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Linjamiehen joulukuusi Kangasalla | Kuva Paavo Holi

Suomen tulevaisuus on Made in Europe
"Aina kun joku ammattiliitto ryhtyy
lakkoon, syttyy netin keskustelupals-
toilla ankara väittely puolesta ja vas-
taan. Noin puolet on sitä mieltä, että
lakkoilu kuuluu työntekijöiden perus-
oikeuksiin, kun taas toiset ovat yhtä
vakuuttuneita siitä, että työntekijät
ovat aivan väärällä asialla.

Lakkoilun vastustajien mukaan
maailmantalouden pelisäännöt ovat
muuttuneet ja suomalaisten ainoa
mahdollisuus on sopeutua tilantee-
seen. Hyvät ajat ovat ohi ja palkkoja
on laskettava, jotta voimme kilpail-
la Kiinan ja muiden Aasian maiden
kanssa. Työnantajajärjestöt ovat ho-
keneet samaa mantraa jo vuosia.

Palkansaajien oikeuksia puolustavi-
en vasta-argumentti on yhtä ehdoton:
haluammeko todella tulevaisuuden,
jossa on työpäivä on palautettu 10-12
tunnin mittaiseksi ja palkat samalla
pudotettu ainakin neljänneksellä?

###

Erityisen hyvin vastakkaiset näkö-
kannat ovat tulleet esille Finnairin
lentoemäntä- ja stuerttilakon aikana.
Moni kirjoittaja on toivonut Finn-
airissa työskentelevien suomalaisten
korvaamista ulkomaisella vuokratyö-
voimalla. Ovat kuulemma halvempia
ja palvelukin paranee. Joku vielä in-

nostuneempi kirjoittaja jopa ehdotti
pakkolailla tapahtuvaa yleistä 50 pro-
sentin palkanalennusta ja 50 prosen-
tin työmäärän lisäystä Suomen tule-
vaisuuden turvaamiseksi.

###

Laajemmin kysymys on siitä, että län-
simaiset yritykset ovat suuremman
voiton toivossa siirtäneet tuotantoaan
Kiinan ja Intian kaltaisiin halvempi-
en palkkakustannusten maihin. Yhä
suurempi osa meille eurooppalaisille
myytävistä tavaroista tai palveluista
on siis tuotettu muualla, mutta samal-
la työmahdollisuudet Euroopassa ovat
vähentyneet.

Näin toimiessaan yritykset ovat ah-
neudessaan sahanneet sitä runsauden
oksaa, jonka varaan koko eurooppa-
lainen ja länsimainen kulttuuri on ra-
kentunut.

Kiina on nimittäin valtio, jonka
kanssa ei voi kilpailla. Se on liiallisen
väestönkasvun paisuttama 1,5 miljar-
din ihmisen yksipuoluevaltio, jossa
nettiä sensuroidaan, toisinajattelijat
vangitaan ja sadat miljoonat ihmi-

set raatavat epäinhimillisissä oloissa.
Länsimaisten työaikojen, työturvalli-
suuden, palveluiden ja elinkustannus-
ten keskellä elävän yritystoiminnan
on mahdotonta pärjätä kiinalaisten
keskusjohtoiselle halpatyökoneistolle.

###

Eurooppa ja muut kehittyneet länsi-
maat ovat tähän asti halunneet näyt-
tää esimerkkiä, millaiseen vauraaseen
ja demokraattiseen yhteiskuntaan
maailman tulisi pyrkiä. Olemme-
ko nyt asettamassa tavoitteeksemme
elintason siirtämisen lähemmäs Kii-
naa, takaisin 50 vuoden takaiseen
aikaan? Sellaisen tulevaisuudenko
vuoksi me vietimme 6.12. itsenäi-
syyspäivää ja kunnioitimme samalla
100 000 sodassa kaatuneen suomalai-
sen muistoa?

Suomalaista hyvinvointia ei osteta
Kiinasta vaan Euroopasta. Meidän
eurooppalaisten pitäisi entistä enem-
män tehdä, myydä ja ostaa tavaroita
ja palveluita toisiltamme. Kännykkä
ja telkkari ovat sen jälkeen entistä
kalliimpia, mutta sentään täällä val-
mistettuja. Joulukaupan kiinalaisesta
elektroniikasta ei ole kotimaisen työ-
paikan korvaajaksi.!

Joulumieltä nostamaan
JyväskyläläinenHeikki Nerg lähetti Vasamaan

keräämiään kaskuja vuosien varrelta. Eläkepäiviä viettävä se-
niori on tehnyt pitkän päivätyön Are Oy:n sähköosaston va-
rastomiehenä. Pian 80 vuotta täyttävä Nerg uskoo, että huu-
mori pidentää ikää ja parantaa elämän laatua.

Firman pikkujoulujuhlien jälkeisenä päivänä joh-
taja kutsui alaisensa puhutteluun.

- Satuin kuulemaan, että Pitkänen on viime yönä känni-
päissää työntänyt kottikärryjä läpi kaupungin. Sellainen ei
käy laatuun, menee maine koko firmalta!

- Anteeksi johtaja. Kun mistään ei saatu taksia ja minä sain
sellaisen käsityksen, että johtaja halusi päästä kotiin keinolla
millä hyvänsä…

Kuorevedellä oli aikoinaan niin iso maalaistalo,
että sieltä mentiin jäätä pitkin joulukirkkoon kolmella hevo-
sella. Kerran talon väki oli taas joulukirkossa ja mukana oli
myös talon vanhaemäntä.

Joulusaarnan lopuksi pappi toivotti kaikille hyvää kotimat-
kaa ja joulunaikaa:

- Viekää rauha kotiinne!
Tähän kirkonpenkissä istuva renki totesi:
- Tottahan me Rauhan viemme kotiin, kun me hänet tänne

tuotiinkin!

- Tiedättekö, mikä on tyhmän ja tuhman ero?
Eräs kasku kertoo asiasta esimerkin:

Suuressa maalaistalossa isoon tupaan oli majoitettu piika ja
renki. Piian sänky oli tuvan toisessa nurkassa ja rengin toises-
sa.

Eräänä iltana piika sanoi rengille:
- Illalla kun lamppu sammutetaan ja jos sinä yöllä hiivit

tuonne minun sänkyyni, niin sinä olet tuhma. Mutta jos sinä
et sinne tule, olet tyhmä.

Suuressa sähköasennusliikkeessä työntekijöille jär-
jestettiin palaveri, jossa käsiteltiin kustannussäästöjä. Tärkeä-
nä tunnettu sähköinsinööri sanoi:

- Meidän liikkeessä esimerkiksi siivouskulut ovat kasvaneet
suuriksi. Kustannusten säästämiseksi minäkin olen alkanut
itse siivoamaan oman työhuoneeni.

Pohjanmaalta kotoisin oleva suorapuheinen sähköasentaja
totesi siihen:

- Jokahinen tehköhön mitä osaa!

Imppa Ryynänen oli sairaalassa kovassa kuumees-
sa. Hoitajatar mittasi lämmön pakoputkesta ja kauhisteli:

- Hyvänen aika, 40 astetta.
- Ja varjossa, sanoi Imppa.

Legendaarinen sotapäällikkö, everstiluutnantti
Nikke Pärmi sai jatkosodassa komennettavakseen rikollisista
muodostetun pataljoonan.

Täydennysmiehen saapuessa Pärmi tiedusteli, mitä rötöksiä
mies oli siviilissä tehnyt, kun oli joutunut hänen joukkoihin-
sa.

- Noitahan minä, puukotuksia ja tappoja, mies vastasi väl-
tellen.

- Duoda duoda, sehän vallan erinomaista.
Ammattimiesdä däällä juuri kaivattiinkin!
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Joulukuun aikana
on Sähköliiton jäse-

nille postitettu uusi jäsen-
kortti. Se on nyt ensi ker-
taa voimassa viisi vuotta eli
31.12.2015 asti. Kortissa on
henkilötietojen ja jäsennu-
meron lisäksi oman osaston
ja sopimusalan numero sekä
jäsenyysaikatiedot.

Sopimusalajäsenten jäsen-
kortti toimii myös matka-
vakuutuskorttina. Korttiin
liitetty matkustajavakuutus-
todistus löytyy sen kääntö-
puolelta.

Tärkeä
työttömyysturva
Jäsenkortti on myös todis-
te jäsenyydestä Sähköliiton
työttömyyskassassa, jolloin
jäsen on oikeutettu kassan
sääntöjen ja lainsäädännön
mukaiseen ansiosidonnai-
seen työttömyysetuuteen.

Esittämällä jäsenkortin
saa sillä entiseen tapaan
etuja yrityksissä, jotka toi-
mivat yhteistyössä Sähkö-
liiton kanssa. Esimerkiksi
Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Turva tarjoaa Sähköliiton
jäsenille edullista henkiva-
kuutusta sekä Tapiola Pan-
kin pankkietuja.

Muita edun tarjoajia ovat
muun muassa Teboil ja If.
Lisätietoja jäseneduista voi
lukea 23.12.2010 ilmesty-

västä vuoden viimeisestä
Vasamasta 12/2010 sekä
jatkuvasti liiton kotisivuilta
www.sahkoliitto.fi.

Eläkeläisten
kortti muuttui
Eläkeläiseksi rekisteröity-
neiden Sähköliiton jäsen-
ten jäsenkortissa ei enää ole
erillistä mainintaa eläkeläis-
jäsenyydestä. Kortti on siis
tästä eteenpäin ulkoasul-
taan täsmälleen samanlai-
nen kuin muillakin jäsenillä
ja vain sopimusalanumero
999 kertoo eläkeläisjäsenyy-
destä.

Sama pätee oppilasjäsen-
ten korttiin, jonka sopimus-
alanumero 050 tai 051 ker-
too taas sen, että oppilasjä-
senyys jatkuu edelleen.

Kaikissa korteissa on siten
nyt sama yhtenäinen mer-
kintä ”Jäsenkortti”. Ainoa
ero on niiden kääntöpuo-
lella, koska eläkeläis- ja op-
pilasjäsenten jäsenkortti ei
sisällä matkustajavakuutus-

ta. Pysyvälle eläkkeelle siir-
tyvien jäsenten oikeus mat-
kustajavakuutusetuun siis
päättyy. Muilta osin liiton
neuvottelemat jäsenedut

ovat yhdenmukaiset kaikil-
le jäsenille.!

Uusi jäsenkortti voimassa
viisi vuotta

Nuori
sähköasentaja
menehtyi

"Ne sopimusalajäsenet,
jotka syyskuun loppuun
mennessä tilasivat Sähkölii-
ton kalenterin, ovat saaneet
sen jäsenkorttipostituksen
mukana. Vuoden 2012 ka-
lenterintilauksen voi tehdä
liiton nettisivujen jäsentie-
tojen kautta ensi vuoden
aikana.

Sekä sopimusalajäsenten
kalenterin että eläkeläisten
Vasaman tilausjärjestel-
mään ollaan vuoden 2011
aikana etsimässä myös ny-
kyistä nettitilausta yksin-
kertaisempi vaihtoehto.!

Kalenteri postitettu tilaajille

Kantaverkkoyhtiö
Fingridin sähköase-

malla Alajärvellä sattui 18.
marraskuuta vakava onnet-
tomuus, jossa nuori sähkö-
asentaja menehtyi.

Empower Oy:n palveluk-
sessa ollut työntekijä oli
Alajärven sähköasemalla
mittaustöissä. Alajärven
ja Pikkaralan välinen 400

kilovoltin voimajohto oli
ollut poissa käytöstä ukkos-
köydenvaihtotöiden vuok-
si. Tämän urakan päätyttyä
voimajohdolle tehtiin työ-
maadoitusten tarkastusmit-
taus, minkä yhteydessä on-
nettomuus sattui toistaisek-
si tuntemattomasta syystä.

Onnettomuuden syytä
selvitetään.!

Kollektivavtalet för
elbranschen - Energi

- ICT - Nätverk på webben
nu också på svenska www.
sahkoli i t to. f i>Edunval-
vonta>Työehtosopimukset.

Avtalsparter är Finsk Ener-
giindustri rf, Arbetsgivarför-
bundet för kommunikations-
och teknikbranscherna TIKLI
rf, Elbranschernas Fackför-

bund rf och Förbundet för
den Offentliga sektorn och
Välfärdsområdena JHL rf.

Avtalet ersätter tidigare
gällande avtal mellan parter-
na.

Kollektivavtalet trädde i
kraft den 15 mars 2010 och
gäller till den 31 januari
2013. !

Kollektivavtalet på webben
nu också på svenska:
Kollektivavtalet för
elbranschen - Energi -
ICT - Nätverk 002

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

Tamperelaisen Säh-
köpekon omalaatui-

nen ja yrityksen omia työn-
tekijöitä syrjivä asenne säh-
köurakoiden toteutuksessa
on jatkunut talven aikana.
Vasaman saamien tietojen
mukaan työntekijöille on
tarjottu töitä, joiden hinnan
on suoraan sanottu olevan
TES miinus 19-20 prosent-
tia. Töitä on tarjottu könttä-
summana ilman piirustuksia
ja massarajauksia.

Hajota ja hallitse
Sähköpeko on tällä hetkellä
urakoimassa sähköjä Tampe-
reella muun muassa Pyynikin
uimahalliin, Innovaatioyh-
tiö Hermian A1, A2 ja PT
-osiin, Nokian Hoivakotiin
sekä viimeisimpänä VVOn

kerrostaloihin Hervannassa.
Niistä kohteista, joita Säh-
köpeko on tarjonnut omille
työntekijöilleen, on työn-
antaja ilmoittanut, että jäl-
kilaskenta ei yrityksessä ole
mahdollista. Siksi myöskään
massarajauksia ei voi tehdä.
Käytännössä Sähköpeko on
siis luopunut urakkatöistä
kokonaan.

Urakoita on myös tarjottu
eri ehdoilla eri asentajille,
jotta työntekijöiden yhtenäi-
syys saataisiin murrettua. Sa-
malla on rikottu paikallisen
sopimisen määräyksiä, kun
könttäsopimuksia on tarjottu
suoraan eri asentajaryhmille.

Työntekijöiden
ryhdistäydyttävä
Näyttää siltä, että ulkopuo-
lelta Sähköpekon toimintaa
ei saada muutettua. Siksi yri-
tyksessä työskentelevien säh-
köasentajien pitäisi nyt alkaa

vaatia oikeuksiaan. Ennen
kaikkea heidän pitäisi ym-
märtää, että työnantaja yrit-
tää rikkoa asentajakunnan
yhtenäisyyttä venkoilevalla
tarjoustyylillään. Jatkuessaan
se merkitsee, että lopulta
kaikki yrityksessä työssä ole-
vat sähköasentajat huomaa-
vat olevansa puilla paljailla
olevia nöyriä käskyläisiä.

Jo tällä hetkellä Sähköpe-
kon asentajat voivat käytän-
nössä tuikata sähköistysalan
uuden TESin nuotion sytyk-
keeksi, sillä se on ainoa läm-
pö mitä he siitä Sähköpekon
kautta tulevat koskaan saa-
maan. Sähköpekolaiset ovat
alipalkattuja ja sen hyväk-
syessään nakertavat samalla
niiden liiton jäsenten leipää,
jotka eivät TESin alittavaan
kusetukseen suostu.

Aluejohtaja vaihtoon
Sähköpekon tilanne on

kummallinen. Sähköalan
suhdanteet ovat Sähkö- ja
teleurakoitsijaliitto STULn
mukaan lähteneet nousuun.
Tilauskanta on hyvä ja urak-
kahintojen uskotaan myös
nousevan. Syytä alipalkka-
ukseen ei siis löydy edes yri-
tyksen taloudesta.

Peko-konsernin toimitus-
johtaja Veli-Markku Nur-
minen on myös ollut STTAn
hallituksessa hyväksymässä
alan työehtosopimusta, jota
Sähköpeko nyt siis itse pol-
kee omassa yrityksessään.

Yritysostoilla jatkuvasti
kokoaan kasvattavassa Pe-
ko-konsernissa erityisongel-
mia näyttää tällä hetkellä
olevan vain alkuperäisessä
juuriyrityksessä eli Sähköpe-
ko Oy:ssä.

Hankaluuksien syy on il-
miselvästi henkilötasolla ja
niiden ratkaisuun olisi yksin-
kertainen keino: aluejohtaja

toisiin tehtäviin ja yhteistyö-
kykyisempi henkilö tilalle.!

Sähköpeko jatkaa härskillä asenteella

Mussalon voimala hiljenee,
kun laki varavoimasta muuttuu.
Sivu 6.

Sähköpekon härskiin asenteeseen kuuluu, että asentajille ei aina
edes näytetä piirustuksia ennen könttäsopimusten tarjoamista.
Kuvan henkilöt ja työmaa eivät liity Sähköpekosta kertovaan artik-
keliin.
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Pöllyävästä lumesta
huolimatta työ mait-

taa Turun alueelta kotoisin
oleville miehille tavallista-
kin enemmän. Vielä syksyl-
lä nimittäin näytti siltä, että
kummankin miehen yli 20
vuoden mittainen työrupea-
ma tietoliikenneasentajana
päättyy irtisanomiseen.

Oppisopimuksen turvin
Nurmi ja Kovalainen saavat
kuitenkin jatkaa Eltelin lei-
vissä ja opiskella uuteen am-
mattiin.

Mutkan kautta
uudelle uralle
- Meiltä irtisanottiin koko
osasto, johon kuului viisi
lankapuolen puhelinmiestä.
Edessä oli joko työttömyys-
kortisto tai uuden ammatin
hankkiminen, Markku Ko-
valainen muistelee tauolla
Luumäen Shellin lämpimäs-

sä pöydässä.
Kovalainen oli tehnyt sa-

moja töitä 29 vuotta ja Nur-
mi 23 vuotta. Näköpiirissä
oli, että lankatekniikkaan
liittyvien puhelinasennus-
ten, huoltotöiden ja palve-
luiden aika oli lähestymässä
loppuaan. Miehet eivät kui-
tenkaan lamaantuneet vaan
päättivät ponnistaa eteen-
päin.

- Koko syksyn yritimme
saada Eltelin kanssa aikai-
seksi tätä oppisopimusta,
jolla voisimme kouluttautua
uuteen ammattiin sähkö-
asentajaksi. Toisena vaihto-
ehtona olisi ollut saada Työ-
ja elinkeinotoimiston kautta
sähköalan perustutkinto Tu-
run aikuiskoulutuskeskukses-
ta, Tommi Nurmi kertoo.

Oppisopimuksen käsittely
kulki organisaatiossa edesta-
kaisin, eikä päätöstä tahto-
nut syntyä millään. Nurmi
ja Kovalainen kiittelevätkin
vuolaasti Eltelin työntekijöi-

den edustajaa, HR-asiantun-
tija Jouko Schwartzia, jonka
käytti paljon aikaa sopimuk-
sen aikaansaamiseksi.

- Vihdoin viimeisenä mah-
dollisena päivänä oppisopi-
mus saatiin aikaiseksi, Nurmi
muistelee.

Teoriaa ja käytäntöä
Ammattitaidon hankkimi-
nen oppisopimuksen kautta
mielletään yleensä lähinnä
nuoria koskevaksi vaihtoeh-
doksi. Tosiasiassa ikä ei ole
este vaan pikemminkin hyvä
asia oppisopimuskoulutuk-
sessa.

- Tässä uusi ammatti ja pä-
tevyys opiskellaan pitkälti
käytännön työnteon kautta
ja siitä meillä on runsaasti
kokemusta. On paljon hel-
pompi oppia uudet tekniset
asiat, kun itse työelämässä
olemisen kokemus on vahva,
Nurmi sanoo.

Koulutus kestää noin puo-
litoista vuotta, sillä 9.3.2012

miehillä pitäisi olla sähkö-
asentajan tutkintotodistuk-
set kädessä.

- Noin 20 prosenttia tut-
kinnosta on teoriaa ja 80
prosenttia käytännön työ-
harjoittelua, Nurmi kertoo.

Teoreettinen koulutus ta-
pahtuu Turun Artukaisten
ja Paimion aikuiskoulutus-
keskuksissa, jossa Nurmella
ja Kovalaisella on oma opin-
to-ohjaaja. Tunteja on noin
3-4 kertaa kuukaudessa. Sen
lisäksi luettavaa kertyy var-
sin paljon myös kotiläksyinä,
joiden parissa viikonloput
kuluvat nopeasti.

- On meillä täälläkin op-
pimateriaalit aina mukana,
mutta kun tekee pitkiä työ-
päiviä, ei sitä oikein illalla
tahdo jaksaa lukea. Kyllä se
opiskelu lähinnä tapahtuu
lauantaisin, Nurmi toteaa.

Viikonloput muistiinpa-
noja tehden ja taskulaski-
mella matemaattisia kaavoja
laskien ovat kuitenkin te-

Oppisopimus antoiOppisopimus antoi
toisenmahdollisuudentoisenmahdollisuuden
Lumituisku iskee suoraan
kasvoihin Luumäen vanhalla
asemalla, Kouvolan ja
Lappeenrannan välisen
radan puolessa välissä.
Se ei haittaa kiskojen
suojamaadoitusta tekeviä
Eltel Networksin Tommi
Nurmea ja Markku Kova-
laista. Oppisopimus pelas-
ti heidät irtisanomiselta ja
antoi heille uuden ammatin.

Eltel Networksin ratasähkötöitä väliaikaisesti te-
kevät Tommi Nurmi ja Markku Kovalainen aloittivat
oppisopimuskoulutuksen syyskuussa. Irtisanomi-
sen sijaan tietoliikenneasentajat työllistyvät puo-
lessatoista vuodessa päteviksi sähköasentajiksi.
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hokkaita, sillä oppisopimus-
koulutuksessa tehdään lähes
puolta lyhyemmässä ajassa
ammattikoulun vastaavat
teoreettiset opinnot.

Oma-aloitteisuus
oli ratkaisevaa
Tommi Nurmi ja Markku
Kovalainen korostavat oma-
aloitteisuuden tärkeyttä, kun
työnantaja kanssa neuvotel-
laan vaihtoehdoista irtisano-
miselle.

- Tämä oli ensimmäinen
tämänkaltainen oppisopi-
mus, joka Eltelillä tehtiin ja
se näkyi kyllä keskustelujen
aikana. Asiaa palloteltiin
puolelta toiselle, kun kenel-
lekään ei ollut kokemusta
asian viemisestä eteenpäin.
Puuttui avainhenkilö, joka
olisi hoitanut asian alusta
loppuun, Kovalainen arvioi.

Eltel Networksissä henkilös-
töasioista vastaava HR Ma-
nager Sari Saantola myön-
tää, että asia tuli heidän
eteensä yllättäen:

- Meillä ei ollut käytetty
tätä yt-prosessissa aikaisem-
min ja siksi sen eteenpäin
vienti oli vähän hankalaa.
Tarjokkaita ei ole aiemmin
ollut eikä oikeastaan yt-neu-
votteluitakaan, joten olim-
me kaikki aika uuden asian
edessä.

Saantolan mukaan ratkai-
sevaa oli, että Tommi Nurmi
ja Markku Kovalainen olivat
paitsi päteviä ja innokkaita
työntekijöitä, myös valmiita
miettimään erilaisia ratkai-
suja irtisanomisen välttämi-
seksi. Eltel antoi miehille
tukensa, mutta lopullinen
valinta oli heidän omansa.
- Sähköalalla on monenlaisia
eri töitä ja tulevaisuuden ”su-
permiehet” ovat niitä, joilla
on monipuolinen koulutus ja
oikea asenne, Saantola pai-
nottaa.

Nurmi ja Kovalainen
myöntävät, että työnantajan
kiinnostus uudelleenkoulu-
tukseen riippuu pitkälti siitä,
ovatko työntekijät halukkai-
ta hankkimaan juuri sellaista
ammattitaitoa, jolle työn-
antajalla on tulevaisuudessa
käyttöä.

Vaihtoehtoja
kyllä löytyy
Työtoverit ovat kannusta-
neet Nurmea ja Kovalaista

koko syksyn ajan ja monet
samassa tilanteessa olevat
ovat sanoneet olevansa myös
kiinnostuneita oppisopimus-

koulutuksesta. Miehet toi-
vovatkin, että jatkossa Eltel
informoisi henkilöstä parem-
min erilaisista työllistymisen
mahdollisuuksista.

Sari Saantolan mukaan
Nurmen ja Kovalaisen on-
nellisesti alkaneesta oppi-
sopimusprojektista otetaan
varmasti oppia.

- Eltel on tiimivetoinen
organisaatio, mikä on var-
masti vähän hankaloittanut
tätä asiaa. Korostaisinkin
luottamusmiesten tärkeyt-
tä työntekijöiden toiveitten
välittäjinä yritykseen päin,
koska nämä asiat lähtevät
kuitenkin liikkeelle työnte-
kijän omasta aktiivisuudesta,
Saantola muistuttaa.

Sinänsä oppisopimus on
Saantolan mukaan paitsi
joustava myös tuettu tapa
työllistyä. Se tarjoaa monen-
laisia variaatiomahdollisuuk-
sia opetuksen toteutukseen
kunkin henkilön työaikojen
ja muiden tekijöiden mu-
kaan.

- Totta se on, että tämä
vaatii joustoa myös työnteki-
jältä, Nurmi sanoo.

Markku Kovalainen ker-
too, että aluksi heitä houku-
teltiin ratasähköistystöihin,
joita hän oli tehnyt jo aiem-
min.

- Vaikka olemme molem-
mat halukkaita tekemään
myös matkatöitä, ei se kui-
tenkaan sellaisenaan meille
käynyt. Haluamme asua Tu-
run seudulla ja ratatöitä teh-
dään pääsääntöisesti aivan
muualla, lähitulevaisuudessa
muun muassa paljon Poh-
jois-Suomessa. Se olisi mer-

kinnyt meille lähes jatkuvaa
poissaoloa kotoa, Kovalai-
nen sanoo.

Lopulta kuitenkin löytyi
koulutus sähköasentajaksi,
joka tyydytti molempia osa-
puolia.

”Saatiin lottovoitto”
Kouvolan alueella tehtävät
rautateiden sähköistystyöt
ovat Nurmelle ja Kovalaisel-
le tavallaan väliaikaisia, sillä
sähköasentajan koulutuk-
seen liittyvät käytännön työt
alkavat vasta sen jälkeen.

Opiskelu sinänsä on edis-
tynyt suunnitellulla tavalla
ja molemmat ovat hyvin tyy-
tyväisiä tekemäänsä ratkai-
suun.

- Palkkahan tässä juoksee
entiseen tapaan koko ajan
ja samalla opitaan uusi am-
matti, joka näillä näkymin
työllistää meidät Turun ym-
päristöön. Voiko duunari täl-
laisessa tilanteessa enempää
vaatia, Kovalainen toteaa.

Nurmi on työkaverinsa kans-
sa samoilla linjoilla:

- Sanoinkin tuossa hiljat-
tain, että ei tarvitse enää lo-
tota, päävoitto tuli jo.

Molemmat miehet ovat
huomanneet, että sähköalan
töiden toteutuksen luonne ja
ammattitaidon tarve muut-
tuvat entistä nopeammin.

Kun esimerkiksi verkon
rakentaminen ja huolto ul-
koistetaan, ratkaistaan töi-
den tekijä alan palveluyritys-
ten välisellä kilpailutuksella.
Välillä sopimuksen voittaa
Eltel tai Empower ja välil-
lä joku muu. Siksi yritysten
sisälle syntyy sahausliikettä,
kun työvoiman tarpeen mää-
rää vaihtelee.

- Eihän se työntekijän
kannalta ole tietenkään
aina helppoa, mutta meidän
tapauksessamme myös per-
heet ovat olleet tyytyväisiä
tähän ratkaisuun. Jotainhan
tässä olisi pitänyt joka tapa-
uksessa tehdä ja tämä antaa
kuitenkin varmuutta tulevai-
suuteen. Täytyyhän tässä tie-
tysti vähän aikaa ponnistella
tavallista kovemmin, mutta
kyllä uuden ammatin opiske-
lu silti aina työttömyyskortis-
ton voittaa, Tommi Nurmi ja
Markku Kovalainen toteavat
yksimielisesti. !

Oma-aloitteisuus oli ratkaise-
vaa Tommi Nurmen ja Markku
Kovalaisen työllistymisessä.
Halu jatkaa töitä ja into oppia
uutta houkuttelivat myös työ-
antajan mukaan oppisopimus-
koulutukseen.

Yli 20 000 suomalaista aloit-
taa vuosittain oppisopimus-
koulutuksen hankkiakseen
itselleen ammatillisen pä-
tevyyden. Kysymys on mää-
räaikaiseen työsuhteeseen
perustuvasta ammatillisesta
koulutuksesta, jota täyden-
netään ammattioppilai-
toksissa tai aikuiskoulutus-
keskuksissa järjestettävillä
tietopuolisilla kursseilla. Se
tarjoaa laajat mahdollisuu-
det ammatilliseen perus- ja
lisäkoulutukseen.

Opintojen kesto on tut-

kintoon valmistavassa
koulutuksessa yleensä 2-4
vuotta ja lisäkoulutuksessa
4-12 kuukautta. Oppiso-
pimuskoulutukseen liittyy
henkilökohtainen opiske-
luohjelma, jossa opiskelijan
aikaisempi työkokemus ja
koulutus voidaan ottaa huo-
mioon.

Oppisopimuskoulutus
on taloudellisesti tuettua:
työnantajalle maksetaan
koulutuskorvausta ja opis-
kelija saa työehtosopimuk-
sen mukaista palkkaa työssä

oppimisen ajalta sekä talou-
dellista tukea tietopuolisen
opetuksen ajalta. Työttömi-
en oppisopimuskoulutukses-
ta työhallinto voi maksaa
työnantajalle lisäksi palkka-
tukea.

Yleensä opiskelija hankkii
oppisopimustyöpaikan itse
ottamalla yhteyttä työnan-
tajiin. Lisätietoa saa alu-
eellisista oppisopimustoi-
mistosta ja oppilaitoksista.
Yhteystiedot löytyvät net-
tisivuilta www.oppisopimus.
net.!

Mahdollisuuksien oppisopimus

Tulevaisuuden
”supermiehet”
ovat niitä,
joilla on

monipuolinen
koulutus ja
oikea asenne
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Empowerin Kotkan
Mussalon yksikös-
tä irtisanotaan 16
henkilöä helmikuun
loppuun mennessä.
Silloin maakaasu-
kombivoimalaitos
Mussalo 2 jää pois
varavoimakäytöstä
ja Empowerin palve-
lusopimus laitoksen
omistajan, Pohjolan
Voiman tytäryhtiön
Nokian Lämpövoima
Oy:n kanssa päät-
tyy.

Irtisanotuista seit-
semän on toimihenki-

löä, Sähköliittoon kuuluvia
työntekijöitä on yhdeksän.
Muille vähentämisuhan alla
olleille 18 henkilölle tarjo-
taan uusia tehtäviä Empo-
werin muissa toimipisteissä,
joista lähimmät ovat Kot-
kassa, Lappeenrannassa ja
Voikkaalla.

Automaatioasentaja
etsii töitä
Yksi irtisanotuista on 52-
vuotias automaatioasentaja
Arto Kotola.

- Olen työskennellyt Mus-
salossa jo 25 vuotta, joten ti-
lanne tuntuu aika tyrmääväl-

tä. Ammattia vastaavaa uut-
ta työtä lähialueelta ei taida
juuri löytyä, enkä ole halukas
muuttamaan työn perässä
muualle. Koti on työpaikasta
22 kilometrin päässä Hami-
nan Neuvottomassa. Aikui-
set lapseni asuvat lähistöllä

ja muutaman kuukauden
ikäinen lapsenlapsi kaipaa
mummon ja papan hoitoa
usein, joten monet siteet pi-
tävät kotiseudulla.

Kotola ei pidä työpaikkan-
sa säilyttäneitä työtoverei-
taankaan erityisen onnek-

kaina.
- Kun työpaikka siirtyy sa-

dan kilometrin päähän, se
stressaa ehkä enemmän kuin
irtisanominen. Varsinkin tal-
vikelillä pitkä työmatka on
rasittava ja turvaton, miettii
vuosia työpaikkansa työsuo-
jeluvaltuutettuna toiminut
Kotola.

Oppiiko vanha koira
uusia temppuja
Vaikka Arto Kotola veiste-
lee, että vanhan koiran on
vaikea oppia uusia temppuja,
hän on töiden lisäksi hake-
nut aktiivisesti myös uudel-
leenkoulutukseen.

- Hain isännöitsijäkurssil-
le, mutta vielä ei tärpännyt.
Onneksi tässä on vielä muu-
tama kuukausi aikaa hakea
vaihtoehtoja. Arvaan, että
vaikeaa tämä tulee olemaan.
Kotola arvelee, että Mussalo
2:n savupiipusta ei enää pöl-
lähtele savua koskaan.

- Kun syksyllä testasimme
laitteita, katseltiin vähän
haikeana, että taitavat olla
viimeiset savut tuosta pii-
pusta. Varavoiman tarve on
ollut viime vuosina vähäistä.
Viime talvena varavoimaa
tarvittiin vain kolme tuntia
joulu-helmikuussa, ja kaikki-
na vuosina laitos ei ole pyö-
rinyt lainkaan.!

Empower irtisanoi 16 työntekijää Kotkassa

Mussalo hiljenee helmikuussa

Mussalosta
biovoimaa?
"Mussaloon on suunnit-
teilla uuden 500mega-
watin monipolttoainekat-
tilan rakentaminen.
Ensisijaisen vaihtoehdon
mukaan laitos käyttäisi
hiiltä, turvetta, bio- ja
kierrätyspolttoainetta,
joka on kaupan ja teolli-
suuden polttokelpoisista
jätemateriaaleista valmis-
tettua. Uusi laitos kytket-
täsiin Mussalo 2:n höyry-
turbiiniin. Meneillään on
suunnitellun laitoksen
ympäristövaikutusten ar-
viointi, YVA.

"Mussalo 1 on ”toistai-
seksi säilötty”, käytöstä
poistettu hiilivoimalaitos
Kotkassa. Sen toiminta
on lopetettu 1.4.2009.
Sen sähköteho on 75me-
gawattia. Voimalaitoksel-
la pystytään tuottamaan
sähköä ja kaukolämpöä.

"Mussalo 2 on maakaa-
sukombivoimalaitos, joka
valmistui vuonna 1973.
Sen sähköteho on 238
megawattia. Voimalaitok-
sella pystytään tuotta-
maan sähköä ja kauko-
lämpöä maakaasulla.

"Mussalon voimalaitok-
sella on oma hiili- ja öljy-
satama.

Vaikka Arto Kotolan pitkäaikainen leipätyö loppuu, monet luot-
tamustehtävät ja harrastukset pitävät miehen puuhakkaana.
Pitkään työpaikkansa työsuojeluvaltuutettuna ja varapääluot-
tamusmiehenä toiminut Kotola vaikuttaa edelleen ammattiosas-
tonsa hallituksessa ja luottamusmiehenä, Sähköliiton edustajis-
tossa, SAK:n paikallisjärjestössä ja Helin Haminan seudun hengi-
tysyhdistyksen varapuheenjohtajana.

"Eduskunta vahvistanee
lähiaikoina hallituksen laki-
esityksen sähköntuotannon
ja -kulutuksen tasapainoa
varmistavasta tehoreservi-
järjestelmästä. Uusi laki kor-
vaa helmikuun lopussa 2011
päättymässä olevan määräai-
kaisen lain sähköntuotannon
varavoimajärjestelmästä.

Laki luo puitteet sähkön-
tuotannon ja -kulutuksen
tasapainoa varmistavan te-
horeservin ylläpidolle. Suo-
messa esitetään lähivuosina
ylläpidettäväksi noin 600
megawatin suuruista tehore-
serviä sähkön kulutushuip-
pujen varalle.

Tehoreservin ylläpidosta
huolehtiva kantaverkkoyh-
tiö Fingrid maksaisi ylläpi-
tokorvauksen tehoreserviin
tarjouskilpailutuksen kautta
valituille yksiköille. Vasti-
neeksi niiden omistajat si-
toutuisivat varmistamaan
yksiköiden käyttövalmiuden
ja tuottamaan niillä sähköä

tai sitä korvaavaa sähkön
kulutuksen joustoa markki-
noille järjestelmän sääntöjen
mukaisesti.

Lakiesityksen mukaan
tehoreserviksi on jatkossa
mahdollista tarjota muutakin
sähköntuotantokapasiteettia
kuin poistumisuhan alaisia
lauhdevoimaloita. Järjestel-
mään kuuluvat yksiköt pi-
dettäisiin käyttövalmiudes-
sa 1.12.–28.2. välisen ajan.
Tämä mahdollistaisi niiden
sähköntuotannon verkkoon
tai sitä vastaavan kulutuksen
vähennyksen toteuttamisen
enintään 12 tunnin kuluessa
siitä, kun lisäsähköä tarvi-
taan markkinoilla.

Esityksen avulla pyritään
turvaamaan riittävä sähkön
saanti tarjonnan häiriöiden
ja korkean kulutuksen aika-
na. Tehoreservin hankinta
talveksi 2011-2012 toteute-
taan kevään 2011 kuluessa.

Varavoimaa tarvittaes-
sa helmikuun loppuun asti

tuottavan Vaasan Vaskiluo-
don työntekijöiden pääluot-
tamusmies Markku Mäki-
nen arvioi, että sähkömark-
kinalaki ei toimi.

- Markkinavoimat eivät
ole kyenneet ratkaisemaan
sähköpulaa kuluttajaystäväl-
lisesti. Pitäisi palata takaisin
sähkönhuoltolakiin. Niin
saataisiin Suomeen vakaa ja
edullinen sähkönhinta sekä
teollisuudelle että kuluttajil-
le varmuus sähkön saatavuu-
desta. Se palvelisi myös alal-
la työtä tekevää henkilöstöä.

Mäkisen mukaan varavoi-
mareservissä olo on tarkoit-
tanut sitä, että kunnossapi-
toporukka on tarvittaessa
siirtynyt päivätöistä kolmi-
vuoroon käyttötehtäviin.
Henkilöstö ei koe saatua
korvausta oikeudenmukai-
sena suhteessa sitoutumisen
ja osallistumiseen, Mäkinen
kommentoi. !

Varavoimalain tilalle
uusi tehoreservijärjestelmä
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esivoimalla on
perinteisesti ol-
lut suuri merki-
tys Suomen säh-
köntuotannossa.

Vuosituotanto vaihtelee
vesitilanteesta riippuen ja
on keskimäärin hieman yli
13 TWh. Vuonna 2008 ve-
sivoimalla tuotettiin sähköä
ennätyksellinen määrä eli

23 prosenttia kotimaisesta
sähköntuotannosta.

Vesivoima on uusiutuvaa,
päästötöntä ja hajautettua
kotimaista energiaa. Se on
erittäin käyttövarmaa ja ku-
lutusvaihteluihin joustavas-
ti sopeutuvaa. Vesivoima on
ylivoimaisesti tärkein uusiu-
tuvan sähköenergian muoto.
Suomessa noin 60 prosenttia
ja maailmanlaajuisesti jopa

80 prosenttia uusiutuvasta
sähköenergiasta tuotetaan
vesivoimalla. Pelkästään
meillä kotimaassa vesivoi-
matuotannolla vältettiin
viime vuonna noin 11 mil-
joonan tonnin hiilidioksidi-
päästöt.

On erinomaista, että ve-
sivoiman rinnalle pyritään
jatkossa saamaan myös mui-
ta uusiutuviin energialähtei-
siin perustuvia sähköntuo-
tantomuotoja. Kivihiilen
käyttöä on sähkön ja läm-
mön tuotannossa tarkoitus

korvata uusiutuvilla bio-
polttoaineilla. Mutta, kuten
hallitus toteaa, uusiutuvil-
la energialähteillä voidaan
kattaa lähinnä lämpöä ja
liikennettä, ei niinkään säh-
köä.

Tuulivoima on se uusiutuva
energialähde, jota pyritään
enenevässä määrin hyö-
dyntämään nimenomaan
sähköntuotannossa. Työ- ja
elinkeinoministeriön huh-
tikuussa julkaiseman "Uu-
siutuvan energian velvoite-
paketin" mukaan Suomen
tavoitteena on nostaa tuuli-
voiman tuotanto 6 TWh:iin
vuoteen 2020 mennessä.

Tavoite on haastava, mut-
ta ei mahdoton, mikäli yh-
teiskunta on sitä valmis ta-
loudellista tukemaan. Tuki-
järjestelmän kustannukset 6
TWh:n tuotannolla arvioi-
daan olevan noin 200 mil-
joonaa euroa vuodessa, jos
sähkön markkinahinta on
50 €/MWh.

Tuulivoiman tuotannon
näinkin merkittävä kasvu

merkitsee sitä, että vesivoi-
man rooli säätövoiman tuot-
tajana tulee entisestään ko-
rostumaan. Tuulivoimaahan
ei voida säätää eikä tuulta
voida varastoida kulutus-
huippujen varalle.

Useimmista muista uu-
siutuvan sähköntuotannon
muodoista vesivoima poik-
keaa edukseen myös sen
vuoksi, että se ei tarvitse ta-
loudellista tukea, vaan päin-
vastoin se tuo merkittävät
verotulot tuotantoalueensa
kunnille.

Eduskunnan käsittelyssä on
parhaillaan esitys uudeksi
vesilaiksi. Talousvaliokun-
ta keskittyy lausunnossaan
käsittelemään säännöksiä,
jotka liittyvät vesivoiman
hyödyntämiseen.

Erityisesti lausunnossa
kiinnitetään huomiota sii-
hen, että vesivoimalla on
sähkön toimitusvarmuuden
kannalta olennaisen tärkeä
merkitys säätövoimana. Ta-
lousvaliokunnan mukaan
tuulivoiman lisärakentami-

nen korostaa vesivoiman ar-
voa tulevaisuudessa.

On kaikki syy toivoa ja
uskoa, että eduskunta ottaa
huomioon talousvaliokun-
nan kannan, kun se esittää,
että vesivoiman rakentamis-
mahdollisuudet on syytä tu-
levaisuudessakin taata.

Muuten, oletteko kuulleet
ennusteita, joiden mukaan
tulevasta talvesta on tulossa
kaikkien kylmien pakkastal-
vien äiti?

Todennäköisesti kyse on
vain sammakkomiesten hö-
pinöistä. Jos näin ei kuiten-
kaan ole, toivotaan, että kai-
kesta huolimatta Suomeen
sähköä ja lämpöä silloinkin
riittää ja mieluiten kohtuul-
lisella hinnalla.

Viime talvenahan kulu-
tushuippujen aikana sähköä
jouduttiin tuomaan maahan
jopa yli 3 000 MW:n tehol-
la. Hiililauhdevoimalat oli-
vat käytössä ja sähkön hinta
nousi enimmillään yli 1 000
euroon megawattitunnil-
ta.!

Vesilain käsittely etenee eduskunnassa

V

Te k s t i Pa a v o H o l i
Ku v a E i j a H i e t a n e n

Vasamassa 6/2007
kirjoitettiin kokosivun

jutussa virolaisen AS AKO
Elekter -yrityksen 53 sähkö-
asentajan alipalkkauksesta
pääkaupunkiseudulla. Yri-
tys oli toiminut Sähköarina
Helsinki Oy:n aliurakoitsi-
jana muun muassa Helsinki-
Vantaan lentokentän uuden
Hilton-hotellin työmaalla
sekä useissa julkisten raken-
nuttajien kohteissa Helsin-
gissä ja Tuusulassa.

Juttu meni Uudenmaan
työsuojelupiirin tekemän
tarkastuksen ja laajan po-
liisin tekemän esitutkinnan
jälkeen tämän vuoden lo-
kakuussa syyteharkintaan
kiskonnantapaisena työsyr-
jintänä. Helsingin kihlakun-
nansyyttäjä kuitenkin päätti,
että Sähköarinan toimitus-
johtajaa ja tekninen johtajaa
ei asiasta syytetä.

Kuin koira veräjästä
Esitutkinnassa molemmat

Sähköarinan johtajat kiis-
tivät tienneensä virolais-
asentajien alipalkkauksesta
ja purkaneensa aliurakkaso-

pimuksen AKO Elekterin
kanssa, kun asia oli tullut
ilmi.

Poliisin tekemän esitutki-
na oli hyvin laaja, yli 1 000
sivua. Siitä käy ilmi, että
työntekijöiden mukaan Säh-
köarina Helsinki Oy:n työn-
johtajat olivat valvoneet ja
johtaneet virolaisten teke-
mää työtä. Sähköarina joh-
tajien mukaan suurin osa
virolaisista työntekijöistä oli
ollut itsenäiseen työntekoon
kykenemättömiä ja vaati-
neet siten opastusta töiden
tekemisessä.

Ulkopuolisten todistaji-
en, esimerkiksi työn tilaajan
edustajan, mukaan Sähköa-
rinan edustajat olivat esittä-
neet heille taulukoita, joiden
mukaan virolaisten tuntipal-

kat olivat selvästi työehto-
sopimusten alimpien tunti-
palkkojen alapuolella.

Syyttäjän mielestä esi-

tutkinnassa mainitut asiat
eivät siis kuitenkaan riittä-
neet syytteen nostamiseen
Sähköarina Helsinki Oy:n
toimitusjohtajaa ja teknistä
johtajaa kohtaan.

Mielenosoitus
ainoana aseena
Helsingin Sähköalan työn-
tekijöiden ammattiosasto
049 osoitti toukokuussa 2007
heti tuoreeltaan mieltään
Helsinki-Vantaan lentoken-
tällä virolaisten työntekijöi-
den alipalkkausta kohtaan.
Kuten jutun esitutkinnas-
ta käy ilmi, maksettiin vi-
rolaisille sähköasentajille
vain 3-11 euroa tunnilta,
kun TESn mukainen mini-
miurakkapalkka oli tuolloin
yli 12,30 euroa tunnilta.

AKO Elekter toimi Säh-
köarina Helsinki Oy:n ali-
urakoitsijana 2005-2007 lä-
hes kahden ja puolen vuo-
den ajan ainakin kuudessa
eri kohteessa. Sähköarinalla
oli tiedossa urakkasopimus-
ten hinnat, joten olisi ollut
helppo laskea, täsmäävätkö
niiden palkkasummat yli 50
asentajan TESn mukaisiin
tuntipalkkoihin.

Silti Sähköarina toimitus-
johtaja väittää olleensa täy-
sin tietämätön alipalkkauk-
sesta. Se on yhtä uskottavaa
kuin toive, että joulupukki
tuo ensi vuodeksi sähköalal-
le lisää rehellisiä yrityksiä.

Kun oikeuden käsikään ei
näytä enää koskevan selviin
harmaan talouden tapauk-
siin, näyttää alan työnteki-
jöiden ainoaksi aseeksi jää-
vän mielenosoitus ja entistä
laajempi julkisuus.!

Helsinki-Vantaan Hiltonin alipalkkausjuttu:

Sähköarina Helsinki Oy:lle ei syytteitäSähköarina Helsinki Oy:lle ei syytteitä

Helsingin Sähköalan työnte-
kijöiden ammattiosasto 049
osoitti toukokuussa 2007miel-
tään Sähköarinan aliurakoitsi-
jana toimineen virolaisyrityksen
harjoittamaa alipalkkausta koh-
taan hotelli Hiltonin työmaalla
Helsinki-Vantaan lentokentällä.

Virolaisille sähköasentajille
vain 3-11 euroa tunnilta.
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SAK:n valtuuston
marraskuinen syys-

kokous pidettiin Kiljavan
opistolla Nurmijärvellä. Ko-
kouksen mediatapahtumaksi
nousi liittopuheenjohtajien
”kosinta”, jossa SAK:n pu-
heenjohtajaa, Sähköliittoa
aiemmin luotsannutta Lauri
Lylyä pyydettiin jatkamaan
tehtävässään ensi kesän
edustajakokouksen jälkeen-
kin.

Kyseessä oli nykyisen val-
tuuston viimeinen sääntö-
määräinen kokous. Uusi val-
tuusto valitaan SAK:n edus-
tajakokouksessa Tampereella
6.–8.6.2011.

Sähköliittoa valtuustossa
edustivat Eero Wilkman,
Reijo Mölsä ja Hannu Rau-
tiola. SAK:n hallituksen
jäsen, Sähköliiton puheen-
johtaja Martti Alakoski sai
vetää SAK:n valtuuston pää-
töslausumavaliokuntaa, joka
otti kantaa muun muassa ko-
timaisen energiantuotannon
puolesta.

SAK pysyy
työelämän ytimessä
Päätöslausuman lisäksi val-
tuustossa kuultiin muutakin
painavaa asiaa. Lauri Lyly
korosti SAK:n asemaa vah-
vana järjestönä ja moitti
Elinkeinoelämän keskusliit-
toa työmarkkinoiden sopi-
muskulttuurin romuttami-
sesta.

- SAK:ta tarvitaan työ-
elämän ytimessä, työelä-
män edellytysten luomises-
sa. Mielelläni sanoisin, että
eräänlainen työuratupo olisi
nyt tarpeen, mutta koska se
kytkee kuulolaitteen heti
pois neuvottelukumppanin
korvasta, en sano niin, Lyly
napautti.

Hän otti kantaa myös elä-
keikäkeskusteluun.

- Joustavan eläkeiän ala-
rajan nostaminen ei tuo yh-
tään työpaikkaa lisää.

Kantaa
asuntopolitiikkaan
SAK:n varapuheenjohtaja
Matti Huutola otti puhees-
saan reilusti kantaa kasva-
viin asumisen kustannuksiin,
jotka rokottavat eniten pie-
nituloisia.

- Kohtuuhintainen vuokra-
asuminen on myös työvoi-
man liikkuvuuden ehdoton
edellytys. Pienituloiselle pal-
kansaajalle ei korkeiden asu-
miskulujen jälkeen jää riittä-
västi rahaa elämisen muihin
menoihin.

Huutola arvioi, että kah-
desta SAK:laisesta työnte-
kijästä muodostuvan kotita-
louden tuloista ainakin kol-
masosa kuluu asumiseen.!

SAK:n valtuuston kokous 18. - 19.11.2010 Kiljavalla

Lauri Lylylle jatkopesti

p
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Valitut palat päätöslausumasta:
” Teollisuuden toimintaedellytyksistä

huolehtiminen on osa työllisyyden hoita-
mista. Kohtuuhintaisen Suomessa tuotetun
sähkön saanti on perusedellytys kilpailuky-
kyiselle teollisuudelle.

Myös varainsiirtoveron avulla voitaisiin
välillisesti luoda tasavertaisempia kilpailu-
edellytyksiä työvoiman globaalille käyttä-
miselle. Käytännön teot ovat osoittaneet,
että kannattavatkin yritykset siirtävät ly-
hytnäköisesti tuotantoaan pois Suomesta
halvemman työvoiman perässä…

Mikäli työnantajat ovat oikeasti kiinnos-
tuneita työurien pidentämisestä, on heidän
sitouduttava reilun työelämän kehittämi-
seen. Tämä edellyttää aidon yhteistyön
rakentamista työpaikoilla, työsuhdekeinot-
telun lopettamista ja harmaan talouden te-
hokasta kitkemistä päähankkijasta viimei-
simpään alihankkijaan.

SAK haastaa työnantajat yhteistyössä ay-
liikkeen kanssa laatimaan reilun työnanta-
jan kriteerit ja ottamaan ne käyttöön.”!

Päätöslausumassa
linjattiin tulevaa

Ruusun takanaMartti Alakoski,
Reijo Mölsä ja EeroWilkmanmy-
häilivät tyytyväisenä onnistu-
neen kokouksen jälkeen.

SAK:n valtuusto kokoontui juhlavissa tunnelmissa,
sillä Kiljavalla pidetty kokous oli nykyisen valtuuston
viisivuotiskauden viimeinen.

Lauri Lylyn hymy oli taas her-
kässä, kun häntä pyydettiin
jatkamaan tehtävässään. Pu-
heenjohtaja Ann Selin oli yksi
”kosijoista”.
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sähköjohto

Kuka hoitaa tilapäistyöntekijöiden asioita?
Eero Wilkman
Sähköli iton
edustaj iston
puheenjohtaja

lkomaisen työ-
voiman määrä
Suomessa on li-
sääntynyt ja li-
sääntyy jatkos-

sakin, halusimmepa sitä tai
emme.

Itse en pidä järkevänä tai
edes mahdollisena estää ul-
komaalaisten tulemista tän-
ne töihin. Me emme voi
vaikuttaa siihen, että tänne
tullaan tilapäisesti tai pysy-
västi paremman elintason
toivossa. Myös Suomesta
lähdettiin 60-luvulla Vol-
volle töihin.

Tilapäisesti Suomessa ole-
vassa työvoimassa on kui-
tenkin omat ongelmansa.
Puolalainen tai turkkilainen

alihankkija tarkoittaa poik-
keuksetta sitä, että työehto-
sopimusta rikotaan ja tulijat
tyytyvät työehtosopimuksen
alittavaan palkkaan.

!!!

Miten ay-liikkeen pitäisi
suhtautua tänne tilapäises-
ti töihin tuleviin? Pitäisikö
meidän hoitaa heidän asi-
oitaan, joskus jopa vastoin
heidän tahtoaan?

Jos ajattelemme asiaa pe-
rinteisesti, sanomme, että
emme hoida asioitasi, koska
et ole liiton jäsen. Tällainen
suhtautuminen olisi selkeä
ja säästäisi aikaa ja vaivaa.
Tämä lähestymistapa on
kuitenkin mielestäni huono
ja epäinhimillinen.

Pidän lähestymistapaa
huonona sen takia, että
Suomessa ulkomaiselle ali-
hankkijalle töitä tekevät

ovat surkeassa asemassa. He
asuvat täällä olosuhteissa,
joissa suomalainen ei asuisi.
Sairastuessaan heillä ei vält-
tämättä ole varaa lääkäriin.
Syynä järjestäytymättömyy-
teen saattaa olla pelko, sillä
kotimaassa järjestäytyminen
merkitsee jopa vankilareis-
sua.

!!!

Jos jätämme hoitamatta
täällä tilapäisesti töissä ole-
vien ongelmat, me samalla
sahaamme omaa oksaamme.
Meidän etujemme mukaista
on, ettei kukaan Suomessa
tee töitä alipalkalla, ei edes
omasta tahdostaan.

!!!

Mielestäni on tärkeää, että
liitot valvovat myös tääl-
lä tilapäisesti töitä tekevi-

en etuja. Näin pitää tehdä,
vaikka se olisi poissa omasta
jäsenetujen valvomisesta.

Edunvalvonta ei kuiten-
kaan voi jäädä yksittäiselle
liitolle. Tarvitaan keskuste-
lua siitä, miten ja kuka hoi-
taa niiden ulkomaalaisten
asiat, jotka ovat täällä vain
tilapäisesti.

On selvää, että SAK:n on
vaikutettava siihen, millais-
ta maahanmuuttopolitiik-
kaa Suomessa harjoitetaan.
Mutta SAK:n on oltava
myös muutoin mukana aut-
tamassa heikompia. Mie-
lelläni näkisin, että keskus-
järjestö osallistuisi täällä
tilapäisesti olevien edun-
valvontaan. Asiaa on syytä
miettiä, sillä se on yhä ajan-
kohtaisempi.

(Kolumni perustuu EW:n
SAK:n syysvaltuustossa pi-
tämään puheeseen.) EeroWilkmanmarssi ensimmäisenä valtuutettuna esittämään

kannanottonsa SAK:n valtuuston edessä.

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

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

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

Kätevä taskukoko

38,–
+ alv.

28,–
+ alv.

SISÄLTÖ:

TAVOITE:

LISÄTIETOJA:www.sahkoinfo.fi/kurssit

HINTA 370,00 e + alv.

Sähköasentajan teemapäivillä käsitellään sähköam-
mattilaisille tärkeitä ja ajankohtaisia sähköasennusten turvallisuu-
teen ja asennustekniikkaan liittyviä asioita. Aiheina ovat muunmuas-
sa jakokeskusten asentaminen, linjasaneeraukset ja sähköremontit
sekä käyttöönottotarkastukset sähköremonteissa.

Kurssin tavoitteena on antaa vastauksia usein sähkö-
asennustöissä vastaan tuleviin, sähköturvallisuuteen liittyviin kysy-
myksiin ja edistää hyvien asennustapojen tuntemusta.

Jenna Kauppila, p. 09 5476 1323

SÄHKÖASENTAJAN TEEMAPÄIVÄ
Asentaja-sarjan oppaat on tarkoitettu käytännön tietolähteiksi

sähkö- ja teleasennusten tekemiseen.

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

Koko 130 x 170.
118 s. 2008.

28,–
+ alv.

Koko: 130 x 170.
164 s. 2009.

28,–
+ alv.

Koko: 130 x 170.
80 s. 2009.

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

TILAUKSET

8.2.2011 PORI
9.2.2011 TURKU
10.2.2011 VANTAA
15.2.2011 TAMPERE
16.2.2011 LAHTI
17.2.2011 LAPPEENRANTA
23.2.2011 ROVANIEMI
24.2.2011 OULU

Päivä on tarkoitettu sähkö-
asennuksia toteuttaville ja
kunnossapitäville sähköasen-
tajille, työnjohtajille ja kaikil-
le niille sähköalan ammatti-
laisille, jotka osallistuvat säh-
kölaitteistojen rakentami-
seen ja kunnossapitoon.

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

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

Käytännönläheinen kurssi
sähköasennusten turvallisuuteen ja

asennustekniikkaan liittyvistä asioista
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Helsingin Sähköalan-
työntekijöiden am-

mattiliiton osasto 049:n syys-
kokous keräsi Kuljetuskuuti-
on auditorioon Pohjois-Haa-
gaan yli 60 osaston jäsentä,
jotka osallistuivat aktiivisesti
kokouksessa käytyyn keskus-
teluun. Sen herättäjänä oli
liittopuheenjohtaja Martti
Alakoski, joka sai myös vas-
tailla moniin kysymyksiin.

Esimerkillisen sujuvasti
viedyn kokouksen ennakko-
järjestelyistä vastasi ensisijai-
sesti osastotoimitsija Tuomo
Talasmo, joka oli myös en-
nakkoon postittanut 2 651
kokouskutsua.

Myös monet osaston hal-
linnossa olevat olivat näh-
neet vaivaa syyskokouksen
sujumiseen. Hallinnon hen-
kilövaihdokset oli pääosin
neuvoteltu ennakkoon, jo-

ten aikaa ei kulunut turhaan
jossitteluun. Sääntömääräi-
set asiat, tulevan vuoden
toimintasuunnitelma ja ta-
lousarvio hoidettiin alta pois
ripeästi.

Henkilövalinnat
sujuivat sopuisasti
Kokousta johti istuvan hal-
lituksen puheenjohtaja,
sähköasentaja Juha Alatalo,
joka jättää paikkansa vuo-
denvaihteessa kollegalleen
Jari Räsäselle. Räsänen hoi-
taa vastaisuudessa myös osas-
ton työmarkkinatiedotusta.

Kokouksen sihteerinä toi-
mi Esko Savolainen, joka
myös valittiin jatkamaan
osaston sihteerinä samoin
kuin nuorisojaoston sihtee-
rinä. Osaston pitkäaikai-
nen taloudenhoitaja Ahti
Ronkainen jättää paikkansa
Martti Lindforsille. Tilintar-
kastajiksi valittiin Arto Su-
ninen ja Markus Piippo.

Osaston hallituksen var-
sinaisiksi jäseniksi valit-
tiin Olavi Aaltonen, Juha
Alatalo, Antti Heikkinen,
Jarno Häyry, Jukka Laak-
konen, Heikki Meriläinen,
Vladimir Otsavaara, Tuo-
mas Paavola, Tapani Ryyp-
pö ja Petri Samiola. Heistä
Aaltonen ja Alatalo toimi-
vat myös osastokouluttajina.

Kokous veti
myös nuoria
Osasto 049 on viime vuo-
det kokoontunut tavallisesti
Kirjan talolla Hakaniemen
rannan tuntumassa. Syysko-
kous pidettiin nyt poikkeuk-
sellisesti Pohjois-Haagassa,
johon on hyvät yhteydet oi-
keastaan koko pääkaupunki-
seudulta, ja jossa kokousväel-
le riittää parkkipaikkoja

- Paikan vaihdos näyt-
tää nuorentaneen osallis-
tujakaartia, Tuomo Talas-
mo summaili katsellessaan

kokoukseen tulijoita, joista
vain kourallinen näytti elä-
keikään ehtineiltä.

Vapaa-ajan ja nuorisojaos-
ton puheenjohtajaksi valit-
tiin Samu Rantanen. Osas-
ton atk-yhdyshenkilönä jat-
kaa Antti Heikkinen.

Ennen varsinaista syysko-
kousta osaston luottamus-
miehet ja työsuojeluvaltuu-

tetut kokoontuivat päivit-
tämään tietojaan tilanteista
työhuonekunnissa. Jari Rä-
säsen vetämässä luottamus-
henkilökokouksessa kävi
ilmi, että useimmilla pää-
kaupunkiseudun sähköasen-
nusliikkeillä on töitä muka-
vasti. Niissäkin yrityksissä,
joilla on vielä tällä hetkellä
lomautuksia, näyttää tilanne
paranevan keväällä.

Vieraileva tähti
herätti keskustelun
Heti syyskokouksen ava-
uksen ja laillisuuden totea-
misen jälkeen oli vuorossa
liittopuheenjohtaja Martti
Alakosken katsaus ajankoh-
taisiin asioihin.

Alakoski alusti lyhyesti
talotekniikan työehtosopi-
muksen yleissitovuudesta,

josta tällä hetkellä käydään
keskustelua. Laajemmin hän
käsitteli syksyn edustajiston
kokousta ja erityisesti sään-
tömuutosta, jolla voidaan
vaikuttaa osastopalautteen
määrään.

- Aktiivisilla osastoilla,
kuten 049:llä, jäsenmaksun
osastopalaute säilyy 0,20
prosentin suuruisena. Niillä
osastoilla, joilla ei ole riit-
tävästi sääntömääräistä toi-
mintaa ja jotka eivät mää-
räaikana toimita vaadittuja
asiakirjoja liittoon, osasto-
palaute putoaa 0,15 prosent-
tiin.

Kipakoita kysymyksiä
Alakoski sai vastata useisiin

yleisökysymyksiin. Parhaan
terän ajankohtaisilta kysy-
myksiltä vei kuitenkin mie-
hen avauspuheenvuoro, jossa
hän paljasti kytköksensä elä-
kevakuutusyhtiöihin ja myös
niistä saamansa korvaukset
ja kokouspalkkiot.

- Onneksi hallintoneuvos-
ton jäsenten palkkiot ovat
vaatimattomat verrattuna
hallitusten jäsenten palkki-
oihin, jotka kieltämättä ovat
paisuneet kohtuuttomiksi,
sanoi Alakoski ja viittasi
Paperiliiton Jouko Ahosen
kohua herättäneisiin lausun-
toihin.

Alakoski kertoi itse ole-
vansa Turvan hallintoneu-
vostossa Sähköliiton edus-
tajana. Varman hallintoneu-
vostossa hän on SAK:n man-
daatilla. Fortumin hallin-
toneuvostossa hän edustaa
Kurikan kaupunkia ja Anvia
Oyj:n hallintoneuvostossa
Läntisen Etelä-Pohjanmaan
osakkeenomistajia, jollainen
Sähköliittokin on.

Uudet tilat osastolle?
Kokouksen lopulla yhteisek-
si huolenaiheeksi nousi osas-
ton toimitilojen joutuminen
remonttiin. Ammattiosasto
049 on vuokralaisena Säh-
köliiton omistamassa toimis-
tohuoneistossa Hakaniemen
torin kupeessa. Koko talo
on menossa remonttiin noin
vuoden kuluttua, jolloin pit-
käaikaiseen evakkoon joutuu
myös liiton Helsingin alue-
toimisto.

Uuden hallituksen en-
simmäisiä tehtäviä tuleekin
olemaan uusien toimitilo-
jen etsintä. Nähtäväksi jää,
vuokrataanko vai ostetaanko
tilat?!

Helsingin osasto 049 kokousti keskustellen

Kuljetuskuution auditorioon kokoontuneet ammattiosasto 049 jäsenet päättivät syyskokouksessaan
tulevan vuoden toiminnan raameista ja valitsivat henkilöt luottamustehtäviin. Uusi hallitus sai heti teh-
täväkseen etsiä osastolle korvaavia toimitiloja, sillä nykyinen toimisto on jäämässä remontin alle.

Osa-aikainen, toukokuussa pes-
tinsä lopettava osastotoimitsija
TuomoTalasmo toivoi, että am-
mattiosastojen yhdistymisen
myötä osasto 049 joskus saisi
kokopäivätoimisen toimitsijan
hoitamaan ison osastonmonia
asioita.

Jari Räsänen johtaa ensi vuon-
na Helsingin Sähköalantyönte-
kijöitä ja saa vastata myös työ-
markkinatiedotuksesta.

049 väistyvä puheenjohtaja
JuhaAlatalo (edessä) johti suju-
vasti ammattiosaston kokous-
ta. Liittopuheenjohtaja Martti
Alakoski sai alustuksensa jäl-
keen vastata moniin yleisöky-
symyksiin.
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Hämeenlinnan Säh-
kötyöntekijät ry, osas-

ton 018 sääntömääräinen
syyskokous pidettiin 24.11.
Nordea-pankin tiloissa Hä-
meenlinnassa. Paikalla oli 15
osaston äänivaltaista jäsentä
päättämässä tulevan vuoden
asioista. Väkimäärän vähäi-
syyteen saattoi vaikuttaa
tyrmistyttävän kylmä, lumi-
sateinen ja tuulinen talvikeli
– oikea vuosisadan myteri.

Nuoret rynnistivät
johtoon
Uutta verta saatiin johtoon,
kun osaston ja hallituksen
uudeksi puheenjohtajaksi
valittiin nuori Mikko Kor-
pinen. Hallituksen sihteeri-
nä jatkaa Risto Heikkinen.
Hallituksen varsinaisiksi jä-
seniksi valittiin Tatu Aalto-
nen, Jali Maununen, Jonne
Sillanpää, Ari Lehto, Ari
Takala ja Petri Salmi.

Varajäsenten valinta aihe-
utti päänvaivaa, kun kolmea
halukasta ei heti löytynyt.
Hallituksen koko päätet-
tiinkin pienentää entisestä
6 + 3:sta 6 + 2:een. Tämän
jälkeen varajäseniksi saatiin
valittua Matti Rantanen ja
Olli Tuomisto.

Tärkeä
jäsenmaksupalaute
Sähköliiton Etelä-Suomen
vastaava alueasiamies Jaak-
ko Aho kertoi liiton ajan-
kohtaisista asioista. Hän sel-
vitti muun muassa edustajis-
tossa tehtyjä päätöksiä.

Osastojen kannalta yksi
tärkeä asia oli jäsenmaksupa-
lautuksen peruste.

- Jos osasto toimittaa liit-

toon toimintasuunnitelman,
talousarvion, toimintakerto-
muksen ja toiminnantarkas-
tuslausunnon, jäsenmaksu-
palaute pysyy 0,20 prosentis-
sa. Jos vaadittuja asiakirjoja
ei toukokuun loppuun men-
nessä ole toimitettu, jäsen-
maksupalaute putoaa 0,15
prosenttiin, Aho kiteytti.

Hän kertoi myös Sähkö-
liiton ja STTA:n ja TIKLI:n

kanssa neuvotelluista työeh-
tosopimuksista sekä liiton jä-
senten työllisyystilanteesta.

Aho selvitti myös sama-
na päivänä istuvan puheen-
johtajan Pekka Tammisen
kanssa tehtyä seitsemän työ-
maan työmaakierrosta Hä-
meenlinnan seudulla.

- Työmaasopimukset puut-
tuvat edelleen lähes kaikilta
työmailta, vaikka niistä on

puhuttu vuosikaudet, Aho
harmitteli.

Hän totesi lisäksi, että Hel-
singin työmaakierrosten jäl-
keen silmiinpistävää oli, että
ulkomainen työvoima ei ole
vielä saavuttanut Hämeen-
linnaa.

Sääntöjen määräämät
asiat käsittelyssä
Kokouksessa käsiteltiin myös

vuoden 2011 toimintasuun-
nitelma ja talousarvio. Toi-
mintasuunnitelmaan kirjat-
tiin uutena kohtana, että
Hämeenlinnan osaston jä-
seniä muistetaan onnittelu-
kortilla, kun he täyttävät 50
vuotta ja siitä eteenpäin aina
viiden vuoden välein.

- Tämä tarkoittaa sitä, että
osaston jäsenten henkilötie-
dot pitää saada ajan tasalle
ja ne täytyy myös pitää ajan
tasalla, Pekka Tamminen to-
tesi.

Osaston uusi puheenjoh-
taja Mikko Korpinen lupasi
ottaa asian huolehdittavak-
seen.

Toimintasuunnitelmaan
tuli toinenkin uudistus, kun
osaston hallituksen kokoon-
tumiskerrat toimintavuoden
aikana pudotettiin yhdeksäs-
tä kuuteen.

Talousarvion kävi läpi ta-
loudenhoitaja Rauno Vuori-
nen, jonka pesti jatkuu myös
vuonna 2011. Hän jatkaa
myös osaston tiedotussihtee-
rinä.

- Tulot ovat pääasiassa jä-
senmaksupalautuksia. Hyvä
asia, että edustajisto teki
päätöksen, ettei sitä pienen-
netä, Rauno Vuorinen iloit-
si.!

Mikko Korpinen Hämeenlinnan osastonMikko Korpinen Hämeenlinnan osaston
uudeksi puheenjohtajaksiuudeksi puheenjohtajaksi

Neljä kautta puheenjohta-
jana toiminut Pekka Tam-
minen luopui nyt kaikista
toimista osaston hallitukses-
sa ja osaston johtoon siirtyi
Mikko Korpinen.

- Sekaosastossa pitäisi mie-

lestäni olla kaikki alat edus-
tettuina. Yrityksistä huoli-
matta esimerkiksi energia-
puolen miehiä en ole saanut
kokouksiin mukaan, Pekka
Tamminen harmitteli.

Hän totesi, että kiinnostus
ylipäätään osaston toimin-
taan on vuosi vuodelta vä-
hentynyt.

Myös työmaakierrokset
mietityttivät Tammista, kos-
ka hänen mielestään talotek-
niikkapuolen työmailla olisi
todella paljon perattavaa.

- Toivoisin myös, että tur-
ha poliittinen kädenvääntö
loppuisi niin osaston kuin
liitonkin elimissä, Tammi-
nen napautti.

Uudeksi puheenjohtajak-
si valittu Mikko Korpinen
odottaa mielenkiinnolla uu-
den haasteen alkamista.

- Nyt muutaman vuo-
den pääluottamusmiehenä,
Sähköliiton edustajistossa
ja Teollisuus- ja erityisalo-
jen johtokunnassa olleena
koen, että tämä oli niin sa-
nottu luonnollinen jatkumo
yhteisten asioiden hoidossa,
Mikko Korpinen totesi.

Hämeenlinnan osastolla
on pitkät perinteet ja hal-
litustoiminta sekä toiminta
yleisesti ovat olleet Korpisen
mielestä hyvällä tasolla.

- Mihinkään isoihin muu-
toksiin ei minun mielestäni
ole tarvetta. Hallitustoimin-

taan tulee todennäköisesti
pieniä muutoksia ja tulemme
jakamaan jatkossa enemmän
vastuuta hallituksen varsi-
naisille jäsenille, Korpinen
mietti.!

Entisen ja uuden puheenjohtajan mietteitä

Pa a vo H o l i

Lappeen ra nnan
Seudun Sähköalan-

työntekijät ry osasto 022:n
sääntömääräinen syyskoko-
us ja illallinen oli houkutel-
lut paikalle 16 innokkainta

kuulemaan, mitä osastossa ja
liitossa tapahtuu. Yli 200-jä-
senisen osaston kokoukseen
olisi kaivattu hiukan lisää

väkeä ja toimintaa, erityises-
ti nuoria.

Pääkohdiltaan kokous ete-
ni totutulla rutiinilla henki-
lövalintoja myöten. Puheen-
johtajana jatkaa Ari Hakuli,
sihteerinä Timo Aaltonen ja
taloudenhoitajana Olli Loi-
sa. Hallituksen jäseniksi, jot-
ka 022:ssa ovat perinteisesti
olleet luottamusmiehiä, ei
ollut tungosta ja niinpä hal-
litusta jouduttiin pienentä-
mään yhdellä hengellä seit-
semänjäseniseksi.

Puheenjohtaja Hakuli
käytti paljon aikaa osastotie-
dotteen asioiden selvittämi-
seksi jäsenille. Liittomaksun
jakauma, sopimusala 002:n

syntyminen kuin yhdistys-
lain muutokset eivät varmas-
ti jääneet epäselviksi kenel-
lekään. Edustajiston kokouk-
sesta saatiin henkilökohtais-
ta tietoa siellä edustaneelta
Jukka Toikalta.

Koska suurin osa osaston
jäsenistä työskentelee talo-
tekniikka- ja sähköistysaloil-
la, muistutti Ari Hakuli eri
työehtosopimusten eroista
(TIKLI/STTA) ja tuoreiden
työpaikkatietojen tärkeydes-
tä oikean sopimuksen posti-
tusta varten.

Alueasiamies Jouni Leppä-
nen oli myös paikalla muis-
tuttamassa sopimusten nou-
dattamisen tärkeydestä ja
harmaan talouden vaaroista.
Hän myös kertoi tilastotie-
toja SAKlaisten liittojen jä-
senten alhaisesta äänestysak-
tiivisuudesta ja pyysi kaikkia
informoimaan työpaikoil-

laan ihmisiä äänestämisen
tärkeydestä tulevissa edus-
kuntavaaleissa.

Taloudenhoitaja Olli Loisa
kertoi, että osaston talous on
ollut vakaalla pohjalla, ei-
vätkä uudet määräykset täy-
den osastopalautteen saami-
seksi tuota Lappeenrannassa
vaikeuksia.

Vuoden 2011 toiminnasta
käytiin jonkin verran kes-
kustelua ja aktiviteeteiksi
suunniteltiin niin työmaa-
kierroksia kuin yhteistapaa-
mista Kouvolan ammatti-
osaston kanssa. Vapaa-ajan
toimintana osasto päätti
kokouksessa tehdyn aloit-
teen pohjalta järjestää ilmai-
sia lippuja Lappeenrannan
kaupunginteatterin näytök-
siin.!

Paljon tietoa, vähän keskusteluaPaljon tietoa, vähän keskustelua

Alueasiamies Jouni Leppänen
painotti omassa puheenvuoros-
saanmuuanmuassa äänestä-
misen tärkeyttä. Osaston pu-
heenjohtaja Ari Hakuli ja muut
jäsenet kuuntelivat tarkasti.
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oikosulku

K
alenterivuo-
den käydessä
kohti loppuaan
on taas sopiva
aika selvitellä,
miten oikeuden

sokean jumalattaren vaaka
on keinahdellut Sähköliiton
myöntämän oikeusavun tur-
vin ajetuissa oikeudenkäyn-
nissä.

Oikeuden toteutumista ja
toteutumatta jäämistä kos-
kevia tilastoja käsiteltiin
viimeksi Vasaman numeros-
sa 7/2009. Nyt tarkastelun
kohteena ovat Sähköliiton
hallituksen kokouksissa elo-
kuun 2009 ja lokakuun 2010
välisenä aikana esitellyt asi-
at.

Tarkastelujakson aikana
tiensä päähän eli lopulliseen
tuomioon tai sovintoon en-
nätti 43 juttua. Oikeusapu
myönnettiin 45 asiassa, jo-
ten kansioiden määrä la-
kiosaston hyllyssä on pysy-
nyt lähes samana.

Oikeudessa oltiin
voiton puolella
Yleisissä tuomioistuimissa
käsitellyistä asioista päättyi
jäsenten kannalta voitok-
kaaseen tulokseen 12 asiaa,
sovintoon viisi asiaa ja tap-
pioon kuusi asiaa.

Työtuomioistuimessa tai

välimiesoikeudenkäynneis-
sä käsitellyistä muista kuin
työrauhavelvollisuuden rik-
komista ynnä muuta koske-
vista niin sanotuista lakko-
sakkoasioista päättyi liiton
voittoon vain kaksi asiaa ja
peräti kuudessa asiassa tuo-
mio oli sähköliittolaisille
vastainen.

Suhdeluku kertoo karua
kieltään siitä, että jos työ-
ehtosopimuksen määräys
mitenkään mahdollistaa
tulkinnan työntekijän va-
hingoksi, niin tulkintaa on
hyvin vaikea muuttaa oike-
usteitse. Näin on siitä huoli-
matta, että työsopimusoike-
uden oppien mukaan epäsel-
vää säännöstä tai määräystä
pitäisi tulkita työsopimus-
suhteen heikomman osa-
puolen eli työntekijän eduk-
si.

Fujitsun yt-tapaus
merkittävin asia
Työtuomioistuimen käsitte-
lemistä työrauhavelvollisuu-
den rikkomista koskevista
kanteista 11 päättyi Sähkö-
liiton tai sen ammattiosasto-
jen tappioon ja vain yhdessä
asiassa menestyttiin.

Voitollisessa asiassa (TT
2009-83) työnantajaliitto
vaati Sähköliiton tuomit-
semista hyvityssakkoon sen

vuoksi, että liiton hallitus
oli työehtosopimuksen ja
siihen perustuvan työrau-
havelvollisuuden voimas-
sa ollessa uhannut järjestää
lakon työehtosopimuksen
voimassaolon päätyttyä.
Työtuomioistuin hylkäsi
työnantajaliiton kanteen,
koska uhkauksen tarkoitta-
ma lakko ei olisi rikkonut
työrauhavelvollisuutta, min-
kä vuoksi myöskään sillä uh-
kaaminen ei sitä tehnyt.

Selvästi merkittävin tar-
kastelujaksolla päättyneistä
asioista oli useiden liittojen
yhteistyönä ajettu asia, jossa
työntekijät, joukossaan yksi
sähköliittolainen, vaativat
Fujitsu Technology Solu-
tions Oy:ltä (entinen Fujit-
su Siemens Computers Oy)
yhteistoimintalain mukaista
hyvitystä.

Korkein oikeus kumosi
tuomiollaan (KKO 2010:20)
alempien oikeusasteiden
tuomiot ja velvoitti Fujitsun
maksamaan vuonna 2 000
irtisanotuille työntekijöil-
le hyvitystä, koska emoyh-
tiö oli tosiasiallisesti tehnyt
päätöksen irtisanomisista
Tokiossa, ennen kuin Suo-
messa sijaitseva tytäryhtiö
oli käynyt asiassa yhteistoi-
mintaneuvottelut.

Lomautukset
riidan aiheena
Tarkastelujaksolla on virin-
nyt useita riitoja vähintään
200 päivää lomautettuna ol-
leen työntekijän oikeudesta
irtisanomisajan palkkaan.
Suuntauksena näyttää ole-
van, että kun 200 päivää
lomautettuna ollut työnte-
kijä irtisanoutuu, työnan-
taja ”muistaa” kutsuneensa
työntekijän kesken lomau-
tuksen töihin ja työntekijän
kieltäytyneen palaamasta.

Lomautusta koskevista
oikeudellisesti mielenkiin-
toisista, mutta laissa ratkai-
semattomista kysymyksistä
saatiin maaliin, joskin huo-
nolla tuloksella, myös eräs
toinen asia. Siinä oli kysy-
mys siitä, onko vähintään
200 päivää lomautettuna
olleen työntekijän työsopi-
muksen rauetessa työnteki-
jän kuoleman vuoksi, työn-
tekijän oikeudenomistajilla
oikeus saada hyväkseen irti-
sanomisajan palkka vai koi-
tuuko tämä määrä työnanta-
jan eduksi.

Korkein oikeus ei myön-
tänyt kuolinpesälle lupaa
valittaa hovioikeuden tuo-
miosta, jolla irtisanomisajan
palkkaa koskeva kanne oli
hylätty. Tuomiosta seuraa,
että työnantaja säästää ir-

tisanomisajan palkan, kun
200 päivää lomautettuna ol-
lut työntekijä kuolee ennen
kuin ehtii irtisanoutua.

Relacom Finland Oy:ssä
käydyissä yhteistoiminta-
neuvotteluissa tehtyä so-
pimusta koskeva riita on
edelleen vireillä, kuten
edellisenkin kerran oikeus-
apuasioista Vasamaan kir-
joitettaessa.

Tilanne on sikäli muuttu-
nut, että kun Vantaan kärä-
jäoikeus hyväksyi kanteen ja
tuomitsi yhtiön maksamaan
merkittävät korvaukset, niin
Helsingin hovioikeus hylkä-
si kanteen. Korkeimman
oikeuden ratkaisua siitä,
myöntääkö se työntekijöil-
le valitusluvan, voitaneen
odottaa ensi keväänä.

Oikeusapua ei
aina myönnetä
Oikeusapupyyntö jouduttiin
tarkastelujaksolla hylkää-
mään viime vuosiin nähden
melko monessa tapaukses-
sa; hylkääviä päätöksiä teh-
tiin peräti kahdeksan. Oi-
keusapupäätöksiä tehtäessä
käytettävä seula ei kuiten-
kaan ole tiukentunut, eikä
oikeusavun myöntämisen
edellytyksenä ole varmuus
oikeudenkäynnissä menes-
tymisestä, kuten hävittyjen

oikeudenkäyntienkin määrä
osoittaa.

Oikeudenkäyntiin ei kui-
tenkaan voida lähteä pel-
kästään sen vuoksi, että
jäsen toivoo työnantajan
”näpäyttämistä” kanteella.
Sähköliiton hallitus joutuu
tekemään oikeusapupyyn-
nön hylkäävän päätöksen,
jos jo ennalta on nähtävissä,
että asiassa ei ole saatavissa
riittävästi näyttöä kanteen
voittamiseen tai jos jäsenen
vaatimuksille ei ole oikeu-
dellista pohjaa.

Sähköliitolla ei ole oi-
keusturvavakuutusta, eli
vastapuolelle hävityssä asi-
assa maksettavaksi tuomitut
kulut ovat suoraan pois lii-
ton muusta edunvalvonnas-
ta. Vakuutusmatematiikan
säännöistä toisaalta seuraa,
että vakuutusmaksut olisi-
vat yhtä kalliit kuin oikeu-
denkäynneistä aiheutuvat
kustannukset. Aivan kuten
yleisessäkin asianajotoi-
minnassa, myös liiton oi-
keusaputoiminnassa paras
neuvo ja oikeudellinen apu
päämiehelle voi joskus olla
kehotus välttää oikeuden-
käynti.!

Oikeusapu on jokaisen jäsenen etu

Pe n t t i L e s k i n e n
me ä n k i e l e l ä

Se oli mejän maisemhin vä-
hän niinku isompi arpeeti.
Tehthin kolomia kerrosta-
loa yhtä aikaa. Tämä tapah-
tu silloi, ku melkein kaikki
kerrostalot ihimispolosille
tehtin kokonhan paikalhan
valama.

Olima Kurtin kansa silloin-
ki yhesä niitä sähöjä kokhon
laittamasa.Tietenki se arpee-
ti hääty alottaa syksylä, kot
herrat etelästä määräsi. Oli
vishin olevinhan joku työl-
lisyystyömaa, niin ne pomot
ainakin raatasi.

Mielä oli semmonen ylevä
ja sanothanko kaiken tietä-
vä pomo sillon, joka meile
net raapustukset löi kourhan
ja komemsi arpeeetia kat-
tomhan. Eihän siinä sitten

muuta kuin Kurtin kansa sitä
tulevaa arpeetipaikka kat-
tomhan. Hyvin met sinne
osathin. Oli näet kaajettu
mettää ja raanakin oli lykät-
ty pysthyn.

Työmaala oli kaksi mestaria.
Sitä vanhempaa sanothin
vastaavaksi mestariksi, nuo-
rempi oli taas sen opisa, vaik-
kaki kyllä se nuorempi näi
jälekhenpäin hunteeerattu-
na olis hyvempi ollu vastaa-
vaksi mestariksi.

Met menthin sinne pomo-
jen kophin esitelhin ittemä.
Katto se vastaava vähän alta-
kulumain, hunteerasi vishin,
että tulleekhan nuitten kan-
sa tästä mithän.

Sitten se vastaava sano,
että tulittapa sopivasti, kun
meillä on nosturissa joku on-

gelma ja pyysi meitä sitä kat-
somaan. Ajattelima, taitaa
äijä meitä nyt kojetella.

No päätimä mennä kattom-
han sitä ropleemia. Haima
piilistä, siittä Kurtin volo-
vosta vähän arpeetikamphei-
ta ja aloima kattomhan. No
sielä oli yksi roppulanka pa-
lanu poikki, vaikka ei olluk-
han siittä silimä pirskonnu.
Nii se yhteine arpeeti lähti
käynthin.

Nyttenkö meilä oli arpeeti
selevilä, menimä sen oman
pomo tykö tekemhän sopi-
musta hommasta. Kaikkitie-
tävä istu tärkiän näkösenä
toolishan, niinku sillä oli ta-
pana. Sanoima, että tulima
tekemhän sopimusta siitä
hommasta.

Pomolla oli esitys valhmii-

na. Emmä me sitä hyväksyn-
he vaan sanoima tekevämä
työehtosopimuksen mukhan.
Emmä met antanhet periksi
ja niin saima sopimuksen
valhmiksi.

- Kyllä net jo silloinki yrit-
tivät vettää jätkää kolin alta
niinku sanothan.

Työmaala kaikki tosihan va-
lethin sielä paikan päälä. Ko
oli talaviaika, hääty se betoni
pittää lämpymänä eikä pääs-
tää jäätymhän. Net hoiti sitä
vasituila lämmityspiuhoita ja
senmoisila sitä vasten tehyilä
muuntajila.

Arpeetia oli tekemäsä yksi
piuhaexpertti, joka tuli sen
rakennusfirman muusta osas-
ta. Vastaava piti miestä vain
kovin kalhina ja päätti pan-
na sen pois ja alkaa itte sen

nuoremman pomon kansa
tekehmän homman.

Niihän net sitten alkoivat
piuhaexperteiksi yhen port-
han osalta. Tais olla laani
noin parisattaa neliötä. Ko-
vasti net kehuivat ittiihän,
ko met lähimä kothin.

Ko met Kurtin kansa aamula
tulima arpeetia jatkamhan,
näimä heti, ettei ole ihan
kaikki vishin ollukhan niin
heleppoa. Kova meteli sieltä
kuulu. Työmaan raujoittaja
tuli vasthan ja sano, että il-
lalla olisitte nähneet paljon
hyviä makkaratulia koko laa-
nin alueella; oli pahoin epä-
onnistunu vastaavan kytken-
täyritykset.

Menimä Kurtin kansa kat-
tomhan sitä touhua. Sielä oli
palijon ressuja, joisa luki lai-

napeite, sitten oli niitä ölijy-
lä pellaavia lämpyäpuhalta-
via konheita

Sielä se vastaavaki heilu ko
heinämies. Oli heilunu kuu-
lema koko yön. Kurtin kansa
vähän tilanne huvitti. Nii-
hän sitä tuli sanottuva, että
harjoitus tekee mestarin ja
lisäharjoitus rakennusmes-
tarin.

Siitäkös se vastaava pi-
rusti hermostui, meinas tuo
hyppiä päin. Onneksi Kurtti
isompana ehti välhin.

Siittä lähtien se piuhaex-
pertti olikin vastaavalle tär-
kiä muttei ylen kallis mies.

Mitä met tästäkin opima;
pieni säästö voi tuuva suuret
kulut…

Kurtin kansa mestarin opisa

Te r o H e i n i l u om a
Sä h kö l i i t o n l a k i m i e s
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Pohjois-Euroopan johtava turva- ja ammattijalkinevalmistaja

Sievin Jalkine Oy Korhosenkatu 24 85310 SIEVI AS.
Puh. 08-488 11 Fax 08-488 1200 info@sievi.com
www.sievi.com

Hurricane XL S3
49-52043-303-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3

Komposiittikärki

Solid S2
45-52272-142-OPM
35-38 EN ISO 20345: S2

Solid XL S2
47-52272-103-OPM
39-47 EN ISO 20345: S2

Solid Lady S3
45-52271-342-OPM
35-38 EN ISO 20345: S3

Solid XL+ S3
47-52271-353-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3

Hot XL S2HRO
47-52490-163-OPM
39-47 EN ISO 20345: S2 HRO

Aito lammasturkisvuori

Hot S2
45-52290-142-OPM
35-38 EN ISO 20345: S2
Lämmin vuori

Hot XL S3HRO
47-52489-363-OPM
39-47 EN ISO 20345: S3 HRO

Aito lammasturkisvuori

Alaska Thermo
XL S3HRO
47-52421-363-08M
39-47 EN ISO 20345: S3 HRO

Aito lammasturkisvuori

Sievi Hurricane XL S3 on uusi, tyylikäs ja lämmin talvikenkä

vaativiin olosuhteisiin. Metalliton komposiittivarvassuoja

XL-laajuudessa sekä metallinen naulaanastumissuoja

pitävät jalkasi turvassa.

Kengän päällinen on yhdistelmä vettähylkivää,

kestävää tekstiiliä sekä polyuretaanipinnoi-

tettua nahkaa. Heijastava tehoste-

materiaali saappaan varressa

lisää turvallisuutta. Kengässä on

miellyttävä ja lämmin vuori, joka

pitää jalat lämpiminä. Lisäeris-

teenä on lisäksi Thinsulate-

vuori.

Thermo Alu -lämpö-

pohjallinen täydentää

tehokkaasti kengän

lämpöominaisuuksia. Kengän

pohjamateriaalina on pitävä

Sievi FlexStep -polyuretaa-

nipohja.

Sievi 2010 mallistosta

löydät myös monia muita

lämpimiä vaihtoehtoja vaati-

viin ja kylmiin olosuhteisiin.

Tutustu lähemmin

valikoimaan

kotisivuillamme

www.sievi.com

st
at
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vi
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Pa a vo H o l i

Kun ihmiselle tulee
riittävästi ikää kuten

Jukka Toikalle, voi hänen
elämästään vyöryttää vai-
kuttavan numerolistan: 60
vuotta ikää, 42 vuotta sa-
massa työpaikassa, 34 vuotta
luottamusmiehenä, 12 vuot-
ta osaston puheenjohtajana.

Isoja lukuja, mutta todelli-
nen Jukka Toikka löytyy tie-
tysti niiden takaa. Rauhal-
linen, ystävällinen ja vakaa
sähköasentamisen ammatti-
lainen Lappeenrannasta, yh-
teisistä asioista kiinnostunut
Sähköliiton vaikuttaja edus-
tajistossa ja johtokunnassa.

Sähköasentajana
kerrostalotyömailla
Jukka Toikka on pysytellyt
koko ikänsä Lappeenrannan
alueella. Maalaispoika opis-
keli kaupungissa itselleen
sähköasentajan ammatin,
löysi työpaikan ja on pysytel-
lyt samassa yrityksessä koko
työuransa ajan.

- Laatusähkö Oy on kyllä
ollut hyvä työpaikka. Enkä
ole ainoa pitkäaikainen
työntekijä kyseisessä yrityk-

sessä. Työtkin ovat pysyneet
aika samanlaisina. Olen
koko urani sähköistänyt etu-
päässä uusia kerrostaloasun-
toja. Nytkin kohteena on
kerrostalotyömaa Lappeen-
rannan keskustassa, Toikka
kertoo.

Muistelleensa omaa työ-
uraansa Toikka hämmästelee
kuinka samanlaisena säh-
köasentaminen on kaikista
muutoksista huolimatta py-
synyt.

- Urakkaa tehdään kuten
ennenkin ja perustyö on sa-
manlaista. Sähköpisteiden
määrä on tietysti aina vain
lisääntynyt, keskukset kas-
vaneet ja yleiskaapelointi
lisääntynyt. Töitä tehdään
myös entistä enemmän yk-
sin. Tehokkuus on nyt toista
luokkaa kuin ennen.

Hyvänä muutoksena Toik-
ka pitää työmaiden pölyi-
syyden vähenemistä ja työ-
turvallisuuden merkittävää
paranemista.

- Työmaaruokalat ovat to-
sin enää pelkkää historiaa.
Ne eivät olleet ollenkaan
huono juttu, mutta nykyisin
harvassa paikassa olisi riittä-
västi työntekijöitä ruokalan
asiakkaiksi.

Vaikuttaminen
liitossa kiinnostaa
Ammattiyhdistystoimintaan
Jukka Toikka sai sysäyksen jo
varhain oman ammattiosas-
ton kokouksesta. Luottamus-
mies- ja TES-koulutukset
Tampereella ja Kiljavalla
pitivät huolen motivaation
kasvusta.

- Aktiivisena liiton jäsene-
nä olen saanut tietoa asioista
ja se on tehnyt tästä kiinnos-
tavaa. Sitä tietoa olen sitten
pyrkinyt jakamaan omalla
työpaikallani ja ammatti-
osastossani, Toikka kertoo.

Varjopuolena on ollut tie-
tenkin se, että aktiivisuus on
vienyt todella paljon työssä-
käyvän ihmisen vapaa-aikaa
ja yhteisiä viikonloppuja per-
heen kanssa.

- Se vaatii kärsivällisyyttä
ja ymmärtämistä kotijoukoil-
ta ja joskus asioita on pakko
laittaa tärkeysjärjestykseen,
Toikka myöntää.

Talotekniikan johtokun-
nassa toimiminen on tuntu-
nut tehtävistä mielekkäim-
mältä varsinkin TES-neu-
vottelujen aikana.

- Silloin käsitellään oi-
keasti alan tilannetta ja on-
gelmiakin ja niihin on myös

mahdollista omalta osaltaan
vaikuttaa. Siinä Sähköliit-
to poikkeaa myös edukseen
muista ammattiliitoista, kos-
ka meillä TES-asioita val-
mistelevat ja niistä päättä-
vät myös liiton jäsenet itse,
Toikka painottaa.

Terveenä eläkkeelle
Kun sähköasentajalle tulee
maaginen 60 vuotta täyteen,
alkaa hän vääjäämättä miet-
tiä – ellei ole jo siihen men-
nessä sitä tehnyt – jaksaako
vielä terveenä eläkkeel-
le. Jukka Toikka uskoo sen
omalta kohdaltaan olevan
mahdollista, mutta sanoo 63
vuotta olevan ehdoton ylära-
ja sähköasentajalle. Työuran
pidentämisen siitä ylöspäin
kuulostaa 45 vuotta alan töi-
tä tehneestä pelkältä vitsiltä.

- On tämä sen verran ku-
luttavaa työtä. Haluaisin-
kin aktivoida alan nuoria
työntekijöitä huolehtimaan
eduistaan, olivatpa ne sitten
työehtoihin, työturvallisuu-
teen tai työterveyteen liitty-
viä. Ja kyllä nuoret ovatkin
kiinnostuneita, ovathan he
fiksumpia kuin me edellinen
sukupolvi.

Jukka Toikan elämään

kuuluvat myös perhe, lapset
ja lapsenlapset kuten myös
Luumäen kesämökki, jossa
vapaa-aika kuluu lueskellen
ja luonnossa marjastaen ja
sienestäen.

Irtiottoja Etelä-Karjalan
maisemista Jukka Toikka te-
kee vaimonsa kanssa sään-

nöllisillä kulttuurimatkoilla
Euroopan metropoleihin.
Siellä jossakin hän viettää
myös syntymäpäiväänsä tä-
män lehden ilmestymisen ai-
koihin.!

Jukka Toikka 60 vuotta

Asentajan elämä lukujen takanaAsentajan elämä lukujen takana

R i i t t a Ka l l i o

Sähköliiton edusta-
jiston varapuheenjoh-

tajalla Hannu Martinmäellä
on meneillään varsinainen
juhlaputki. Mies itse täyttää
60 vuotta jouluaaton aatto-
na, 23.12. Martinmäen joh-
taman Raahen Sähkömiehet
ry:n, osasto 094:n 50-vuotis-
juhlapäivää vietettiin isolla
joukolla tyylikkäässä Raahe-
salissa vain paria viikkoa ai-
kaisemmin 11. joulukuuta.

Sähköasentaja Martinmä-
ki on ehättänyt luotsata am-
mattiosastoaan viisi vuotta,
mutta sitäkin enemmän mie-
helle on langennut muita
luottamustehtäviä vuodesta
1971 lähtien, jolloin hän liit-
tyi Sähköliittoon. Osaston

alueluottamusmiespestiä hän
hoidellut jo 30 vuotta ja pari-
kymmentä vuotta on vieräh-
tänyt Raahen Rautaruukin
sähkömiesten varaluotta-
musmiehenäkin samoin kuin
yhtiön ison neuvottelukun-
nan jäsenenä.

Martinmäki on myös liiton
järjestö- ja koulutusvalio-
kunnan jäsen.

Edustajistossa
laajoja asioita
Hannu Martinmäki myön-
tää, ettei tiennyt täysin mi-
hin ryhtyi, kun lupautui
edustajiston varapuheenjoh-
tajaksi.

- En osannut edes arvata,
kuinka laajoihin asioihin
liittotasolla joutuisi otta-
maan kantaa. Enkä varmaan
tullut ajatelleeksi, että edus-
tajiston varapuheenjohtaja
osallistuu paitsi kerran vuo-
dessa istuvaan edustajiston
kokoukseen myös joka kuus-

sa kokoontuvaan liiton hal-
lituksen kokoukseen. Täytyy
sanoa, että maailmankuva
on avartunut, Martinmäki
huokaa.

Ruukin koksaamon näkö-
vinkkelistä maailmaa pit-
kään tarkastellut Martinmä-
ki on tottunut siihen, että
päätöksenteko tehdään ta-
vallisesti kaukana työnteki-
jästä.

- Aina päätökset eivät kui-
tenkaan mene meillä läpi-
huutona. Porukka ilmaisee
tarvittaessa mielensä vaikka
lakkoilemalla.

Vapaavuorosta
elämänlaatua
Martinmäki kertoo jääneen-
sä 58-vuotiaana osa-aika-
eläkkeelle Ruukin koksaa-
mon sähköasennushommis-
ta.

- Tämä on ollut mahtavaa
aikaa. Minulla on kahden
työviikon jälkeen aina kak-

si viikkoa vapaata. Aikaa
jää muuhunkin kuin työn-
tekoon. Luonnossa tulee lii-
kuttua koiran kanssa. Sekin
tuntuu nauttivan vapaudes-
ta, Martinmäki myhäilee.

Metsästyksen ja kalastuk-
sen lisäksi mies askartelee
usein puutöissä. Isoin työn
tulos on kolmekymmentä
vuotta sitten itse rakennettu
omakotitalo Pyhäjoella.

- Siitä lähtien sitä on sit-
ten remontoitu ja laajennet-
tu. Viimeksi pykäsin itselleni
nikkarihuoneen, jossa on ti-
laa harrastaa.

Martinmäki arvelee, että
innostus puutöihin on heil-
lä suorastaan veren perintöä.
Isä ja veljet kun ovat järjes-
tään kädentaitajia, jolla py-
syy kirves kädessä ja tulok-
sena syntyy vaikka mitä. Itse
tehty kaunis ja koristeelli-
nen kaappikello seisoo myös
Hannu ja Pirkko Martinmä-
en olohuoneessa.!

HannuMartinmäki monessamukanaHannuMartinmäki monessamukana

HannuMartinmäki toivottaa
tuttavat ja sukulaiset kotiinsa
kakkukahveille jouluaaton aat-
tona.

Kuuskymppisiä Kuuskymppisiä Kuuskymppisiä Kuuskymppisiä Kuuskymppisiä
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Aluetoimistot
#Etelä-Suomen aluetoimisto
Paasivuorenkatu 2 A, 4 krs.
00530 Helsinki
Vastaava alueasiamies Jaakko Aho,
puh. 050 60 448

Alueasiamies Juha Lujanen,
puh. 050 563 4400

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

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

#Länsi-Suomen alueen asiat
Tampereen keskustoimiston kautta
PL 747, 33101 Tampere
Vastaava alueasiamies Jari Ollila,
puh. 050 60 302

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

Resumé

#Varje gång ett fackförbund börjar strej-
ka uppstår det en intensiv debatt för och
emot på webbens diskussionsspalter. Un-
gefär hälften anser att strejkrätten hör till
arbetarnas grundrättigheter, medan andra
är lika övertygade om att arbetarna är ute
i helt fel ärende.

Strejkmotståndarna anser att världseko-
nomins spelregler har förändrats och att
finländarnas enda chans är att anpassa sig
till den nya situationen. De goda dagarna
är förbi och lönerna måste sänkas för att vi
ska kunna konkurrera med Kina och andra
asiatiska länder. Arbetsgivarorganisationer-
na har upprepat samma mantra i flera år nu.
Motargumentet hos de som försvarar lön-
tagarnas rättigheter är lika ovillkorligt: vill
vi verkligen ha en framtid där arbetsdagen
återgår till att vara 10-12 timmar lång och
lönerna samtidigt sänks med minst en fjär-
dedel?

"""

De motstridiga synpunkterna har varit
extra tydliga under Finnairs kabinperso-
nalstrejk. Många skribenter har uttryckt en
önskan om att Finnairs finländska anställ-
da skulle ersättas med utländsk arbetskraft.
De lär vara billigare och dessutom ge bättre
service. En överentusiastisk skribent föres-
log till och med en tvångslag för en allmän
lönesänkning på 50 procent och en 50 pro-
cents ökning av arbetsmängden för att tryg-
ga Finlands framtid.

"""

I ett vidare perspe ktiv är det frågan om att
de västerländska företagen i hopp om större
vinster har flyttat produktionen till låglön-
eländer, t.ex. Kina och Indien. En allt större
del av alla varor och tjänster som säljs till

oss européer är alltså producerade på annat
håll, men samtidigt har arbetstillfällena
minskat i Europa.

Genom att agera så här har företagen i sin
girighet sågat av den ymnighetsgren som
hela den europeiska och västerländska kul-
turen har suttit på.

Kina är nämligen en stat som man inte kan
konkurrera med. Det är en enpartistat med
1,5 miljarder invånare till följd av en kraftig
befolkningstillväxt. I Kina censureras web-
ben, oliktänkare fängslas och hundratals
miljoner människor sliter i omänskliga för-
hållanden. För ett företag som arbetar med
västerländska arbetstider, arbetarskydd,
service och höga levnadskostnader är det
omöjligt att klara konkurrensen med det ki-
nesiska centralstyrda låglönemaskineriet.

"""

Tillsvidare har Europa och de övriga ut-
vecklade västländer velat föregå med gott
exempel för att visa ett hurdant välmående
och demokratiskt samhälle världen borde
eftersträva. Är vårt mål nu att närma oss
levnadsstandarden i Kina, tillbaka till tiden
för 50 år sedan? Är det för en sådan framtid
som vi firade självständighetsdagen den 6
december och samtidigt hedrade minnet av
de 100 000 finländare som stupade i kriget?
Finländskt välstånd kan inte köpas i Kina,
det köps i Europa. Vi européer borde i högre
grad producera, sälja och köpa varor och
tjänster av varandra. Det leder till att mo-
biltelefonen och TV-apparaten blir dyrare,
men att den ändå är tillverkad här. Julhan-
delns kinesiska elektronik kan inte ersätta
inhemska arbetsplatser.!

Finlands framtid är Made in EuropeLäroavtal
gav ny chans
#Ännu på hösten såg det ut
som om Tommi Nurmis och
Markku Kovalainens över 20
år långa karriär som telekom-
munikationsmontörer på El-
tel Networks skulle sluta i en
uppsägning. Men med stöd
av ett läroavtal som montö-
rerna själva arrangerade fick
de fortsätta på Eltel för att
utbilda sig till ett nytt yrke.
Sidan 4-5

EeroWilkman på FFC:

Vem sköter
de tillfälligt
anställdas
ärenden?
#Ordföranden för Elbran-
schernas fackförbund Eero
Wilkman kom med ett in-
lägg i FFC:s fullmäktige. Han
undrade om fackförenings-
rörelsen förmår driva även
Finlands framtida utländska
tillfälliga anställdas intres-
sen. Sidan 8-9

En titt på
avdelningens
höstmöte
#Vasamas redaktion besök-
te tre fackavdelningars höst-
möten och berättar vad som
hände där. Sidan 10-11

Luottamusmies-
ilmoitukset
liittoon

#Tänä syksynä on käyty
luottamusmiesvaalit, jois-
sa on valittu pääluottamus-
miehet, luottamusmiehet ja
varaluottamusmiehet kaksi-
vuotiskaudeksi.

Valittujen luottamusmies-
ten tulee huolehtia siitä, että
valinnat vahvistetaan am-
mattiosaston syyskokoukses-
sa tai osaston hallituksessa.

Työantajalta tulee pyytää
kuittaus ammattiosastossa
vahvistettuun luottamus-
miesilmoitukseen, josta jää
työnantajalle yksi kappale.
Valinnasta tulee lähettää tie-
to myös liittoon.

Mitä nopeammin luotta-
musmiesilmoitukset ovat lii-
tossa, sitä nopeammin luot-
tamusmiesrekisteri saadaan
ajan tasalle. Näin myös luot-
tamushenkilöille lähetettävä
posti löytää oikeat henkilöt.
Ilmoitukseen on hyvä laittaa
myös sähköpostiosoite.

Myös pidempään toimi-
neiden luottamusmiesten on
toimitettava uusi luottamus-
miesilmoitus liittoon kah-
den vuoden välein, vaikka
luottamusmiespesti jatkuisi
muuttumattomana. !

Esittelemme nyt maailman ensimmäisen todella joustavan pihtimittarin:
iFlex™ lenkkivirtapihdillä varustetun Fluke 376:n.

©2010 Fluke Corporation. Specifications subject to change without notice. Ad 3835898A

Innovatiivinen taipuisa virtapihti
iFlex –lenkkivirtapihti lisää näytön luke-
misen joustavuutta. Soveltuu myös suur-

Johdot liian lähekkäin?
Keskukset liian korkealla?
Johtimet liian suuria?
Ole valmiina kaikkeen.

ten johtimien mittaukseen. Helpottaa pääsyä
vaikeasti tavoitettaviin johtimiin.

Korkein mahdollinen turvaluokitus
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V -turvaluokitus.

Luotettavat lukemat
Integroitu alipäästösuodatin ja huipputason
signaalinkäsittely mahdollistavat käytön
häiriöllisissä sähköympäristöissä.

Patentoitu käynnistysvirran mittaustekniikka
Suodattaa kohinan pois, mittaa käynnistysvirran.

Ergonominen muotoilu
Pihtimittaria voi käyttää henkilösuojainten
kanssa. Suuri ja selkeä taustavalaistu näyttö.

Laajennetut mittaustoiminnot
! Virran mittaus jopa 2500 A AC / 1000 A DC
! AC- ja DC-jännitemittaus 1000 V, mV-mittaus-

alue muiden lisävarusteiden liittämistä varten
! Kapasitanssi, resistanssi 60 k!:iin asti ja

paljon muuta.

iFlex-lenkkivirtapihdillä varustettu Fluke 376:
Kaikki on nyt ulottuvillasi.

Löydät koko innovatiivisen Fluke
-pihtimittarivalikoiman osoitteesta
www.fluke.fi/clamps

☎ 0800 111 862
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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 lo-
mautetuksi, 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.
Liitä hakemukseesi vierei-
sen muistilistan mukaiset
liitteet ja lopuksi tarkasta
vielä, että jäsenmaksuasiasi
ovat kunnossa työttömyyden
alkuun asti.

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 4-5 viikkoa.
Maksupäiviä ovat keskiviikko
ja perjantai, paitsi jouluna
aaton vuoksi keskiviikko ja
torstai.
Jatkohakemukset puoles-
taan ovat maksussa haku-
jakson päättymisestä lasket-
tuna viimeistään 1½ viikon
kuluttua keskiviikkona. Mak-
supäiviä 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
kuukauden kuluessa siitä
päivästä, jolle etuutta hae-

taan. Hakuaika koskee kaik-
kia työttömyyskassan mak-
samia etuuksia.

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

LISÄTIETOA
www.sahkoliitto.fi/
tyottomyyskassa/

ttkassa@sahkoliitto.fi

Koonnut Jonna Heiniluoma

Kun joudut työttömäksi tai lomautetuksi

Liitä ansiopäivärahahakemukseen
Palkkatodistus vähintään työttömyyttä edeltäneeltä
34 työssäoloviikolta. Todistuksessa pitää näkyä enna-
konpidätyksen alainen tulo sekä siihen sisältyvät loma-
raha ja lomakorvaus eriteltyinä. Lomarahaa ja lomakor-
vausta ei tule ilmoittaa yhteissummana.
Kun kyse on työsuhteen päättymisestä, tarkasta että
palkkatodistukseen on merkitty eriteltynä myös muut
mahdolliset ylimääräiset palkkiot tai rahaerät, jotka on
maksettu työsuhteen päättyessä.
Muista tarkastaa palkkatodistuksesta, että siihen on
merkitty mahdolliset palkattomat ajanjaksot, kuten lo-
mautus, vanhempainloma, palkaton virkavapaa tai pal-
katon sairausloma.
Tarkasta myös, että palkkatodistuksessa on palkanlas-
kijan allekirjoitus ja puhelinnumero.

Jäljennös irtisanomis- tai lomautusilmoituksesta.
Lomautusilmoituksessa, joka työnantajan pitää antaa
lomautetulle kirjallisena vähintään 14 vuorokautta en-
nen lomautuksen alkamista, pitää olla myös lomautetun
allekirjoitus ja tiedoksisaantipäivämäärä.

Kopio sosiaalietuudesta annetusta päätöksestä.
Päätöksen kopio tarvitaan myös puolisolle maksetusta
kotihoidon tuesta.

Jos olet sivutoiminen yrittäjä tai esimerkiksi omistat
maa- tai metsätilan, lähetä kassalle kopio viimeksi
vahvistetusta verotuksestasi, eli tällä hetkellä vuoden
2009 verotuspäätöksestä.

Muutosverokortti etuutta varten, jos haluat muuttaa
työttömyyskassalle 1. helmikuuta 2010 verottajalta
tulleita verotietoja.
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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.

Lomautettujen täystuelle jatkoa ensi vuonna?
Suomen hallitus on
11. marraskuuta
2010 päättänyt laki-
esityksestä, jolla on
tarkoitus jatkaa lo-
mautettujen täyteen
työttömyyspäivära-
haan oikeuttavaa väli-
aikaista lakia.

Valtioneuvosto ehdottaa,
että väliaikaista lakia, jonka
mukaan lomautuksen takia
lyhennettyä työviikkoa te-
kevät saavat lomautuspäivil-
tä täyden työttömyyspäivä-
rahan, jatkettaisiin vuodella.
Laki koskisi työntekijöitä,
joiden viikoittaista työaikaa
on lyhennetty vähintään yh-

dellä päivällä.
Lisäksi hallitus ehdottaa,

ettei tuotannollisista tai ta-
loudellisista syistä tehty vä-
liaikainen palkanalennus
vaikuttaisi edelleenkään
työntekijän ansiopäivära-
haan alentavasti, jos hänet
myöhemmin lomautetaan
tai hänen työsuhteensa päät-

tyy. Tällöin ansiopäivärahan
perusteena olisi palkanalen-
nusta edeltänyt palkkataso.

Muutokset
väliaikaisia
Eduskunnalle nyt annetun
esityksen sisältämät työttö-
myysturvalain muutokset
olisivat molemmat väliai-

kaisia.
Lomautusajan työttömyys-

päivärahaa koskevia sään-
nöksiä sovellettaisiin vuo-
den 2011 aikana toteutuviin
lomautuksiin.

Palkanalennukseen liitty-
viä säännöksiä sovellettai-
siin, kun määritellään ansio-
päivärahaa vuosina 2010–

2012 maksettujen palkkojen
perusteella.

Laki astunee voimaan
1.1.2011.

Lähde: Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö

Vuodenvaihteen
maksupäivät
Työttömyyspäivärahan
maksupäivät ovat normaa-
listi keskiviikko ja perjan-
tai. Näin on myös uutena
vuotena ja loppiaisena.

Vuoden viimeisen viikon
maksupäivät ovat keski-
viikko 29.12. ja perjantai
31.12.

Ensi vuoden ensimmäiset
maksupäivät ovat keski-
viikko 5.1. ja perjantai 7.1.

Jouluviikon maksupäivät
sen sijaan poikkeavat ta-
vanomaisesta. Rahat ovat
tilillä keskiviikkona 22.12.
ja torstaina 23.12.!

Hakemuksen pitää olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolle etuutta haetaan.
Hakuaika koskee kaikkia työttömyyskassan maksamia etuuksia.

Jos sinulla on maa- tai metsätaloutta tai
olet sivutoiminen yrittäjä, lähetä kassal-
le kopio vuoden 2009 verotuspäätökses-
täsi. Lähetä se viimeistään tammikuun
hakemuksesi liitteenä.

Jos olet osatyökyvyttömyyseläkkeellä,
toimita työttömyyskassalle kopio
vuodelle 2011 annetusta
eläkepäätöksestäsi.

Työttömyyskassan henkilökunta
toivottaa kaikille jäsenille

Hyvää joulua
ja onnellista

uutta vuotta 2011
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!Järjestäjinä toimivat Tampereen
Teknillisen Yliopiston teollisuusta-
louden laitos ja Kiljavan opisto.

Koulutus on suunnattu esimiehille,
henkilöstöhallinnon edustajille, ke-
hittämis- ja yhteistyöryhmien jäse-
nille ja ennen kaikkea työsuojelu- ja
työterveyshenkilöstölle. Opintojak-
soja suositellaan myös alan opettajil-
le ja kouluttajille. Yrityksien turval-
lisuuden rakentamisen johdosta olisi
suositeltavaa, että samalta työpaikal-

ta tulisi ainakin kaksi osanottajaa,
esimerkiksi työsuojeluvaltuutettu ja
-päällikkö.

Koulutuksen kesto on kolme luku-
kautta. Opintojaksoihin sisältyvien
luentojen ja harjoitustöiden osuu-
teen saattaa tulla pieniä muutoksia.
Lähiopetus on yleensä kerran kuu-
kaudessa lauantai-sunnuntai. Koulu-
tus alkaa 22.1.2011.

Koulutus sisältää:
• Turvallisuus ja terveys työssä, 3 op
• Koneiden ja laitteiden

turvallisuus, 4 op
• Riskienhallinta, 4 op
• Yrityksen turvallisuusjohtaminen,

5 op
• Ergonomia, 5 op
• Työympäristö ja tuottavuus, 4 op
• Työhygienia, 4 op

Vaihtoehtona tai lisäksi:
Kognitiivinen ergonomia, 4 op
Ympäristöjohtaminen, 4 op

Tiedustelut sisällöstä:
Erkki Torikka, Kiljavan opisto,
puh. 0400 801 525,
erkki.torikka@kio.fi
Ilmoittautumiset kirjallisesti:
Kiljavan opisto, kurssisihteeri
Heidi Sirén, Kotorannatie 49,
05250 Kiljava, heidi.siren@kio.fi

Kiljavan opiston työsuojelukoulutusTurvallisuustekniikan opintokokonaisuus (29 opintopistettä/3 lukukautta)

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

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus
keskiviikkona 2.2. ja torstaina 3.2.2O11

www.verkostomessut.fi

Verkkoliiketoiminnan päämessutapahtuma laajempana kuin koskaan.
Kaksi päivää, kaksi hallia, alan tuorein tieto ja uutuudet!

Messujen teemoina muunmuassa älykkäät sähköverkot,
uudet katu- ja ulkovalaistusratkaisut,

sähköautoinfrastruktuurin kehittäminen ja
sähkö- ja tietoverkkojen integraatio.

Rekisteröidy heti messukävijäksi osoitteessa www.verkostomessut.fi
ja pääset messuille veloituksetta!
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Osastot toimivat
27.1.2011 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset
pyydetään toimittamaan 17.1.2011 mennessä Margit Nurmikolulle:
puh. 050 409 8472 tai s-posti vasamalehti@sahkoliitto.fi.
Muistathan merkitä yhteystietosi, kun lähetät ilmoituksen!

Sähköli iton
KURSSIT 2010

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

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Toivotamme kaikille jäsenille
perheineen Hyvää ja Rauhallista
Joulua ja vieläkin parempaa
Uutta Vuotta 2011. Olkaa muka-
na toiminnassamme, osoitteessa
www.hameenlinnansahkotyonte-
kijat.fi löytyy kaikki uudet jutut!!

036 Kuopion
Sähköalantyöntekijät ry
Kevään 2011 opinto- ja virkistäy-
tymismatkan ilmoittautuminen
on käynnissä. Paikkoja rajoitetus-
ti. Yhteydenotot osasto36@eli-
sanet.fi tai p. 044 553 9871.

041Turun Seudun
Sähkötyöntekijät ry/
Eläkeläisjaosto
Jaoston tapaamiset vuonna
2011 pidetään osaston toimistol-
la, Brahenkatu 13 A 4, Turku
to 20.01 klo 12.00,
to 17.02 klo 12.00,
to 17.03 klo 12.00,
to 21.04 klo 12.00.
Kevätretki toukokuussa.
–Toimikunta

058 Joensuun
Sähköalantyöntekijät ry
Osasto järjestää teatterimatkan
Imatralle 5.2.-6.2.2011 (lauan-
tai-sunnuntai). Matkan hinta 30
€/jäsen ja 50 €/seuralainen. Hin-
taan sisältyy bussikuljetus Joen-
suu-Imatra-Joensuu, teatteriesi-
tys musikaali Nine klo 13.00,
majoitus Imatran Valtionhotel-
lissa kahden hengen huoneissa
ja ruokailu hotellin ravintolassa.
Sitovat ilmoittautumiset tiistai-
hin 14.1.2011 mennessä Osmo
Valjukselle, puh. 050 383 5162.
Paikkoja on varattu 50 kpl ja ne
täytetään ilmoittautumisjärjes-
tyksessä. Lisätietoja taloudenhoi-
taja Osmo Valjukselta tai puheen-
johtaja Kari Heinoselta, puh. 050
454 7319. –Hallitus

060Mikkelin
Sähköalantyöntekijät ry
Osasto kustantaa puolet liikunta-
paikkavuoroista SportForumiin.
Edun saat esittämällä jäsenkor-
tin kassalla. Etu tulee voimaan
1.1.2011 alkaen.
Kaikki joukolla kuntoilemaan!
–Hallitus

074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry/Eläkejaosto
Eläkejaoston tammikuun kokous
pidetään 5.1.2011 klo 13.00
Kettumäen palvelukeskuksessa.
Valto Koski kertoo eduskunnan
kuulumisia ja muitakin tapahtu-
mia matkan varrelta.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

084Oulaisten Seudun
Sähkötyöntekijät ry
Syyskokous tiistaina
28.12.2010 klo 18.00
Mannerkorven kiinteistön kokous-
tilassa, Oulaistenkatu 3.
Tervetuloa! –Hallitus

099 Loimaan
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston laivaristeily 21.1.2011.
Ilmoittautuminen 20.12.2010
mennessä, puh. 045 238 8223.
Tervetuloa mukaan!

136 Hämeen sähkömiehet ry
Perinteinen osastokurssi Keurus-
selkä 28.1-29.1. 2011.
Osallistumisilmoitukset Hannes
Koivulalle, puh. 044 212 9012.

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry

50-vuotisjuhlat
5.3.2011 klo 18.00 – 23.00
Scandic-hotellissa,
asema-aukio, Järvenpää.
Illallinen, teatteriesitys, musiikkia.
Jäsenet + avec. Ilmoittautuminen
20.2.2011 mennessä
jarvenpaan.sahko100@elisa-
net.fi tai puh. 044 425 2552/
sihteeri.
www.jarvenpaansahkoalan-
tyontekijatry.fi

Sähköistysalan ja talotekniikka-alan
TES-kurssit 2011

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

Tarkoituksena on käydä ensin TES-tutuksi -kurssi sen jälkeen
Urakkamääräykset -kurssi ja viimeisenä Urakkatöiden
laskeminen -kurssi.

Työehtosopimus tutuksi -kurssi painottuu
työehtosopimustekstien perusteelliseen käsittelyyn

!29.1. – 30.1.2011
Sokos Hotel Valjus, Kajaani
Hakuaika päättyy 14.1.2011

!12.3. – 13.3.2011
Sähköliiton koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy 25.2.2011

!24.9. – 25.9.2011
Sokos Hotel Vaakuna, Mikkeli
Hakuaika päättyy 9.9.2011

Urakkamääräykset -kurssi painottuu urakkatyömääräysten
selvittämiseen ja kärkimiehen velvollisuuksien hallintaan

!12.2. – 13.2.2011
Sokos Hotel Arina, Oulu
Hakuaika päättyy 28.1.2011

!2.4. – 3.4.2011
Sähköliiton koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy 18.3.2011

!8.10. – 9.10.2011
Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio
Hakuaika päättyy 23.9.2011

Urakkatöiden laskeminen - kurssi painottuu
työehtosopimustenmukaisten urakkatöiden laskemiseen

!19.3. – 20.3.2011
Sokos Hotel Valjus, Kajaani
Hakuaika päättyy 4.3.2011

!17.9. – 18.9.2011
Sähköliiton koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy 2.9.2011

!19.11. – 20.11.2011
Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio
Hakuaika päättyy 4.11.2011

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

Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden
hengen huoneissa, ruokailut sekä matkakulut, mikäli niitä
syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle julkisten
kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä
auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Uudistuva ammattiosasto
Sähköliitto järjestää vuoden aikana infotilaisuuksia kaikille
ammattiosastojen toimihenkilöille ja muillekin asiasta
kiinnostuneille.

Tilaisuuksissa käsitellään:
!Ammattiosaston toiminnan painopisteitä
!Sääntömuutoksia
!Sähköliiton koulutusrakennetta
!Ajankohtaisia jäsenyyttä ja työttömyysturvaa
koskevia asioita

!Perjantai 4.2.2011,
Sokos Hotel Arina, Oulu
Hakuaika päättyy 21.1.2011

!Lauantai 5.2.2011,
Sokos Hotel Vaakuna, Rovaniemi
Hakuaika päättyy 21.1.2011

!Perjantai 11.3.2011,
Sokos Hotel Hamburger Börs, Turku
Hakuaika päättyy 25.2.2011

!Lauantai 12.3.2011,
Sokos Hotel Vaakuna, Hämeenlinna
Hakuaika päättyy 25.2.1011

!Perjantai 23.9.2011,
Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä
Hakuaika päättyy 9.9.2011

!Lauantai 24.9.2011,
Sokos Hotel Lappee, Lappeenranta
Hakuaika päättyy 9.9.2011

Perjantain tilaisuudet alkavat klo 12.00 lounaalla
ja päättyvät kahviin noin klo 18.00.
Mikäli perjantaipäivältä tulee ansionmenetystä,
korvataan se palkattomuustodistusta vastaan
kurssistipendillä ja -päivärahalla 66,15 €.

Lauantain tilaisuudet alkavat klo 10.00 ja päättyvät
klo 16.00. Päivän aikana tarjotaan lounas ja kahvi.

Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana ruokailut sekä
matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle
kurssipaikalle julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai
omaa autoa käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 € /km.

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

ASLAK® - kurssi SAK-laisille
luottamusmiehille ja
työsuojeluvaltuutetuille

Kelan ASLAK®-kurssille voivat hakea kaikki, jotka tuntevat
tarvetta ja ovat motivoituneita oman hyvinvointinsa ja työssä
jaksamisensa kohentamiseen.

Kohderyhmä
ASLAK on ennaltaehkäisevä, työkykyä parantava kurssi niille
työntekijäryhmille ja ammattialoille, joilla työstä johtuva fyy-
sinen, henkinen tai sosiaalinen kuormitus johtaa helposti ter-
veysongelmien kasautumiseen. ASLAK-kuntoutus ajoitetaan
vaiheeseen, jolloin sairaus- ja rasitusoireet ovat vielä lieviä ja
palautuvia.

ASLAK-kurssi on hyvä valinta, jos
!haluat jakaa ja saada vertaistukea työn henkisessä
kuormituksessa

!haluat löytää uusia keinoja työpaikalla ilmenevien
ongelmien käsittelyyn

!haluat parantaa työssä jaksamistasi
!haluat oppia pitämään huolta kunnostasi,
terveydestäsi, ravitsemuksestasi ja koko hyvinvoinnistasi

!haluat oppia stressinhallintaa ja rentoutumista.

Sisältö
Kurssi muodostaa noin vuoden pituisen oppimisprosessin
toteutettuna kolmessa jaksossa. Osallistujat laativat omaa
hyvinvointiaan edistävän tavoitesuunnitelman toteutetta-
vaksi prosessin aikana. Kurssiohjelma sisältää alustuksia,
ryhmäkeskus-teluja, työn tutkimista, rentoutusharjoituksia ja
liikuntaa. Kuntoutuksesta vastaa tiimi, johon kuuluu työfysio-
terapeutti, psykologi, lääkäri ja työelämän asiantuntija.

Toteutus
Kurssi on osallistujalle ilmainen ja sen ajalta maksetaan kun-
toutusrahaa. Kurssi järjestetään Avire-Kuntoutuksessa Hel-
singin Malminkartanossa. Kurssilla on täysihoito.
Työskentely tapahtuu 10 henkilön ryhmässä.

Ajankohdat ovat:
1. jakso 31.1. – 4.2.2011
2. jakso 1. – 12.8.2011
3. jakso 23. – 27.1.2012
Kelan kurssinumero 41708

Hakeutuminen
Kurssille hakeudutaan oman työterveyshuollon kautta.
Mikäli työterveyshuolto suosittelee osallistumista kurssille,
hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto ja Kelan
hakulomake KU102.

Lisätietoja
SAK: asiantuntijalääkäri Kari Haring
040 718 2624, kari.haring@sak.fi
psykologi Leena Tarkiainen
040 518 6384, leena.tarkiainen@avire.fi
kuntoutusjohtaja Jukka Salomäki
040 8374961, jukka.salomaki@avire.fi

Avire-Kuntoutus Oy puh. 029 009 1993
www.avire-kuntoutus.fi
Pakarituvantie 4-5, PL 40, 00411 Helsinki
e-mail: etunimi.sukunimi@avire.fi



19vasama 1 1 / 2 0 1 0

Kurssin on tarkoitettu luottamusmiehille ja
varaluottamusmiehille sekä ammattiosastojen
puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulu-
tukseksi kaikille, joita kiinnostaa työnantajien
ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantami-
nen työntekijöitten oikeuksia kehittämällä.

Kurssin tavoitteena on aloittaa luottamusmie-
hen perustaitojen oppiminen. Tavoitteena on
myös, että tehtäväkokonaisuuden ymmärtä-
minen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat
selviytymistä työpaikalla.

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurs-
sin ajalta sekä ateriakorvauksen opistolle.
Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy
majoitus kahden hengen huoneissa, opetus ja
jaettava materiaali sekä matkakulut, mikäli nii-
tä syntyy julkisten kulkuneuvojen taksojen mu-
kaan tai omaa autoa käytettäessä 0,23 €/km.

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

Avainsisältöjä ovat:
!Luottamusmieheksi kehittyminen
!Luottamusmiehen tehtävät ja
yhteistyökumppanit

!Luottamusmiehen oikeudet ja
velvollisuudet

!Työoikeuden perusteet, muun muassa
työsopimuslaki, yhteistoimintalaki

!Työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu
!Paikallinen sopiminen ja
yhteistoimintamenettely

!Vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta
!Luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

Kurssin tavoite:
Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot
ja niiden merkitys sekä työsuojelutoiminnan
organisaatiot ja opettaa näihin liittyviä tietoja
ja taitoja työsuojelutoiminnassa.

Luentojen lisäksi käytetään yksilö- ja pari-
työskentelyä, erilaisia ryhmätyöskentelyn
muotoja ja harjoituksia.

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan
kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen opistol-
le. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy
majoitus, opetus ja jaettava materiaali sekä
matkakulut, mikäli niitä syntyy, julkisten kul-
kuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa
käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.

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

Avainsisältöjä ovat:
!Työsuojelun peruskäsitteet,
toiminta-alueet ja merkitys ihmiselle

!Työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten
tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet
organisaatiossa, työsuojelun ennakko-
ja jälkivalvonta

!Työsuojelua säätelevän lainsäädännön
pääperiaatteet

!Toimialakohtaiset työsuojelusopimukset
!Työn ja työympäristön kuormitustekijät
!Työsuojelutoiminnan kehittäminen

Työsuojelun peruskurssi
7.3. – 11.3.2011 Kiljavan opistolla, Nurmijärvellä

Luottamusmiesten peruskurssi
14.2. – 18.2.2011 Kiljavan opisto, Nurmijärvi

PERELOY 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%

F inn
pa
rtti
a

äh
köt
ukk
u

F inn
pa
rtti
a

äh
köt
ukk
u

no
pe
a,
va
rm
a j
a e
du
llin
en

sä
hk
öta
rv
ikk
eid
en
to
im
itta
ja

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 €
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Sähköliiton edusta-
jiston nuorimpiin lu-

keutuva Joonas Röppänen,
27, viettää tänä jouluna var-
sin uudenlaista joulua, kun
lokakuun 7. päivänä synty-
nyt Joni Juhani riemastuttaa
perheen juhlapyhiä.

- Muistan hyvin myös
pojan syntymäkellonajan,
22.02, koska se sattuu ole-
maan oma syntymäpäiväni,
Joonas naurahtaa.

Työ toi Keuruulta
Tampereelle
Keuruulta kotoisin oleva
Röppänen opiskeli Jyväsky-
län teknisen ammattioppi-
laitoksen informaatiotekno-
logian linjalla ja valmistui
sieltä vuonna 2002.

Nykyisin matkaviestin-
huoltajana Tampereella

työskentelevä Röppänen
ehti kokeilla myös tietolii-
kenneasentajan töitä, mutta
totesi, etteivät mastotyöt ol-
leet häntä varten. Nykyises-
sä työpaikassaan, SCF Huol-
to Oy:ssä Röppänen on ollut
vuodesta 2006 lukien.

Hän kertoo, että töitä on
riittänyt, vaikka yt-neuvot-
teluja jouduttiinkin käy-
mään kesällä ja kymmenen
työntekijää irtisanottiin.

- Ainoa positiivinen asia
yt-neuvotteluissa oli, kun työ
muuttui 2-vuorotyöstä liuku-
vaan päivävuoroon, eli työtä
tehdään nyt klo 6.00 ja 18.00
välillä, Röppänen toteaa.

Luottamusmiehen
työ jatkuu
Röppänen on toiminut ny-
kyisessä työpaikassaan pää-
luottamusmiehenä vuodesta
2007 lukien ja pesti jatkui
tämän syksyn luottamus-

miesvaalien jälkeenkin.
- Kun tulin tämän työn-

antajan palvelukseen, siellä
elettiin muutoksen aikaa.
Tuolloin työntekijät alkoi-
vat pohtia järjestäytymistä
pyrkiäkseen parantamaan
mahdollisuuksiaan näkö-
kantojensa esilletuomiseen.
Aiemmin järjestäytyminen

oli melko hajanaista ja väki
kuului kuka mihinkin liit-
toon ja kassaan, Röppänen
muistelee.

Työpaikan ensimmäiset
luottamusmiesvaalit jär-
jestettiinkin vuonna 2007,
jolloin Röppänen valittiin

nykyiseen luottamusmiehen
pestiin.

Tekemistä riittää
Vaikka pienen pojan synty-
mä mullistikin perheen arjen
lähes täydellisesti, ehtii isä
silti olemaan monessa mu-
kana. Sähköliiton edustajis-
ton ja oman työpaikkansa

pääluottamusmiehen työn
lisäksi hän vaikuttaa myös
Sähköliiton Energia – ICT –
verkostoalan johtokunnassa
ja Tampereen osaston sihtee-
rinä ja kotisivuvastaavana.

- Prioriteetit ovat kuiten-
kin muuttuneet ja Jonin mu-
kaan nyt mennään. Iltame-
noja pitää vähän rajoittaa,
mutta kun nyt ei pääse ka-
lastamaankaan, ei se paljon
haittaa. Kesällä sitten taas
pääsee kotikonnuille Keski-
Suomeen kalaan ja poikahan
on jo sitten paljon isompi,
Röppänen toteaa ja katselee
hellästi pientä nyyttiä sylis-
sään.

Kalastus siis odottelee läm-
pimämpiä säitä, mutta muut
harrastukset – lähinnä eri-
laiset taistelulajit – pitävät
nuoren isän liikkeellä.

- Harrastin aikaisemmin Bra-
silian Ju-jutsua, mutta viime
vuoden keväällä loukkasin
siinä olkapääni ja se leikat-
tiin vasta tämän vuoden
keväänä. Kesä meni sitten
olkapäätä paranneltaessa.
Nyt aloitin thaiboxingin
syyskuun alussa ja se tuntuu
tosi mukavalta. Käyn myös
kuntosalilla ja olen lisännyt
lenkkeilyä, nyt kun olkapää-
kään ei enää vaivaa.

Joni on nyt
perheen ”pomo”
Perheen rytmi menee kui-
tenkin pikkumiehen mu-
kaan. Ongelmia ei ole ollut,
koska vauva nukkuu yönsä
hyvin ja samalla saavat van-
hemmat ladata akkujaan.

- Joni syö illalla siinä klo
23.00 aikaan ja herää sitten
aamukuudelta syömään, jo-
ten me saamme aivan hyvät
yöunet, kun ei tarvitse mon-
taa kertaa yössä nousta syöt-
tämään, äiti Riikka Röppä-
nen kertoo.

Nuori isä naurahtaa, että
hän saa nukuttua vieläkin
enemmän, koska syötön hoi-
telee vaimo.

Jouluksi kotiin
Jouluna Röppäsen perhe
matkustaa Keuruulle, jonne
kokoontuvat sekä Joonaksen
että Riikan lähisuvut vauvas-
ta vaariin. Myös Röppäsen
perheen kissat Missi ja Nasu
pääsevät joulumatkalle mu-
kaan.

- Ei tämä ensimmäinen
kerta ole, kun olemme Jonin
kanssa matkalla. Olemme

käyneet mummolassa yöky-
lillä jo aikaisemminkin, Joo-
nas Röppänen hymyilee.

Joulun jälkeen kuitenkin
koittaa taas arkinen aherrus,
kun perheen isä aloittaa il-
taopiskeluna avoimessa yli-
opistossa 25 opintopisteen
hallintotieteiden perusopin-
not.

- Aloitin ne jo kerran, mut-
ta kiireet kariuttivat sen pro-
jektin. Ostimme oman asun-
non ja teimme remonttia ja
silloin oli vielä kaksivuoro-
työ, joten aikataulut eivät
oikein sopineet. Nyt kun on
päivätyö, on helpompi opis-
kella, Röppänen summaa.

Nuoria kaivataan
mukaan ay-toimintaan
Mielessä siintelevät myös ko-
kopäiväiset jatko-opinnot.

- Alan vaihto on käynyt
mielessä. Kun vain vielä
tietäisi, mitä oikein haluasi
opiskella, Röppänen miettii.

Monessa mukana oleva
mies patistelee muitakin
nuoria mukaan myös am-
mattiyhdistystoimintaan.
Hän yrittää aktivoida nuoria
osastonsa lehden ja verkkosi-
vujen välityksellä.

- Käykää nuoret osaston
kokouksissa tai poiketkaa
muuten vain, vaikka kahvil-
le osaston toimistolle. Ja mei-
dän, kuten monen muunkin
osaston verkkosivuilta löytyy
paljon hyödyllistä tietoa. Ja
muistakaa, että eihän mei-
dän etujamme kukaan aja,
jos me emme itse tee mitään,
Röppänen painottaa.!

EnsimmäinenEnsimmäinen
isänäisänä

Jouluna Röppäsen perheen lähisuku
kokoontuu yhteen Keuruulle
viettämään juhlapyhiä.
Suvun riemuna on nyt ensimmäistä
jouluaan viettävä pieni Joni Juhani.

Joonas ja Riikka Röppänen
hoitelevat ja varmoin käsin run-
saan kahden kuukauden ikäistä
Joni-poikaansa.


