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"Talouden ylä- ja alamäkien pyö-
räilyradalla polkeva Suomen kansan-
talous on aloittamassa eduskuntavaa-
lien alla uuden kierroksen epävar-
moissa tunnelmissa. Tukipaketeista
on saatu taantuman ylämäkeen vain
vähän kiihdytysvauhtia, mutta alas
on sen sijaan tultu niin lujaa, että ta-
louskuoppiin ensimmäisenä kaatuvia
palkansaajia on alkanut hirvittää.

Vilkuilu koko homman takana oh-
jaileviin poliittisiin päättäjiin ei auta,
sillä citymaasturilla liikkuvat hallitus-
puolueiden edustajat antavat talou-
den lasketella ultravapaalla tyylillä.
Sen mukaan palkansaajien ainoa yh-
teiskunnallinen merkitys on toiminta
valtion veropohjan ruokkijana.

Duunarin kilpahaalari tarvitsee si-
ten tulevaisuudessa jo kevlarvahvis-
teita, kun siihen ollaan muun muassa
lisäämässä alku-, keski- ja loppuvai-
heen pidennettyä työuraa ja kasvavaa
energiaverotusta. Tupotaskun vero-
porkkanoita haalareista ei sen sijaan
enää löydy, sillä niiden tilalta löytyvät
tasoituspainona toimivat EK:n kehit-
tämät ruostuneet palkka-ankkurit.

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita ta-

louden alamäkiajoon lisää kaikkia
sääntöjä rikkova harmaa talous. Sen
edustamia ulkomaisia osanottajia ei
valvo kukaan, kun tuomareina toimi-
vilta poliiseilta ja työsuojelutarkasta-
jilta on evätty budjettivarat tarvitta-
vien dopingtestien tekemiseksi.

Yleensä kansalaisten asioista vii-
meisimmän sanan lausuva verohal-
lintokaan ei ole kiinnostunut ulko-
maisten kilpailijoiden valvonnasta.

Kotimaisten komennusmiesten mat-
kakorvauksiin ankarasti puuttuneita
veroviranomaisia ei jostakin syystä
kiinnosta rikollistalouden ja ulkomai-
sen työvoiman satojen miljoonien eu-
rojen maksamattomien verojen nouk-
kiminen valtion kassaan.

Kummallisin asenne kaikista asi-
anosaisista on kuitenkin hyville nä-
köalapaikoille reitin varrelle sijoittu-
neilla suomalaisilla yrityksillä.

Yrittäjät katsovat hiljaisina vieres-
tä, kun aliurakointia ja ulkomaista
työvoimaa käyttävät kilpailijat mut-
kakohdat oikomalla pyyhältävät kär-
keen ilman, että kukaan puuttuu asi-
aan.

Suomalaisen yrittäjän solidaarisuus
toista yrittäjää kohtaan onkin lähes
ihailtavaa. Se kestää näköjään mitä
vain: kieron kilpailun, lakien rikko-
misen ja jopa puhtaan rikollisuuden-
kin. !

Työelämä menossa kilpailuksi
ilman sääntöjä ja valvontaa

3 Sähköasennusalalle uusi tes

4-5 Sopimuksen uudet kuviot

6 Työmaakierros Tampereella
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24 Rallisprintin Raketti

Kannen kuva Paavo Holi

”Olen töissä 90 vuotta vanhassa
sähköalan yrityksessä.

Tänä vuonna kävi ensimmäisen
kerran sellainen ihme, että
sähköasentaja pääsi firmasta
normaalille vanhuuseläkkeelle.
Kaikki muut ovat jo sitä ennen

olleet työkyvyttömiä.”

Takarivin sähköasentajan kommentti
eläkeiän nostoon Voltti-seminaarissa.

Suomalainen
media, etunenässä YLE ja
Helsingin Sanomat, on vii-
me aikoina kiitettävästi ruo-
tinut harmaan eli rikollisen
talouden ongelmia, erityises-
ti rakennusalalla.

Harmaa talous on nouse-
massa tulevien eduskunta-
vaalien yhdeksi pääteemak-
si ja siksi YLE Uutiset kysyi
elokuun lopussa puolueiden
eduskuntaryhmien puheen-
johtajilta, miten he puuttui-
sivat näihin ongelmiin.

Vasama on tehnyt omat
arvionsa YLEn julkaisemista
vastauksista ja myös antanut
puolueille kouluarvosanat
sen perusteella kuinka ha-
nakasti ne haluavat torjua
rikollistalouden leviämistä
Suomessa.

SDP vaatii lisää valvontaa,
rikostutkintaa ja määrära-
hoja harmaan talouden tut-
kintaan. Puolueen mielestä
torjunta maksaisi itsensä ta-
kaisin. Rakennustyömaille
pitäisi saada Rakennusliiton
ehdottama kuvallisen hen-
kilökortin verotunniste. Ay-
liikkeellä pitäisi olla mahdol-
lisuus käynnistää suoraan yri-
tyksen tutkinta ja lisäksi ha-
vaittuihin epäkohtiin myös
kanneoikeus. Arvosana 9.

Myös Vasemmistoliitto
vaati lisää määrärahoja työ-
suojeluvalvontaan ja vero-
tunnusta työmaille. Puolue
painottaa tilaajavastuun pa-
rantamista asioiden kuntoon
saattamiseksi. Arvosana 8.

Perussuomalaistenkin mie-
lestä tilaajavastuulaki ja työ-
maiden valvonta pitää saada
kuntoon. Puolue painottaa
myös oikeusjuttujen nopeut-
tamista. Arvosana 7.

Lähetettyjen työntekijöi-
den vero-ongelmat ja ulko-
maisten yritysten hoitamat-
ta jääneet velvoitteet huo-
lestuttavat Kristillisdemo-
kraatteja. Tilaajavastuuta ja

valvontaa on parannettava
muun muassa Rakennuslii-
ton ehdottomalla verotun-
nuksella. Varsinaista har-
maan talouden torjunnan
ohjelmaa kristillisillä ei kui-
tenkaan vielä ole. Arvosana
7.

Astetta löyhemmin harmaa-
seen talouteen suhtautuu
RKP, jonka mielestä helppo-
ja keinoja on vaikea löytää
ilman byrokratian lisäänty-
mistä. Puolue valittaa myös
rahan puutetta. Valvontaa
pitäisi toki RKP:nkin mie-
lestä lisätä ja verohallinnolle
pitäisi taata riittävät resurs-
sit. Verotunniste olisi har-
kinnan arvoinen asia. Arvo-
sana 6.

Myös Vihreät valittavat,
että valtion tuottavuusoh-
jelma vaikeuttaa valvon-
nan lisäämistä. Vihreät ovat
kuitenkin luvanneet tilaa-
javastuulain valvontaan 12
tarkastajaa lisää. Muita tar-
kempia toimenpiteitä vihre-
ät eivät vielä halua kertoa.
Arvosana 6.

Kokoomuksen mukaan har-
maa talouden torjunta vaatii
paljon selvittelyä. Uusia kei-
noja puolue ei osaa ehdottaa
eikä ottaa kantaa tilaajavas-
tuulakiin. Myös valvontare-
surssien riittävyys oli puolu-
eelle hämärä asia. Arvosana
5.

Keskustapuolueen mieles-
tä tilaajavastuuta olisi vai-
kea laajentaa, koska se lisäisi
byrokratiaa. Samasta syystä
valvonnan lisääminen ei oli-
si hyvä idea. Kaiken kaikki-
aan tilaajan vastuuta ei pitäi-
si enää tiukentaa. Kun tietoa
on tarpeeksi, toimivat ihmi-
set lain mukaisesti, keskus-
tapuolueessa uskotaan.
Arvosana 4.

Kuka haluaaKuka haluaa
harmaata taloutta?harmaata taloutta?
Pa a v o H o l i
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Välillä jo umpikuja-
tunnelmiin ajautuneet

Sähköliiton ja työnantaja-
järjestö Sähkötekniset työn-
antajat STTA ry:n väliset
sähköistysalan TES-neuvot-
telut saivat onnellisen pää-
töksen, kun osapuolet saivat
23.8.2010 vihdoin aikaan
neuvottelutuloksen.

Vääntö oli tosin kova lop-
puun saakka, sillä sopimus
syntyi vasta viimeisen, koko
yön kestäneen punnerruksen
jälkeen kello 06.00 aamul-
la, vain neljä tuntia ennen
valtakunnansovittelija Esa
Lonkan asettamaa takarajaa.
STTA hyväksyi sopimuksen
samana päivänä ja Sähkölii-
ton hallitus viisi päivää myö-
hemmin 27.8.

Uusi sopimus,
uusi nimi ja väri
Sähköliiton ja STTAn vä-
lisen sopimuksen nimi on
Sähköistysalan työehtoso-
pimus, erotuksena vanhem-
masta, 11.8.2010 työnan-
tajaliitto TIKLI ry:n kanssa

tehdystä Talotekniikka-alan
sähköasennustoimialan so-
pimuksesta. Jälkimmäistä ei
ole vielä vahvistettu Sähkö-
liiton hallituksessa.

Kysymyksessä on ensim-
mäinen TES, jonka Säh-
köliitto on tehnyt STTAn
kanssa ja samalla kysymyk-
sessä on myös tekstisisällöl-
tään aivan uusi sopimus, joka
ei siis perustu TIKLIn kans-
sa tehtyyn tuttuun ”siniseen
kirjaan”. Uuden aikakauden
merkkinä on STTAn kanssa
tehdyn sopimuksen kannen
väriksikin suunniteltu puh-
taan valkoista.

Sopimuksen piirissä on
kaikkiaan noin 4 300 ST-
TAn jäsenyritysten sähkö-
asentajaa ja se on voimassa
23.8.2010 - 31.1.2013. Pal-
kankorotuksista on sovittu
siten, että 11.8.2010 lähinnä
alkavan palkanmaksukauden
alusta maksetaan 1,2 pro-
sentin korotus ja 15.9.2010
mennessä lisäksi 120 euron
suuruinen kertakorvaus.
Summat ovat samat kuin TI-

KLIn kanssa neuvotellussa
sopimuksessa. Vuosien 2011
ja 2012 palkankorotuksista
sovitaan myöhemmin.

Alalla voimassa
kahdet työehdot
STTAn kanssa tehdyn sopi-
muksen myötä on Sähkölii-

ton talotekniikka-alan säh-
köasennustoimialan (005)
noin 10 000 jäsenellä nyt
siis voimassa kahdet eri työ-
ehdot. Se kumpaa sopimusta
noudatetaan, riippuu siitä
mihin työnantajajärjestöön
oma työantaja kuuluu. ST-
TAn jäseneritykset noudat-

tavat tästä eteenpäin omaa
sähköistysalan sopimustaan.

TIKLIn jäsenyritysten pal-
veluksessa olevat noin 700
sähköasentajaa noudattavaa
”sinistä kirjaa”. Sitä noudat-
tavat myös ne noin 1 000
asentajaa, joiden työnanta-
jat ovat tehneet Sähköliiton

kanssa erillis- ja liitäntäsopi-
muksia TIKLIn sopimukses-
ta.

Jo aiemmin voimassa ol-
leena työehtosopimuksena
on TIKLIn ”sininen kirja”
myös toistaiseksi alan yleis-
sitova työehtosopimus. Siksi
sitä joutuvat noudattamaan
myös ne yritykset, jotka eivät
ole järjestäytyneet kumpaan-
kaan työnantajajärjestöön.
Tällaisissa yrityksissä työs-
kentelee noin 4 000 Sähkö-
liiton jäsentä.

Kumpi sopimus – STTAn
vain TIKLIn – on jatkossa
yleissitova, riippuu pitkälti
siitä, kumpi työantajajärjes-
tö saa sopimuksensa taakse
enemmistön alan yrityksistä.
Lopullisesti yleissitovuuden
hylkää tai vahvistaa riippu-
maton kolmihenkinen Työ-
ehtosopimusten yleissitovuu-
den vahvistamislautakunta.

Lisää STTAn kanssa teh-
dyn TESn sisällöstä sivuilla
4-5.!

Sähköliitto ja STTA punnersivat

sopimuksen sähköasentamisestasopimuksen sähköasentamisesta Pa a v o H o l i

Työehtoasiamies Hannu Helminen oli allekirjoitusvuorossa, kun Sähköliitto 11.8. hyväksyi TIKLIn kanssa saadun neuvot-
telutuloksen. Johtokunnan puheenjohtajan Pentti Leskisen ajatukset taisivat olla jo STTAn kanssa käytävissä neuvotte-
luissa.

Tilausaikaa syyskuun loppuun

Tilaa kalenteri netistä!
Sähköliiton sopi-
musalajäsenten vuo-

den 2011 taskukalenterin
tilausaika on loppumassa.
Takaraja nettitilaukselle on
30.9.2010.

Kalenteri sekä aktiivijäsen-
ten saamat lehdet Palkkatyö-
läinen, Löntagaren ja Arvo
ovat säästösyistä muuttuneet
tilausperusteisiksi. Vasama

kuitenkin lähetetään jatkos-
sakin automaattisesti kaikille
liiton jäsenille.

Kaikki tilatut tuotteet säi-
lyvät yhä maksuttomina.
Liitto budjettiin syntyy kui-
tenkin säästöä, kun niitä ei
tarvitse lähettää niille, jotka
eivät niitä halua.

Kalenterin ja lehtien tila-
ukset voi tehdä ainoastaan

netistä. Jäsenen tulee kirjau-
tua liiton internet-sivuilla,
www.sahkoliitto.fi, olevaan
verkkopalvelun jäsenrekiste-
riosioon Sähköliiton verkko-
palvelut > Jäsenrekisteri. Ti-
laus ohjeineen löytyy jäsen-
rekisteristä kohdasta Omat
tiedot > Tilaukset.!

- Kalenteri tilataan
aina seuraavalle vuo-

delle. Sen tilaukseen ovat
oikeutettuja ne sopimus-
alajäsenet, jotka ovat liiton
työmarkkinoiden käytettä-
vissä 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.!

- Kirjaudu liiton
internet-sivuil la,

www.sahkoliitto.fi, ole-
vaan verkkopalvelun jäsen-
rekisteriosioon Sähköliiton
verkkopalvelut > Jäsenre-
kisteri. Kirjautumisohjeet
löytyvät nettisivulta.
- Varsinainen tilaus teh-

dään jäsenrekisterin koh-
dassa Omat tiedot > Tila-
ukset siellä olevan ohjeen
mukaan.
- Sähköisen tilauskanavan
oletusarvona on, että jäsen
ei halua kalenteria vuon-
na 2011. Omien tietojen
Tilaukset -kohdassa on siis

painettava Tilaa -nappia.
Muussa tapauksessa kalen-
teria ei enää lähetetä.
- Vuoden 2011 tilaus on
tehtävä 30.9.2010 men-
nessä. Määräpäivän jälkeen
tehty tilaus tulee voimaan
vasta vuoden 2012 alusta.!

Kaikki eläkeläiset
saavat Vasaman

Sopimusalajäsenten tuotteet

Näin tilaat kalenterin
vuodeksi 2011:

Sähköliiton hallitus
keskeytti 27.8. eläke-

läisten Vasaman tilaamisen
netin kautta. Vasama lähe-
tetään siten kaikille elä-

keläisille entiseen tapaan
myös vuonna 2011.
Päätöksen syynä oli se, että
tilausjärjestelmän käyttö
osoittautui joillekin liian

vaikeaksi. Liiton 8 000 elä-
keläisestä kaikkiaan 1 210
ehti kuitenkin tilata Vasa-
man onnistuneesti.!

Pa a v o H o l i
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Sähköistysalan so-
pimus Sähköliiton ja

STTAn välillä on siinä mie-
lessä historiallinen, että se
on ensimmäinen TES näi-
den kahden järjestön välillä.
Merkittävää on myös se, että
sopimuksen sisältö on van-
hempaan, TIKLIn kanssa
tehtyyn ”sinisen kirjan” so-
pimukseen verrattuna kirjoi-
tettu uudella tavalla. STTAn
kanssa tehtyyn sopimukseen
sisältyy merkittäviä muutok-
sia, joita ei ole aiemmin ollut
alan työehtosopimuksessa.

Sopimukseen yhteisesti
neuvoteltujen muutosten
joukossa on päänavauk-
sia, jotka hyödyttävät koko
sähköalaa ja tarjoavat uusia
kehitysmahdollisuuksia mo-
lemmille osapuolille. Muu-
toksilla ei välttämättä ole
työnantajia rasittavia kus-
tannusvaikutuksia, mutta ne
silti parantavat ja selkeyttä-
vät alalla olevia käytäntöjä.

Kärkimies myös
tuntitöihin
Ensimmäinen uudistus kos-
kee työehtosopimuksessa
sovittuja irtisanomisaikoja,
joita ei voi enää toisin sopia.
Näin vahvistetaan yhdessä
sovittuja pelisääntöjä ja vä-
hennetään asiasta syntyvien
paikallisten riitojen synty-
mistä.

Aivan uutena käytäntönä
tulee kärkimiesjärjestelmä ja
sen mukainen kärkimieslisä
mukaan myös tuntitöihin.
Aiemmin kärkimiehenä on
voinut olla vain urakkatöis-
sä.

Nuorten työharjoitteli-
joiden opastajana toimivan
työpaikkaohjaajan työstä
maksetaan jatkossa erillinen
lisäkorvaus. Tällä on varmas-
ti motivoiva vaikutus ohjaa-
jien työhön ja siitä hyötyvät
taas kaikki alalle tulevat
nuoret, jotka todennäköi-
sesti saavat entistä parempaa
opastusta uudessa työssään.
Samanlainen motivoiva
vaikutus on myös sillä, että
myös työsuojeluvaltuutetuil-
le maksetaan jatkossa korva-
usta.

Lisää tietoa ja
luottamusta
Luottamushenkilöiden ase-
maa vahvistetaan sillä, että
pääluottamusmiehen valinta-
oikeus tulee kaikkiin yrityk-
sen pää- ja haaratoimistoihin.
Myös pääluottamusmiehen ja
työsuojeluvaltuutetun ensim-
mäisen varahenkilön työsuh-
deturva paranee.

Tiedonsaanti lähetetyn
työntekijän työehdoista laa-
jenee STTAn sopimuksessa
koskemaan myös Sähköliiton
toimihenkilöitä. Tällä hel-
potetaan ulkomaisia työnte-
kijöitä koskevaa sopimusval-
vontaa.

Lähetetylle työntekijälle on
jatkossa maksettava työajan
lyhennyksen korvausta (ns.
pekkaset) 6,3 prosenttia pal-
kasta sekä vuosilomapalkkaa
tai korvausta 18,5 prosenttia,
ja lisäksi palkkaryhmä 2:n
mukainen palkkataso pitenee
3 kuukaudesta 6 kuukauteen.

Isyysloma, karenssit
ja urakkahinnoittelu
Sähköistysalan sopimuk-
seen saatiin vihdoin mukaan
määräys isyyslomasta, jonka
pituus on 5 työpäivää.

Sairausloman ja arkipyhä-
korvauksen karenssit pois-
tuvat uudessa sopimuksessa
kokonaan.

Komennusmiehillä on jat-
kossa oikeus matkustaa kotiin
työnantajan kustannuksella
juhannuksen ja joulun lisäksi
myös pääsiäisenä. Lisäksi yli
viikon kestävän komennus-
työn majoitus on järjestettävä
1 hengen huoneessa.

Tarkennuksia tehtiin myös
paikallisen sopimisen määrä-
yksiin. Jatkossa sopimus on
muun muassa aina tehtävä
kirjallisesti.

Urakkamääräysten osalta
muutoksia ei tullut ja urak-
kahinnoitteluunkin tuli vain
neljä muutosta. Ne koskevat
seuraavia kohtia: siirrettävät
telineet (2210.22), putkijoh-
to (nyt hinnoiteltu osa 25),
johtojen asennus (yli 120 ne-
liön CU-kaapeleihin kerroin
1.1) ja johtotietaulukko (yli 4
kg/m painaviin oma hinnoit-
telu).!

Sopimus STTAn kanssaSopimus STTAn kanssa
avaa uudenavaa uuden
aikakaudenaikakauden

Pa a v o H o l i
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Sähköliiton suurin sopi-
musala, talotekniikka-ala,
on tällä hetkellä poikkeuk-
sellisessa tilanteessa. Kun
alan 10 270 jäsenellä oli
aiemmin käytössään yksi
yleissitova työehtosopimus,
on niitä nyt kaksi.

Perinteinen, ”sinisenä
kirjana” tunnettu Talotek-
niikka-alan sähköasennus-
toimialan sopimus on tehty
työnantajaliitto TIKLI ry:n
kanssa. Uudempi Sähkölii-
ton ja STTAn välinen sopi-
mus tunnetaan puolestaan
nimellä Sähköistysalan työ-
ehtosopimus.

- Vaikka TIKLIn kanssa
tehtyä sopimusta ei ole Säh-
köliiton hallituksessa tois-

taiseksi vahvistettu, on se
aiemman perintönsä vuoksi
toistaiseksi yhä myös alan
yleissitova työehtosopimus.
Sitä noudattavat siis TIK-
LIn jäsenyrityksissä työs-
kentelevien sähköasentaji-
en lisäksi kaikki muut alan
työntekijät, mutta eivät
STTAn jäsenyritysten työn-
tekijät, Sähköliiton sektori-
päällikkö Keijo Rimmistö
muistuttaa.

TIKLIn sopimusta nou-
dattaa tällä hetkellä suoraan
noin 700 Sähköliiton jäsen-
tä, mutta yleissitovuuden
kautta kaikkiaan vähän alle
5 000 asentajaa. STTAn so-
pimuksen piirissä on noin
4 300 asentajaa. Tilanne

elää kuitenkin koko ajan,
sillä molemmat työnanta-
jajärjestöt pyrkivät luon-
nollisesti saamaan omalle
sopimukselleen mahdolli-
simman paljon kannatusta
alan yritysten joukossa.

- Käytännössä asia on niin,
että jos järjestöistä selvästi
suurempi STTA saa uusien
jäsenyritystensä kautta noin
1 000 asentajaa lisää, tulee
sen kanssa solmittu sopimus
syrjäyttämään TIKLIn vas-
taavan alan yleissitovana
työehtosopimuksena. Lähi-
kuukaudet näyttävät, käykö
näin ja kuinka kauan siihen
menee, Rimmistö arvioi.!

Sähköliiton ja ST-
TAn pääneuvottelijat,

sektoripäällikkö Keijo Rim-
mistö ja toimitusjohtaja Esa
Larsén ovat hyväksyneet
seuraavan tulkinnan järjes-
töjen väliseen työehtosopi-
mukseen kuuluvan 120 ker-
takorvauksen maksamisesta.

Työntekijälle tulee mak-
saa kertakorvaus 120 euroa
15.9.2010 mennessä. Kerta-
korvaus luetaan työssäolo-
ajan palkaksi. Korvaus ker-
ryttää näin vuosilomakes-
kituntiansiota. Työntekijän
palkkaryhmä ei vaikuta ker-
takorvauksen määrään.

Täysimääräinen 120 euron
suuruinen kertakorvaus mak-
setaan työntekijälle, jonka

osalta seuraavat edellytykset
täyttyvät:
" työntekijän säännölli-
nen työaika ajalla 1.5.2010
-10.8.2010 on ollut 8 tuntia
vuorokaudessa ja 40 tuntia
viikossa; ja
" työntekijä on koko edel-
lä mainitun ajanjakson ajan
saanut edellisen kohdan mu-
kaiselta säännölliseltä työ-
ajaltaan työssäoloajan palk-
kaa tai työssäoloajan palkan
sijasta vuosilomapalkkaa tai
työehtosopimuksen mukais-
ta ansionmenetyksen korva-
usta (esimerkiksi sairausajan
palkka, työajan lyhennyskor-
vaus, arkipyhäkorvaus); ja
" työntekijän työsuhde on
alkanut viimeistään 1.5.2010

ja työsopimussuhde on ollut
edelleen voimassa 11.8.2010

Kertakorvausta ei
makseta lainkaan
" työsuhteissa, jotka ovat
päättyneet ennen 11.8.2010;
" työsuhteissa, jotka ovat
alkaneet 11.8.2010 tai sen
jälkeen

Kertakorvaus maksetaan
suhteutettuna työntekijällä
ajalla 1.5.2010 – 10.8.2010
olleeseen säännöllisen työ-
ajan työssäoloaikaan ja/tai
aikaan, jolta työntekijälle on
maksettu säännöllisen työs-
säoloajan palkan sijasta vuo-
silomapalkkaa tai työehtoso-
pimuksen mukaista ansion-

menetyksen korvausta (esi-
merkiksi sairausajan palkka,
työajan lyhennyskorvaus,
arkipyhäkorvaus) seuraavis-
sa tapauksissa:
" työntekijän säännölli-
nen työaika ajalla 1.5.2010
-10.8.2010 on ollut vähem-
män kuin 8 tuntia vuorokau-
dessa ja 40 tuntia viikossa;
tai
" työntekijä ei ole 1.5.2010
-10.8.2010 saanut kaikilta
säännöllisen työaikansa mu-
kaisilta tunneilta työssäolo-
ajan palkkaa tai työssäolo-
ajan palkan sijasta vuosilo-
mapalkkaa tai työehtosopi-
muksen mukaista ansionme-
netyksen korvausta (esimer-
kiksi lomautus, sairausaika,
jota ei makseta sairausajan
palkkaa, hoitovapaa, isyys-
vapaa, opintovapaa); tai
" työntekijän työsopimus-
suhde on alkanut 1.5.2010
jälkeen ja on ollut edelleen
voimassa 11.8.2010 (esimer-
kiksi alkanut 1.6.2010 ja
päättynyt 13.8.2010).

Työssäoloaikaan suhteutettu
kertakorvaus lasketaan seu-
raavasti: työntekijän kerta-
korvaus = työaikakerroin x
120 euroa.
Työaikakerroin = (toteutu-
nut säännöllinen työaika
1.5.2010 -10.8.2010 + ne
tunnit, joilta saman ajan-

jakson aikana on makset-
tu säännölliseltä työajalta
työssäoloajan palkan sijasta
vuosilomapalkkaa tai työeh-
tosopimuksen mukaista an-
sionmenetyksen korvausta)
jaettuna 576 h.

Kaavassa 576 tuntia vastaa
järjestöjen sopimaa teoreet-

tista työtuntimäärää, jolta
työntekijälle olisi voitu mak-
saa palkkaa tai ansionmene-
tyksen korvausta (esimerkik-
si arkipyhäkorvaus) 1.5.2010
-10.8.2010, jos työntekijän
säännöllinen työaika olisi
ollut 8 tuntia päivässä ja 40
tuntia viikossa.!

120 euron kertakorvauksen ehdot120 euron kertakorvauksen ehdot

Esimerkki 1:
Työntekijän säännöllinen työaika on ollut 8 tuntia päiväs-
sä ja 40 tuntia viikossa. Työsuhde on alkanut 1.6.2010 ja
päättynyt 27.8.2010.

Työntekijällä on ollut säännöllisen työajan tunteja sekä
työtunteja, joista työntekijälle on maksettu ansionmene-
tyksen korvausta, 1.6.2010 – 10.8.2010 yhteensä 408.
Työntekijälle maksettava kertakorvaus on 85,00 euroa
(408 h / 576 h x 120 €/h).

Esimerkki 2:
Työntekijän säännöllinen työaika on ollut 32 tuntia vii-
kossa. Työsuhde on ollut voimassa 1.5.2010 lukien ja on
jatkunut toistaiseksi voimassa olevana 11.8.2010. Työnte-
kijällä on ollut säännöllisen työajan tunteja sekä työtun-
teja, joista työntekijälle on maksettu ansionmenetyksen
korvausta, 1.5.2010 – 10.8.2010 yhteensä 460.

Työntekijälle maksettava kertakorvaus on 95,83 euroa
(460 h / 576 h x 120 €/h).

Esimerkki 3:
Työntekijän säännöllinen työaika on ollut 8 tuntia päiväs-
sä ja 40 tuntia viikossa. Työsuhde on alkanut vuonna 2007
ja on päättynyt 6.8.2010. Työsuhde on päättynyt ennen
11.8.2010.

Työntekijälle ei makseta lainkaan kertakorvausta.

Yksi ala – kaksi sopimusta
STTAn sopimuksesta
yleissitova?
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Uudisrakentami-
sen lisääntyminen

Tampereella näkyi liiton ja
Tampereen Seudun Sähkö-
alantyöntekijät ry os. 011:n
yhteisellä työmaakierroksel-
la 24. – 25.8. Ensimmäinen
päivä kierrettiin kahdessa
ryhmässä, joka supistui toise-
na päivänä yhdeksi kahden
hengen ryhmäksi. Kaikkiaan
ehdittiin tarkastaa 14 koh-
detta. Ne sijaitsivat laajalla
alueella Tampereen ja sen
ympäristökunnissa, mikä
luonnollisesti rajoitti käynti-
kohteiden määrää.

Työmaasopimukset
uupuvat edelleen
Yleisin epäkohta, joka kier-
roksella tuli vastaan, oli
työmaasopimusten puuttu-
minen sähköasentajilta. Il-
meisesti minkäänlainen va-
listus ei tuo muutosta asiaan

ja tilanne näyttää olevan se,
että työmaasopimus alkaa
olla jo harvinaisuus työmail-
la. Sähköasentajat tuntuvat
siis luottavan suullisten so-
pimusten voimaan myös sil-
loin, kun työn loppupuolella
aletaan väitellä maksettavis-
ta kokonaissummista.

Työehtoasiamiehet Hannu
Helminen ja Hannu Luuk-
konen yhdessä ammattiosas-
ton Timo Lahtisen ja Jarno
Peuramäen kanssa saattoi-
vat vain ihmetellä laiskuutta
työmaasopimusten tekoon.

- Telinetilanne työmail-
la on sen sijaan parantunut
viime vuosina aivan silmin-
nähtävästi. Uudisrakennuk-
sissa näyttää melkein ole-
van sääntönä, että asentajat
käyttävät pelkästään nosti-
mia. Se on hyvää kehitystä,
Hannu Luukkonen huomioi.

Hallien joukossa
myös yksi kirkko
Kierroksen kohteiden jou-
kossa oli runsaasti uusia
ostoskeskuksia ja erilaisia
teollisuushalleja. Poikkeuk-
sellisin kohde oli varmasti
MAP Jeesuksen Kristuksen
mormonikirkko, joka nousee

Tampereen Kalevaan tuho-
poltossa tuhoutuneen tilalle.
Sähkötöitä oli urakoimas-
sa naapurikunta Kangasalta
pienehkö Sähkö-Iskelä Oy,
jonka kärkimies Pekka Mus-
tila esitteli työmaata.

- Piirustukset ovat Sak-
sasta, sillä Augsburgiin on

aiemmin rakennettu tismal-
leen samanlainen kirkko. Pa-
lovaroituslaitteet tässä ovat
ymmärrettävästi hyvin mi-
toitettu, mutta sprinklereitä
ei ole kuitenkaan asennettu,
Mustila kertoi.

Sähkötöitä on tehty 1-3
asentajan voimin ja lama-
ajan hengessä tuntitöinä.

- Ei ole käynyt tylsäksi ai-
nakaan säiden puolesta. Kun
talvella aloitettiin, oli – 30

astetta pakkasta ja nyt kesäl-
lä saman verran lämmintä,
Mustila nauroi.

Koivistonkylän Prismassa
vastassa oli parkanolaisen
Sähkösuomilammin kärki-
mies Vesa Niemenmaa, jolle
matkatyöt ovat olleet arkea
jo yli 25 vuoden ajan.

- Tämä yritys on tehnyt
paljon näitä markettien sa-
neerauksia. Tässäkin on
kyseessä vuonna 1975 val-
mistunut rakennus, joka nyt
pistetään keskuksia myöten
uusiksi. Ensi aloitettiin atk-
kaapeloinnilla ja nyt teh-
dään jo kauppaan tulevaa
ravintolaa. Töissä on ollut
keskimäärin kuusi asentajaa,
Niemenmaa opasti.

Työmaan tekee erityisen
vaativaksi se, että kauppa on
koko rakennustyön avoinna.
Työturvallisuuteen on kiin-
nitettävä enemmän huomi-
oita ja muun muassa pölyn-
suojauksen on oltava taval-
lista parempi.

Aliurakointia
ja virolaisia
Sähköalan aliurakointia
löytyi erityisesti Consti Ta-
lotekniikka Oy:n kohteista
Lielahden Prismasta ja In-
exin logistiikkakeskuksesta
Lempäälästä. Ensimmäisessä
kohteessa työt olivat vasta
aluillaan, mutta Lempäälässä
sähkötöitä teki Constille ali-
urakkana Mesara Oy viiden
miehen voimin tuntityönä.

Kierroksen virolaiset työn-
tekijät löytyivät Sähköliitol-

le ennestään tutun Hiieko
Oy:n urakoimasta pesula-
yhtiö Lindströmin Lempää-
län palvelukeskuksesta. Ki-
reällä aikataululla tehtävää
rakennusta oli asentamassa
kahdeksan virolaismiestä.
Kieliongelmien ja joidenkin
puuttuvien dokumenttien
vuoksi jäi tämän kohteen
asioiden tarkempi selvitte-
ly liiton työehtoasiamiesten
myöhemmin selvitettäväksi.

- Vaikka Tampereelle ra-
kennetaan nyt paljon uutta,
näkyy edellisvuoden lama
selvästi urakkatöiden vähäi-
sessä määrässä. Toivotaan,
että tilanne korjautuu siltä
osin syksyn aikana ja että tuo
työmaasopimusten teko al-
kaisi samalla kiinnostaa yhä
useampaa sähköliittolaista,
työehtoasiamies Hannu Hel-
minen kiteytti.!

Työmaakierros Tampereella

Uudet rakennukset –Uudet rakennukset –
entiset ongelmatentiset ongelmat Pa a v o H o l i

Johdonveto mormonikirkon keskuksessa
on ahdasta puuhaa, vaikka kysymys onkin
uudisrakennuksesta.

Kärkimies PekkaMustila tutkii mor-
monikirkon piirustuksia Tampereen
Kalevassa. Kirkon esikuva on Saksan
Augsburgista, josta tulee myös kirk-
koon asennettava esitystekniikka.

Yli 25 vuoden työkokemus antaa
parkanolaiselle Vesa Niemenmaalle
rutiinia matkatöihin, joka tällä kertaa
suuntautui Tampereen Koivistonky-
lään rakennettavan Prisman sanee-
raustyömaalle.
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"Consti Talotekniikka
Oy:n työmaalla Lielahden
Prismassa törmättiin tilan-
teeseen, jossa ilman asian-
omaista sähköpätevyyttä
työskentelevän metalli-
firman omistaja – joka ei
halunnut kertoa nimeään
- asensi kattoon tulevia joh-
toteitä.

Johtoteiden asennus kuu-
luu lain mukaan selvästi
sähkötöihin. Näin todetaan
myös Turvatekniikan keskus

Tukesilta aikanaan pyyde-
tyssä kirjallisessa tulkinnas-
sa. Siten johtotöitä teke-
vällä yrityksellä on oltava
sähkötöiden pätevyys. Lie-
lahden tapauksessa kävi li-
säksi ilmi, että kyseisen me-
tallifirman urakkaan kuului
myös lamppujen asennus-
ta.!

Tämä on väärin!
Sähköpätevyyttä vailla olevan yri-
tyksen omistaja asentaa johtoteitä
kaapeleita varten.

Sähkötöitä vai ei?
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T
sähköjohto

Rahaa on –
miten käytetään?

4Sähköliiton entinen liit-
tosihteeri Heikki Varjonen
nukkui pois Hämeenlinnassa
82-vuotiaana pitkän sairau-
den uuvuttamana 8. syys-
kuuta.

Heikki Varjonen oli syn-
tynyt Hämeenlinnassa
12.8.1928.

Varjonen toimi Sähkölii-
ton liittosihteerinä vuosina
1980-88. Sitä ennen hän oli
työskennellyt kymmenen
vuotta liiton voimalaitos- ja
sähköjakelualan jaostosih-
teerinä.

Työelämään Varjonen as-
tui 15-vuotiaana sotavuonna
1943 Imatran Voiman Va-
najan höyryvoimalaitoksel-
la, missä hän viihtyi 27 vuot-
ta ennen liiton palvelukseen
tuloa.

Varjonen oli pitkän linjan
ay-aktiivi ja oli muun muas-
sa puuhaamassa Sähköliiton
perustamista vuonna 1955,
vaikka ei varsinaisessa perus-
tamiskokouksessa ollutkaan
läsnä. Vuosikymmenten

saavutuksista Varjonen piti
merkittävimpänä energia-
alalle 1970-luvulla syntynyt-
tä yksimielisyyttä palkkata-
son nostamiseksi ja asennus-
alan lakkoa vuonna 1986.

Sähköliiton Hämeenlin-
nan osaston perustajajäsen
oli mukana osaston toimin-
nassa liki kuolemaansa asti.
Eläkepäivinäänkin vasem-
mistolaisen aatteen mies
Heikki Varjonen seurasi ak-
tiivisesti politiikkaa, minkä
puutarhanhoidolta ehti.3

Heikki Varjonen
on poissa
Te k s t i R i i t t a Ka l l i o
Ku v a Pa a v o H o l i

alotekniikan säh-
köasennustoimi-
ala sai neuvotte-
lutuloksen uuden
työnantajayhdis-

tyksen Sähkötekniset työn-
antajat ry STTA:n kanssa.
Neuvottelutuloksen kumpi-
kin osapuoli hyväksyi neu-
vottelutuloksen hallituksis-
saan uudeksi Sähköistysalan
työehtosopimukseksi, joka
menee nyt ministeriön alai-
sen vahvistuslautakunnan
arvioitavaksi. Oletettavaa
on, että uusi tes vahviste-
taan alalle yleissitovaksi
työehtosopimukseksi. Toi-
von myös, että STTA saa
keskusjärjestö EK:n jäsenyy-
den. Hanke oli keskeisenä
asiana neuvotteluissa.
<<<

Talotekniikan sähköasen-
nustoimialalla on myös
pitkäaikaisen sopimusosa-
puolemme TIKlIn kanssa
neuvoteltu neuvottelutulos,
joka jäi Sähköliiton halli-
tuksessa pöydälle työnanta-
jajärjestön allekirjoitusten
puuttuessa. Hallitus käsitte-
lee neuvottelutulosta tule-
vassa kokouksessaan. Vanha

sopimus on kuitenkin vielä
alalla yleissitova, kunnes
vahvistuslautakunta toisin
päättää.
<<<

Sähköliiton neuvottelemat
muut työehtosopimukset
ovat kiinni lukuun otta-
matta Mekaanista metsä-
teollisuutta, jossa ”tökkii”,
kuten muillakin työnteki-
jäjärjestöillä. Mitä pidem-
mälle neuvottelutuloksen
aikaansaaminen menee, sitä
suuremmiksi palkankorotus-
vaatimukset nousevat. Säh-
köliiton hallitus päätti juuri
yhtyä Puu-ja erityisalojen
liiton työtaistelutoimiin.
Tes-neuvottelut katkaistaan
ja alalle asetetaan välittö-
mästi ylityökielto.
<<<

Sopimusalajohtokunnat ja
valiokunnat ovat kokoon-
tuneet ja tehneet toiminta-
suunnitelmat talousarvioi-
neen vuodelle 2011. liiton
hallituksen asettamat ehdot
ovat herättäneet paljon kes-
kustelua suunnittelupalave-
reissa. Edustajiston viime
syksynä hyväksymiin tavoit-
teisiin ei päästä ilman mer-

kittäviä säästöjä. Hallitus
edellyttää menoleikkauksia
kaikilla liiton toiminnan
alueilla, jotta taloutemme
tervehtyisi edustajiston lin-
jauksen mukaiseksi.
<<<

Jäsenmaksun taso, joka
tietoisesti on alhainen ja
pitääkin pysyä kilpailuky-
kyisenä, aiheuttaa painet-
ta rakenteellisten muu-
tosten aikaansaamiseksi.
Koko alkuvuoden heiken-
tynyt työllisyys näyttää nyt
merkkejä paremmasta. Silti
työttömyyskassaan mene-
vä jäsenmaksuosuus tulee
ensi vuodeksi nousemaan,
mikä vaikuttaa kokonaisjä-
senmaksun tasoon. Raken-
teelliset muutokset pitäisi
tehdä niin, että jäsenmaksu
jakaantuisi tarkoituksenmu-
kaisemmin.
<<<

Paineet kohdistuvat am-
mattiosastoille palautetta-
van osuuden suuruuteen.
Sähköliiton jäseninä ole-
vista ammattiosastoista vain
pieni osa käyttää osaston
varoja sääntöjen edellyttä-
mällä tavalla, edunvalvon-

taan ja koulutukseen. Näil-
le harvoille osastoille on
ensiarvoisen tärkeää taata
jatkossakin niiden saama ra-
hamäärä toiminnan rahoit-
tamiseksi.

Suurin osa ammattiosas-
toista saa jäsenmaksupalaut-
teena huomattavasti enem-
män rahaa, kuin toiminta
kuluttaa. Toki pikkujoulut
ja onkikisat sinänsä ovat
hyväksyttäviä tapahtumia ja
osaston jäsenten kannatetta-
vaa yhdessäoloa.

Kysymys kuuluukin, oletko
sinä varakkaan ja pankkitiliä
kartuttavan ammattiosaston
jäsen valmis jatkossa mak-
samaan korotettua jäsen-
maksua siksi, että osastosi
saa entistä suuremman eu-
romäärän jäsenmaksupalaut-
teena pankkitilille? Vai olisi-
ko mielestäsi parempi vaih-
toehto tukea enemmän niitä
osastoja, joilla on sääntöjen
mukaista toimintaa muiden
jäsentapahtumien lisäksi?
Pyydänkin sinua, osaston
”hiljaista” jäsentä antamaan
palautetta sähköpostitse.

Keskustelevaa ja menes-
tyksellistä syksyä!

ma r t t i . a l a k o s k i@ s a h k o l i i t t o . f i
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Kurssille osallistui 15
nuorta miestä eri puo-

lilta Suomea. Ikähaarukka si-
joittui 17–31-vuoden väliin.
Mainiota oli myös se, että
mukaan oli lähtenyt kolme
oppilasjäsentäkin.

Kurssilaisilla oli monella
erilaisia luottamustehtäviä,
joten aktiiviset nuoret olivat
jälleen liikkeellä. Joukossa
oli muun muassa kolme luot-
tamusmiestä, osastojen hal-
lituksen jäseniä ja muuten
osaston toiminnassa mukana
puuhaavia nuoria.

”Älä usko kaikkea,
mitä kirjoitetaan”
Kurssi aloitettiin Voionmaan
opiston rehtorin Pasi Salmi-
kallion johdolla. Hän valot-
ti nuorille medialukutaitoa,
mediakenttää, mitä se pitää
sisällään ja miten nuoret
käyttävät mediaa. Salmikal-
lio varoitteli myös, etteivät
lehtien motiivit jutuissa ole
aina pelkästään tiedon välit-
täminen.

- Tiettyä varovaisuutta pe-

liin, kun luette lehtiä, Salmi-
kallio kehotti.

Kukaan kurssilaisista ei ol-
lut kirjoittanut lehtiin, mut-
ta sitä vastoin netin keskus-
telupalstoilla suurin osa oli
ilmaissut mielipiteitään ja
ajatuksiaan.

- Se on tosi hyvä asia, että

olette mukana sosiaalisessa
mediassa. Kun haluatte vai-
kuttaa toisten mielipiteisiin,
nostakaa esiin oikeita asioita
ja sellaisia asioita, jotka ovat
teidän mielestänne tärkeitä
ja joista ei puhuta. Tai oikais-
kaa muiden vääriä käsityksiä,
Salmikallio painotti.

Hän antoi ohjeita myös
mielipidekirjoituksen teke-
misestä lehtiin.

- Mielipidepalstat ovat ih-
misten mielestä kiinnostavia
ja niiden kirjoituksilla on
paljon merkitystä. Koska te
olette aktiivista porukkaa ja
haluatte vaikuttaa asioihin,
paikallislehdet ovat kirjoit-
telulle hyvä foorumi. Monet
hyvät asiat nimittäin löyty-
vät läheltä, Salmikallio tote-
si.

Hän ohjeisti nuoria tarttu-
maan arkielämän aiheisiin ja
ottamaan kantaa esimerkiksi
sellaisiin asioihin, joita ih-
misille ei pitäisi normaalissa
arjessa tapahtua.

Tiedotuksen kolme
kovinta: TES-tilanne,
työehdot ja palkkaus
Sähköliiton viestintäpäällik-
kö ja Vasaman päätoimittaja
Paavo Holi tenttasi nuorten
mielipidettä, miten he miel-
tävät ammattiliiton viestin-
nän, liiton lehden ja sosiaa-
liseen mediaan menemisen.

Tärkeimmäksi asiaksi vies-
tinnässä nuoret asettivat
TES-tilanteesta tiedottami-

sen. Myös työehdot ja palk-
kaus nähtiin erittäin tärkei-
nä tiedotusasioina.

Liiton omaa lehteä, Vasa-
maa, kertoi jokainen kurssi-
lainen lukevansa aktiivisesti.
Sosiaalisen median osuut-
ta nuoret pohtivat ja olivat
yhtä mieltä siitä, että jos
nuoria halutaan tavoittaa,
pitää mennä sinne, missä
nuoret ovat.

Liiton organisaatio
outo nuorille
Nuorisoasiamies Jouni Lep-
pänen esitteli Sähköliiton
organisaatiota ja kertoi liiton
toiminnasta ja jäsenhankin-
nasta.

Liiton toiminnasta tiedet-
tiin aika vähän ja nuoret
kuuntelivatkin kiinnostu-
neina Leppäsen selvitystä.

Kurssilaiset kuitenkin ker-
toivat, että ovat saaneet lii-
tosta apua, kun ovat sitä tar-
vinneet.

Jäsenhankinnasta puhues-
saan Leppänen painotti, että
se kuuluu osastoille ja kaikil-
le sen jäsenille, luottamus-
henkilöille, kärkimiehille ja
työtovereille.

- Jäsenhankinta on kaik-
kien yhteinen asia. Se pi-
tää suunnitella, ottaa osaksi
osaston toimintaa ja bud-
jetoida siihen myös varoja,
Leppänen totesi.

25minuuttia
hikistä menoa
Lauantain asiaohjelman
päätteeksi joukko siirtyi Me-
gazonen pyörteisiin. Se on
kontaktiton ja väkivallaton,
futuristinen sisäliikuntapeli,
jossa kolmelle joukkueelle
puettiin huipputeknologiaa
sisältävät sinistä, punaista
tai vihreää valoa välkkyvät
panssarit ja heidät varustet-
tiin vaarattomilla scifi-laser
aseilla.

25 minuutin session jäl-
keen hikipäinen nuorten
miesten joukko siirtyi tarkis-
taman pelin tulokset ja joku
lohkaisi: ”Punaset voitti! ”!

Te k s t i M a r g i t N u rm i k o l u
Ku v a t M a r g i t N u rm i k o l u
j a J o u n i L e p p ä n e n

"Jussi Kuuskeri, 29, tuli
viikonlopputapahtumaan
Porista. Hän työskentelee
Lemminkäinen Kiinteistö-
tekniikan palveluksessa pää-
asiassa teollisuuden sähkö-
asennustöissä.

- En ole aikaisemmin ollut
mukana liiton kursseilla.
Erityisesti minua kiinnosti

liiton toiminta ja oli muka-
va nähdä tämä liiton orga-
nisaatio, jonka Jouni Leppä-
nen esitteli.

Kuuskeri kertoi liittyneen-
sä Sähköliittoon jo opiskelu-
aikana, kun liitosta käytiin
puhumassa koulussa.

Ulkoilua ja valokuvaamis-
ta harrastava Kuuskeri miet-
ti myös sosiaalisen median
merkitystä Sähköliitolle.

- Päätöksiä ja tulevia ta-
pahtumia voisi olla Face-
bookissa. Ehkä nuorisova-
liokunta voisi olla jotenkin
mukana, vaikka välikätenä
ohjaamassa ihmisten kysy-
myksiä liiton toimistoon
asiantunteville henkilöille,
Kuuskeri ehdotti. !

"Helsinkiläinen Sauli
Karjalainen, 18, käy vii-
meistä vuotta Omnian Am-
mattiopistoa Espoossa ja val-
mistuu ensi keväänä sähkö-
asentajaksi.

- Sain kirjeen kotiin tästä
nuorisotapaamisesta ja vii-
konlopun aiheet - erityisesti
medialukutaito - olivat niin

kiinnostavia, että päätin
lähteä mukaan, Karjalainen
kertoi.

Hänen kesänsä kului
ABB:n leivissä, mutta opis-
kelun jälkeen ei varmaa työ-
paikkaa ole vielä tiedossa.

- Tämä viimeinen vuosi
on paljon työmailla pyöri-
mistä, joten eiköhän val-
mistumisen jälkeenkin töitä
löydy. !

"Espoosta kotoisin oleva
Petri Kurttila, 17, oli kurs-
sin nuorin.

- Neljän päivän päästä täy-
tän 18 vuotta, Kurttila nau-
rahti.

Kiinnostavat aiheet saivat
Kurttilankin mukaan vii-
konlopun kurssille.

- Nimenomaan Sähköliit-
to ja ay-liike tutuksi -osio

kiinnosti paljon. Liitto tur-
vaa asioita meidän työs-
sämme, ja yksin on vähän
vaikea lähteä toimimaan,
jos ongelmia tulee, Kurttila
tuumi.

Hän opiskelee Sauli Karja-
laisen kanssa samassa oppi-
laitoksessa nyt toista vuotta.

- Suoritan kaksoistutkin-

toa eli lukiota ja sähkö-
asentajan tutkintoa ja kou-
lupäivät ovat tosi pitkiä:
kahtena päivänä viikossa
koulupäivän pituudeksi tu-
lee 12 tuntia. Olen lukenut
pitkän venäjän, joten sinne
suunnallekaan töihin lähte-
minen tulevaisuudessa ei ole
mahdotonta, Kurttila kertoi.

Nuoren miehen suunnitel-
mat ovat selvät.

- Valmistun keväällä 2012,
sitten menen armeijaan, lai-
vastoon.

Sähköalalle Petri Kurttilaa
patisteli oma isä.

- En tiedä jäänkö tälle
alalle vai jatkanko raken-
nusmestariksi. Sähköala on
joka tapauksessa eduksi mes-
tarinkin hommissa, määrä-
tietoinen Kurttila totesi.!

Kiinnostavat aiheet vetivät mukaan

Perinteinen Sähköliiton nuorten tapaaminen
pidettiin 4. – 5. syyskuuta liiton toimistossa
Tampereella. Asiapitoisen ohjelman lisäksi
tarjolla oli myös viihdykettä futuristisen
sisäliikuntapelin tiimellyksessä.

Pasi Salmikallio opasti nuorille
medialukutaitoa.

Ville HomanenMegazonen pyörteissä.

Ennen kiihkeää peliä nuoret miehet
katselivat toimintaohjeet videolta.

Toisen kurssipäivän aloitti kansan-
edustaja Marko Asell, joka kertoi,
miten hänestä tuli kansanedustaja.
Itsensä peliin laittaneenAsellin mu-
kaansatempaavan puolitoistatuntisen
aikana nuoret saivat aimo annoksen
asiaa, mutta myös läppä lensi.
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Tämän kesän
asuntomessujen
paras vetonaula
oli varmasti au-
rinko. Hellekesän
messut keräsivät
peräti 158 408
kiinnostunutta
kävijää Kuopion
Saaristokaupungin
Lehtoniemeen.

- Suuri kävijämää-
rä kertoo myös siitä,

että messujen sisältö ja ylei-
sön toiveet ovat kohdan-
neet. Pystyimme antamaan
yleisölle runsaasti vinkkejä
laadukkaasta ja energiate-

hokkaasta rakentamisesta,
kommentoi Suomen Asun-
tomessujen toimitusjohtaja
Pasi Heiskanen.

Ympäristörakentamisen,
passiivi- ja matalaenergiata-
lojen lisäksi tämänkesäisten
asuntomessujen kiinnostuk-
sen kohteiksi nousivat esi-
merkiksi ilmalämpöpumput,
joilla lämmityksen lisäksi
voidaan myös viilentää asun-
toja.

”Mualiman
kommeinta”
reittiä messuille
Lehtoniemi sijaitsee Kal-
laveden äärellä. Kuopion
kauppatorille, savolaisittain
”mualiman navalle”, kertyy
alueelta matkaa noin kuusi
kilometriä. Mualiman kom-
mein katu, Saaristokatu,
oikaisee Kallaveden saari-
en kautta suoran yhteyden
Kuopion keskustaan. Poik-

keuksellisen tyylikkäästi ra-
kennettu Saaristokatu oli
messujen ajan lähinnä vain
joukko- ja kevyen liikenteen
väylänä, sillä messujen hen-
kilöautopaikoitus oli järjes-
tetty kadun kaupungin puo-
leiseen päähän.

Saaristokadun samoin kuin
koko Lehtoniemen alueen
maisemarakentamiseen oli
käytetty paljon kallioiselta
asuntomessualueelta louhit-
tua kiveä. Komeat kiviaidat
komistivat monia tienvar-
sia ja suojasivat kulkuväyliä
tulevilta tuulilta. Messujen
ajan kelistä oli haittaa vain
jäätelönsyöjille; jäätelö kun
tahtoi sulaa ennen kuin sen

sai syötyä.
Messualueen rantatontteja

ja sinne rakennettuja taloja
saattoi ihailla myös sisäve-
siristeilijän kannelta. Moni
messuvieras tulikin keskus-
tasta Lehtoniemeen vesireit-
tiä pitkin.

Energiatehokkuus
hyvin esillä
Energian ja materiaalien
tehokkaaseen ja kestävään
käyttöön kannustava Motiva
Oy valitsi Parha-talon kesän
asuntomessujen Energiate-
hokkuuden mallitaloksi.

Nykytekniikalla varustet-
tu talo esitteli hyvin mata-
laenergiarakentamista. Talo
on kompaktin kokoinen ja
se palvelee hyvin muuttu-
van perhe-elämän tarpeita.
Suunnittelun lähtökohtana
on ollut vähäinen energian-
kulutus sekä asumisviihty-
vyys.

Parha-talo on energiate-
hokkuudeltaan A-luokkaa
(ET-luku 147 kWh/bm2/
vuosi). Talon lämmitykses-
sä hyödynnetään vahvasti
uusiutuvaa energiaa. Läm-

mitykseen sekä käyttöveden
tuottamiseen käytetään sekä
aurinkolämpöä että tulisi-
jasta vesilämmönsiirtimellä
saatavaa energiaa. Kokonais-
energiatehokkuus on huomi-
oitu myös talon valaistukses-
sa. Valaistus on toteutettu
pienloistelampuilla sekä led-
valoilla.

- Parha-talo ei ole mes-
sualueen energiatehokkain
talo, mutta se edustaa hyvin
nykyaikaista matalaenergia-
rakentamista sekä saatavil-
la olevaa hyvää ja testattua
nykytekniikkaa. Tällaisen
talon voisi itselleen raken-
taa tai rakennuttaa, korostaa
Motivan johtava asiantunti-
ja Kimmo Rautiainen.

Parha-talo on ollut myös
osa Kuopion asuntomes-
suihin liittyvää Asumisen
terveellisyys ja turvallisuus
(TERTU) -hanketta.

Energiatehokkuuden mal-
litalon lisäksi messuilla esi-
teltiin muun muassa raken-

nustekniikan ja taloteknii-
kan mallitalot.

Motiva, ympäristöministe-
riö ja Suomen Asuntomes-
sut esittelivät messutalojen
energiatodistukset joka ta-
lon kohdalla olevissa kylteis-
sä. Kaikkien kohteiden to-
distukset löytyivät kootusti
Motivan Energianeuvonta-
klinikalta. !

Kuopion asuntomessuilla energia- ja ympäristöasiat esillä

Tehokkaasti jaTehokkaasti ja
tyylillätyylillä

R i i t t a Ka l l i o

Pihaklinikka antoi vinkkejä pihan
suunnitteluun ja rakentamiseen.

Kesän asuntomessut tarjosivat tietoa rakentamisen ja asumisen energiate-
hokkuudesta. Käytännön sovelluksia saattoi tutkia asuntomessutaloissa, jois-
ta suurin osa oli energiatehokkuudeltaan energialuokkaaA. HulppeassaVilla
Valossa yleisöä kiinnosti kuitenkin eniten talon arkkitehtuuri.

Jäätelökesän asuntomessut koettiin
sekä viihdyttäväksi että hyödyllisek-
si tapahtumaksi.

Lehtoniemessä
hyödynnettiin hyvin

alueelta louhittua kiveä.
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Sähköliiton hallitus
hyväksyi Teknologia-

teollisuuden kanssa saavute-
tun neuvottelutuloksen syk-
syn palkkaratkaisuista koko-
uksessaan 31.8.

Sähköliitolla, Metalliliitol-
la ja Teknologiateollisuudel-
la on kolmivuotinen työeh-
tosopimus. Siihen liittyvistä,
1.10. jälkeisistä palkankoro-
tuksista neuvotellaan vuosit-
tain ottaen huomioon alan
talous- ja työllisyysnäkymät.

Neuvottelutulos sisältää
muun muassa palkankoro-
tusmallin ja sähköalan pää-
luottamusmiehen oikeuden
osallistua talokohtaisiin
neuvotteluihin pääalan pää-
luottamusmiehen rinnal-
la. Sopimus laajentaa mah-
dollisuuksia työpaikkakoh-
taisiin palkkaratkaisuihin.
Myös varallaolokorvauksiin
tuli tarkistuksia.

Mikäli paikallisissa neu-
votteluissa ei päästä yksimie-
lisyyteen palkankorotusten
toteuttamisesta, maksetaan
1.10.2010 jälkeen alkavan
palkanmaksukauden alus-
ta yhden prosentin yleisko-
rotus ja puolen prosentin
suuruinen erä, joka kohdis-

tetaan henkilökohtaisiin ko-
rotuksiin.

- Jos yritys ei noudata liit-
tojen ohjeistusta 0,5 prosen-
tin eristä, voimaan tulee kai-
kille 1,5 prosentin korotus,
työehtoasiamies Mika Kan-
tonen painottaa.

Paikallista sopimista
voidaan lisätä
Neuvotteluosapuolet sopi-
vat, että työpaikkojen ta-
lous- ja työllisyysnäkymiä
tarkastellaan yhdessä pai-
kallisesti. Arviot tehdään
syyskuun loppuun mennes-
sä. Niissä tarkastellaan työ-
paikan tilannetta ja tarpeita
vastaavan palkankorotuksen
toteuttamistapaa, ajankoh-
taa ja suuruutta.

Paikallisessa sopimises-
sa otetaan huomioon kustan-
nuskilpailukyky, tuottavuus,
kannustavuus sekä työllisyys-

ja ostovoimatekijät.
Tavoitteena on, että työn-

antajan ja työntekijöitä
edustavien luottamusmies-
ten kanssa käytävissä neu-
votteluissa löydetään työpai-
kan olosuhteita vastaava rat-
kaisu. Ellei siihen määräajan
puitteissa päästä, voi kumpi
hyvänsä osapuoli pyytää liit-

toja apuun ratkaisuun pääse-
miseksi

Työnantajapuoli halusi
korostaa, että talouskehi-
tyksen vaikutukset teknolo-
giateollisuuden yritysten ti-
lauskantaan ja työllisyyteen
vaihtelevat merkittävästi eri
työpaikoilla. Nyt tehdyllä so-
pimuksella halutaan turvata

alan työpaikkojen toiminta-
edellytyksiä, tuottavuuden
myönteistä kehitystä sekä
työllisyyttä ja ostovoimaa.

Mika Kantonen pitää hy-
vänä, että sopimuksessa so-
vittiin myös työryhmätyös-
kentelyyn osallistumisesta.

- Työryhmät selvittävät
lokakuun loppuun mennes-

sä eräisiin tietoliikennealan
töihin sovellettavan työeh-
tosopimuksen ja seuraaviin
neuvotteluihin mennessä
huolto- ja kunnossapitotöis-
sä työskentelevien asentaji-
en erityistarpeet omiin palk-
kataulukoihin. 3

Teknologiateollisuus ja Sähköliitto
sopivat syksyn palkankorotuksista R i i t t a Ka l l i o

Palkkaratkaisun lisäksi neuvotte-
lupöydässä sovittiin muunmuassa
varallaolomääräyksistä, soveltamis-
alasta ja luottamusmieskysymykses-
tä, toteaa työehtoasiamies Mika Kan-
tonen (seisomassa oikealla). Vieressä
myhäilee metalliteollisuuden johto-
kunnan puheenjohtaja Esa Knuutila.
Istumassa johtokunnan jäsenet Heik-
ki Aitonurmi, Mikko Korpinen, Matti
Heikkonen, Kari Hast, Esa Sakki, Niilo
Ojala ja JukkaAlakoski.

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
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 kuukausisäästäminenTapio-
la-rahastoihin ilman merkintäpalkkiota
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PÄIVÄT

Ensimmäiset
Voltti-päivät
keräsivät yli 250
sähköliittolaista
seuralaisineen
Hyvinkään Sveit-
siin elokuun vii-
meisenä viikon-
loppuna. Heistä
suurin osa myös
majoittui Ranta-
sipi Sveitsiin.

Eero Heinäluoman
värittämä paneeli-

keskustelu veti auditorioon
lähes sata kuulijaa. Iltata-
pahtumaan, jota tähditti
Tony Montanan orkesteri,
osallistui yli 150 sähköliit-
tolaista. Kiinnostuneita riit-
ti täysi bussilastillinen myös
sunnuntain Rautatiemuseon
retkelle.

Uusi jäsentapahtuma sai
kiitosta kävijöiltä. Rento yh-
dessäolo, leikkimieliset ur-
heilulajit ja Sveitsi -hotellin
hyvät palvelut loivat puitteet
onnistuneelle viikonlopulle,
jota sääkin suosi kohtuulli-
sesti. Taivaalla leijui ohutta
yläpilveä, mikä mahdollisti
sopivan raikkaan reippailu-
päivän.

Monet päällekkäiset ta-
pahtumat verottivat jonkin
verran osallistujamäärää,

mutta muuten

Voltti-päivät saivat Hyvin-
käältä hyvän startin tulevil-
lekin vuosille.

Kiva meininki
- Täällä on kiva meininki,
totesivat hyväntuuliset Eero
ja Riitta Kero, jotka tulivat
Voltti-päiville pikkubussilla
Loviisasta yhdessä kahdek-
san muun osasto 025:n jäse-
nen kanssa.

Kerot osoittivat reipasta
urheilumieltä kokeilemal-
la monia kisailulajeja, joista
esimerkiksi puujaloilla käve-
ly näytti sujuvan kummalta-
kin yllättävän hyvin. Myös
tasokas uimahalli sai paris-
kunnalta kiitosta.

Jo 30 vuotta Loviisan
ydinvoimalassa työskennel-
lyt Eero Kero paljasti, että
hänen vaivattoman oloisen
puujalkakävelynsä salaisuus
piilee lapsuudessa, jolloin
kaveriporukka harrasti lajia

huiman korkeilla puujaloilla.
- Pentuna tein itse puuja-

lat, joilla seisottiin yli puo-
lentoista metrin korkeudella.
Tällaiset puolimetrisethän
ovat siihen nähden aika ke-
syt kulkupelit, Kero nauroi.

Hän arveli, että osastosta
olisi tullut paljon enemmän
osanottajia, ellei Loviisassa

samaan aikaan olisi

ollut perinteiset LVI-päivät
ja muinaistulien ilta, kuten
monessa muussakin rannik-
kokunnassa.

Vaasalainen Pasi Karhun-
vaara oli tullut Voltti-päivil-
le vaimonsa Sarin ja kolmen
soman tyttärensä kanssa.

- Hienoa, kun järjestetään
tällainen tapahtuma, johon
voi tulla perheen kera. Se on
aivan toista, kuin perinteiset
äijäretket, Karhunvaara tote-
si tyytyväisenä.

Harrastaja-ajoneuvot
kiinnostivat
Harrastaja-ajoneuvotapaa-
minen keräsi vain muuta-
man kulkupelin esittelyyn
hotellin pihalle, mutta ne
olivatkin sitä kiinnostavam-
pia.

Voltti-päivien järjestely-
toimikuntaan kuuluva Jark-
ko Vuori oli pörhältänyt
näyttävästi paikalle vuoden

1965 mallisella Ford

Mustangilla. Kermankeltai-
nen autoklassikko on tuotu
maahan aikanaan USA:sta.
Alkuperäiseksi maahan-
tuojaksi paljastui yllättäen
paikalla ollut alueasiamies
Jaakko Aho, joka on ajel-
lut autolla pitkin Kaliforniaa
asuessaan USA:ssa.

- Tällä pääsee edelleen lu-
jaa. Aikanaanhan tämä on
ollut ihan huipputehokas
vehje, Jarkko Vuori paljastaa
ja esittelee edelleen auton
hienossa kunnossa olevaa
koneistoa ja nahkasisustusta.
Kolmen komean moottori-
pyörän lisäksi Voltti-yleisö
sai ihailla vuosikerta-Saabia,
jonka perässä keikkui viehät-
tävä kotilomainen matkailu-
vaunu. Harvinainen yhdis-
telmä valittiinkin tapaami-
sen kiinnostavimmaksi kul-
kuneuvoksi.!

-päivät Rantasipi Sveitsissä 28.-29.8.2010

Voltti-päivilläVoltti-päivillä
RIITTI VIRTAARIITTI VIRTAA

Te k s t i R i i t t a Ka l l i o
Ku v a t 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 j a
Pa a v o H o l i

Voltti-päivien järjestelytoimikunta kokoontui ihailemaan JarkkoVuoren uljasta
FordMustangia Rantasipi Sveitsin pihaan. Vasemmalta autoklassikon onnelli-
nen omistaja JarkkoVuori, Jorma Rantanen, Pekka Tammilehto ja Esa Knuutila.

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja
Ari Kähkönen (keskellä) heitti huulta
Hannu Helmisen ja Ari Karjalaisen
kanssa.
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VolttipaneelissaVolttipaneelissa
päivänpolttavat puheetpäivänpolttavat puheet

Paneelin vakavien aiheiden lisäksi keskustelussa kukki myös huumori,
joka sai Martti Alakosken, Antti Lindtmanin ja Eero Heinäluoman suut hymyyn.

Alustajana ja vetäjänä toi-
mi tiedottaja Heikki Raittila
Työeläkevakuuttajat TELA
ry:stä. Paneelissa keskusteli-
vat ja vastasivat yleisön ky-
symyksiin kansanedustaja,

SDP:n eduskuntaryh-
män puheenjohtaja
Eero Heinäluoma,

Elinkeinoelämän Keskusliit-
to EK:n johtaja Jukka Ah-
tela, SAK:n pääekonomisti
Olli Koski ja nuorisosihteeri
Antti Lindtman sekä Sähkö-
liiton puheenjohtaja Martti
Alakoski.

Kiinnostavat teemat kerä-
sivät paikalle 80 sähköliitto-
laista, jotka tekivät runsaasti
kysymyksiä ja esittivät myös
omia mielipiteitään.

Euroopan väestö van-
henee vauhdilla
EK:n johtaja Jukka Ahte-
la totesi Euroopan väestön
vanhenevan nopeasti. Suo-
messa jo yli 12 prosenttia
BKT:stä menee eläkkeisiin.

- Suomenkin väestöstä iso
osa on yli 65-vuotiaita, mut-
ta he ovat tutkimuksen mu-
kaan hyvässä fyysisessä kun-
nossa, koska eläkejärjestel-
mä, julkinen palvelujärjes-
telmä ja koulutusjärjestelmä
on hoidettu hyvin.

Yleisön joukossa istunut
eläkkeellä oleva Seinäjoen
osaston entinen puheenjoh-
taja Timo Harjunpää totesi
kuitenkin heti, ettei esimer-

kiksi rakennuksilla juurikaan
ole yli 55-vuotiaita miehiä
töissä.

SAK:n pääekonomisti Olli
Koski myötäili Harjunpään
mielipidettä ja totesi raken-
nusalan töiden olevan ras-
kaita.

- Työt ovat kuitenkin eri-
laisia eri ammateissa ja ra-
sittavat ihmisiä hyvin eri ta-
valla. Työtehtävät pitäisikin
mitoittaa ihmisen jaksami-
sen mukaan, Koski painotti.

Töiden erilaisuuden ja ra-
sittavuuden otti esiin myös
SDP:n eduskuntaryhmän
puheenjohtaja Eero Heinä-
luoma.

- Jos vertaa esimerkiksi
67-vuotiasta sähkömiestä ra-
kennuksilla ja 67-vuotiasta
suurlähettilästä Lissabonis-
sa, rasittavuus on vähän eri
luokkaa. Joustava eläkeikä
on loistava asia, Heinäluoma
hehkutti.

Sähköliiton puheenjohtaja
Martti Alakoski puolestaan
painotti työuran pidentämi-
sen olevan myös ay-liikkeen
mielestä hyvä asia.

- Sukset menevät kuiten-
kin helposti ristiin, jos vas-
tapuoli alkaa yksipuolisesti
nostamaan eläkeikää, Ala-
koski totesi.

Mielenterveys-
ongelmat kasvaneet
huimasti
Vaikka Suomen väestö on

hyvässä kunnossa, jää työ-
kyvyttömyyseläkkeelle kui-
tenkin vuosittain noin 25 00
ihmistä.

- Suurimmat syyt ovat tuki-
ja liikuntaelinten sairaudet,
mutta hälyttävää on mielen-
terveysongelmien kasvu ja
erityisesti alle 35-vuotiaiden
miesten keskuudessa, Jukka
Ahtela kertoi.

Karua kertomaa kuultiin
myös SAK:n nuorisosihteeri
Antti Lindtmanin suusta.

- 3 000 nuorta jää suoraan
työkyvyttömyyseläkkeelle
vuosittain ennen ensimmäis-
tä oikeaa työpäiväänsä, tote-
si Lindtman.

Hän otti esiin myös nuor-
ten työttömien suuren mää-
rän ja työttömyydestä aiheu-
tuvat lisäongelmat.

- Jos vastavalmistunut
nuori on työttömänä kaksi
vuotta, hänen ammattitai-
tonsa ruostuu. Seurauksena
on myös hyvin nopeasti eris-
täytyminen, syrjäytyminen ja
masennus, Lindtman muis-
tutti.

Masennusperäisiin sairauk-
siin sairastuneiden määrä on
noussut huikeasti viime vuo-
sien aikana.

- Työpaikalla pitäisi puut-
tua asiaan heti, kun työnte-
kijä jää ensimmäistä kertaa
sairauslomalle masennuksen
vuoksi. Ei pitäisi jäädä odot-
tamaan, että vuoden päästä
tulee työkyvyttömyyseläke-
hakemus, Ahtela painotti.

68-vuotiaana
reippaana töissä?
Panelistit olivat hieman eri
mieltä siitä, kuinka suoma-
laiset jaksavat vanhoilla päi-
villään tehdä töitä.

Ahtelan mielestä yksilölli-
nen varhaiseläke 55-vuotiaa-
na oli suuri moka:

- Sen laskuja maksetaan

edelleenkin. Toinen iso vir-
he oli entinen niin sanottu
työttömyysputki eli työttö-
myysturvan lisäpäivät, Ah-
tela arvosteli.

Hänen mielestään on teh-
ty liian käteväksi ja helpoksi
jäädä lisäpäiville.

Olli Koski oli asiasta toista
mieltä.

- Yli 60-vuotiaan mah-

dollisuudet saada töitä ovat
heikot. Emme ole valmiita
luopumaan työttömyystur-
van lisäpäivistä. Tulossa ovat
varmasti tämän asian tii-
moilta vaikeat neuvottelut,
Koski totesi.

Sähköliiton hallituksen jä-
sen Esa Knuutila muistutti,
että työnantajat irtisanovat
omaa väkeään ja heittävät
ulos vanhenevia työntekijöi-
tään jakaakseen töitä aliura-
koitsijoille.

Ulkomaisen
työvoiman tulva
Työllisyys- ja työttömyysti-
lanteen lisäksi ulkomaisen
työvoiman vyöryminen Suo-
meen aiheutti runsaasti kes-
kustelua.

- Pitää saada aikaan samat
työehdot kaikille, niin suo-
malaisille kuin ulkomaalai-
sillekin, Heinäluoma jyrähti.

Heinäluoma painotti nimen-
omaan ay-liikkeen asemaa
tässä asiassa.

- Jos työelämässä pitäisi
nopeasti saada aikaan jota-
kin, tämä asia on numero
yksi.

SAK:n pääekonomisti Olli
Kosken mielestä ulkomaisen
työvoiman ja harmaan työn-
teon valvominen sitä vastoin

kuuluu muille tahoille kuin
ay-liikkeelle.

- On viranomaisten asia,
että lakia noudatetaan, Kos-
ki huomautti.

Martti Alakoski vaati myös
verottajaa mukaan talkoisiin
pimeän talouden torjumisek-
si.

Olli Koski mainitsi posi-
tiivisena asiana työllisyyden
kääntymisen parempaan
suuntaan.

- Tämän laman aikana
on menetetty 100 000 työ-
paikkaa, mutta nyt on alka-
nut hidas nousu parempaan
suuntaan.

Hallitusohjelman
ykkösasiat
Eduskuntavaalit lähestyvät
ja keskustelun vetäjänä toi-
minut Heikki Raittila kyseli
panelisteilta tärkeintä asiaa,
mitä he haluaisivat seuraa-

vaan hallitusohjelmaan.
Keskustelijat toivoivat hal-

litusohjelmaan paneelin ai-
kana jo esiin tulleita asioita.
Antti Lindtman painotti
nuorten työllisyyden paran-
tamista.

Myös Eero Heinäluoma
liputti työllisyyden paranta-
misen puolesta, mutta otti
lisäksi esiin sen seikan, että

ennemmin maksettaisiin
työnteosta kuin joutenolos-
ta. Heinäluoma korosti myös
ulkomaalaisten työntekijöi-
den työehtojen tärkeyttä.

Olli Koski oli samaa mieltä
Lindtmanin ja Heinäluoman
kanssa työllisyyden paran-
tamisesta, mutta ottaisi oh-
jelmaan myös maatalouden
ympäristötuen saamisen si-
tomisen riittävään näyttöön
ympäristön tilan paranta-
misesta, jotta vesistöjen tila
Suomessa parantuisi.

Jukka Ahtelan mieles-
tä hallitusohjelmaan pitäisi
ottaa valtion talouden kun-
toon laittaminen sekä myös
kuntauudistus.

Martti Alakoski painottaisi
hallitusohjelmassa työllisyyt-
tä ja erityisesti keskittymistä
nuoriin. !

Ma r g i t N u rm i k o l u

Paneelikeskustelu aloitti
Voltti-päivien ohjelman lauantaina.
Aiheina olivat eläkeiän pidentäminen
ja siitä aiheutuvat ongelmat,
työllisyys- ja työttömyystilanne
sekä eduskuntavaalit 2011.
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-päivät Rantasipi Sveitsissä 28.-29.8.2010

Voltti-päivien kul-
kupelikuninkaaksi

äänestettiin savonlinnalais-
ten Maire ja Seppo Perälän
omistama Saab 96, vuosi-
mallia 1977 ja sen perässä
komeileva Turun veneveis-
tämössä tehty Fiskars Kotilo
1967 – vaunu veneen alla.

- Auto on ollut meillä jo
30 vuotta ja nyt valmiina,
entisöitynä neljä vuotta.
En raaskinut luopua sii-

tä, kun se on melkein kuin
perheenjäsen – mittarissa
230 000 kilometriä, Seppo
Perälä totesi.

Hän purki, korjasi ja kor-
jautti auton alkuperäiseen
asuun päivätyönsä jälkeen
vuosina 2003–2006 ja ny-
kyisin auto on museorekis-
terissä.

Vene vaunun kattona
Auton perässä matkaava

Kotilo on saksalainen kek-
sintö, lujitemuovista raken-
nettu koottava matkailu-
vaunu.

Sen kokonaispituus on 4,5
metriä, leveys 2 metriä ja
korkeus 2,45 metriä. Vau-
nu painaa 470 kiloa ja sen
asuinpinta-ala on 6,7 m².
Vuodepaikkoja siinä on 2 +
2.

Kotiloa on helppo vetää
vähätehoisillakin autoilla.

Autoretkille lisäarvoa an-
taa vaunun kattona toimiva
vene, jolle tuhansien järvi-
en Suomessa on runsaasti
käyttöä.

Yhtenäinen
yhdistelmä
Kotiloa valmistettiin vuo-
sina 1966–1967 ainoastaan
kymmenkunta kappaletta.

Seppo Perälä löysi Koti-
lonsa Halikosta.

- Pitkä, 30-vuotinen säily-
tysaika oli jättänyt jälkensä,
mutta perusrakenteet olivat
kunnossa ja yksityiskoh-
dat olivat entisöitävissä tai
tehtävissä mallin mukaan
uudelleen. Vaunu on ollut
meillä valmiina nyt kaksi
vuotta, Perälä kertoi.

Seppo Perälä on tehnyt
entisöintityön pääsääntöi-
sesti itse, mutta ammatti-
apua hän on käyttänyt muo-
vitöissä, verhoilussa ja maa-

lauksessa.
- Kotilon väri ei ole alku-

peräinen, vaan se on valittu
Saabin värin mukaan, jotta
yhdistelmä olisi yhtenäinen.

Nostalgiaa,
nostalgiaa
Perälät ovat tehneet monta
reissua ajopelinsä kanssa.

- Juhannuksena teimme
nostalgiareissun kotikon-
nuilla, Savonlinnan liepeil-
lä. Tänä kesänä kävimme

myös nostalgianäyttelyssä
tieliikenteen erikoismuseo
Mobiliassa Kangasalla, Mai-
re Perälä selvitti.

Seppo Perälä jäi viime
vuonna eläkkeelle 46 vuo-
den sähkötyövuoden jäl-
keen ja aika kuluu hyvin
eläkkeellä ollessakin.

- Nyt meillä on kotona
tekeillä vuoden 1974 Saab
sekä farmari-Saab. !

Kulkupelien kuningas

Voltti-päivien kans-
sa samaan aikaan sat-

tui monta tapahtumaa, joista
vähäisin ei ollut niin sanottu
venetsialaiset, jolloin ran-
noilla palavat tulet ja kesä ja
mökkikausi käytännöllisesti
katsoen vetelevät viimeisi-
ään.

Raumalta Hyvinkäälle tul-
leet Kari Vuorenpää ja Kat-
ja Partanen kertoivat, että
yleensä Raumalta on läh-
detty tällaisiin tapahtumiin
bussi täynnä väkeä, mutta

”venetsialaisten” aikana rau-
malaiset eivät hievahdakaan
pois mökkirannoiltaan.

- Minut kutsuttiin tänne
edustajiston edustajan roo-
lissa, joten päätimme lähteä,
Kari Vuorenpää tuumi.

Talotekniikan
sopimus ilahduttaa
Vuorenpään ja Partasen loma
kului mökillä lomaillessa ja
rakennustöitä tehdessä.

Rauman Rantasähkössä
töitä paiskiva Vuorenpää
kertoo, ettei työtilanne ole
kovin hyvä.

- Meillä on 20–25 asenta-
jaa ja vielä noin puolelle on
töitä. Marraskuussa luulta-
vasti hiljenee, kun telakalla
työt vähenevät.

Syksyn valopilkkuna Vuo-
renpää näkee uuden talotek-
niikkaan saadun sopimuk-
sen.

- Tulevaisuus näyttää, mi-
ten jatkossa mennään ja mi-
hin pöytään työnantajat pää-
tyvät. TIKLI:n pöytäkirjan
olen nähnyt, mutta en ole
vielä nähnyt STTA:n kans-
sa tehtyä sopimusta. Sähkö-
liiton sektoripäällikkö Keijo
Rimmistön mukaan saimme
kuitenkin hyvän sopimuk-
sen, Vuorenpää iloitsi.

Hän oli mielissään myös
siitä, että uuden sopimuksen
mukaan päästään paremmin
tarttumaan myös ulkomais-
ten työvoiman käyttöön.

Pohjanmaalla
töitä riittää
Seinäjoen porukka tuli ta-
pahtumaan 17 osanottajan
voimin osastonsa puheen-
johtaja Jani Mäki-Maunuk-
sen johdolla.

Pohjalaaset ottivat innok-
kaina osaa ulkoilmatapahtu-

"Venetsialaiset" verotti
Voltti-päivien väkeä

Kari Vuorenpää oli kutsuttuVoltti-
päiville edustajiston edustajana.

Puheenjohtaja Martti Alakoski ja
hallituksen jäsenMarkkuArvola
tähtäävät yhteiseenmaaliin.

Ma r g i t N u rm i k o l u

Seppo Perälä on kunnostanut
voittoisan ajopelinsä lähes täysin
itse.

Perälät kokosivat vaununsa hotellin pihassa. Runsaanmetrin korkuinen
peräkärry muuttui hetkessämatkailuvaunuksi.
- Peili vielä oveen ja valmista on, Perälät totesivat.
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Sunnuntaiaamuna RautatiemuseossaVoltti-päivien väki kuunteli tarkkaavai-
sesti oppaan kerrontaa rautateiden historiasta ja museossa olevasta kalus-
tosta.

Suomen Rautatiemuseon jännittävä kulkuväline oli rata-auto Cadillac vuosimallia 1928. Kumipyörillä ollut auto kuului
entiselle VR:n pääjohtajalle ja sodan jälkeen semuutettiin kiskopyörille varastojohtajien käyttöön. Perässä olevassa
kärryssä kuljetettiin työkaluja ja muuta tavaraa, lienee kyydissä ollut joskus työntekijöitäkin.

- Parempi voitti, totesi kakkoseksi tullut Hannu Hile (vas.) sökö-kisan voittaja
Mauri Äijälälle.

man lajeihin.
- Olimme jumpalla, am-

muimme jousipyssyillä ja
kävimme pelaamassa myös
lakanalentistä, Jani Mäki-
Maunus, Sami Rannanmäki
ja Timo Harjunpää kertoi-
vat.

Miesten kesä meni lomail-
lessa ja töitä tehdessä. Ja-
lasjärven Sähköasennuksen
palveluksessa työskentelevät
Mäki-Maunus ja Rannan-
mäki totesivat, että Pohjan-
maalla on meneillään suuria
työmaita ja töitä on niin pal-
jon kuin jaksaa tehdä.

Myös Seinäjoen miehet
olivat tyytyväisiä, kun talo-
tekniikan neuvottelut vih-
doinkin saatiin hyvään pää-
tökseen.

- Oikein hyvä asia! Ei lak-
koilu ole kenellekään hyväk-
si, miehet totesivat.

Tasapeli heittokisassa
Pori-Harjavalta -akselilta saa-
pui perhekunta Reijo ja Kai-
ja Nummikari sekä Janne
Voutilainen ja Minna Num-
mikari.

Voutilainen ja Nummikari
kertoivat, että heidät sai mu-
kaan ajatus yhteisestä, ren-
nosta tapahtumasta.

Nelikko laittoi pystyyn
perheottelun kapulanheitos-
sa. Mölkyn kaltainen, Kubb-
nimeä kantava heittokisa
päättyi diplomaattiseen tasa-
peliin. Yhteistuumin perhe-
kunta hieroi älynystyröitään
myös Pulmanratkaisun paris-
sa.

Lemminkäinen Kiinteistö-
tekniikan palveluksessa ole-
va Voutilainen ja Sähköliike
Koikkalaisen leivissä työs-
kentelevä Nummikari olivat
myös talotekniikan sopimuk-
sen syntymiseen tyytyväisiä.

- Uusi sopimus tuntuu tosi
hyvältä ja on mukavaa, kun
vältyttiin lakolta, ensi vuon-

voittaja. Hämeen Sähkö-
miesten Mauri Äijälä otti ja
korjasi potin.

- Voittopottia ei laskettu,
mutta reilusti tuli. Kun tääl-
lä ei ollut onkikisaa, piti tulla
voittamaan sökö, Äijälä my-
häili.

Kisan kakkoseksi selvisi
Hannu Hile samasta osas-
tosta.

- Ihan tyytyväinen olen
kakkossijastakin, vaikka
olenkin ollut useamman ker-
ran kakkonen. Ja jos kalaki-
sat olisi pidetty, Mauri olisi

ollut ongella ja minä olisin
korjannut saaliin sökössä,
Hile virnuili.

Sökön kolmas oli Jorma
Haara Päijät-Hämeen Tieto-
liikenneammattilaisten osas-
tosta.3

na 30 vuotta saman työnan-
tajan palveluksessa työsken-
nellyt Nummikari kiteytti.

Ei kalakisaa,
vaan sököä
Kiihkeä sökö-kisa käytiin
Rantasipi-hotellin alakerras-
sa. Kisaan osallistui kymme-
nen pelaajaa ja lopulta löytyi

Kaikki moottorit.
Kaikki jännitteet.
Kaikki käyttösovellukset.

Jopa 10 kV:n eristysvastusmittaukset nyt Fluke 1555/1550C
-eristysvastusmittareilla

Moottorit, generaattorit, kaapelit ja kytkinlaitteistot: Fluke suorittaa kaikki
mittaukset jopa 10 kV:iin asti. Automaattisen tallennuksen ja tietokoneliitännän
ansiosta uusi Fluke 1555 (10 kV) ja täysin uusittu Fluke 1550C (5 kV) sopivat
erinomaisesti kaikenlaisiin ennakoiviin huolto-ohjelmiin.

• Turvaluokitus: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

• Käyttöturvallisuutta parantava jännitevaroitustoiminto
varoittaa käyttäjää verkkojännitteestä

• Luokkansa paras, 3 vuoden takuu

Lisätietoja saa osoitteesta
www.fluke.fi/insulation

Uutta
Nyt 10 kV

Lue lisää eristysvastusmittauksesta ja
Fluken kattavasta eristysvastusmittari-
valikoimasta, mene osoitteeseen

www.fluke.fi/insulation

©2010 Fluke Corporation. Oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.

Fluke. Keeping your world
up and running.®
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Pari vuotta sitten
uudistetun yhteistoi-

mintalain käytäntö on yhä
hämärän peitossa monessa
yrityksessä.

- Iso ongelma on, että la-
kia ei tunneta, eikä sitä sik-
si välttämättä osata soveltaa
käytännössä, kertoo syys-
kuun alussa työnsä aloittava
yhteistoiminta-asiamies He-
lena Lamponen.
Lamposen tehtäväksi tulee

valvoa, miten yt-laki yri-
tyksissä toimii ja miten sitä
noudatetaan. Aikaisemmin
työpaikan yhteistoimintaa
koskevien lakien valvonta
kuului työ- ja elinkeinomi-
nisteriölle.

Neuvotteluja käydään
pitkälti vain
irtisanomisista
Uudella asiamiehellä riittää
työsarkaa, sillä ministeriön
alkuvuodesta julkaisemassa
tutkimuksessa ilmeni, että
työnantajista 67 prosenttia
ja henkilöstöstä 64 prosent-
tia koki tuntevansa lain vain

tyydyttävästi tai välttävästi.
- Yrityksissä ei ole tietoa

yhteistoimintaneuvottelu-
jen käsitteestä ja yhteistoi-
mintalain käytännön hyö-
dyistä. Tutkimusten mukaan
neuvotteluja pidetään vain
työvoiman vähentämistilan-
teissa käytävinä irtisanomis-
neuvotteluina, Lamponen
kertoo.

Yhteistoimintalain uudis-
tuksen myötä henkilöstö-
suunnitelma ja koulutusta-
voitteet pitää käsitellä yt-
neuvotteluissa vuosittain.
Ministeriön tutkimuksen
mukaan tämä toteutuu vain
joka toisessa yrityksessä.

- Hyödyt koskevat sekä yri-
tyksen toimintaa että henki-
löstöä. Lähtökohtana on,
että yrityksissä huomioidaan
ennakoitavissa olevat muu-
tokset ja niiden vaikutuk-
set esimerkiksi henkilöstön
määrään tai ammatilliseen
osaamiseen, Lamponen sa-
noo.

Erittäin tärkeänä Lampo-
nen pitää myös neuvottelu-

jen toteuttamisen tapaa.
- Ne käydään yhteistoi-

minnan hengessä yksimie-
lisyyden saavuttamiseksi.
Tavoitteena on kehittää yri-
tyksen toimintaa yhteisym-
märryksessä. Kaikkia neuvo-
teltavia asioita koskee sama
vaatimus, hän muistuttaa.

Pehmeitä ja
kovia keinoja
Yt-lain valvontapyynnöt tu-
levat pääasiassa työpaikoil-
ta: asiamies antaa neuvoja
pyydettäessä ja tarvittaessa
sekä työntekijöille että työn-
antajille. Myös työsuojeluvi-
ranomaisella on velvollisuus
ilmoittaa viipymättä yt-asia-
miehelle, jos hän epäilee,
että yhteistoimintalakia ei
ole noudatettu.

Asiamiehellä on myös oi-
keus suorittaa tarkastus yri-
tyksessä, jos hän epäilee lai-
minlyöntejä. Tarkastuksesta
on ilmoitettava mahdolli-
suuksien mukaan ennalta.

Yhteistoiminta-asiamie-
hen kovempaan keinovali-
koimaan kuuluvat valtuudet
antaa työantajalle kirjallinen
kehotus lainvastaisen toi-
minnan korjaamiseksi tai uu-
simisen estämiseksi. Hän voi
viedä asian esitutkintaan, jos
tekoon liittyy sakkorangais-
tus. Jos henkilöstösuunnitel-
maa tai koulutustavoitteita

ei saada käsitellyiksi yhteis-
toimintamenettelyissä, asia-
mies voi vaatia tuomiois-
tuinta asettamaan työnanta-
jalle uhkasakon. Lamponen
uskoo kuitenkin, että suurin
osa ongelmista ratkeaa oh-
jeilla ja neuvonnalla.

- Keskeistä on tiedon levit-
täminen yt-lainsäädännön
sisällöstä, samoin koulutus.
Kun saadaan lainsäädäntöä
tunnetuksi, luodaan edelly-
tyksiä myös lain noudattami-
selle. Pidän ykköshaasteena
juuri tietoisuuden lisäämistä.

Valvonnan piirissä
8 000 yritystä
Yhteistoimintalakia sovelle-

taan entistä useammalla työ-
paikalla. Laki on laajennettu
koskemaan yrityksiä, joissa
työskentelee säännöllisesti
vähintään 20 työntekijää.
Uudistuksen myötä mukaan
tuli myös kolmannen sekto-
rin työnantajia, kuten sääti-
öitä ja järjestöjä riippumat-
ta siitä, tavoittelevatko ne
voittoa. Nyt yhteistoiminta-
asiamiehen valvonnan piiris-
sä on noin 8 000 yritystä ja
runsaat 800 000 työntekijää.

Yhteistoimintalain val-
vonta on jaettu yt-asiamie-
hen ja työntekijä- sekä työn-
antajapuolen yhdistysten
kesken työpaikoilla, joilla
valtakunnallisia työehtoso-

pimuksia sovelletaan työeh-
tosopimuslain nojalla.

Asiamiehen tehtäviin kuu-
luu myös lain toteutumisen
seuranta ja arviointi sekä yt-
lain toimintaa koskevien la-
kialoitteiden tekeminen.

Vaikka lain toteutuminen
kangertelee, Lamponen on
toiveikas sen tulevaisuudes-
ta.

- Haluan todella uskoa,
että kunhan lain velvoitteet
ja säädökset tiedetään, yri-
tykset ja työntekijät hyöty-
vät. Kun hyödyt oivalletaan,
se on moottori, jonka kaut-
ta lainsäädäntö tulee toimi-
maan myös käytännössä.!

Yhteistoimintalaki tunnetaan
yrityksissä huonosti

Uusi asiamiesUusi asiamies uskoouskoo
tiedon voimaantiedon voimaan Te k s t i U P / Pe t r a S n e c k

Ku v a t Pe k k a S i p o l a

Yhteistoiminta-asiamies Helena Lamponen uskoo, että tietoa levittämällä yritykset saadaan noudattamaan yt-lakia
myös käytännössä.

Syyskuussa yhteistoiminta-asiamie-
henä aloittavan Helena Lamposen
mukaan yrityksissä ei vielä tiedos-
teta yhteistoimintalain käytännön
hyötyjä.

Ma r g i t N u rm i k o l u

Suomessa on kehi-
tetty uusi vedenpuh-

distusmenetelmä, Wapulec,
joka hyödyntää sähköpur-
kauksia. Kyseessä on ym-
päristöystävällinen, entistä
energiatehokkaampi laite
vesien puhdistamiseen. Tut-
kimustyössä parannellun
sähköpurkausmenetelmän
on todettu olevan vähin-
tään kolme kertaa energiate-
hokkaampi kuin esimerkiksi
perinteinen otsonointime-
netelmä. Innovaation ovat

kehittäneet yhdessä Lap-
peenrannan teknillisen yli-
opiston ja venäläisen Tomsk
Polytechnic Universityn
tutkijat.

Uusi menetelmä
voi korvata vanhat
Wapulec soveltaa puhdistus-
menetelmää, joka perustuu
sähköpurkauksia hyödyntä-
vään teknologiaan. Voima-
kas korkeajännitteinen säh-
köpurkaus muodostaa lait-
teistossa otsonia sekä hapet-
tavia hydroksyyliradikaaleja,
jotka kemiallisen reaktion

avulla hajottavat veteen liu-
enneita epäpuhtauksia ja de-
sinfioivat patogeeneja.

Sähköpurkausmenetelmä
voi tulevaisuudessa korvata
otsonoinnin ja muut hape-
tusmenetelmät. Sen tulokse-
na syntyvä vesi on hyvälaa-
tuista, kirkasta ja hajutonta
verrattuna esimerkiksi kloo-
ripuhdistuksella tuotettuun
veteen. Soveltamisaloja on
laajasti vesien käsittelyssä
esimerkiksi levä- ja tuholais-
myrkkyjen, ligniinin sekä
patogeenien poistossa.

Korkeajännitteellä
pintavesistä
juomavettä
Muun muassa Venäjällä ja
muualla Euroopassa käyte-
tään paljon pintavesiä juo-
mavetenä, joten tarvetta
energiatehokkaaseen puh-
distamiseen on runsaasti.

Lappeenrannan teknilli-
sen yliopiston tutkija Henry
Hatakan mukaan paras koh-
de menetelmälle olisi Afrik-
ka, jossa vesiongelmat ovat
suuret.

Vaikka Afrikassa vedet
ovat muutoin puhtaita, jä-

tevedet sekoittuvat pintave-
siin. Tutkimuksissa kolibak-
teerit poistuivat vedestä jo
hyvin pienelläkin energia-
määrällä. Aurinkopaneelien
tuottama sähkö riittäisi Ha-
takan mukaan hyvin puhdis-
tusreaktorin käyttämiseen.

Laitetta on testattu myös
Pien-Saimaan sinileväon-
gelmaan, ja se pystyy erittäin
hyvin tuhoamaan levämyrk-
kyjä ja -kasvustoa. Menetel-
mä soveltuu myös erilaisten
pakokaasujen puhdistami-
seen. Poistokaasuissa olevat
myrkylliset ja haitalliset ke-

mikaalit voidaan hapettaa
vaarattomiksi yhdisteiksi.

Lääkeainejäämät
pois vedestä
Yksi viime aikoina esiin
noussut jäteongelma on lää-
keainejäämien löytyminen
jätevesistä ja pintavesistä.
Lääkkeitä käytetään huo-
mattavia määriä, eivätkä
ne poistu tavallisessa biolo-
gisessa jätevedenpuhdistuk-
sessa. Tähänkin ongelmaan
laite tuo ratkaisun.!

Suomessa kehitetty uusi menetelmä

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

www.sievi.com

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

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

Metalliton

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

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

Metalliton

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

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

Metalliton

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

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

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

Metalliton

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

Metalliton

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

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

Ilmavat, mukavat,
metallittomat
turvajalkineet

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

ILMOITTAUDU
TE-TOIMISTOON
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!

TEE
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.

LIITÄ HAKEMUKSEESI
• 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 olet sivutoiminen yrit-
täjä tai esimerkiksi omistat
maa- tai metsätilan, lähetä
kassalle kopio viimeksi vah-
vistetusta verotuksestasi, eli
tällä hetkellä vuoden 2008
verotuspäätöksestä.
• Muutosverokortti etuutta
varten, jos haluat muuttaa
työttömyyskassalle 1. hel-
mikuuta 2010 verottajalta
tulleita verotietoja.

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 puoles-
taan ovat maksussa ha-
kujakson 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

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 ensimmäisen kerran
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.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

" Lehdessä sanotte, että maanantaina ennen kello kym-
mentä lähetetyllä nettihakemuksella rahat ovat tilillä kes-
kiviikkona. No eipä näkynyt. Mikä kestää?

Nimimerkki Fart Göran Hinder

Vastaus: Mainitsemasi lause lehdessä kuvaa ihannetapa-
usta. Esimerkin päivärahanhakija käyttää niin kutsuttua
Ei-muutettavaa jatkohakemusta, kaikki hänen tietonsa ovat
meillä ordningissa eikä järjestelmiimme ole kirjattu esteitä
päivärahan maksamiselle. Hänen hakemuksensa tiedot su-
jahtavat bittiavaruudessa eteenpäin täysautomaattisesti ja
päiväraha on tilillä keskiviikkona.
Suosittelen nimimerkkiäkin hakemaan päivärahaa Ei-

muutettavalla jatkohakemuslomakkeella täyden neljän vii-
kon tai kokonaisen kalenterikuukauden jaksoissa. Jos hake-
mukseen on tulossa pelkkiä työttömänäolopäiviä eikä meille
ilmoitettuja yhteys- ja muita tietoja tarvitse päivittää, on
sunnuntaihin päättyvän neljän viikon hakemuksen tai täyttä
kalenterikuukautta koskevan hakemuksen teko näppärintä
näin. Saat näytöllesi lomakkeen, jossa on valmiiksi täytetty
jokaisen päivän kohdalle selvitys työtön. Jos hyväksyt hake-
muksen, klikkaat vain Allekirjoita ja hyväksy ja hakemuksesi
lähtee työttömyyskassaan.
Mutta kuten nimimerkki hyvin tietää, elon tiellä on aina hi-

dastustöyssyjä. Täällä kassassa tuo Ei-muutettava jatkoha-
kemuksesimenee joko suoraan maksuun ja rahat ovat tililläsi

keskiviikkona – tai sitten ei. Järjestelmämme nimittäin hälyt-
tää, jos esimerkiksi jäsenmaksuja on maksamatta tai työs-
säoloehto täyttyy. Silloin etuuskäsittelijän pitää selvittää,
miten asiasi kanssa on edettävä. Erikseen ”käsin” setvittävä
hakemus ei välttämättä ehdi maksuun keskiviikoksi.
Keskiviikoksi tilille eivät myöskään tuleMuutettavalla

jatkohakemuslomakkeella haetut päivärahat.Muutettava
jatkohakemus, jota käytetään, kun on hakujakson aikana
työssä, sairaana, vuosilomalla tai jos joku muu päivärahan
saantiin vaikuttava tieto muuttuu, menee aina virkailijan kä-
sittelyyn.

Ystävällisin terveisin, etuuskäsittelijät

Kun joudut työttömäksi tai lomautetuksi

Käytä netin Ei-muutettavaa jatkohakemuslomaketta,
kun työttömyytesi on jatkunut koko hakujakson yhdenjaksoisena
joko neljä viikkoa tai kokonaisen kalenterikuukauden ajan.

!Jäsenmaksut makse-
taan päätoimen ennakonpi-
dätyksenalaisista palkkatu-
loista ja työttömyyskassan
maksamista etuuksista. Kas-
sa perii jäsenmaksun auto-
maattisesti päivärahoista.

Jäsenmaksujen maksuai-
kaa on kuusi kuukautta siitä,
kun maksuperuste on synty-
nyt.

Jos työnantaja ei peri jä-
senmaksuja suoraan palkas-
ta, pyydä jäsenrekisteristä ti-
lisiirrot, joilla voit suorittaa
itse jäsenmaksut kuukausit-
tain.

Jos sinulla on jokin palka-
ton jakso, muista ilmoittaa
kyseinen aika jäsenrekiste-
riin, jotta se voidaan merki-
tä jäsenmaksuvapaiksi. Näin

varmistat, että jäsenyytesi ja
samalla työttömyysturvaoi-
keutesi pysyy voimassa.

Jäsenmaksuvapautusaikoja
ovat muun muassa opiske-
lu, armeija, Kelan maksama
työttömyyspäiväraha- ja sai-
rauspäiväraha-aika, määrä-
aikainen eläke, äitiys-/isyys-
tai vanhempainraha-aika,
hoitovapaa.

Palkattomat jaksot
voit ilmoittaa:
!Verkkopalvelumme
kautta www.sahkoliitto.fi >
Jäsenrekisteri
!Sähköpostilla jasenrekis-
teri@sahkoliitto.fi
!Nettisivuilta tulostet-
tavalla lomakkeella www.
sahkoliitto.fi > Lomakkeet
> Jäsenmaksuvapaiden il-

moittaminen
!Faksilla 03 252 0210

Omia jäsenyystietoja voi
myös tarkistaa ja päivittää
verkkopalvelussa www.sah-
koliitto.fi > Jäsenrekisteri.

Jäsenrekisterin
yhteystiedot:
Sähköliitto, Jäsenrekisteri,
PL 747, 33101 TAMPERE
Puh. 03 252 0303
klo 9.00 -15.00

Jäsenrekisteri tiedottaa
Pidä jäsenyytesi voimassa
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Mainiosti sujui tänä-
kin vuonna eläkeläis-

ten kylpylämatka Viroon ja
jo toista kertaa Haapsaluun.
Sää tosin viileni loppuvii-
kosta syksyisen tuntuiseksi,
mutta muuten loma täytti
kaikki odotukset. Ainoas-
taan muuttolintuparvet jäi-
vät nyt näkemättä, kun tuu-
let eivät olleet suosiollisia
muutolle.

Fra Mare kylpylä oli kovin
muuttunut edellisen käyn-
timme jälkeen. Sen koko
oli kasvanut ja sen mukana
myös kylpijöiden määrät.

Eräskin suomalainen paris-
kunta kertoi poikkeavansa
jo neljättä kertaa vuoden ai-
kana syömään, saunomaan
ja uimaan Fra Mareen. Eräs
hierojistani kertoi myös, että
kylpylässä käy aivan säännöl-
lisesti joitakin suomalaisia,
jotka ovat tulleet sen myötä
aivan tutuiksi.

Monipuolisten hoitojen ja
kylpyjen lisäksi kylpylämat-
ka tarjosi hyvät mahdollisuu-
det liikuntaan ja ulkoiluun.
Joka päivä teimmekin kau-
punkikäyntejä jalkaisin ja
niiden lisäksi reippaita käve-
lylenkkejä merkityillä kun-
topoluilla. Osin myös mer-

kitsemättömillä, sillä näin
saatiin lenkeille lisäpituutta.
Polut alkoivat käytännölli-
sesti katsoen suoraan kylpy-
län pihalta.

Feministit
suihkivat ohi
Joskus kyllä vähän korpesi,
kun niin suomalaiset kuin
virolaisetkin ”feministit”
menivät ohi sauvat suihkien
ja vähän niin kuin ivallises-
ti hymyillen. Eivät sentään
herjoja heitelleet. No, eihän
se matka tapa vaan vauh-
ti. Siitä huolimatta hyvä oli
metsässä lenkeillä raittiissa
ja lämpimässä ilmassa. Sinne

kun tuuli ei oikein osunut.
Shortseissa ja t-paidassa pär-
jäsi oikein hyvin.

Iltaisin ruokalan toises-
sa päässä oli musiikki- ja
tanssiohjelmaa. Kun orkes-
teri- tai levytanssit pantiin
käyntiin, niin meidän ryh-
mämme avioparit ja eräät
”poikamiehetkin” olivat in-
nokkaimpia tanssijoita ja he
jaksoivat olla parketilla aina
aivan loppuun asti. Siinä oli
esimerkkiä muille ja etenkin
kylpylän palveluhenkilökun-
nalle, joka oli silmään pistä-
vän nuorta väkeä.

Jos tanssi ei käynyt laa-
tuun, oli mahdollisuus poi-

Hyvillä mielin Haapsalussa Ka u k o A s i k a n i u s

Paranna yleisten tilojen turvallisuutta ja käyttömukavuutta muuntuvalla perusvalaistuksella. Helpoimmin
ja tehokkaimmin teet sen Enston uusilla liike- ja lämpöohjautuvilla AVR320 ja AVR400 -sarjojen PIR-
valaisinratkaisuilla. Säästät energiaa jopa 60 % ja kohteita riittää: kerrostalot, toimistot, virastot, sairaalat,
palvelutalot ja liikerakennukset, käytävät, eteiset, WC-tilat, varastot, kellarit, pukuhuoneet, autotallit, tekniset
ja muut yleiset tilat. Jälleen älykäs väläys Enstolta: muunneltava PIR-ratkaisu, joka on helppo asentaa
seinään tai kattoon, niin uudis- kuin saneerauskohteissa.

www.ensto.fi

Muuntuva perusvalo. Säästää jopa 60 %.

80 tai 100 %
Kun tunnistin havaitsee
liikkeen ja lämmön, valot
syttyvät 80 tai 100 %
valaistustasolle.

5 tai 20 %
Valmiustilassa 5 tai 20 %
valaistustaso. Liiketun-
nistin tarkkailee.

80 tai 100 %
Kun liike lakkaa,
valaistus pysyy päällä
esimääritetyn viiveen
ajan (1–30 min.).

5 tai 20 %
Jos tunnistin ei havaitse
liikettä viiveen aikana, valais-
tuspalaa määritellylle 5 tai
20 % perustasolle. Voidaan
myös asettaa sammumaan
kokonaan tunnin kuluttua
liikkeestä.

keta vaikka kylpylän kirjas-
toon, jossa oli tietenkin va-
paasti käytettävissä kolmen
koneen nettiyhteydet suo-
malaistenkin kirjojen lisäksi.

Ei ihme, että keisarit ai-
koinaan suosivat Haapsalua
ja rakennuttivat sinne rau-
tatien, vaikka se ei nykyään

enää yletykään kaupunkiin
asti. Rautatiemuseo siellä
kuitenkin on. Kaupunki ja
sen kylpylät ovat edelleen
suosittuja kautta vuoden, va-
kuutti hierojani. Pakkohan
se on uskoa, kun sen omin
silmin näin.3

Syksyllä 2010Oulussa
- Jännitetyöt alle 1 kV:n laitteistoissa 6.10.2010
- Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 12.10.2010
- Valmennuskurssi sähköturvallisuustutkintoon 3
21.10.2010

- Valmennuskurssi sähköturvallisuustutkintoihin 1 ja 2
21. - 22.10.2010

- Kytkinlaitosten suojaukset 17. - 19.11.2010

www.pohto.fi

Oulu - Tampere - Vantaa

Lisätietoawww.pohto.fi
Asiakaspalvelummepalvelee sinua

puh. 010 8434600 tai asiakaspalvelu@pohto.fi

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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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
Seuraavaan Vasamaan (ilmestyy 14.10.2010) tulevat osastojen il-
moitukset pyydetään toimittamaan 4.10.2010 mennessä Margit Nur-
mikolulle: puh. 050 409 8472 tai s-posti vasamalehti@sahkoliitto.fi.
Muistathan merkitä yhteystietosi, kun lähetät ilmoituksen!

"Yksi Sähköliiton histori-
an pitkäaikaisimmista ay-ak-
tiiveista, eli Oulun osastoon
001 kuuluva Einari Pentti-
nen täytti 80 vuotta 27. hei-
näkuuta.

Penttinen on toiminut ak-
tiivisesti osastossaan sen pe-
rustamisesta alkaen, lähes
60 vuotta. Hän on ollut luot-
tamusmiehenä ja erilaisissa
tehtävissä sekä osastossa että
liitossa.

Eläkepäivinään Penttinen
on toiminut useita vuosia
osaston eläkeläisjaoston pu-
heenjohtajana sekä yhte-
yshenkilönä muiden liiton
osastojen eläkeläisjaostojen
kanssa.

Einaria onnittelee koko
Oulun osaston jäsenistö ja
toivottaa hänelle lisää toi-
minnallisia vuosia osastos-
sa.!

Einari
Penttinen
80 vuotta

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!

025 Loviisan
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry
Perinteinen pikkujouluretki järjes-
tetään jäsenille puolisoineen Tal-
linnaan. Viking XPRS lähtee lau-
antaina 6.11.2010 klo 11.30 ja
palaa sunnuntaina 7.11.2010
klo 19.00. Yöpyminen Hotel So-
kos Virussa. Matkan hinta 20 €/
hlö sisältäen bussi- ja laivakulje-
tukset, yöpymisen 2 hh:ssa ja il-
lallisen. Ilmoittautumiset (nimi ja
syntymäaika) sähköpostilla ari.
raisanen@fortum.com tai puh.
työ 010 455 3445.
Ilmoittautumiset ja maksu osas-
ton tilille 800013-1177615
viimeistään 18.10. mennessä.
Mukaan mahtuu 50 henkeä il-
moittautumisjärjestyksessä.
Bussiaikataulu yms. ilmoitetaan
lähtijöille myöhemmin. Matkalle
tarvitaan passi tai virallinen EU-
henkilökortti.

043 Porvoon
Sähkötyöntekijät ry
Osaston kuukausikokous torstai-
na 30.9.2010 klo 18.00 Raken-
nusliiton toimistolla, Sibeliusbule-
vardi 36. Seuraavat kokoukset
28.10. ja syyskokous 25.11.
Tarjolla kahvia ja pullaa.
Tervetuloa! –Hallitus

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kuukausikokous
21.9.2010 klo 17.00 osaston
toimistolla, Paasivuorenkatu 2 C,

4.krs. Aiheena muun muassa uu-
si työehtosopimus. Kahvitarjoilu.
–Tervetuloa!

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät/
Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaoston vuosikokous pi-
detään 18.10.2010 klo 13.00
osaston toimistolla, Paasivuoren-
katu 2 C, 4. kerros. Tule suunnit-
telemaan ja päättämään vuoden
2011 toiminnasta ja henkilövalin-
noista ja nauttimaan pullakahvit.
Tervetuloa!

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät/
Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaosto järjestää te-
atteritapaamisen lauantaina
27.11.2010 klo 13.00 Suomen
Kansallisteatterissa, Läntinen te-
atterikuja 1 (Rautatientori). Suu-
rella näyttämöllä esitettävä kap-
pale on Aleksis Kiven Olviretki.
Ilmoittautumiset 14.10.2010
mennessä maksamalla 20 €/hen-
kilö eläkeläisjaoston tilille: Nordea
206518-138246, viite 1944.
Hinta sisältää teatterilipun, kah-
vin/teen ja leivoksen. Vaimo tai
ystävä on myös tervetullut näy-
tökseen. Tiedustelut Markku
Salliselta, puh. 040 503 8538.

069 Nuuskakairan
Sähköalantyöntekijät ry
Perinteinen syyskokous pide-
tään perjantaina 22.10.2010
klo 18.00 Pellon Saukkoriipissä.
Ruokailu ja mahdollisuus yöpymi-
seen. ilmoittautumiset Eerolle,
puh. 040 733 7517.

074 Kuusankosken
Sähkömiehet/Eläkejaosto
Eläkejaoston lokakuun kokous
pidetään 6.10.2010 klo 13.00
Kettumäen palvelukeskuksessa.
Kahvitarjoilu ja yhdessäoloa.
Tervetuloa!

099 Loimaan
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston laivaristeily
29.10.2010. Ilmoittautuminen
8.10.2010 mennessä,
puh. 045 238 8223.
Tervetuloa mukaan!

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry
Syyskokous pidetään
12.11.2010 klo 18.00
Järvenpäässä Cantina Zapatan
kokoustiloissa, Mannilantie 44,
4 krs. Käsitellään sääntöjen mää-
räämät asiat. Ruokailu virvokkei-
neen kokouksen jälkeen. Info:
puh. 044 425 2552/sihteeri.
Tervetuloa! –Hallitus

118 Järvi-Savon
Tietoliikenneammattilaiset ry
Osaston kokous tiistaina
5.10.2010 klo 18.30 ravintola
Sali ja Keittiössä, Lähelmänkatu
11, Mikkeli. Käsitellään osaston
purkamista ja sulautumista
toiseen osastoon sekä muut
esille tulevat asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

120Vanhankaupungin
Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 22.10.10 klo 18.00
ravintola Vanhankellarissa,
Helsingin keskustassa,
Kaivopiha, Mannerheimintie 3.
Tervetuloa! –Hallitus

142 Lounais-Suomen
Sähkötyöntekijät ry
Syyskokous 6.11.2010
pidetään Piknik-risteilyllä
Turusta Maarianhaminaan.
Ilmoittautumiset Jyrkille tai
Sirkalle.

Kiitän Sähköliittoa muistamisesta
60-vuotispäivänäni.
– Aarre Myllymäki, Tampere

Kiitos Sähköliitolle ja osasto
049:n eläkeläisjaostolle
muistamisesta merkkipäivänäni.
– Markku Sallinen

Parhaimmat kiitokset
Sähköliitolle ja Oulun osastolle
ja sen eläkeläisjaostolle
muistamisesta
80-vuotispäivänäni 27.7.2010.
– Einari Penttinen

Kiitokset

007 Lauritsalan Sähköalojen
ammattiosasto ry

Taas on vuotuiset mato-onkilpai-
lut pidetty. Tälle kesälle tyypillinen
aurinkoinen ilta oli houkuttanut
22 innokasta kalastajaa vapoi-
neen kisailemaan osasto 7:n mes-
taruudesta Kotaliessaareen,
Puuliiton mökille.
Niirasen Jaakko sai tämän kun-
nian miesten sarjassa kovalla tu-
loksella 1 674 grammaa. Meh-
ton Merja oli puolestaan naisten
sarjassa ylivoimainen 815 gram-
man saaliillaan.
Kiitokset myös Uskin Reijolle jär-
jestelyistä sekä makoisista mak-
karoista, joita ilman ei kunnon ka-
lakisoja voi järjestääkään!!!

Tulokset
Miehet
1. Niiranen Jaakko, 1 674 g,
2. Salo Ari, 1 126 g,
3. Aarrevuo Jorma, 1 097 g,
4. Mehto Heikki, 936 g,

5. Pulli Asko, 678 g,
6. Hämäläinen Matti, 477 g,
7. Liukkonen Martti, 401 g,
8. Tiittanen Marko, 334 g,
9. Uski Reijo, 265 g,
10. Pylsy Veikko, 209 g,
11. Hartikainen Leo, 192 g,
12. Piiparinen Jorma, 134 g,
13. Aaltonen Eino, 125 g,
14. Tanskanen Veikko, 108 g,
15. Kiero Ari, 90 g,
16. Virtanen Juha, 78 g.

Naiset
1. Mehto Merja, 815 g,
2. Salo Maija-Liisa 96 g,
3. Virtanen Pirjo 56 g,
4. Hartikainen Sirkka, lukuisia ohi-
uinteja...

Nuoret
1. Kiero Anton, 220 g,
2. Virtanen Henri, 164 g.

Isoimman kalan palkinnon pokka-
si Aarrevuon Jorma. Lahna painoi
998 grammaa!

Kalakisoja

180 Parikkalan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Kutsumme osaston jäsenet
osasto 180:n kahteen purkamis-
kokoukseen, jotka pidetään
1.10.2010 ja 15.10.2010
klo 18.00 hotelli-ravintola
Kägösessä. –Toimikunta

Konkurrens utan regler
och övervakning i arbetslivet
"Finlands nationaleko-
nomi trampar på i cykel-
tourens ekonomiska upp-
förs- och nedförsbackar och
startar en ny runda i en osä-
ker atmosfär inför riksdags-
valet. Stödpaketen har inte
gett särskilt mycket dragh-
jälp i lågkonjunkturens
uppförsbacke, däremot har
farten varit så häftig i ned-
försbackarna att de första
löntagare som snubblat och
fallit i de ekonomiska gro-
parna är förskräckta.

Här hjälper det inte att
snegla bakåt på alla poli-
tiska beslutsfattare som styr
och ställer i bakgrunden,
för regeringspartiernas rep-
resentanter kör med city-
jeepar och låter ekonomin
falla ultrafritt. Enligt dem
är löntagarnas enda sam-
hälleliga betydelse att mata
statens skattebas.

Följaktligen behöver ar-
betarens tävlingsoverall
kevlarförstärkningar i fram-
tiden eftersom den utökas
med bland annat förlängd
arbetskarriär i början, i mit-

ten och i slutet, och därtill
en allt större energibeskatt-
ning. Däremot hittar man
inte längre skattemorötter
i inpo-fickan, i stället får
man räkna med EK:s rosti-
ga löneankare som balans-
vikt.

Fart och farliga situatio-
ner i den ekonomiska ut-
försåkningen ökar den gråa
ekonomin som bryter mot
alla regler. Det finns ingen
som övervakar den gråa
ekonomins utländska del-
tagare eftersom domarna,
dvs. poliserna och arbetars-
kyddsinspektörerna, inte
fått några budgetmedel för
nödvändiga dopingtest.

Inte ens skattestyrelsen,
som vanligtvis har sista or-
det om medborgarnas ären-
den, är intresserad av över-
vakningen av de utländska
konkurrenterna. De skatte-
myndigheter som kraftigt
ingripit i reseersättningar-
na för inhemska arbetare
på arbetskommendering är
av någon anledning inte
intresserade av att inkas-

sera de hundratals miljoner
euro i obetalda skatter från
den brottsliga ekonomin
och den utländska arbets-
kraften.

Den märkligaste attity-
den av alla är dock de fin-
ländska företag som place-
rat sig på fina utsiktsplatser
längs rutten.

Företagarna står tysta
bredvid och tittar på när
konkurrenternas underle-
verantörer och utländska
arbetskraft ginar och kör
förbi utan att någon ingri-
per.

Den finländska företa-
garens solidaritet med an-
dra företagare är nästan
beundransvärd. Den tål
tydligen vad som helst;
bedräglig konkurrens, lag-
brott och till och med ren
brottslighet.!

Elförbundet och
arbetsgivarförbun-
det STTA pressade
fram ett elinstalla-
tionsavtal
"Det nyförhandlade kollek-
tivavtalet för elinstallations-
branschen är samtidigt det
första avtal som Elförbundet
ingått med det nya arbetsgiv-
arförbundet STTA. Avtalet
bygger inte på den välbekan-
ta ”blå boken” som utarbetats
med TIKLI, det är ett avtal
med ett helt nytt textinne-
håll. Sidan 3-5

Först information,
sedan scifi-laser på
ungdomsträffen
"Elförbundets traditio-
nella ungdomsträff arrange-
rades 4-5 september i Tam-
merfors. Intressanta teman
och ett futuristiskt inomhus-
motionsspel lockade 15 en-
tusiastiska unga. Sidan 8

Voltti-träffen drar
"De första Voltti-dagar-
na samlade över 250 el-
förbundsmedlemmar med
sällskap till Hyvinge Schweiz
det sista veckoslutet i augus-
ti. Diskussionsteman var den
förlängda pensionsåldern,
sysselsättnings- och arbets-
löshetsläget samt riksdagsva-
let 2011. Sidan 12-15

Resume



21vasama 8 / 2 0 1 0

Saarron purkuilmoitus
4Sähköalojen ammattiliitto ry on 16.8.2010
purkanut julistamansa saarron lahtelaisen
Sähkötyö Jouko Tinnilä Oy:n työmaiden osalta.

Tiedustelut: työehtoasiamies Hannu Luukkonen,
puh. 050 68 295, sektoripäällikkö Keijo Rimmistö,
puh. 050 68 291.3

Kerro mielipiteesi Lukijan ääni -palstalla
vasamalehti@sahkoliitto.fi

www.sahkoliitto.fi

Muista miten muistat...

www.teboil.fi/liitto

...kunhan muistat, että jäsenkortilla
saat Teboililta tuntuvat alennukset.

Alennukset ovat voimassa 1.9.-30.11.2010 kaikilla yli 300
Teboil-huoltamolla ja automaattiasemalla. Alennusta ei saa
Teboil Express-automaattiasemilta.

-2,2 snt/l
polttoaineesta

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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Sähköli iton
KURSSIT 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-automaattiyhdistyk-
sen runkosopimuksen TES-
kurssi
13.11. - 14.11.2010 Sähkö-
liiton koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy
29.10.2010

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 Scan-
dic 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.
makkyla@sahkoliitto.fi tai
soittamalla koulutusyksik-
köön,
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.

Ay-toiminta ja demokratia
– järjestötoiminnan kehittämiskurssi
!20.10. - 22.10.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssin tarkoituksena on saada ay-liikkeen keskeisin
arvo - demokratia - toimimaan ja palata juurille,
jäsenistön asioille ja yhdessä tekemisen henkeen.

Kurssilla käsitellään:

• Mitä demokratia tarkoittaa?
• Oikeudenmukaisten menetelmien tärkeys
• Mitä ihmiset oikein haluavat?
• Demokraattisia kehittämismenetelmiä tulevaisuuden
rakentamiseksi
• Osallisuus ja toiminnan tulokset
• Keskusteleva ja harkitseva demokratia
• Demokratia elämänasenteena

Mikäli kurssipäiviltä tulee ansionmenetystä,
Sähköliitto korvaa kurssistipendinä ja -päivärahana
64,66 €/pv.

Lisäksi liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen
(2 hh), ruokailut sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen tak-
sojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 €/km.

Ilmoittaudu mukaan kurssille viimeistään 1.10.2010men-
nessä soittamalla koulutusyksikköön, puh 050 409 8469
tai sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

Luottamusmiesten peruskurssi
- erityisesti pienten työpaikkojen luottamusmiehille -

!1.11. – 3.11.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssin on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluottamus-
miehille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi
soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, joita kiinnostaa työn-
antajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen
työntekijöitten oikeuksia kehittämällä.

Kurssin tavoitteena on aloittaa luottamusmiehen perustai-
tojen oppiminen. Tavoitteena on myös, että tehtäväkokonai-
suuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat
selviytymistä työpaikalla.

Avainsisältöjä:
• Luottamusmieheksi kehittyminen
• Luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit
• Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
• Työoikeuden perusteet, muun muassa työsopimuslaki
ja yhteistoimintalaki
• Työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu
• Paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely
• Vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta
• Luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

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

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

Metalliteollisuuden TES-kurssi
!23.10. – 24.10.2010
Sähköliiton toimistolla, Tampereella

Kurssit on tarkoitettu kaikille sopimusalan jäsenille,
erityisesti luottamusmiehille.

Kurssilla käsitellään:
• Työehtosopimukseen tulleita muutoksia
• Luottamusmiehiä koskevia määräyksiä
• Sähkön pääluottamusmiehen neuvotteluoikeuksia
ja asemaa työpaikalla

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

Ilmoittaudu mukaan kurssille viimeistään 8.10.2010
mennessä soittamalla koulutusyksikköön, puh. 050 409
8469 tai sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

Tietokoneen käytön peruskurssi
!20.11. – 21.11.2010
TSL:n Tiedontupa, Papinkatu 20Tampere

Kurssi on tarkoitettu kaikille ammattiosastojen toimihen-
kilöille ja luottamustehtävissä toimiville sekä kaikille, jotka
haluavat oppia käyttämään tietokonetta ja hyödyntämään
sen palveluita.

Kerro tästä kurssista muillekin työpaikallasi,
ja lähtekää porukalla mukaan!

Kurssin aikana tutustutaan:
• tietokoneeseen
• tietokoneen ohjelmiin
• verkon palveluihin
• Windows-kansioihin, tiedostoihin
• tekstinkäsittelyn perusteisiin
• internetiin ja sen erilaisiin palveluihin
Tutuksi tulevat myös tietokonelaitteet ja –termit ja
jokaiselle kurssilaiselle luodaan oma sähköpostilaatikko.

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

Ilmoittaudu 5.11.2010mennessä soittamalla
koulutusyksikköön, puh. 050 409 8469 tai
sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

Työsuojelun jatkokurssi
!25.10. – 29.10.2010
ja 22.11. – 26.11.2010
Kiljavan opistolla, Nurmijärvellä

Kurssin kohderyhmä on työsuojelun peruskurssin tai sitä
vastaavan kurssin käyneet työsuojeluedustajat.

Kurssin tavoitteena on syventää ja laajentaa työsuojelu-
tietoutta sekä ohjata näkökulmaa korjaavasta ja ongelmia
poistavasta toiminnasta työpaikan ja sen työsuojelutoimin-
nan kehittämiseen.

Avainsisältöjä:
• Työsuojelun tavoitteet työssä
• Ihmiskäsityksen, hyvinvointiajattelun sekä työsuojelulain-
säädännön merkitys työn ja työpaikkatoiminnan kehittämi-
sessä
• Työn henkinen, ruumiillinen ja sosiaalinen kuormittavuus
• Työpaikan tarkastelua ja kehittämistä työterveyshuollon
ja työsuojeluviranomaisten näkökulmasta
• 0-tapaturma-ajattelun ja turvallisuusjohtamisen
periaatteet
• Toimialakohtaiset erityiskysymykset

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä
ateriakorvauksen (23,21 €) opistolle. Liitto maksaa kurssi-
maksun, johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materi-
aali sekä matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen mu-
kaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 euroa/km.

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

Eläkeläisten lomaviikko
- Onni Kiertämään

!8.11. – 13.11.2010
Huhmarissa, Polvijärvellä

Nyt on aika sijoittaa itseensä ja nauttia pienestä
hemmottelusta. Lomakeskus Huhmarin Onni Kiertämään
-lomaviikolla on aika kerätä voimia jaksamiseen.

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

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

Loma on kestoltaan 5 vuorokautta ja sen hinta on 110 €/
henkilö.

Lomapakettiin sisältyy majoitus, täysihoito ja edellä
mainitut lomaohjelmat. Matkakustannuksista vastaa
lomalainen itse.

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

Hakemuksia voi tilata Sähköliiton postituksesta, puh.
03 252 0111/postitus. Lomakkeen voi myös tulostaa
osoitteesta www.salry.net

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

Talotekniikka-alan TES-kurssi
- Urakkamääräykset

!23.10. – 24.10.2010
Scandic Järvenpää, Järvenpää
Hakuaika päättyy 8.10.2010

Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille talotekniikka-alan sähkö-
asennustoimialan jäsenille. Henkilökohtainen tieto työehto-
sopimusmääräyksistä 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
ammattiosastostasi.

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

Ilmoittaudu mukaan hakuaikaan mennessä soittamalla
koulutusyksikköön, puh. 050 409 8469 tai sähköpostilla
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
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4Tapaturma-asioiden
muutoksenhakulautakun-
taan, vakuutusoikeuteen ja
korkeimpaan oikeuteen va-
littavat (hakevat muutos-
ta) vain vakuutusyhtiöiden
päätökseen tyytymättömät.
Vakuutusyhtiöiden vakuu-
tuspäätökset ovat pääosin
oikein, niin kuin laki on tar-
koittanut, ja harvoin muut-
tuvat myöhemmissä instans-
seissa.

Tapaturmavakuutuslaki on
vuodelta 1948, eikä vastaa
tämän päivän oikeustajua
hyvästä ja ajantasaisesta lais-
ta. Laki ei esimerkiksi tunne
jo vakiintuneiksi muodostu-
neita ”epätyypillisiä” työn
muotoja. Samoin ammatti-
tautiluettelo ei ole ajan ta-
salla.

Sosiaali- ja terveysminis-
teriö on käynnistänyt Tapa-
turma- ja ammattitautilain-
säädännön uudistamisen jo
vuonna 2007. Uudistustyö
on SAK:n painopistealueita
ja lakien valmisteluun on pa-
nostettu kahden asiantunti-
jan resurssit, sillä kyseessä on

valtava, viisi vuotta kestävä,
lainsäädäntöurakka. Tämä
lainsäädäntö, kuten kaikki
muukin työelämää koskeva,
on tällä hetkellä yritysten ja
työnantajien esittämien ke-
vennyspaineiden alla.

Työnantajien esitys työ-
matkatapaturmien jättämi-
sen korvaussuojan ulkopuo-
lelle on pystytty torjumaan
ja kehittämään ”reissutyön”
osalta. Myös osa-aikaeläke-
läisten vuosityöansion mää-
rittelyä on parannettu. Mui-
ta saavutuksia on, että käyt-
töön tulee 1-haittaluokka
muissakin kuin muun muassa
sormivammoissa, ja haitta-
luokan nousemiseksi riittää
jatkossa yhden haittaluokan
paheneminen.

Vakuutuksen rahoitukses-
ta on päästy sopimukseen ja
se on jo kirjoitettu lakiin.
Vakuutusta myönnettäessä
työnantajalla tulee olla jär-
jestettynä työterveyshuolto
ja toteutettu työsuojelun toi-
mintaohjelma ja riskien kar-
toitus. Vakuutusmaksun suu-
ruuteen vaikuttaa tulevai-

suudessa yrityksen ennalta-
ehkäisevä työturvallisuustyö,
perustasoa parempi työter-
veydenhuolto ja tapahtuneet
tapaturmat sekä ammattitau-
dit. Vakuutusyhtiölle tulee
mahdollisuus saada yritysten
työturvallisuuteen liittyvät
tiedot viranomaisten avus-
tuksella ja vääriä tietoja an-
taneelle yritykselle voidaan
määrätä korotettu vakuutus-
maksu

Valitusjärjestelmää ei ole
katsottu olevan tarpeen
muuttaa. Muut asiat ovat
vielä työryhmissä ja luonnos-
asteella. Vuosityöansion
määrittely vaatii vielä ke-
hittämistä, jotta pätkätyöläi-
set eivät joudu mitättömien
korvausten uhriksi sen het-
kisen alhaisen palkkatason-
sa vuoksi. Lait on tarkoitus
saattaa kokonaisuudessaan
voimaan 1.1.2012.

Veijo Korhonen
Vastaava työympäristöasia-
mies

Lukijan ääni
Vastine Timo Jokelan artikkeliin
Lukijan ääni -palstalla 7/2010Vasamassa

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
sähkömoottorit 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 164 €

SM 1,1 B5 1,1 kW 1500 r/min
rakenne B5
( muista antaa
tilatessasi laipan
reikien ristimitta )
hinta vain 135 €

Kierukkavaihteet s. 224-226
Vaihteeseen sopii B14A
laippamoottori
s. 223, joka kiinni-
tetään vaihteeseen
4 pultilla.
Toisioakseli on 90° kulmassa
moottorin akseliin nähden.
Varastomallit:
0,12-0,55 kW 1500/200-14 r/min
0,75 kW 1500/200-18 r/min
1,1 kW 1500/200-14 r/min
0,75-1,5 kW 1500/200-18 r/min
2,2 kW 1500/200-25 r/min
3 kW 1500/200-18 r/min
4,0-5,5 kW 1500/200-25 r/min
7,5 kW 1500/70-35 r/min
Kuvassa FRT 28.7 / 0,12
0,12 kW/1500 r/min mootto-
rille. Toisioakselin kierrosluku

on 200 r/min ja
vääntömomentti
4,8 Nm.

hinta vain 124 €

12 V DC Led valonauhat s. 151
Pituus 5 m = 300 lediä (25 W).
Liitosjohto on valmiiksi kytket-
ty. Valonauha voidaan katkaista
50 mm = 3 ledin välein.
Nauhan taustassa on 3M-
tarranauha kiinnitystä
varten valmiina.
NAUHA 12 L (5 m pakk.)
SI sininen
PU punainen
VI vihreä
KE Keltainen
L lämmin valkea 3500K
K kirkas valkea 6000K
hinta vain 78 € / 5m

Upotettava alasvalo.
HYDRA 15 VA. IP 64. Asennus
Ø 135 mm reikään, upotussy-
vyys 160 mm. Runko on pai-
nevalettua alumiinia ja etulasi
on kirkas. Ketjutettavissa
3x2,5 mm². teho 15W
hinta Ø 149 mm
37 €

alla olevat lamput
sopivat tähän valaisimeen.
AR 111 15W TehoLed kohde-
lamput 240 V.
Elinikä 30 000 h. 2800K tai
4000K. Valokeilan avautumis-
kulmat 8, 24 tai 45°. Vastaa
valoteholtaan 100W
halogeenia. Valmis-
taja Megaman.
TL 111/15 24

1-5 kpl á 75 €
yli 5 kpl á 68 €

TehoLed kohdelamput
Elinikä 20 000 h. Vastaa valo-
teholtaan 35 W halogeenia.
Ovat tunteettomia tärinälle.
Teho 7W, 230V, valokeilan ava-

utumiskulma on 40°,
kanta E14, Ø 50 mm
pituus 87 mm
värivävy 2800K
TL 5 PAR 16L

1-5 kpl á 28 €
yli 5 kpl á 26 €

Nestejäähdytteinen
TehoLed pallolamppu.
Elinikä 30 000 h. Tunteeton
tärinälle. Himmenettävissä nor-
maalilla hehkulamppuhimmen-
timellä. Teho 5W, 240V,
kanta E27, Ø 48 mm
pituus 110 mm

TL 5 E27 N
1-9 kpl á 28 €

yli 9 kpl á 26 €

TehoLed maatasosta valai-
seva valaisin IP 67. 230 V.
Maan pinnan kanssa samaan
tasoon asennettava julkisivu-
jen, terassien, pensaiden, por-
taikkojen yms. korostevalaisu-
un tarkoitettu valaisin.
Valaisimen sisällä voidaan
lamppua kallistaa 35°. Runko
on painevalettua alumiinia ja
suojalasin kehysrengas ruostu-
matonta terästä. Sisältää liitän-
tälaitteen ja 3kpl 1W teholediä.
pituus 99 mm

MAAVALO 3
Ø 145 mm
korkeus 100 mm
liit.johto 0,5 m

1-9 kpl á 78 €
yli 9 kpl á 72 €

Hinnat ALV 0%
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Kun sijoitat luettelon ja lomakkeen lomittain näytöllesi,

voit aktivoida haluamasi tuoterivin ja vetää sen tiedot

tilaus / kustannuslaskentalomakkeelle. Lomake laskee

kokonaishinnan huomioiden määräalennukset ja toi-

mituskustannukset. Voit tilata uuden tuoteluettelomme

myös 260 sivuisen kirjana veloituksetta.

Uusi n. 6000 sähkötarvikkeen tuote-

luettelomme No 24 on ilmestynyt.

Lataa se ja uusi Excel-käyttöön sopiva

tilauslomakeemme itsellesi kotisivultamme

www.finnparttia.fi

Ohessa muutamia esimerk-
kejä tuoteluettelostamme

ROUNDLINE
Sähkölämmittimet

Maahantuomme ja varastoimme
62 erilaista ruotsalaista korkea-
tasoista sähkölämmitintä.
ROUNDLINE on
helposti asennettava,
huoltoystävällinen,
turvallinen ja säätötarkka

Elektronisen
termostaatin
säätötarkkuus
on ±0,2 °C.
Tarkka säätö
merkitsee

mukavuuden lisäksi myös al-
haisempaa energian kulutusta.
Huippulaadustaan ja ominai-
suuksistaan huolimatta
ROUNDLINE tasolämmittimet
ovat todella edullisia. Esim.
1000W tehoinen 40x97 cm
mittainen BASIC 1000 T

maksaa vain 78 €
Laajemmin sivuilla 198-200.

Kuivan- ja kostean-
tilan kytkimet ja pistorasiat
sivut 45-64. Esim.

Kotimainen JUSSI-sarjan kytkin
kuivantilan uppoasennukseen
KU 1 J
1-9 kpl á 420 €
yli 9 kpl á 380 €

Valonsäädin uppoasennukseen
60-400W hehkulampputeholle
VS 400 J
1-9 kpl á 1980 €
yli 9 kpl á 1800 €

JUSSI-sarjan 2-osainen suko-
pistorasia keskiölevyllä uppo-
asennukseen PU 2 MKJP
1-9 kpl á 770 €
yli 9 kpl á 690 €

Antennipistorasia APU 1 KJ
keskiölevyyllä

1-9 kpl á 580 €
yli 9 kpl á 530 €

2-osainen
peitelevy
PL 1+1 J
1-9 kpl á 230 €
yli 9 kpl á 210 €

JUSSI-sarjan 2-osainen suko-
pistorasia kokopeitelevyllä

PU 2 MJP
1-9 kpl á 850 €

yli 9 kpl á 770 €

Kotimaiset kosteantilan KOSTI
asennuskalusteet esim.
vaihtokytkin KP 6 RJ
1-9 kpl á 690 €

yli 9 kpl á 630 €
2-osainen pistorasia

PP 2 RJ
1-9 kpl á 980 €

yli 9 kpl á 900 €

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
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Elokuun viimeisinä
hellepäivinä rauhalli-

nen Tuusniemen kirkonkylä
Kuopion ja Joensuun puo-
limatkassa on muuttunut
kuhisevaksi rallivarikoksi.
Rallisprintin osakilpailu on
kansoittanut aurinkoiset
kylätiet. Yli 80 kilpa-autoa,
huoltoautot ja -joukot täyt-
tävät tienoon, joka kaikuu
moottorien pärinästä, pauk-
keesta ja pakokaasusta.

Yksi päivän kilpailijoista
on Antti Haltsonen, nuori
salskea sähköasentaja Mu-
hokselta. Hän on omassa
luokassaan viime vuoden
juniorimestari Future Ralli-
sprintissä. Tänään hän ajaa
yleisessä, luokassaan Ford
Escortilla, jonka lähtönume-
ro on enteellisesti 1.

Rokuan raketit
- En ole kilpaillut oikeastaan
vuoteen, enkä juuri harjoi-
tellutkaan. Aika on mennyt
tiukasti työn ja kotitalon
remontin merkeissä. Autoa-
kaan ei ole ehtinyt paljoa
virittelemään, Antti Haltso-
nen paljastaa.

Haltsonen harrastaa
autourheilua ”Rokuan
Raketit”-moottorikerhossa,
joka nytkin on mukana ki-

sassa kolmen auton ja huol-
tomiehen sekä kuuden aja-
jan voimalla. Suurin osa po-
rukasta on saapunut paikalle
pikkubussilla, jonka perätrai-

lerissa myös Haltsosen kilpa-
auto kulkee.

Escort ei komeile puleera-
tulla ulkomuodolla, mutta
riisuttu malli paljastuu sisäl-

tä varsinaiseksi voimapussik-
si. Kaikki tarpeeton on auton
sisältä poistettu. Jäljellä on
oikeastaan vain ratti, vaih-
dekeppi ja kuljettajan tur-
vaistuin, sillä rallisprintissä
ei ole kartanlukijaa. Autoa
on kevennetty myös vaih-
tamalla konepellit lasikui-
tuisiksi. Ja sieltä konepellin
alta auton tehokkuus vasta
paljastuukin.

- Iso osa tätä lajia on auton
virittämisessä. Vaikka ajam-
mekin tällaisilla vanhoilla
rakkineilla, rahaa palaa rut-
kasti esimerkiksi renkaisiin
ja varaosiin. Sponsorit ovat
siis todella tärkeitä, sanoo
Haltsonen ja viittaa autoa
koristaviin mainoksiin.

Vauhdikas kisa
Tuusniemen kiemurainen,
asfaltilla päällystetty sprint-
titaival on alle kaksi kilo-
metriä pitkä. Kilpailijat läh-
tevät yksittäin taipaleelle
minuutin välein. Nopeim-
mat kiertävät radan runsaas-
sa minuutissa, joten kisa on
nopeatempoinen. Helteisen
kisapäivän tunnelmaa nos-
tattaa myös sukkelasanainen
kuuluttaja, joka pitää yleisön
ajan tasalla ja hymyt herkäs-
sä.

Antti Haltsonen ajaa Es-
cortillaan yleisessä sarjassa
Special Saloon -luokassa,
johon ajopeli on painonsa ja
tehonsa perusteella luokitel-
tu. Lankomies Jukka Lämp-
sä ajaa hetkeä myöhemmin
samalla ajopelillä junioreissa.

Pokaali tuli
- Monilla autoilla on use-
ampi kuski, mikä tarkoittaa,
että kuluja voidaan jakaa
useamman harrastajan kes-
ken, Haltsonen selittää ja
vetää päälleen palonkestä-
vän ajohaalarin.

Hän selvittää sprinttitai-
paleensa nopeasti ja tarkasti
radalle aseteltuja hidastimia,
"sikaaneja" väistellen, toisel-
la kierroksella vielä aikaansa
parantaen. Lopputuloksena
on luokkavoitto ja komea
pokaali vietäväksi aiempien
seuraksi.

Muutkin Rokuan Raketit
menestyvät hyvin ajoluokis-
saan, ja Muhokseen viedään
tuliaisina useampi pokaali.
Kirkkain niistä on kuiten-
kin porukan kuopuksen, sillä
seuran keskinäisessä kisassa
Antti Haltsonen ajoi no-
peimman ajan, mikä leven-
tää entisestään hymypojan
virnistystä.!

Pärinää, pauketta jaPärinää, pauketta ja
pakokaasuapakokaasua

R i i t t a Ka l l i o

Ralli-
sprintin
faktat
"Rallisprint kuuluu au-
tourheilun peruslajeihin.
Sprintti on luonteeltaan
kuin rallin erikoiskoe.
"Kilpailuja on paljon ja
niitä pidetään eri puolil-
la Suomea. Rallisprinttiä
ajetaan suljetulla radalla,
kuten metsätien lenkki,
moottoriurheilurata tai
kaupunkialueelle raken-
nettu asfalttirata. Radan
pituus vaihtelee puolesta-
toista neljään kilometriin.
"Kilpailussa ajetaan
yleensä kaksi kierrosta,
joista ainoastaan parempi
otetaan huomioon lopulli-
sissa tuloksissa. Kuljettajat
ja autot jaetaan eri luok-
kiin sääntöjen ja teknis-
ten määräysten perusteella,
kuten moottoriurheilussa
yleensäkin.
"Nuorten luokassa ral-
lisprintin ajamisen voi
aloittaa jo ennen ajokortti-
ikää 16-vuotiaana. Luok-
kaan voi osallistua kun-
nes tulee täysi-ikäiseksi ja
hankkii ajokortin. Muita
luokkia ovat juniorit, ylei-
nen luokka, naiset ja seni-
orit (+50).
"Rallisprintissä kuljet-
tajan on pystyttävä esittä-
mään parastaan heti läh-
döstä alkaen. Virheisiin
ei ole varaa tai voitto on
menetetty. Kuljettaja on
autossaan yksin, sprintissä
ei ole kartanlukijaa. Laji
on erittäin yleisöystävälli-
nen, sillä kaikki tapahtuu
pienellä alueella, jossa kil-
pailun kulkua on helppo
seurata.
"Kilpailukalusto on hy-
vin kirjavaa. Huipputasolta
löytyy uutta rallikalustoa
ja tehokkaita turboautoja.
Harrastajatasolla ajetaan
hyvinkin vanhalla ja hal-
valla kalustolla.
"Lajissa järjestetään SM-
sarja, joka sisältää yhteensä
kuusi osakilpailua. Kansal-
lisissa kilpailuissa osanotta-
jat ovat yleensä omalta alu-
eelta tai lähitienoolta

Antti Haltsonen on tottunut nappaamaan rallisprintin luokkamestaruuksia.
Niin kävi Tuusniemessäkin.

Rokuan Raketit on hyvä tiimi, joka kannustaa ja auttaa toinen toistaan. Joka
kerta silti kilpaillaan seuran ajajien keskinäisestä nopeudesta. Tuusnimellä po-
rukan kuopus, "asfaltti-Antti" oli porukan vikkelin.

Rokuan Raketit menestyivät hyvin
Tuusniemellä.

Haltsosen vanha Escort liikkui kurvikkaalla radalla kuin rasvattu salama. Kierros taittui ajassa 1. 24,06.


