• Muutosverokortti etuutta
varten tai portaikkoverokort-
ti. Kotiin tullutta verokorttia
ei tarvitse lähettää, koska
työttömyyskassa saa vero-
tiedot suoraan verottajalta.

HAKEMUKSEN LÄHETTÄ-
MINEN JA KÄSITTELYAJAT
Voit postittaa päivärahaha-
kemuksesi aikaisintaan ha-
kujakson viimeisenä päivänä.
Työttömyyskassa ei käsittele
etukäteen lähetettyjä hake-
muksia.
Ensimmäisen päiväraha-
hakemuksen käsittelyaika
on tällä hetkellä 2–3 viikkoa.
Maksupäiviä ovat keskiviikko
ja perjantai.

Jatkohakemukset puo-
lestaan ovat maksussa
hakujakson päättymisestä
laskettuna viimeistään 1½
viikon kuluttua keskiviikkona.
Maksupäiviä ovat keskiviikko
ja perjantai.
Täytä jatkohakemus vähin-
tään neljältä täydeltä kalen-
teriviikolta siten, että haku-
jakso päättyy sunnuntaihin.
Jos työnantajasi maksaa
sinulle lomautuksen aikana
esimerkiksi pekkasia tai pitä-
mättömiä lomapäiviä, muista
ilmoittaa siitä jatkohakemuk-
sessasi ja liitä palkkatodis-
tus hakemuksesi liitteeksi.

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

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

LISÄTIETOA
www.sahkoliitto.fi >
Työttömyyskassa

ttkassa@sahkoliitto.fi

Koonnut Jonna Heini luoma

Tarkka täyttäjä
saa rahansa sukkelammin

Lähetä jatkohakemus netin kautta
Jos sinulle on jo maksettu päivärahaa, voit tehdä neljän vii-
kon tai koko kuukautta koskevan jatkohakemuksesi netis-
sä. Klikkaa www.sahkoliitto.fi > Sähköliiton verkkopalvelut
> Työttömyyskassa, kirjaudu ja täytä tarkoituksiisi sopiva
jatkohakemus.
Päivärahat tulevat tilillesi nopeasti ja säästät vielä posti-
maksunkin!
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 keski-
viikkona.

Näin kirjaudut verkkopalveluun
ensimmäistä kertaa
Jos et ole aiemmin kirjautunut työttömyyskassan, jäsenre-
kisterin tai Voimavirran verkkopalveluihin, käyttäjätunnus
on oma jäsennumerosi, jonka löydät jäsenkortistasi. Sala-
sana on oma postinumerosi.

Järjestelmä vaatii muuttamaan salasanan ensimmäisen
kirjautumisen yhteydessä. Uuden salasanan täytyy olla
8–12merkkiä 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.

Et voi tehdä jatkohakemusta netissä
ennen kuin olemme maksaneet
sinulle ensimmäistä kertaa
päivärahaa. Kun raha on
ilmestynyt pankkitilillesi,
alkaa nettipalvelukin toimia.

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

Vain jämptisti täytetty jatkohakemus tuo rahat tilille.

#Lähetin työttömyyskassaan palkkatodistukse-
na palkkakuittini, josta näkyy oikein hyvin vuoden
kokonaisansio. Käskitte silti pyytää palkkatiedot
palkanlaskijalta uudelleen jollekin lomakkeelle kirjoi-
tettuna. Miksi?

Nimimerkki Mikä on, kun ei mikään riitä
Vastaus: Ansiopäivärahasi suuruutta määriteltäessä
on erilaiset erät, joita palkkasi sisältää huomioitava
kukin omalla tavallaan. Siksi pelkkä tieto vuoden koko-
naisansiosta ei riitä. Laskutoimituksessa, jonka tulok-
sena on sinun ansiopäivärahasi suuruus, esimerkiksi
lomakorvaus lasketaan eri kaavalla kuin lomaraha.
Omalla tavallaan käyttäytyvät myös esimerkiksi

työsuhteen päättyessä maksetut ylimääräiset palk-
kiot, lomautukset, vanhempainlomat, virkavapaat tai
vaikkapa palkattomat vapaat tai sairaslomat. Eikä
unohtaa sovi urakkapohjia, tulos-, tuotanto- ja voitto-
palkkioita saati bonuksia.
Lähettämässäsi palkkakuitissa palkkasi oli jak-

sotettu koko kuukauden ajanjaksolle työnantajasi
palkanmaksurytmin mukaan. Sanotaan vaikka, että
palkkakausi päättyy kuun lopussa, 31. heinäkuuta.
Palkkakuitissa voisi lukea tällöin, että olet saanut
palkkaa 31.7. asti vaikka työsuhteesi on päättynyt jo
15.7. Koska tarvitsemme tiedon, mihin päivään asti
sinulle on oikeasti maksettu palkkaa, joudumme tar-
kastamaan asian työnantajaltasi.
Hyvä muistilista palkanlaskijalle ja ylipäätäänkin

suhteellisen helppo tapa toimittaa meille kerralla kaik-
ki ansiopäivärahan suuruuden laskemisessa tarvitse-
mamme tiedot on käyttää Työttömyyskassojen yhteis-
järjestön www.tyj.fi:stä löytyvää palkkatodistusloma-
ketta, jossa kaikki tarpeellinen on valmiiksi koottuna.
Voit tulostaa tuon lomakkeen vaikka itse, viedä sen

palkanlaskijasi täytettäväksi ja pyytää lähettämään
meille. Näin hakemuksesi käsittely ei ainakaan hidas-
tu.

Ystävällisin terveisin, etuuskäsittelijät

Puutteellisesti täytetty palkka-
todistus viivästyttää päiväraha-
hakemuksen käsittelyä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

"Saitko kesän aikana jatkohakemuk-
sesi bumerangina takaisin täydennys-
pyynnön kera? Jos haluat välttyä moi-
selta ja saada hakemuksesi tästedes
käsittelyyn ilman turhia viivästyksiä,
tee näin:
Merkitse hakemukseesi jokaisen

päivän, myös joka lauantain ja sun-
nuntain kohdalle, oletko ollut työtön,
työssä, sairaana, matkoilla, lomalla tai
muun syyn vuoksi estynyt vastaanot-

tamasta työtä. Pelkkä rasti kohdassa
”kokonaan työtön” tai ”lomautettu” ei
riitä, koska olethan voinut työttömänä
tai lomautettuna käydä esimerkiksi
koulutuksessa, josta voit olla oikeutet-
tu saamaan korotettua päivärahaa.
On myös mahdollista, että päivänä,

jonka selvitysruutu on tyhjä, olet ollut
työssä. Kassa ei saa maksaa ennen
kuin on varmaa, ettei tuolle päivälle
ole tulossa palkkaa.!
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Ota yhteyttä!
Amiedun asiakaspalvelu

puh. 010 80 80 90
asiakaspalvelu@amiedu.fi

amiedu.fi

Sähköturvallisuustutkinto ST2 (6+1 pv)
Iltakoulutus: 26.10., 2.11., 8.11., 11.11., 16.11. ja
23.11.2010 klo 16.00 – 20.30
ST-tutkinto: 25.11.2010 klo 12.00 – 15.00

Sähköturvallisuustutkinto ST3 (5+1 pv)
Iltakoulutus: 26.10., 2.11., 9.11., 16.11. ja
23.11.2010 klo 16.00 – 20.30
ST-tutkinto: 25.11.2010 klo 12.00 – 15.00

Hae 19.10.2010 mennessä!

OpiskellenOpiskellenOpiskellen
hyvästähyvästähyvästä
parhaaksiparhaaksiparhaaksiparhaaksiparhaaksiparhaaksi

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

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

Edulliset sähkö-
moottorit tassu- ja
laippakiinnitteisinä

Moottorit ovat IEC-julkai-

sujen IEC 72-DIN 42673

ja IEC 34-6 mukaisia. IP55

Eristysluokka F=155°C.

3-vaihemoottoreiden
varastomallit:

1000 r/min 0,09 - 55 kW

1500 r/min 0,06 - 90 kW

3000 r/min 0,09 - 90 kW

Esim.

SM 2,2

2,2 kW

1500 r/min

rakenne B3

hinta vain 163 €

sama laipallisena
vain 18745 €

Laipan
reikien
ristimitta

INVERTEK
Valmiiksi koteloidut
3-vaihesyötön
taajuusmuuttajat
3-vaihemoottoreille

IP55 koteloon on valmiiksi

kytketty:

taajuusmuuttaja,

EMC-filtteri,

säätöpotentiometri,

suunnanvaihtokytkin ja

pääkytkin.

Taajuusalue 0---500 Hz.

Kiihdytys ja hidastusaika

toisistaan

riippumatta

0---600 sek.

Syöttöjännite

380-480V ±10%.

hinnat:

Kierukkavaihteet
Vaihteeseen sopii B14A

laippamoottori, joka kiinni-

tetään vaihteeseen 4 pultil-

la. Toisioakseli on 90° kul-

massa moottorin akseliin

nähden. Varastomallit:

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

löydät hinnastomme

sivulta 196

Vaihteiden

toimitusaika

normaalisti

3-10 työ-

päivää.

Mittaus- ja ryhmä-
keskukset suoraan
varastostamme esim

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

Keskuksessa on 5x16A

voima- ja 16A sukopisto-

rasia jotka on suojattu

30 mA vikavirtasuoja-

kytkimellä.

Mitat 450x700x160 mm

Kotelointiluokka IP34.

pääkytkin 3x40A

päävarok-
keet 3x25A

johdonsuoja-
kytkimet:

3 kpl 10A ja

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

Ryhmäkeskukset
taustalevyllä ja ovella
kuivantilan pinta-
asennukseen IP20.

Keskuksissa on

4-napainen 30 mA vikavir-

tasuoja sekä

erilliset nolla ja suojamaa-

kiskot riittävällä liitinmää-

rällä esim. RK 9 AV

mitat: 267x344x115 mm

pääkytkin 3x40 A

johdonsuojakytkimet:

3 kpl 10A

6 kpl 16A

8 mod.

varatilaa

vain 115 €

Ryhmäkeskukset
kosteantilan pinta-
asennukseen IP54

Keskuksissa on pääkytkin,

4-napainen 30 mA vika-

virtasuojakytkin,

kaapeleiden läpivienti-

tiivisteet sekä

erilliset nolla- ja suojamaa-

kiskot riittävällä liitinmää-

rällä esim.

RK 15 ARV

mitat 285x500x138 mm

pääkytkin 3x40A

6 kpl 10A,

9 kpl 16A

GE:n jousiliitin-

automaatteja

sekä 14 moduu-

lia varatilaa

hinta vain 159 €

GE - keskus-

komponentit

1-vaiheiset johdonsuoja-

katkaisijat DIN-kiskoon.

48 VDC, 440 VAC, 6 kA

esim.

AN 16 16A B-käyrä
(nopea)

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

AH 16 16A C-käyrä
(hidas)

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

AH 32 32A C-käyrä
(hidas)

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

2-napaiset johdonsuoja-

katkaisijat 440 VAC. 6 kA

esim.

AH 216 16A C-käyrä
(hidas)

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

3-vaiheiset GE johdon-

suojakatkaisijat DIN-kis-

koon 440 VAC

6 kA

esim.

AH 325

3x25A C-käyrä
(hidas)

1-3 kpl 1450 €
yli 3 kpl 1320 €

AH 363 3x63A C-käyrä
(hidas)

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

AD 332 3x32A D-käyrä
(erikoishidas)

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

30 mA vikavirta-

suojakytkimet.

A-tyyppi.

Sysäysvirran-

kestävät ja

pulssin-

tunnistavat.

Pakkaskestoisuus - 25°C

esim VVS 225 A 2-nap.

In 25A. Leveys 2-mod.

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

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

kestävät ja

pulssintunnista-

vat. Pakkaskes-

toisuus - 25°C

esim. VVS 463 P3A 4-nap.

In 63A. Leveys 4-modulia

1-2 kpl 37 €/kpl
yli 2 kpl 35 €/kpl

Nollakiskot esim. vika-
virtasuojakytkimiin

YKISKO 3

3:lla 6 mm² liittimellä

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

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

nopea
varma ja
edul l inen
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sähkötarvikkeiden
toimittaja
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sähkötarvikkeiden
toimittaja

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

INVERTEK

Mittaus- ja ryhmä-
keskukset suoraan
varastostamme

Edulliset sähkö-
moottorit tassu- ja
laippakiinnitteisinä

GE - keskus-

komponentit

KOULUTTAUDU
TYÖTEKNIKOKSI

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

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

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

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

HELSINKI KUOPIO OULU TURKU

Rastor käynnistää useita Työteknikon koulutusohjelmia valtakunnallisesti.
Koulutuksen aikana suoritetaan virallinen Tekniikan erikoisammattitutkinto.
Toteutamme myös yrityskohtaisia kokonaisuuksia.
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Aluetoimistot
"Etelä-Suomen aluetoimisto
Paasivuorenkatu 2 A, 4 krs.
00530 Helsinki
Puh. 050 60 448

050 563 4400

"Länsi-Suomen aluetoimisto
• Seinäjoen toimipiste
Keskuskatu 17 B 17
60100 Seinäjoki
Puh. 050 60 302

• Turun toimipiste
Maariankatu 6 b
20100 Turku
Puh. 050 373 4277

"Itä-Suomen aluetoimisto
Matkakuja 6 A
48600 Kotka
Puh. 050 60 303

"Pohjois-Suomen aluetoimisto
Mäkelininkatu 31
90100 Oulu
Puh. 050 60 304

Sähköliitto
"Sähköalojen ammattiliitto ry
Aleksanterinkatu 15
PL 747, 33101 TAMPERE
Puh. 03 252 0111
Faksi 03 252 0210

Osastot toimivat

"Under de två första veckorna i augusti
har elmontörerna i bland annat Suur-Sa-
von Sähkö, Savon Voima, Vattenfall och
Parikkalan Valo fått jobba dag och natt för
att reparera elledningar som åskstormarna
förstört. De här företagen är nu helt säkert
lyckliga över varje yrkeskunnig montör, för
det är alltid litet problematiskt att värva
utomstående entreprenörer på kort varsel.
Ändå har utvecklingen gått i en helt an-
nan riktning under de senaste åren. I
synnerhet de stora nätverksföretagen har
slimmat sina organisationer så mycket som
möjligt. Och börsen har alltid belönat de
sänkta personalkostnaderna med en rejäl
kurshöjning.

Lågkonjunkturen, som redan visar
tecken på ett uppsving, hetsade företagen
till nästan sanslösa kostnadsbesparingar.
För en utomstående verkade det ibland
som om en del företag inte längre försökt
höja efterfrågan på sina produkter och dä-
rigenom fylla på ägarnas kassakistor, utan
bara strävat efter att banta ner företaget
nästan till döds.

Nu har också staten drabbats av denna
sjukliga företagsanorexi. Genom att banta
ner de lagstadgade tjänsterna har staten i
själva verket bara höjt utgifterna på annat
håll i statsförvaltningen.

Ett gott exempel är t.ex. polisen, arbe-
tarskyddet och beskattningen. Samman-
taget har bantningskuren inom de här tre
förvaltningsområden inneburit att den
brottsliga verksamheten i byggbranschen

frodas värre än någonsin. En av orsaker-
na är givetvis de företag som först säger
upp sina egna anställda och sedan lägger
ut arbetena hos obestämbara underentrep-
renörer vars verksamhet inte övervakas av
någon alls.

Bakom all denna sjukliga spariver ligger
givetvis en ännu allvarligare sjukdom, dvs.
girighet. Företagen nöjer sig inte längre
med enbart en av alla anställda gemen-
samt intjänad och skälig vinst, de vill ma-
ximera investeringarna genom att utnytt-
ja låglönad arbetskraft. Man blundar för
missbruk och oegentligheter, och bryr sig
inte om kvaliteten på arbetet, något som
vi dagligen får läsa om i tidningarna, i syn-
nerhet när det gäller byggbranschen. På ett
eller annat sätt är det ändå skattebetalarna
som i slutändan får står för kostnaderna,
antingen i form av allt dyrare tjänster eller
högre skatter.

Vårt samhälle säger sig nog uppskatta
utbildning, yrkeskompetens och bygg-
nadskvalitet, men i praktiken har upps-
kattningen av arbetarnas insats och rättvis
praxis på arbetsplatserna till stor del fallit
sönder. Vi behöver således snabbt en kraf-
tig, mental uppryckningskampanj för att få
ordning på problemet. Allmänheten kun-
de främja kampanjen i vårens riksdagsval
genom att ta sig en funderare över t.ex.
huruvida de nuvarande regeringspartierna
lyckats korrigera de ovan beskrivna miss-
förhållandena.!

Stormvindar och bantningskurer

001Oulun
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry/
Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaoston kokous pidetään
aina joka kuukauden toisena tiis-
taina klo 14.00 osaston toimis-
tolla, Rautatienkatu 16 D 46.
Tervetuloa!

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Anna Erikssonin konserttiin Ver-
katehtaalle 24.10. on varattuna
lippuja. Ilmoittautumiset 31.8.
mennessä rauno.vuorinen@ko-
lumbus.fi tai 040 5223628.
Omavastuuosuus 20 €/hlö mak-
settava 31.8. mennessä osaston
tilille 103230-7200367 viite-
numerolla 8400. Jäsenet seura-
laisineen ovat tervetulleita!

022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston onkikilpailut pidetään
Kanavansuulla läntisen kanava-
tien reunalla lauantaina
28.8.2010 klo 12.00. Kilpailun
jälkeen on tarjolla virvokkeita.
Lisätietoja: Tero Tuuliainen, puh.
0500 657 324. Tervetuloa! -
Virkistystoimikunta

041Turun Seudun
Sähkötyöntekijät ry/
Eläkeläisjaosto
Jaoston tapaamiset syksyllä
2010 pidetään osaston toimis-
tolla, Brahenkatu 13 A 4, Turku:
to 16.9 klo 12.00,
to 21.10 klo 12.00 ja
to 18.11. klo 12.00.

043 Porvoon
Sähkötyöntekijät ry
Osaston kuukausikokous torstai-
na 2.9. klo 18.00 Rakennusliiton
toimistolla Sibeliusbulevardi

36. Seuraavat kokoukset 30.9,
28.10 ja syyskokous 25.11.
Tarjolla kahvia ja pullaa.
Tervetuloa! - Hallitus

043 Porvoon
Sähkötyöntekijät ry
Osasto järjestää eläkeläisjäsenil-
le mahdollisuuden tilata Vasama-
lehti vuodeksi 2011. To 26.8
klo 18-19 Rakennusliiton toimis-
tolla Sibeliusbulevardi 36.
Tarvittavat tiedot: jäsennumero
ja postinumero.

060Mikkelin
sähköalantyöntekijät ry
Osaston perinteinen saunailta
pidetään perjantaina 27.8
klo 18.00 alkaen Naisvuoritalol-
la, Mikonkatu 23. Tarjolla syötä-
vää ja juotavaa. Tervetuloa!

073 Kurikan
Sähköalojen osasto ry
Yleinen kokous 2.9. Ravintola
Pitkä-Jussissa klo 18.00.
Uuden Sähköalojen TES:in
esittely: Puheenjohtaja Martti
Alakoski. Kokouksen jälkeen
ruokailu. Tervetuloa! - Hallitus

074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry
Eläkejaoston syyskuun kokous
1.9 2010 Lappalan mökillä
klo.13.00. Kahvitarjoilu ja
yhdessäoloa. Tervetuloa!

077 Savonlinnan ja
Lähiympäristön Sähkömiehet ry
Osasto järjestää onkikilpailut
21.8.2010 klo 12.00
Haponlahden kanavalla Oravissa.
Ota omat onkivehkeet mukaan ja
tule kilpailemaan.
Tarjolla mahtavat palkinnot.
Tervetuloa! - Hallitus

Seuraavaan Vasamaan (ilmestyy 16.9.2010) tulevat osastojen ilmoituk-
set pyydetään toimittamaan 6.9.2010 mennessä Margit Nurmikolulle:
puh. 050 409 8472 tai s-posti vasamalehti@sahkoliitto.fi.
Muistathan merkitä yhteystietosi, kun lähetät ilmoituksen!

"Sähköliitto ja Tekno-
logiateollisuus jatkoivat
tiistaina 17.8. neuvotteluja
alalla 30.9.2012 asti voi-
massa olevan sopimuksen
sisältöön liittyvistä asioista.
Vasaman painoon mennes-
sä neuvottelut olivat vielä
kesken.

Tapaaminen käytiin toi-
mistojen välillä ja siinä kar-
toitettiin, kuinka sopimuk-
sen pääalan neuvotteluti-
lanne on edennyt. Palkka-
ratkaisun lisäksi Sähkölii-
tolle tärkeitä asioita ovat
soveltamisalaan liittyvät
kysymykset sekä sähköasen-
tajien nykyisen luottamus-
miesaseman säilyttäminen
ja kehittäminen.

Voimassa oleviin työeh-
tosopimuksiin sisältyviä jat-
koneuvotteluja seurataan
jatkossa omalla uutispals-
tallaan sekä nettisivuilla
että Vasamassa. !

Re s ume
Husteknikens galna dag:
Avtal för TIKLI,
strejkvarsel
för STTA!
"Kollektivavtalsförhan-
dlingarna i Elförbundets
största avtalsbransch, el-
monteringsbranschen, blev
tveeggade. I branschen, som
uppdelas på två arbetsgi-
varförbund, kunde man nå
ett avtal med det mindre
arbetsgivarförbundet TIKLI,
medan förhandlingarna med
det större förbundet STTA
ledde till strejkvarsel.
Sidan 3 och 7

Lokala överens-
kommelser väckte
diskussion bland
de förtroendevalda
"160 förtroendevalda sam-
lades i Tammerfors i juni. Det
viktigaste diskussionsämnet
blev frågan om framtiden för
lokala överenskommelser.
Sidan 4-6

Sommarens stormar
sysselsatte
elarbetarna till
det yttersta
"Åskstormarna i juli och
augusti ledde till extra långa
arbetsdagar på upp till 12-14
timmar för linjemontörerna i
Mellersta Finland och Savo-
lax. Sidan 10-11

TES-UUTISIA 013
Neuvotteluja Teknologiateollisuuden
sopimuksesta jatkettiin

Neuvotteluissa Sähköliitolle tär-
keitä asioita ovat muunmuassa
sähköasentajien nykyisen luotta-
musmiesaseman säilyttäminen ja
kehittäminen.
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Sähköli iton
KURSSIT 2010

Syyskuu
Nuorten tapaaminen
4.9. - 5.9.2010Tampere
Hakuaika päättyy 20.8.2010

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

Energia – ICT – verkostoalan
TES-kurssi
18.9. - 19.9.2010 Sähkölii-
ton 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

Mekaanisenmetsäteollisuu-
den ja paperi- ja
puumassateollisuuden
TES-kurssi
25.9. - 26.9.2010 Sähkölii-
ton 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 Sähkö-
liiton 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 Sähkö-
liiton koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy 8.10.2010

Talotekniikka-alan TES-
kurssi, urakkamääräykset
23.10. – 24.10.2010
Scandic Järvenpää,
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
Scandic Riihimäki, Riihimäki
Hakuaika päättyy
29.10.2010

Raha-automaattiyhdistyksen
runkosopimuksen TES-kurssi
13.11. - 14.11.2010 Sähkö-
liiton koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy
29.10.2010

Sähköliitto alueellani
Sähköliitto järjestää kaikille ammattiosastojen toimihenki-
löille ja luottamushenkilöille sekä kaikille muille asiasta kiin-
nostuneille 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 mat-
kakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa
autoa käytettäessä 0,23 €/km. Kulujen korvaaminen edel-
lyttää täysipainoista osallistumista tilaisuuden molempiin
päiviin.

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

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

Talotekniikka-alan TES-
kurssi, urakkamääräykset
20.11. - 21.11.2010 Scandic
Järvenpää, Järvenpää
Hakuaika päättyy 5.11.2010

Joulukuu
Talotekniikka-alan TES-
kurssi, urakkamääräykset
4. 12. - 5.12.2010 Scandic
Järvenpää, Järvenpää
Hakuaika päättyy
19.11.2010

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

Ilmoittaudu mukaan liiton
kursseille hakuaikaan men-
nessä sähköpostilla tiina.mak-
kyla@sahkoliitto.fi tai soitta-
malla koulutusyksikköön,
puh. 050 409 8469.

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

Työelämän pelisäännöt tutuiksi!
Työehtosopimuskoulutus
Energia – ICT –Verkostoala

18.9. – 19.9.2010
Sähköliiton koulutustilat, Tampere

Sähköliitto järjestää Energia – ICT – Verkostoalan
koulutustilaisuuden, jossa käsitellään alan
työehtosopimusta (Sähköalan TES).
Tilaisuus on tarkoitettu alalla toimiville luottamusmiehille.

Tilaisuudessa perehdytään:

• Alan työehtosopimukseen
• Palkkausjärjestelmän periaatteisiin
• Paikallisen sopimisen neuvottelutoimintaan

Kouluttajana toimii sektoripäällikkö Sauli Väntti

Sähköliitto tarjoaa osanottajille majoituksen ja ohjelmaan
merkityt ruokailut. Liitto korvaa matkakulut julkisten
kulkuneuvojen taksojen mukaan omaa autoa käytettäessä
0,23 €/km.

Ilmoittaudu tilaisuuteen mukaan 3.9.2010mennessä
sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai soittamalla
koulutusyksikköön, puh. 050 409 8469.

Mekaanisenmetsäteollisuuden
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,
ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut julkisten
kulkuneuvojen 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

Nuorten tapaaminen
4.9 – 5.9.2010Tampereella

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:

KansanedustajaMarkoAsell
SAK:n järjestösihteeri Sauli Hievanen
Sähköliiton nuorisoasiamies Jouni Leppänen

Kaikki tämä täysin ilmaiseksi, ja lisäksi Sähköliitto korvaa
sinulle kurssin aikana majoituksen (2hh), ruokailut sekä mat-
kakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa
autoa käytettäessä 0,23 €/km.

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

Talotekniikka-alan TES-kurssi
Työehtosopimus tutuksi

4.9. – 5.9.2010, Sähköliiton koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy 20.8.2010

Työehtosopimus tutuksi -kurssi painottuu työehtosopimus-
tekstien perusteelliseen käsittelyyn, urakkatyöalueen asiat
jäävät vähäisemmälle käsittelylle, koska niitä käsitellään
omilla kursseilla.

Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille talotekniikka-alan
sähköasennustoimialan jäsenille. Henkilökohtainen tieto
työehtosopimusmääräyksistä antaa parhaat edellytykset
hyvän edunvalvonnan hoitamiseen.

Tule mukaan perehtymään oman sopimusalasi määräyksiin ja
kehittämään itseäsi. Voit ottaa kurssille mukaan myös muita
sopimusalasi sähköliittolaisia jäseniä työpaikaltasi tai ammat-
tiosastostasi

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

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

vasamavasamavasama

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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Liikunnan, tanssin
ja hyvän ruuan lisäk-

si sähköliittolaisille perhei-
neen on tarjolla mukavaa
tekemistä laidasta laitaan,

kuntotesteistä kylpylärie-
muihin, Rautatiemuseosta
Villen Viidakkoon ja har-
rasteajoneuvotapaamisesta
valokuvauskilpailuun.

Viikonlopun leikkimie-
listen ja liikunnallisten kil-
pailujen ja toimintapajo-
jen lisäksi sähköliittolaisia
viihdyttää Tony Montana
Octavia-orkestereineen.
Nuorekasta tanssimusiikkia
ja reipasta rokkia soittava
bändi esiintyy lauantain il-
tatapahtumassa.

Liikuntaa ja leikki-
mielisiä kilpailuja
Leikkimielisestä Hyvää
Oloa Liikkeellä -ohjelmasta
vastaa 4event-niminen po-
rukka, joka luotsaa Voltti-
päivän liikunnallista ohjel-
maa.

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

Rantasipi Sveitsin sijain-
ti luonnonpuiston laidassa
tarjoaa hyvät mahdollisuu-
det liikunnalliseen viikon-

loppuun. Aivan hotellin
vieressä on kylpylätasoinen
uimahalli, joka myös on
sähköliittolaisten käytössä
kolmella eurolla jäsenkort-
tia 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 vetäjänä
on Heikki Raittila, Työelä-
kevakuuttajat TELA:n tie-
dottaja. Paneelissa mukana
ovat myös Elinkeinoelämän
Keskusliiton EK:n johtaja
Jukka Ahtela, SAK:n pää-
ekonomisti Olli Koski ja
nuorisosihteeri Antti Lindt-
man. Sähköliittoa edustaa
puheenjohtaja Martti Ala-
koski.

Paneelikeskustelua seu-
raamaan tuleville liiton jä-
senille tarjotaan lauantaina
lounas. !

-päivät Rantasipi Sveitsissä
28.-29.8.2010

Sähköistä m
enoa j

a meininkiä

FAKTAT

Kaikki ilmoittautumiset
osoitteessa

volttipaivat@gmail.com

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.

Harrasteajoneuvotapaaminen
Lauantaina 28.8. klo 9.00 – 18.00 välisenä
aikana järjestetään harrasteajoneuvotapaa-
minen hotelli Rantasipin parkkipaikalla ti-
laisuutta 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 kat-
somaan ja äänestämään parasta, hauskinta,
kekseliäintä harrasteajoneuvoa. Eniten ää-
niä 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 pääsymaksus-
ta: aikuinen 4,5 €, lapsi 1 €.

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

VillenViidakko
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 3 € / henkilö.
Voltti-päiville painatetaan oma käsiohjel-
ma jota on saatavilla Info-tiskiltä.!

Eero Heinäluoma on valmis vastaa-
maan paneelin kysymyksiin.

R i i t t a Ka l l i o

Elokuun lopun Voltti-päivät vietetään
vauhdikkaissa merkeissä. Viikonloppuun
on pakattu ohjelmaa moneen makuun.
Urheilu ja kulttuuri ovat jälleen edustet-
tuina, mutta huumorilla höystettyinä.
Lajeja löytyy jokaiselle, vauvasta vaariin.

Rantasipi S
veitsi on tä

yteen

buukattu,
mutta peru

utuspaikko
ja

voi kysyä p
uh. 019 45

881.

Laulava palomies TonyMontana
viihdyttää iltajuhlassa.



Eläkeläisjäsen,
näin tilaat Vasaman
vuodeksi 2011:

! Kirjaudu liiton internet-sivuilla, www.sahkoliitto.fi
olevaan verkkopalvelun jäsenrekisteriosioon Sähköliiton verkkopalvelut >
Jäsenrekisteri. Kirjautumisohjeet löytyvät nettisivulta.

! Varsinainen tilaus tehdään jäsenrekisterin kohdassa Omat tiedot >
Tilaukset olevan ohjeen mukaan.

! Sähköisen tilauskanavan oletusarvona on, että eläkeläisjäsen ei
halua Vasamaa vuonna 2011. Omien tietojen Tilaukset -kohdassa on
siis painettava Tilaa -nappia. Muussa tapauksessa Vasamaa ei enää lähetetä.

! Vuoden 2011 Vasaman tilaus on tehtävä 31.8.2010 mennessä.
Määräpäivän jälkeen tehty tilaus tulee voimaan vasta vuoden 2012 alusta.

! Eläkeläisten Vasaman voi tilata vain esitellyllä tavalla netissä.
Muulla tavalla tehtyjä tilaustoiveita ei oteta vastaan.



Sähköalojen ammattiliitto ja Keskinäi-
nen Vakuutusyhtiö Turva ovat tehneet
yhteistyösopimuksen, jonka ansiosta sinä
liiton jäsenenä olet oikeutettu merkittä-
viin vakuutusetuihin. Lisäksi tarjoamme
Sähköliiton jäsenille Tapiola Pankin
pankkietuja.

Vapaa-ajanmatkustajavakuutus
Vakuutettuina ovat
- liiton jäsenet lukuunottamatta oppilas-
ja eläkeläisjäseniä

- vakuutetun mukana matkustavat alle
18-vuotiaat omat lapset sekä vakuute-
tun kanssa samassa taloudessa asuvat
lapset

Vakuutus on voimassa
- Suomesta ulkomaille tehtävillä vapaa-
ajan matkoilla

- vapaa-ajalla tehtävillä kotimaanmatkoil-
la, jotka ulottuvat linnuntietä vähintään
50 km etäisyydelle vakuutetun asun-
nosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai
vapaa-ajan asunnosta

Matkustajavakuutus ei ole voimassa
edellä mainittujen paikkojen välisillä mat-
koilla. Vakuutus on voimassa enintään 45
vuorokautta matkan alkamisesta.
Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa
tai sen harjoittelussa. Matkustajava-
kuutuksesta korvataan matkan aikana
alkaneen äkillisen sairauden tai matkalla
sattuneen tapaturman aiheuttamat
hoitokulut ilman ylärajaa. Vakuutuksesta
korvataan myös matkan peruuntumis- ja
keskeytymiskuluja sekä matkalta myö-
hästymisestä aiheutuvia kuluja.

Jäsenkorttisi toimii myös matkavakuu
tuskorttina, muista ottaa se matkalle
mukaan.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus
Vakuutettuina ovat liiton jäsenet lukuun-
ottamatta oppilas- ja eläkeläisjäseniä.
Vakuutus on voimassa kaikkialla maail-
massa. Se ei kuitenkaan ole voimassa
kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa.
Vakuutukseen sisältyy korvaus tapatur-
man aiheuttamasta pysyvästä haitasta,
mutta ei tapaturman hoitokuluista.

Kysy jäseneduistasi Turvasta.
Lisätietoja Sähköliiton internetsivuille linkitetystä Turvan palvelusivustosta
tai Turvan palvelunumerosta 01019 5110.

Jäsenetusi

Matkustajavakuutus ei ole voimassa Matkustajavakuutus ei ole voimassa 

Turvassa

Hymyile, olet Turvassa

Jäsenalennukset

Sähköliiton jäsenenä saat vapaaehtoisiin
koti-, auto- ja henkilövakuutuksiin jatku-
van 9 %:n alennuksen.

Lisäksi saat hyödyksesi 5 %:n omistaja-
asiakasalennuksen heti ensimmäisestä
vakuutuskaudesta alkaen, kun otat
Turvasta kotivakuutuksen tai liikenneva-
kuutuksen.

Kun omistaja-asiakkuutesi Turvassa on
kestänyt viisi vuotta, nousee alennuk-
sesi 7 %:iin. Kymmenen vuoden jälkeen
alennus on 10 %.

Etuja Tapiola Pankista
Ne Sähköliiton jäsenet, joilla on kotiva-
kuutus Turvassa, saavat huomattavia
etuja siirtäessään palkkatilinsä Tapiola
Pankkiin. Turvan henkilökunnan avulla
saat avattua tilisi Tapiola Pankkiin, ja
jos sinulla on myös lainaa tai sijoituksia,
sinulle varataan aika pankkineuvojalle.

Markkinoiden parhaimpiin kuuluva
käyttötilin korko
Tapiola Pankki maksaa käyttötilille mark-
kinoiden parhaimpiin kuuluvaa korkoa
jokaisen päivän saldolle. Se on reilua
verrattuna paljon pienemmän koron
maksamiseen vain kuukauden alimmalle
saldolle – kuten monet muut pankit
tekevät. Ero voi kasvaa vuodessa kym-
meniin euroihin tilin saldosta riippuen.

Täyden palvelun pankki
Tapiola Pankissa voit hoitaa kaikki pank-
kiasiasi: tilit, kortit, rahastosijoitukset ja
lainat. Ja useimmat näistä mukavasti verk-
kopalvelun kautta, missä ja milloin itse
haluat. Tapiola-rahastoja hallinnoi Tapiola
Varainhoito Oy.

Edut Sähköliiton jäsenille
- 50 % alennus Tapiola Pankin verkko-
palvelun kuukausimaksuista

- 50 % alennus Tapiola Pankin pankkikor-
tin kuukausimaksuista

- Säännöllinen kuukausisäästäminen Tapio-
la-rahastoihin ilman merkintäpalkkiota


