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(LT7.4.2003)

Painopaikka:
Sanomapaino Oy, Forssa,
2010

Seuraava Vasama ilmestyy 27.1.2011, aineistot 17.1.2011mennessä

SÄHKÖALOJEN AMMATTIL I ITON JÄSENLEHTI , perustettu 1957 54. vuosikerta

Rakas joulupukki

Me i r ä n Emä n t ä
( K i r j o i t t a j a o n v i r i i l i
v a n h a p i i k a Tam p e r e e l t a )

Sain tosa semmosen iilin, että nyl lähestyn teittiä
oikeen kirjallisesti. Olis vähä tarpeita ja olis hirveeh hyvä,
jos teittiltä sais tilata ittelle mialusta. Tiarustelisiv vaan, että
oottehan tiatone kaikista vaktoista, jokka voi olla teijjän pää-
töksenteossa ernomasen tärkeitä.

Mää tiärän että monekkis sortuu tässä kohtaa kehuun kave-
ria. Mutta mula ei sellasia o. Ei ok ku toi Korhoska. Son mun
likkakaveri känsälästä. Son tänä vuanna ajanu pyärällä jal-
kakäytävällä eikä o kyä noussu tankon päältä, josson tullu
suajatiä eteen.

Sumpilla kuk käyrään, nin se jättää santsikupin maksamat-
ta. Liirelissä se nipistelee keelikynsillään käntyt ja kaakut ihar
rumiksi ja tuuppii muita kärryllä.

Porttikonkissa se resuttelee aina just tuuletusröörin kohral-
la. Poltti jo känsälässä ku korsteeni.

Tosa viime pyhänä Korhoska keksi, että nyp piretään pik-
kujoulut. Holipompelia se otti tiätystikki kahveeseen asti.
”Joulujuhlista jaloin, pikkujouluista kontaten…”, se raakku
Hämpillä kolttu korvissa. Ihmisek katto oikeeh haavi auki
nin, että meinasin saara häpeestä halpauksen.

Mutta on se muuteh hyvähenkine eikä sen kanssa o mei-
naan pula tosta kunka aika kuluu. Että pukki oh hyvä ja tua
sille jonku hintavan korinkoneen.

Oommeinaan honannu, että kyä ystävät on kaikkeista tär-
keempiä.

Kavereista tuli mieleeni, että pukki panee muuten käyrem
myäs tyänantajaliitos. Siällä on palio lahjattomia. Mutta it-
telleni en palioo toivo. Enste hän vois varata mulle aijjat kos-
metolookille ja parturiin.

Laatuaika ittelle on kur rahaa pankkiin laittas.
Sitte ottasin yäpairan. Silkkise. Om mulla semmonej jo, mut-
ta son vähä kittana.

Sitte viä semmosen sähkömiähe. Reiruj ja rasvanahkase.
Pankaas semmone, että kipunat vaan lentelee. Jonka kanssa
vois käyrä sienestämässä Kaupim mettässä ja pystypainiree-
neissä.

Että tämmöstä invormaatioo. Al-
kaa olla teitillä jo kiirus, että hei-
kää ny, palttoota päälle ja poron
selkään. Mul lua voi sitten muutej
jäärä vähäm pitemmäkski aikaa.
Kahveek keitän ja ronitsiaki o.
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Talven valoa | Kuva Olavi Alatalo

Nyt jo lopuillaan oleva vuosi 2010
on ollut Sähköliiton toiminnan osalta
mielenkiintoinen ja myös menestyk-
sellinen. Sopimustoiminnassa tapah-
tui kaksi merkittävää asiaa, joista en-
simmäinen oli Energia – ICT – Ver-
kostoalan yhdistyminen yhdeksi so-
pimusalaksi 002. Talotekniikka-alalla
tapahtui taas päinvastoin, eli sopimus-
alalle 005 jouduttiin neuvottelemaan
kaksi työehtosopimusta, toinen työn-
antajaliitto TIKLIn ja toinen uuden
STTAn kanssa.

Vaikka neuvottelut STTAn säh-
köistysalan sopimuksesta olivat pitkät
ja vaikeat, jouduttiin lakkotoimiin
turvautumaan vain pienemmillä sopi-
musaloilla elintarviketeollisuudessa,
mekaanisessa metsäteollisuudessa ja
raha-automaattien huollossa. Näiden
lisäksi tapahtui pienempiä ulosmarsse-
ja hissiteollisuudessa ja telakoilla.

Sopimusten valvontaan liittyvässä
edunvalvontatyössä korostuivat ul-
komaisen työvoiman palkkaukseen
liittyvät ongelmat. Talotekniikka- ja
sähköistysalalla on lähinnä virolai-
sen työvoiman käyttö yleistynyt vuosi
vuodelta. Epäilykset työsyrjinnän pii-
riin kuuluvasta alipalkkauksesta ovat
vahvistuneet tosiksi lähes kaikissa ta-
pauksissa, jotka ovat menneet oikeu-
teen saakka.

Uusi vaihe tässä työmarkkinoi-
den muutoksessa koettiin, kun muun
muassa slovakialaisia ja turkkilaisia
työntekijöitä käyttävät aliurakoitsijat
ilmestyivät Fingridin suurille verkos-
totyömaille.

Liiton edunvalvontaosasto tekee
parhaansa, jotta työehtosopimuksia
noudatettaisiin kaikkiin sähköalalla

työskenteleviin henkilöihin. Tosiasia
kuitenkin on, että niin kauan kuin
Suomessa on hallitus, joka ei halua
tiukempien lakien ja laajempien re-
surssien avulla ratkaista työelämää
koskevia harmaan talouden ongel-

mia, on ammattiyhdistysliikkeellä hy-
vin rajalliset mahdollisuudet puuttua
asioihin.

Sähköliiton taloussäästöistä ja jä-
senmaksun tasosta on keskusteltu
laajasti yli vuoden ajan niin liiton
hallituksessa kuin edustajistossakin.
Lokakuussa edustajisto teki histori-
allisen päätöksen, jolla liiton osuus
jäsenmaksusta vapautettiin ”kellu-
maan” kunkin vuoden tarpeen mu-
kaan. Näin budjettiin saatiin liikku-
mavaraa ja esimerkiksi vuoden 2011
jäsenmaksu voitiin pitää entisenä eli
1,4 prosentissa.

Yllättäen kaikkein eniten keskuste-
lua kuitenkin herätti – ja vei edusta-
jistossa jopa äänestykseen asti – kysy-
mys liiton jäsenkalenterin tilaamises-
ta. Vaikka muutokset aina aiheuttavat
jonkin verran kritiikkiä, on tässäkin
tapauksessa syytä muistaa, että ratkai-
sun oli tehnyt jäsenten itse valitsema
liiton hallinto. Kalenterin tilaami-
sesta vuodeksi 2012 tullaan tiedotta-
maan entistäkin laajemmin, jotta jo-
kainen kalenteriin oikeutettu ja sitä
haluava sen myös saa.

Sähköliiton henkilökunnan ja omasta
puolestani toivotan kaikille jäsenil-
le Iloista Joulua ja Menestyksellistä
Uutta Vuotta!

Uusi vuosi alkaa hyvältä pohjalta
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sähköjohto
Vähän
parempi liitto

M ä ä r ä a i k a a n
1.12.2010 mennessä

Sähköliittoon on tullut 15
hakemusta teollisuuden työ-
ehtoasiamiehen paikkaan.
Heistä neljä lähetettiin so-
veltuvuustesteihin Työter-

veyslaitokselle.
Tammikuun hallitus käsit-

telee valintaa. Uusi työeh-
toasiamies aloittanee työnsä
liitossa aikaisintaan helmi-
kuussa.!

Teollisuuden
työehtoasiamiehen
paikkaa haki 15

SAK:n kulttuurira-
hasto julistaa vuo-

den 2011 kulttuuriapurahat
haettavaksi. Apurahoja voi-
vat hakea kaikki SAK:laisen
ammattiyhdistysliikkeen yk-
sityiset jäsenet tai harrastaja-
ryhmät.

Tulostettava hakuloma-
ke ja tarkat ohjeet löytyvät
KSR:n nettisivuilta osoit-
teesta www.sivistysrahasto.
com. Hakemus toimitetaan
10.1.2011 mennessä hakijan
omaan ammattiliittoon.

SAK:n kulttuurirahasto
toimii Kansan Sivistysra-
haston yhteydessä erikois-
rahastona. Jos hakijan am-

mattiliitolla on oma rahasto
KSR:ssä, käsitellään hake-
mus myös sen apurahoja jaet-
taessa ilman eri hakemusta.

Kulttuuriapurahojen saa-
jien nimet julkaistaan
SAK:n kotisivuilla viimeis-
tään 16.2.2011 www.sak.
fi sekä Palkkatyöläisessä ja
Löntagarenissa. Sähköliitto-
laisten saamat apurahat jul-
kaistaan myös Vasamassa ja
liiton kotisivuilla www.sah-
koliitto.fi. Päätös apurahas-
ta ilmoitetaan saajalle myös
henkilökohtaisesti.!

SAK:n
kulttuuriapurahat
haussa

Sähköliittoon kuu-
luvat luottamushen-

kilöt seuraavaksi kaksivuo-
tiskaudeksi on valittu lähes
kaikilla työpaikoilla.
Valinnat vahvistetaan am-
mattiosaston kokouksessa!

Työantajalta tulee pyytää
kuittaus luottamusmiesil-
moitukseen, josta jää työn-
antajalle yksi kappale. Va-
linnasta tulee lähettää tieto
myös liittoon, jotta luotta-
musmiesrekisteri saadaan
ajan tasalle. Näin myös luot-
tamushenkilöille lähetettävä
posti löytää oikeat henkilöt.
Ilmoitukseen on hyvä laittaa
myös sähköpostiosoite.

Luottamusmiehillä pitäisi
olla käytössään liiton luotta-
musmieskansio. Mikäli luot-

tamusmies ei jostain syystä
ole sitä saanut edeltäjäl-
tään tai liitosta, liittoon voi
soittaa, niin hoidetaan asia
kuntoon, puh. 03 252 0111/
edunvalvonta.

Luottamusmieskansio löy-
tyy myös netistä www.sah-
koliitto.fi kohdasta Voima-
virta > Luottamusmiehet ja
työsuojeluhenkilöt. Myös
varaluottamusmiehet pääse-
vät Voimavirran luottamus-
miesosioon.

Tiedoksi myös pidempään
toimineille luottamusmiehil-
le: vaikka luottamusmiespes-
ti jatkuu muuttumattomana,
on uusi luottamusmiesilmoi-
tus toimitettava liittoon kah-
den vuoden välein.!

Luottamus-
henkilöt
valittu
työpaikoilla

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

uoden mittaan olen
taas tavannut sato-
ja liittomme jäseniä
erilaisissa yhteyksis-
sä. Olen huoman-

nut, että sähköisten alojen
ammattilaisia yhdistää pait-
si yhteinen liitto, myös vah-
va ammatti-identiteetti ja
-ylpeys.

Hiljattain sain olla muka-
na Raahen ammattiosaston
hienossa 50-vuotisjuhlassa.
Siellä julkistettiin osaston
historiikki, jonka nimi oli
”Me ollaan vähän parem-
pia”. Sen kirjoittaja oli ta-
voittanut jotain olennaista
siitä, mikä meitä sähköisten
alojen ammattilaisia yhdis-
tää.

###

55-vuotias Sähköliitto on
sopivaksi ja päteväksi ha-
vaittu 31 700 jäsenen am-
mattiliitto.

Jäsenemme toimivat säh-
köaloilla ja niihin läheises-
ti liittyvissä ammateissa tai
opiskelevat alan ammattei-
hin.

Toimintamme tavoitteena
on neuvotella itsenäisesti
liiton jäsenten työehtoso-
pimukset. Pyrkimyksemme

on parantaa alalla toimivi-
en työturvallisuutta ja -olo-
suhteita ja valvoa näiden
asioiden toteutumista työ-
paikoilla. Tehtyjen mitta-
usten mukaan olemme on-
nistuneet mukavasti näissä
tavoitteissa.

###

Liiton suurimmat sopimus-
alat ovat energia-, ICT- ja
verkosto-, talotekniikka- ja
teollisuusala.

Liiton jäsenistä koostuvat
johtokunnat suunnittelevat
ja valvovat alakohtaista so-
pimustoimintaa ja muuta
edunvalvontaa. Voi valeh-
telematta sanoa, että Säh-
köliitossa jäsendemokratia
pelaa.

Liiton 85-henkinen edus-
tajisto kokoontuu vuosit-
tain asettamaan liiton toi-
minnalle tavoitteet ja ar-
vioimaan toteutunutta. Se
päättää sääntömuutokset
ja liittomaksun suuruuden,
hyväksyy tilinpäätökset ja
käsittelee jäsenten tekemät
aloitteet. Liiton hallitus to-
teuttaa edustajiston päätök-
set käytännössä.

###

Liiton keskustoimisto on
Tampereella, aluetoimistot

sijaitsevat Helsingissä, Kot-
kassa ja Oulussa. Jäsenpal-
velu toimii meillä mutkat-
tomasti.

Työpaikkojen luottamus-
henkilöinä ja 151 ammatti-
osaston eri luottamustehtä-
vissä toimii noin 1 700 lii-
ton aktiivista jäsentä. Am-
mattiosastot ja työpaikko-
jen luottamusmiehet valvo-
vat työsopimusten ja lakien
toteutumista työpaikoilla.
Tarvittaessa liiton lakimies
antaa asiantuntevaa apuaan
visaisissa työsuhdeasioissa.

###

Liiton jäsenmaksuprosentti
tulevanakin vuonna on 1,4
prosenttia veronalaisesta
työtulosta. Maksussa on mu-
kana työttömyyskassan 0,40
prosentin osuus.

Meidän työttömyyskas-
samme on turhia kehumatta
maan parhaita. Käsittelyajat
pidetään lyhyinä huonoina-
kin aikoina.

Jäsenmaksulla saa monia
muitakin hyviä etuja. Yhtä
niistä pidät juuri näpeissäsi.

###

Sähköliitto on SAK:n jä-
senliitto, mutta liitto har-
joittaa yhteistyötä myös
STTK:hon kuuluvan Toi-

mihenkilöunionin (joka
muuttuu pian Pro-liitoksi)
kanssa.

Kansainvälisesti Säh-
köliitto tekee yhteistyö-
tä erityisesti pohjoismais-
ten veljesliittojen kanssa.
Työvoiman liikkuessa yhä
enemmän maasta toiseen
yhteistyö naapurimaiden
veljesliittojen kesken on
entistäkin hyödyllisempää.

###

Takana on työntäyteinen ja
tapahtumarikas vuosi. Lii-
ton sopimusaloille on saatu
solmittua uudet työehto-
sopimukset, osin hyvinkin
haasteellisissa merkeissä.

Kiitän koko Sähkölii-
ton jäsenkuntaa, hallintoa,
henkilökuntaa ja yhteis-
työkumppaneitamme kulu-
neesta vuodesta! Toivotta-
vasti joulunaika antaa itse
kullekin mahdollisuuden
hengähtää hetkeksi.

###

Toivotan kaikille
Vasaman lukijoille
Leppoisaa Joulua ja
Onnea vuodelle 2011!

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

l e d a r e n

"Redan nu har det utgående året
2010 varit intressant och också fram-
gångsrikt med tanke på Elektriker-
förbundets verksamhet. Avtalsverk-
samheten dominerades av två viktiga
frågor. Den ena var att Energi - ICT -
Nätverk slogs ihop till en enda avtals-
bransch; 002. I husteknikbranschen
gick det tvärtom, dvs. man blev tvun-
gen att förhandla om två kollektivav-
tal för avtalsbranschen 005, den ena
med arbetsgivarförbundet TIKLI och
det andra med det nya STTA.

Även om förhandlingarna med
STTA om ett avtal för elinstallations-
branschen var långa och svåra blev
man tvungen att ta till strejkvapnet
bara i mindre avtalsbranscher inom
livsmedelsindustrin, den mekaniska
skogsindustrin och penningautomat-
servicen. Därtill förekom mindre ut-
marscher i hissindustrin och på var-
ven.

Intressebevakningen i anslutning
till avtalsbevakningen fokuserade
problem hänförliga till avlöningen av
utländsk arbetskraft. I husteknik- och
elinstallationsbranschen är det när-
mast den estniska arbetskraften som

blivit vanligare år för år. Misstankar-
na om diskriminering i arbetslivet på
grund av underbetalning har visat sig
vara sann i nästan alla fall som gått så
långt som till rätten.

Ett nytt skede i förändringarna på
arbetsmarknaden upplevdes när un-
derleverantörer som utnyttjar bland
annat slovakisk och turkisk arbetskraft
dök upp på Fingrids stora nätverksar-
betsplatser.

Förbundets intressebevakningsav-
delning gör sitt bästa för att kollekti-
vavtalen ska tillämpas på alla personer
som arbetar i elbranschen. Emellertid
är det ett faktum att fackföreningsrö-
relsen har mycket begränsade möj-
ligheter att ingripa så länge Finland
har en regering som inte vill lösa prob-
lemen med den grå ekonomin i arbets-
livet med hjälp av skärpta lagar och
mera resurser.

Under mer än ett års tid har om-
fattande diskussioner förts om Elekt-
rikerförbundets ekonomiska inbespa-
ringar och medlemsavgiftens storlek i
förbundets styrelse såväl som i repre-
sentantskapet. I oktober fattade rep-
resentantskapet ett historiskt beslut

om att låta förbundets andel av med-
lemsavgiften ”flyta” enligt behovet för
varje år. På det sättet fick vi rörelsefri-
het i budgeten och kunde till exempel
bevara medlemsavgiften för år 2011 på
fjolårsnivå, dvs. 1,4 procent.

Överraskande nog väckte frågan om
beställningar av förbundets medlems-
kalender den livligaste diskussionen -
representantskapet måste till och med
företa en omröstning i frågan. Även
om förändringar alltid ger upphov till
en del kritik är det i det här fallet skäl
att komma ihåg att beslutet fattades av
förbundets styrelse som medlemmarna
själva valt. Vi kommer att informera
närmare om kalenderbeställningarna
för år 2012 så att var och en som har
rätt till en kalender och som vill ha en
också ska få en.

På förbundspersonalens och mina egna
vägnar önskar jag alla medlemmar
en Glad Jul och
ett Framgångsrikt Nytt År!

Det nya året har en god grund att bygga på
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"Sähköliiton jäsenet saavat Teboililla
jäsenkortillaan seuraavia alennuksia:
" alennukset bensiinistä ja dieselöljystä 1,7 snt/litra
sekä voiteluaineista 10 prosenttia.
" Teboilin omalla Maksuaikakortilla alennukset ovat
2,2 snt/litra bensiinistä ja dieselöljystä, voiteluaineista 10
prosenttia sekä nestekaasusta 5 prosenttia. Laskutus tapah-
tuu kerran viikossa. Tilinhoitomaksu on 1,35 €/lasku.
" Jäsenkortti- ja Maksuaikakorttialennukset saa kaikilta
Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta lukuun otta-
matta nettohintapohjaisilta Express-automaattiasemia.
" Lisätietoja Teboil-eduista saat nettiosoitteesta
www.teboil.fi/liitto!

Liiton jäsenenä saat jäsen-
kortin, joka toimii myös
matkavakuutuskorttina. Jä-
senkortilla saat myös liiton
Sinulle neuvottelemia yksi-
löityjä jäsenetuja:
• vakuutusetuja
• pankkietuja
• hotellietuja
• alennuksia Teboil-asemilta
Lisätietoja www.sahkoliitto.fi

Sähköliiton
jäsenvakuutus
Turvassa
Sähköliiton jäsenet on va-
kuutettu vakuutusyhtiö Tur-
vassa jäsenvakuutuksella,
joka on matkustajavakuutus
koti- ja ulkomaanmatkoille.
Vakuutettuina ovat liiton
jäsenet ja liiton työntekijät,
joilla on varsinainen asun-
to ja koti Suomessa ja jotka
pääasiallisesti oleskelevat
täällä. Matkustajavakuu-
tuksessa vakuutettuina ovat
myös vakuutetun mukana
matkustavat alle 18-vuotiaat
omat sekä vakuutetun kans-
sa samassa taloudessa asuvat
alle 18-vuotiaat lapset.

Liiton eläkeläis- ja oppi-
lasjäsenet eivät kuulu va-
kuutuksen piiriin. Matka-
tavaravakuutus ei sisälly
jäsenvakuutukseen. Linkki
vakuutusehtoihin ja korva-
uksenhakuohjeisiin löytyy
liiton verkkosivuilta osoit-
teesta www.sahkoliitto.fi

Entistä paremmat
pankkiedut
Tapiola Pankista
Sähköliiton jäsen, jolla on
kotivakuutus Turvassa ja
joka siirtää palkkatilinsä Ta-
piola Pankkiin, saa pankin
verkkopalvelun sekä etuun
oikeutetun kortin nyt ilman
palvelumaksuja. Pankin tili-
asiakkaana olevat liiton jä-
senet voivat tehdä kuukausi-

säästösopimuksen ja säästää
näin Tapiolan rahastoihin
ilman merkintäpalkkioita.
Tapiola Pankki on täyden
palvelun pankki, josta saa li-
säksi muun muassa lainaa eri
käyttötarkoituksiin.

Lisätietoja jäsenvakuutuk-
sesta ja pankkipalveluista
saat Turvan palvelutoimis-
toista ja palvelunumerosta
010 195 110 sekä Sähkölii-
ton verkkosivuille linkitetys-
tä Turvan palvelusivustosta.

Urakkarahat ulos
atk:n avulla
Talotekniikka-alalla työs-
kentelevien jäsenten käyt-
töön on kehitetty Ulwin-
urakkalaskentaohjelma. Oh-
jelmiston voi hankkia käyt-
töönsä myös yksittäin liiton
jäsen toimitussopimuksen
mukaisella käyttöoikeusmak-
sulla. Sopimukset tehdään
Procode Oy:n kanssa, joka
huolehtii myös ohjelmiston
kehittämisestä ja markki-
noinnista. Älä jätä rahojasi
työnantajalle!

Kysy ensin omasta ammat-
tiosastostasi Ulwin-urakka-
laskentaohjelmaa! Osasto
on jo saattanut hankkia li-
senssin siihen ja voit saada
ohjelman käyttöösi osastosi
kautta.

Jos osastossasi ei ole Ul-
win-urakkalaskentaohjel-
man lisenssiä, ota yhteys:

Procode Oy, Kauko Mono-
nen, puh. 0400 408 875 tai
kauko.mononen@procode.fi
Särkiniementie 3 A,
00210 Helsinki
puh. 0403 100 190,
faksi 0403 100 199.

Urakkatyöhön
liittyvät asiakirjat
löydät:
www.sahkoliitto.fi > Edun-
valvonta > Työehtosopi-

mukset > Talotekniikka -
Työmaasopimus

Ammattikirja
Ammatillisen perustutkin-
non, ammattitutkinnon ja
erikoisammattitutkinnon
suorittaneilla on mahdolli-
suus hankkia itselleen am-
mattikirja oppilaitoksen vä-
lityksellä. Nelikieliseen am-
mattikirjaan merkitään hy-
väksytyt tutkinnot. Kirja on
verrattavissa oppilaitosten
päättötodistuksiin. Siihen
voi merkitä myös päättyneet
työsuhteet ja se toimii päte-
vänä asiakirjana työnhaku-
tilanteissa. Ammattikirjan
ovat laatineet työmarkkina-
järjestöt ja Opetushallitus
yhdessä Setec Oy:n kanssa.
Sähköliitto maksaa jäsenil-
leen ammattikirjan hinnasta
20 euroa, mikäli sitä ei joku
toinen kustanna.

Toiminta-ansiomerkki
Tunnustuksena toiminnasta-
si ammattiosastossasi ja Säh-
köliitossa liitto voi myöntää
sinulle osastosi hakemuk-
sesta ansiomerkin. Merkin
myöntää Sähköliiton halli-
tus vahvistettuja ansiomerk-
kisäännöstöjä noudattaen.

Merkkipäivälahja
Merkkipäivälahja myönne-
tään 50 tai 60 vuotta täyttä-
ville jäsenille tai viimeistään
silloin, kun jäsen jää eläk-
keelle. Ne jäsenet, jotka ei-
vät ole saaneet aikaisemman
järjestelmän mukaista merk-
kipäivärahaa täyttäessään 50
tai 60 vuotta, ovat oikeutet-
tuja saamaan merkkipäivä-
lahjan täyttäessään 60 vuot-
ta tai viimeistään jäädessään
eläkkeelle. Ne jäsenet, jotka
ovat saaneet edellisen jär-
jestelmän mukaisen merkki-
päivärahan, eivät ole oikeu-

tettuja saamaan merkkipäi-
välahjaa. Merkkipäivälahja
myönnetään kullekin vain
kerran. Merkkipäivälahjaa
ei tarvitse hakea ammatti-
osastolta tai liitolta, vaan se
toimitetaan jäsenelle auto-
maattisesti mahdollisimman
lähellä merkkipäivän ajan-
kohtaa.

Lehtietu
Liitto myöntää jäsenille
SAK:n suosituksen mukais-
ta lehtietua. Lehtietu on 24
euroa vähintään 5 kertaa
viikossa paperi- tai nettiver-
siona ilmestyville palkan-
saajalehdille, 18 euroa 2 – 3
kertaa viikossa paperi- tai
nettiversiona ilmestyville
palkansaajalehdille sekä 12
euroa kerran viikossa paperi-
tai nettiversiona ilmestyville
palkansaajalehdille. Lehtietu
koskee vuositilauksia.

Ilmoita tilausta tehdessäsi,
että olet Sähköliiton jäsen.
Lehti vähentää tilauslasku-
si loppusummasta lehtiedun
määrän ja laskuttaa sen suo-
raan Sähköliitolta.

Palkansaajalehdet ovat:
Uutispäivä Demari, Kansan
Uutiset Viikkolehti, Uusi
Aika, Satakunnan Työ, Poh-
jolan Työ, Kansan Tahto,
Viikko Eteenpäin, Keski-
Suomen Viikko, Viikko Poh-
jois-Karjala, Viikko Häme,

Viikko Vapaus, Tiedonanta-
ja, Arbetarbladet ja Ny Tid.

Lomapaikkaedut
Sähköliiton jäsenenä Sinul-
la on mahdollisuus lomailla
ja nauttia merimaisemista
liiton omassa lomapaikassa
Kotkan Kaarniemessä. Tie-
dustelut ja varaukset suoraan
Kaarniemen aluevalvoja Ta-

pio Haikalle mieluiten ilta-
päivisin klo 12-20, gsm 0440
557 841. Tiedusteluja voi
tehdä myös sähköpostitse
tapio.haikka@sahkoliitto.fi

Voit lomailla myös Sähkö-
liiton lunastamissa kotimai-
sissa lomaosakkeissa parhai-
na loma-aikoina. Holiday
Clubin tasokkaat kohteet
sijaitsevat Vuokatissa, Sal-
lassa, Saariselällä ja Tampe-
reella. Lomaosakkeita vuok-
rataan Holiday Club Yritys-
palvelun varausjärjestelmän
kautta www.aop.fi/varaus/
sahkoliitto tai puh. 0207 626
230. Lisätietoja myös reser-
vation.corporate@hcresorts.
com

Ulkomaiset lomaosak-
keet sijaitsevat Viron Pär-
nussa merenrannalla Villa
Andropoffin loma- ja ko-
kouskeskuksen yhteydessä.
Osakkeet ovat käytettävissä
parhaana kesäloma-aikana.
Lomaosakkeissa on kylki-
äisenä kaksi Beach Golfin

viikkopeliosaketta. Vapaita
lomaosakkeita voi tiedustel-
la Suomen Markkinoinnis-
ta Johanna Leivoselta, puh.
+358 500 867 209 tai johan-
na@andropoff.ee
Lisätietoa www.andropoff.ee

Sähköliitto netissä
Sähköliiton kotisivut www.
sahkoliitto.fi palvelevat jäse-
nistöä entistä paremmin. Si-
vuilta löytyvät muun muassa
työehtosopimukset, erilaiset
liiton lomakkeet sekä tietoa
jäseneduista, koulutuksesta,
työsuojelusta ja oikeusavus-
ta. Sivuilla ovat myös aino-
astaan Sähköliiton jäsenille
tarkoitetut verkkopalvelut:
Jäsenrekisteri, Työttömyys-
kassa sekä Voimavirta.

Työttömyyskassa
turvanasi
Sähköalojen työttömyyskas-
sa maksaa jäsenilleen työt-
tömyysajalta ansioon suh-
teutettua päivärahaa, työttö-
myysajan koulutusetuutta ja
vuorottelukorvausta. Lisätie-
toa etuuksien hakemisesta ja
maksamisesta saat www.sah-
koliitto.fi, Vasama-lehdestä
sekä työttömyyskassasta,
puh. 03 252 0300 arkisin klo
9.00-11.00.

Työttömyyskassalla on
käytössään sähköinen verk-
kopalvelu www.sahkoliitto.
fi > Työttömyyskassa, jonka
kautta voit lähettää hake-
muksia, tarkistaa ja muuttaa
omia yhteystietojasi, las-
kea päivärahan suuruuden,
tarkastella omia päätöksiä,
maksutietoja ja TE-toimis-
ton antamia lausuntoja sekä
lähettää työttömyyskassalle
viestejä. !

Sähköliiton jäsenetuja Teboililta

Jäsenedut Jäsenedut Jäsenedut Jäsenedut Jäsenedut Jäsenedutddddddddddduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääässsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenneeeeddduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuutttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt nnnJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääässssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeee

Jäsenkortil
la

jäsenetuja

Uusi jäsenetu
Medilaserilta
"Sähköliiton jäsenet saavat vuoden 2011 alusta alkaen
uutena jäsenetuna alennusta Medilaser Oy:n tekemistä
silmien laserleikkauksista.

Yhteistyösopimuksen mukaan jäsenen saama perusalen-
nus on 5 prosenttia leikkauksen hinnasta. Kolmen hen-
gen ryhmälle alennus on 10 prosenttia. Ryhmän tulee va-
rata leikkausajat yhtä aikaa.

Alennus on voimassa kaikilla Medilaserin klinikoilla
lukuun ottamatta Medilaser Espoota ja Eiran sairaalaa.
Ota yhteyttä Medilaserin klinikalle ja varaa oma aikasi
esitutkimukseen. Mainitse varausta tehdessäsi jäsenyydes-
täsi.!
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Muista miten muistat...

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

ALENNUS
1,7 snt/l

Alennuksen saa kaikilta yli 300 Teboil-huoltamolta ja automaattiasemalta.
Alennusta ei saa Teboil Express -automaattiasemilta.
Teboil Maksuaikakortilla saat aina kuukauden korottoman maksuajan ostoksillesi,
sekä seuraavat liittosi neuvottelemat erityisalennukset:
2,2 senttiä/litra alennusta polttoaineista
10% alennusta voiteluaineista (koskee 10 litran ja sitä pienempiä astioita)
5% alennusta nestekaasusta (koskee pullon sisältöä)

www.teboil.fi/liitto
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OVATKO BONUKSESI TURV
ASSA?

P A L V E L U N U M E R O 0 1 0 1 9 5 1 1 0 | W W W . T U R V A . F I

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

Hymyile, olet Turvassa

Liittosi jäsenenä sinä ja autosi saatte Turvasta erikoiskohtelua:
olemme räätälöineet liittojen jäsenille ainutlaatuisen
autovakuutuksen - Liittokaskon.

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

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

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

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

Turva on liiton jäsenten asialla

Jäsenvakuutus Turvassa

Sähköliiton jäsenet on vakuutettu vakuutusyhtiö Turvassa mat-
kustajavakuutuksella, josta saat lisätietoja Sähköliiton jäsenille
räätälöidyiltä internetsivuilta tai Turvan asiakaspalvelusta 01019
5110 tai käymällä Turvan toimipaikoissa.

Matkatavarat eivät ole vakuutettuna jäsenvakuutuksessa. Liiton
neuvottelemana erityisetuna kaikki liiton jäsenet saavat kuiten-
kin jäsenalennuksen lisäksi 20 prosentin lisäalennuksen mat-
katavaravakuutuksesta. Matkatavarat saattavat sisältyä myös
kotivakuutukseesi. Vakuutusturvan sisältö kannattaa tarkistaa
ennen matkaa.

Jäsenedut

Turvalla on kattava valikoima vakuutuksia kodin, ihmisten ja
omaisuuden turvaksi. Myönnämme niistä tuntuvia jäsenalen-
nuksia sähköliittolaisille. Sähköliiton jäsenenä saat kotivakuu-
tukseen, ja vapaaehtoisiin henkilö- ja autovakuutuksiin yhdek-
sän prosentin jäsenalennuksen.

Jäsenalennuksen lisäksi saat viiden prosentin omistaja-asiaka-
salennuksen, joka vaihtelee viidestä prosentista kymmeneen
prosenttiin asiakkuuden pituudesta riippuen.

Sähköliiton jäsenenä saat erikoisetuna muiden alennusten lisäksi
15 prosentin alennuksen ensimmäisen vuoden maksusta ottaes-
sasi Turvasta henkilökohtaisen täysajan tapaturmavakuutuksen.

Ansiotyövälineet korvataan kotivakuutuksesta 4 500 euron mää-
rään asti. Jos kotivakuutukseen sisältyy vastuuvakuutus, se on
voimassa myös työsuhteen ulkopuolella tapahtuvissa talkoo-
töissä. Vastuuvakuutuksesta korvataan tällöin rajoitusehdoista
poiketen vakuutetun työn kohteelle aiheuttama vahinko. Kor-
vauksen enimmäismäärä on 1 700 euroa vahinkoa kohti. Sen
enimmäismäärä on 1 700 euroa vahinkoa kohti.

Nyt jäsenetuja myös Tapiola Pankista

Sähköliitto, Turva ja Tapiola Pankki aloittivat vuonna 2009 uu-
den yhteistyömuodon. Sen ansiosta Sähköliiton jäsenet saavat
merkittäviä jäsenetuja Tapiola Pankista. Lue lisää pankkiasioista
seuraavalta sivulta.

Saisiko olla hyvä henkivakuutus?

Ammattiliitot ovat toivoneet jäsenilleen omaa henkivakuutusta
edulliseen hintaan. Turvan Henkikulta on SAK:laisten ammatti-
liittojen jäsenille ja heidän perheilleen räätälöity henkivakuutus.
Pakettiin kuuluu Henki-Tapiolan myöntämä kuolemanvaravakuu-
tus ja Turvan myöntämä tapaturmavakuutus.

Turvan Henkikulta on myös edullinen: se on noin 25 prosenttia
edullisempi kuin muille asiakkaille myytävät vastaavat henkiva-
kuutukset, ja selvästi huokeampi kuin pankkien tarjoamat laina-
turvat.

Viisi kuudesosaa kansalaisista, joilla on perhettä tai lainaa, pi-
tää vapaaehtoisen henkivakuutuksen ottamista järkevänä ja
vastuullisena tekona. Silti vain kolmasosa heistä sen ottaa. Ja
heilläkin turva on usein riittämätön, sillä suomalaisten henki-
vakuutusturva on keskimäärin vain 12 000 euroa. Riittääkö se
asuntolainaan ja koko perheen elämiseen? Testaa henkikultasi
osoitteessa henkikulta.fi

Ollaan yhteydessä

Lisätietoja kaikista Turvan vakuutuspalveluista ja Tapiola Pankin
jäseneduista saat kaikista Turvan toimipaikoista, palvelunume-
rostamme 01019 5110 tai sähköpostilla asiakaspalvelu@turva.
fi. Lähimmän toimipaikan yhteystiedot ja lisätietoja Turvasta
löydät internetsivuiltamme www.turva.fi.

Jäsenetuihin, jäsenvakuutuksen ehtoihin ja korvauksenhakuoh-
jeisiin voit tutustua liiton jäsenille räätälöidyillä Turvan palvelu-
sivuilla, joille on linkki Sähköliiton internetsivuilta.
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Tarjolla

entistäkin reilumpaa

pankkipalvelua

Tapiola-rahastoja hallinnoi Tapiola Varainhoito Oy.
* Koskee Pankin korttia ja Electronic-korttia (vakiokuvapohjaisina)

Lisätietoja Sähköliiton internetsivuille linkitetystä Turvan palvelusivustosta
tai Turvan palvelunumerosta 01019 5110

Edut Sähköliiton jäsenille 1.1.2011 alkaen:

Hyvät tilit: markkinoiden parhaimpiin kuuluvaa korkoa jokaisen päivän saldolle

100 % alennus Tapiola Pankin verkkopalvelun kuukausimaksuista

100 % alennus Tapiola Pankin maksukortin* vuosimaksuista

Kokonaiskustannuksiltaan edullista lainaa

Säännöllinen kuukausisäästäminen Tapiola-rahastoihin ilman merkintäpalkkiota

Kun olet Sähköliiton jäsen ja
sinulla on kotivakuutus Turvassa,
sinun kannattaa siirtää pankki-
asiointisi Tapiola Pankkiin. Saat
nyt entistä tuntuvampia etuja,
joiden ansiosta käyttöösi jää
enemmän rahaa.

Kunnon korkoa jokaisen päi-
vän saldolle

Tapiola Pankki maksaa käyttöti-
lille markkinoiden parhaimpiin
kuuluvaa korkoa jokaisen päivän
saldolle. Siinä on eroa – sinun
eduksesi. Monet pankit nimittäin
maksavat korkoa kuukauden
alimmalle saldolle. Mikäli palkka-
si kuluu kuukauden aikana lähes
kokonaan, et saa korkoa juuri
lainkaan.

Ei piilokustannuksia
asuntolainassa

Edullisinkaan korkomarginaali
ei kerro koko totuutta lainan
kustannuksista. Tapiola Pankin
asuntolainassa ei ole piilokuluja,
ja sen kokonaiskustannukset
pysyvät kohtuullisina. Lainan
ehdot sovitaan oman tilanteesi
pohjalta. Voit myös sopia pan-
kin kanssa vapaavuosista lainan
lyhentämisessä.

Jos olet aikeissa ostaa asunnon
tai vaihtaa nykyistä, hae Tapiola
Pankista lainalupaus. Näin voit
tehdä ostotarjouksen heti, kun
löydät mieleisesi kodin. Ja jos
sinulla on jo asuntolaina toisessa
pankissa, kysy tarjousta Tapiola

Pankista. Sinun ei tarvitse huo-
lehtia lainan siirrosta - pankki
hoitaa sen puolestasi.

Asiakkaidensa suosittelema
täyden palvelun pankki

Tapiola Pankki on turvallinen
suomalainen pankki, josta saat
kaiken tarvitsemasi raha-asioiden
hoitoon - tilit ja kortit, säästämi-
sen ja sijoittamisen sekä lainat.
Ja useimmat näistä mukavasti
verkkopalvelun kautta. Tapiola-
rahastoja hallinnoi Tapiola Varain-
hoito Oy.

Puolueettomat tutkimukset ovat
osoittaneet, että Tapiola Pankki
on erittäin kilpailukykyinen vaih-
toehto keskittävälle asiakkaalle.

Otantatutkimuksen tekemät
vuosittaiset asiakastyytyväisyys-
kyselyt puolestaan kertovat, että
yli 90 % pankin aktiiviasiakkaista
on valmiita suosittelemaan
Tapiola Pankkia.

Toimi näin

Turvan henkilökunnan avulla
saat avattua tilisi Tapiola Pank-
kiin. Jos sinulla on lainaa tai
sijoituksia, sinulle varataan aika
pankkineuvojalle.

Ota yhteyttä Turvaan, hoide-
taan pankkiasiasi ajan tasalle.
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Henkilövakuutukset jäsenhintaan
Liittosi on neuvotellut sinulle, Sähköliiton jäsen, edul-
lisen Ryhmäsampo Primus -henki- ja tapaturmavakuu-
tuksen, jolla saat kattavan turvan koko perheellesi, jopa
50 prosentin alennuksella. Kun ostat vakuutuksen ne-
tistä 31.1.2011 mennessä, saat lisäksi 20 prosentin alen-
nuksen ensimmäisen vuoden vakuutusmaksusta. Mene
osoitteeseen www.henkivakuutuskuntoon.fi

Saat IF keskittäjäalennusta jopa 15%
Kun keskität vakuutuksesi Ifiin, saat reilun alennuksen
vakuutusmaksuistasi. Järjestöasiakkaan If Keskittäjä-
alennukset ovat tavallista suurempia, parhaimmillaan
jopa 15 prosenttia.

IF omavastuuetu palkitsee
If Omavastuuetu on tapamme palkita Keskittäjäasi-
akastamme vahingottomuudesta. Voit kerryttää etua
vuodessa 30 euroa aina 160 euroon saakka. Se on suuri
rahallinen etu silloin, kun jotain odottamatonta sattuu.
Kertyneellä omavastuuedulla voit kattaa vahingonkor-
vauksen omavastuuosuuden jopa kokonaan.

Saat bonusta vakuutusmaksuista
Vain Ifistä saat S-ryhmän Bonusta maksuistasi. Mitä
enemmän sinulla on vakuutuksia, sitä enemmän saat
Bonusta. Ilmoita meille vain jäsennumerosi.

IF Oikea Turva -kartoituksessa
saat vakuutusasiat kerralla kuntoon
If Oikea Turva -kartoituksessa selvitämme kanssa-
si, onko vakuutusturvasi oikein mitoitettu ja että saat
kaikki edut hyödyksesi. Sen jälkeen tiedät, kuinka olet
varautunut elämäsi riskeihin ja saat tarpeisiisi perus-
tuvan ehdotuksen. Varmistat samalla, ettei sinulla ole
päällekkäisiä vakuutuksia etkä maksa turhasta.

Sähköinen IF Kansio käytössäsi
Ifin asiakkaana käytössäsi on oma sähköinen If Kansio,
jossa voit hoitaa milloin vain vakuutus- ja korvausasia-
si. Jos sinulle sattuu vahinko, otamme asian saman tien
hoitoomme. Yli puolet korvauspäätöksistämme teh-
dään vuorokauden sisällä. Kansioon pääset pankkitun-
nuksillasi osoitteessa if.fi/sahkoliitto

Tallenna IF palvelunumerot puhelimeesi
Vakuutus- ja korvausasiat if.fi/sahkoliitto

Asiakaspalvelu
010 19 19 19

Korvauspalvelu
010 19 18 18

Vahinkopäivystys
0800 13800

if.fi/sahkoliitto

KORVAUSTUNTURILTA
TERVEISIÄ

KIITOS KULUNEESTA VUODESTA
JA RAUHALLISTA JOULUA!

IFistä saat rahanarvoisiaIFistä saat rahanarvoisia
vakuutusetuja – ja korvauspalvelua,vakuutusetuja – ja korvauspalvelua,
joka sujuu niinkuin pitääkinjoka sujuu niinkuin pitääkin
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Med i l a s e r O y

"Medilaser Oy ja Sähkö-
alojen ammattiliitto ovat
solmineet yhteistyösopimuk-
sen vuodelle 2011 koskien
silmien laserleikkausta.

Yhteistyösopimus mah-
dollistaa jäsenille alennuk-
sia silmien laserleikkauksis-
ta siten, että perusalennus
on 5 prosenttia leikkauksen
hinnasta. Kolmen hengen
ryhmälle alennus on 10 pro-
senttia. Ryhmän tulee varata
leikkausajat yhtä aikaa.

Alennus on voimassa kai-
killa Medilaserin klinikoilla
lukuun ottamatta Medilaser
Espoota ja Eiran sairaalaa.
Hyödyntääksesi alennuksen
ota yhteyttä Medilaserin kli-
nikalle ja varaa oma aikasi
esitutkimukseen. Mainitse
varausta tehdessäsi jäsenyy-
destäsi.

Turvallinen
laserleikkaus
Silmälaseista eroon pääsemi-
nen on yhä helpompaa. En-
tistä suurempia taittovirheitä
ja jopa ikänäköä voidaan ny-
kyään korjata silmäkirurgian
keinoin.

Medilaser Oy on Suomen
suurin silmäkirurgiaan eri-
koistunut klinikka, joka tar-
joaa palveluitaan kahdeksan
klinikan voimin läpi eteläi-
sen Suomen.

Silmien taittovirhettä kor-
jaavia laserleikkauksia on
tehty maailmalla jo yli kaksi-
kymmentä vuotta ja vuosien
saatossa leikkauksista on tul-
lut entistäkin vaivattomam-
pia ja turvallisempia.

Nykytekniikoin tehtävissä
taittovirheenkorjausleikka-
uksissa tulokset puhuvat puo-
lestaan: miinuslaseja käyttä-
vistä Medilaserin asiakkaista
99 prosenttia ja pluslasien
käyttäjistä yli 80 prosenttia
ovat päässeet eroon silmäla-
seistaan.

Laserleikkaukset ovat ny-
kyään täysin arkipäivää ja
lähes jokaisen lähipiiristä
löytyy joku, jolta silmälasien
tarve on leikattu pois.

Tulevaisuudessa silmäki-
rurgia korvaa hyvin pitkälti
silmälasien käytön. Jo nyt sil-
mien laserleikkaus nähdään
vaihtoehtona uusien lasien
hankkimiselle.

Erikoisalana
taittovirhe- ja
kaihileikkaukset
Taittovirheleikkauksista suo-
situimmat ovat LASIK- ja
FEMTO-leikkaukset, joissa
taittovirheen korjaava laser-
hoito tehdään silmän pin-
taan muodostettavan ohuen
läpän alle.

Taittovirheen korjaaminen
laserilla perustuu siihen, että
lasersäteellä hiotaan silmän
pinta taittamaan valoa oi-
kein. Toipuminen on help-
poa ja nopeaa, ja näkö pa-
lautuu muutamassa tunnissa.
Sairausloman tarve on kor-
keintaan pari päivää ja au-
ton rattiinkin pääsee yleensä
jo leikkauksesta seuraavan
päivänä.

Niille, joille laserhoito ei
jostain syystä tarjoa parasta
ratkaisua näönkorjaukseen,
Medilaserin palveluvalikoi-
masta löytyvät silmänsisäi-
sillä linsseillä toteutettavat
näönkorjausleikkaukset, joil-
la voidaan korjata suuria
taittovirheitä ja esimerkiksi
ikänäköä.

Medilaserin omassa esitut-
kimuksessa selvitetään, mikä
leikkaus tarjoaa kullekin asi-
akkaalle parhaan näönkor-
jausratkaisun.

Apuamyös ikänäköön
Ikänäkö on viime vuosiin
saakka ollut haaste silmä-
kirurgialle, koska ikänäön
hoidossa silmiä pitää korja-
ta sekä kauko- että lähinäön
osalta.

Ratkaisu kiusalliseen ikä-
näkövaivaan on Medilaserin
Linssileikkaus, jossa silmiin
asennetaan monitehoiset
linssit korjaamaan silmien
taittovirhe sekä puutteelli-
nen lähinäkö. Tyytyväisten
asiakkaiden myötä menetel-
mä on saavuttamassa suurta
suosiota.

Vaikka Linssileikkaus on
suhteellisen uusi tuote Medi-
laserin palveluvalikoimassa,
menetelmänä se ei ole uusi
eikä kokeellinen. Leikkaus
tehdään samoin kun kaihi-
leikkaus, joka on nykyään
yleisin yksittäinen kirurgi-
nen hoito.!

LaserkirurgiallaLaserkirurgialla
eroon silmälaseista ?eroon silmälaseista ?
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Sähköli iton
KURSSIT 2011

Paikallinen sopiminen
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

!7.3. – 9.3.2011
Hakuaika päättyy 11.2.2011

!4.4. – 6.4.2011
Hakuaika päättyy 11.3.2011

Sähköliitto järjestää yhdessä Kiljavan opiston kanssa kaikille
perus- ja jatkokurssin käyneille luottamushenkilöille ja
muillekin yhteistoimintaelimissä toimiville paikallisen
sopimisen kurssin.

Kurssin tavoitteena on lisätä osaamista paikallisessa
sopimisessa. Kurssilla keskitytään henkilöstön paremmin
huomioon ottavaan sopimiseen ja sopimismahdollisuuksien
hyödyntämiseen.

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat:

• Paikallisen sopimisen laajuus ja tyytyväisyys tuloksiin
• Miksi paikallinen sopiminen kannattaa ottaa vakavasti?
• Sopimisvaltuudet, mistä saa sopia?
• Sopimusten tekeminen ja sisältö
• Oikeudenmukaisen palkitsemisen edistäminen
• Muutostilanteissa sopiminen
• Luottamus ja aidot neuvottelut yhteistoiminnan hengessä
• Riittävä valmistautuminen ja jäsenistön tahto

Kurssi kuuluu koulutussopimuksen mukaiseen yhteiseen
koulutukseen, joten sovi työnantajasi kanssa paikallisesti
ansionmenetyksen korvaamisesta ja ateriakorvauksen mak-
samisesta kurssin ajalta.

Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kah-
den hengen huoneissa, ruokailut sekä matkakulut, mikäli
kuluja syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai
omaa autoa käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.

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

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 päät-
tyvät 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 mat-
kakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurs-
sipaikalle julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa
autoa käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 € /km.

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

Luottamusmiesten peruskurssi
!14.2. – 18.2.2011
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

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

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

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä
ateriakorvauksen opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun,
johon sisältyy majoitus kahden hengen huoneissa, opetus ja
jaettava materiaali sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy,
julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa
käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.

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

Työsuojelun peruskurssi
!7.3. – 11.3.2011
Kiljavan opistolla, Nurmijärvellä

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

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

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

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä
ateriakorvauksen opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun,
johon sisältyy majoitus, opetus ja jaettava materiaali sekä
matkakulut, mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen
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

T A M M I K U U

Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan TES-urssi
Työehtosopimus tutuksi
29.1. – 30.1.2011
Sokos Hotel Valjus, Kajaani
Hakuaika päättyy 14.1.2011

H E L M I K U U

Uudistuva ammattiosasto
4.2.2011
Sokos Hotel Arina, Oulu
Hakuaika päättyy 21.1.2011

Uudistuva ammattiosasto
5.2.2011 Sokos Hotel
Vaakuna, Rovaniemi
Hakuaika päättyy 21.1.2011

Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan
TES-kurssi
Urakkamääräykset
12.2. – 13.2.2011
Sokos Hotel Arina, Oulu
Hakuaika päättyy 28.1.2011

Luottamusmiesten
peruskurssi
14.2. – 18.2.2011
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

M A A L I S K U U

Paikallinen sopiminen
7.3. – 9.3.2011
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Työsuojelun peruskurssi
7.3. – 11.3.2011
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Uudistuva ammattiosasto
11.3.2011
Sokos Hotel Hamburger Börs
Hakuaika päättyy
25.2.2011

Uudistuva ammattiosasto
12.3.2011
Sokos Hotel Vaakuna,
Hämeenlinna
Hakuaika päättyy 25.2.2011

Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan
TES-kurssi
Työehtosopimus Tutuksi
12.3. – 13.3.2011
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 25.2.2011

Sähköliitto tutuksi
16.3.2011
Sokos Hotel Flamingo, Vantaa
Hakuaika päättyy 4.3.2011

Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan
TES-kurssi
Urakkatöiden laskeminen
19.3. – 20.3.2011
Sokos Hotel Valjus, Kajaani
Hakuaika päättyy 4.3.2011

Hyvä kokous -
valtaa ja vastuuta
26.3. – 27.3.2011
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 11.3.2011

H U H T I K U U

Sähköistysalan ja talotek-
niikka-alan TES-kurssi
Urakkamääräykset
2.4. – 3.4.2011
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 18.3.2011

Paikallinen sopiminen
4.4. – 6.4.2011
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

T O U K O K U U

Työmarkkinatiedotus
ja jäsenhankinta
14.5. – 15.5.2011
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 29.4.2011

S Y Y S K U U

Sähköliitto tutuksi
14.9.2011
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 2.9.2011

Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan
TES-kurssi
Urakkatöiden laskeminen
17.9. – 18.9.2011
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 2.9.2011

Luottamusmiesten
jatkokurssi
I-osa 19.9. – 23.9.2011
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

II-osa 24.10. – 28.10.2011
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Uudistuva ammattiosasto
23.9.2011
Sokos Hotel Alexandra,
Jyväskylä
Hakuaika päättyy 9.9.2011

Uudistuva ammattiosasto
24.9.2011
Sokos Hotel Lappee,
Lappeenranta
Hakuaika päättyy 9.9.2011

Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan
TES-kurssi
Työehtosopimus tutuksi
24.9. – 25.9.2011
Sokos Hotel Vaakuna, Mikkeli
Hakuaika päättyy 9.9.2011

Mekaanisenmetsäteolli-
suuden ja paperi- ja
puumassateollisuuden
työehtosopimuskurssi
24.9. – 25.9.2011
Sokos Hotel Vaakuna, Kouvola
Hakuaika päättyy 9.9.2011

L O K A K U U

Uusien ja nuorten
luottamusmiesten
perehdyttämiskurssi
1.10. – 2.10.2011
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 16.9.2011

Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan
TES-kurssi
Urakkamääräykset
8.10. – 9.10.2011
Sokos Hotel Puijonsarvi,
Kuopio
Hakuaika päättyy 23.9.2011

Työsuojelun jatkokurssi
I-osa 10.10. – 14.10.2011
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
II-osa 14.11. – 18.11.2011
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Energia – ICT – verkosto-
toimialojen työehtosopimus-
kurssi
15.10. – 16.10.2011
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 30.9.2011

Raha-automaattiyhdistyksen
työehtosopimuskurssi
22.10. – 23.10.2011
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 7.10.2011

Metalliteollisuuden
työehtosopimuskurssi
29.10. – 30.10.2011
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy
14.10.2011

M A R R A S K U U

Yt-menettelyn kurssi
Vko 45 (3 pv)
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Luottamusmiesten
peruskurssi
14.11. – 18.11.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Työympäristön
ajankohtaispäivät
18.11.– 19.11.2011
Scandic Hotel, Lahti
Hakuaika päättyy 4.11.2011

Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan
TES-kurssi
Urakkatöiden laskeminen
19.11. – 20.11.2011
Sokos Hotel Puijonsarvi,
Kuopio
Hakuaika päättyy 4.11.2011

Ulwin -urakkalaskentakurssi
26.11. – 27.11.2011
Jyväskylä
Hakuaika päättyy
11.11.2011

Liiton kursseille ilmoittaudu-
taan hakuaikaan mennessä
sähköpostilla tiina.makkyla@
sahkoliitto.fi tai soittamalla
koulutusyksikköön, puh. 050
409 6469.

Osallistuminen kursseille on
liiton jäsenille maksutonta.
Matkakulut korvataan, mikäli
niitä syntyy, kotipaikkaa lähin-
nä olevalle kurssipaikalle jul-
kisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai omaa autoa käy-
tettäessä auton kuljettajalle
0,23 €/km



11vasama 1 2 / 2 0 1 0

Sähköliiton koulutusohjesääntö uudistui
1. LIITON KURSSIT
Sähköliitto järjestää vuosittain koulutustapahtumia, jotka
ovat tarkoitettu sopimusalajäsenille. Koulutusta voidaan jär-
jestää myös nimetylle kohderyhmälle. Sähköliiton järjestö- ja
koulutusvaliokunta vastaa koulutuksen suunnittelusta. Edun-
valvontaan liittyvä koulutus suunnitellaan yhteistyössä joh-
tokuntien kanssa.

Koulutus voi olla alueellista tai valtakunnallista.

Sähköliiton omilla kursseilla korvataan:
• Majoitus 2-hengen huoneissa
• Ohjelmaan merkityt ruokailut
• Kaikki kursseilla jaettava materiaali
• Matkakulut koulutusohjesäännön kohdan 6 mukaan

2. OPISTOKURSSIT
(Kiljava ja muut kansanopistot)
Koulutussopimuksenmukaiset kurssit
Ovat kursseja, jotka hyväksytään EK ja SAK:n välisissä vuo-
sittaisissa neuvotteluissa työnantajan tukeen oikeutettavaksi
koulutukseksi. Työnantajan tuki tarkoittaa ansionmenetyk-
sen korvausta (keskituntiansion mukaan tai kuukausipalkka
lyhentämättömänä) ja ateriakorvausta opistolle.

Koulutussopimuksen mukaiseen koulutukseen oikeutetut
henkilöt määritellään työehtosopimuksen liitteenä olevassa
koulutussopimuksessa.

Matkakulut korvataan koulutusohjesäännön kohdan 6 mu-
kaan.

Järjestökurssit
Ovat ammattiyhdistystoimintaan läheisesti liittyviä kursse-
ja, joita järjestetään ammattiyhdistysliikettä lähellä olevissa
kansanopistoissa. Kurssille hakeudutaan ohjeen mukaisesti ja
hakemus toimitetaan liiton koulutusyksikköön, joka tekee
päätöksen hakemuksen hyväksymisestä.

Työnantajalla ei ole korvausvelvollisuutta koulutuksesta
syntyneiden kulujen ja ansionmenetyksen osalta. Työnanta-
ja voi korvata syntyneet kustannukset ja ansionmenetyksen
siitä paikallisesti niin sovittaessa. Kurssilaisten on anottava
työnantajalta opintovapaata koulutuksen ajalle, jos se sijoit-
tuu työvuoron ajalle. Koulutukseen voi osallistua myös va-
paa-ajalla tai työttömyysaikana.

Mikäli kurssille osallistumisesta syntyy ansionmenetystä,
liitto korvaa sen kurssistipendillä ja -päivärahalla. Myös useat
ammattiosastot maksavat jäsenilleen kurssin käymisestä kor-
vauksia. Ota selvää oman ammattiosastosi maksamista korva-
uksista.

Kurssit ovat tarkoitettu sopimusalajäsenille. Matkakulut
korvataan koulutusohjesäännön kohdan 6 mukaan.

3. PAIKALLINEN KOULUTUS
Paikallisella koulutuksella tarkoitetaan työhuonekunnissa ja
ammattiosastoissa toteutettavaa koulutusta. Se voi myös olla
ammattiosastojen yhteenliittymien maakuntatasolla järjestä-
mää koulutusta. Paikallinen koulutus on liiton koulutusyksi-
kön ja ammattiosastojen kanssa yhteistyössä järjestämää kou-
lutusta (1–5 pv), jota liitto tukee.

Paikallinen koulutus tulisi ensisijaisesti suunnata niille am-
mattiosastojen jäsenille, jotka eivät toimi luottamustehtävis-
sä. Paikallisella koulutuksella voidaan myös täydentää liiton
luottamushenkilöille suuntaamaa koulutusta.

Paikallinen koulutus ei korvaa liiton järjestämää alueellista
ja valtakunnallista koulutusta.

Ammattiosasto tai -osastot
• Hankkii osanottajat
• Varaa kurssipaikan
• Vastaa kurssin käytännön järjestelyistä, ruokailuista, vir-
kistystaukojen tarjoiluista, majoituksista ja muista vastaavista
koulutukseen liittyvistä asioista
• Tilaa liitolta haluamansa kurssin

Liitto
• Hyväksyy kurssihakemuksen
• Vastaa paikallisen koulutuksen opetuksen toteutuksesta so-
vittavalla tavalla
• Ilmoittaa vuosittain kurssikalenterissa paikallisen koulu-
tukseen suunnitellut kurssikokonaisuudet
• Vastaa kouluttajien ja kurssimateriaalin hankkimisesta
Ammattiosasto ja liitto sopivat yhdessä kurssin ajankohdan ja
kurssin sisältöön liittyvät tarkennukset.

Ammattiosasto korvaa
• Kurssilaisten mahdolliset majoituskulut
• Kurssilaisten matkakustannukset
• Kurssin ilmoituskulut (postimaksut, yms.)
• Ruokailu- ja tarjoilukulut 15 € ylittävältä osalta
• Liiton hyväksymän tason ylittävät tilakustannukset

Liitto korvaa
•Kouluttajan palkkiot, majoituskulut, matkakulut, ruokailu-
ja tarjoilukustannukset
•Järjestön ulkopuolisten kouluttajien todelliset tilaisuudesta
aiheutuneet laskut
Liiton ja ammattiosaston omille kouluttajille ei makseta palk-
kioita. Oman ammattiosaston kouluttajana toimiminen ei
myöskään oikeuta kulukorvauksiin.
• Opetustilasta aiheutuneet kulut keskimääräisen ja kohtuul-
lisen tason mukaan
• Ruokailu- ja muut tarjoilukulut tositetta vastaan, enintään
15 €/hlö/kurssipäivä (6 h)
• Koulutusmateriaalit ja niiden hankinnan
• Arkipäivänä järjestettävästä koulutuksesta maksetaan kurs-
sistipendi ja päiväraha, mikäli kurssille osallistujalle syntyy
ansionmenetystä. Tuen maksaminen edellyttää palkatto-
muustodistusta.

Kurssien sisältöjä:
• ATK
• Luottamushenkilökoulutus
• Mediataidot/viestintä
• Muutoksen- ja elämänhallinta
• Nuorille erikseen suunnatut kurssit
• Työehtosopimuskoulutus
• Työoikeus
• Työsuojelu
• Yhdistys- ja järjestötoiminta
• Yrityksen/yhteisön toiminnan kehittäminen/yhteistoimin-
nan kehittäminen
• Hakemus paikallisen koulutuksen järjestämisestä tulee toi-
mittaa liittoon viimeistään kuukautta ennen tilaisuuden al-
kua. Hakemuksia saa liiton postituksesta sekä kotisivuilta

4. TSL:N KURSSIT
Liitto korvaa kurssimaksun TSL:n järjestämiltä viikonloppu-
kursseilta sillä edellytyksellä, että liittoon on tehty ennak-
koilmoitus osallistumisesta.

Korvauksen piirissä olevat kurssit ilmoitetaan vuosittain
Sähköliiton ja TSL:n toimesta. Koulutukseen voivat osallis-
tua kaikki jäsenet.

5. PIDEMPIKESTOINEN KOULUTUS,
MUUNMUASSA HUMAK
Humanistisen Ammattikorkeakoulun (HUMAK) kansalais-
toiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman mukaisesta kou-
lutuksesta avoimessa korkeakoulussa sekä aikuisille kohden-
netusta muuntokoulutuksesta korvataan:
• Kurssiapuraha ja kurssistipendi maksetaan lähiopetukseen
kuuluvilta päiviltä.
• Majoitus- ja ruokailukulut korvataan Kiljavan opiston HU-
MAK-opiskelijoiden hinnoittelun mukaan
• Matkakustannukset korvataan liiton koulutusohjesäännön
mukaan
• Kurssi- ja osallistumismaksut

Työoppimisjaksot korvataan SAK:n suosituksen mukaisesti.
Sähköliitto ei korvaa kansalaistoiminnan- ja nuorisotyön

nuorisoasteen koulutusohjelman opinnoista aiheutuneita ku-
luja.

Sähköliitto osallistuu samoilla periaatteilla muiden vastaa-
van sisältöisten korkeakouluopintojen tukemiseen.

6. KURSSITOIMINNANMATKA- JA
MAJOITUSKULUJEN KORVAAMINEN
Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen mu-
kaan. Oman auton käytöstä korvaus maksetaan vain auton
käyttäjälle. Korvaus on 0,23 €/km.

TSL:n kurssien kohdalla kulut korvataan TSL:n ohjeen
mukaan

Lentokoneella ja taksilla matkustamista ei korvata kuin eri-
tyistapauksissa. Näistä tapauksista on aina sovittava ennak-
koon liiton koulutusyksikön kanssa.

Epäselvissä tapauksissa kurssilaisen on pystyttävä osoitta-
maan kulujen todenperäisyys

Mikäli liitto järjestää kursseja samasta aiheesta eri puolella
Suomea, kehotetaan osallistumaan lähinnä kotipaikkaa ole-
valle kurssille. Matkakulut korvataan osallistujaa lähinnä
olevan kurssipaikan mukaan.

Liitto ei korvaa muita kuin kurssitapahtumaan liittyvät ma-
joitukset. Mikäli on tarvetta majoittua kurssipaikalle kurssin
alkamista edeltävänä päivänä, on siitä haettava korvausta
esim. omalta ammattiosastolta tai vastattava kustannuksista
itse (ei koske Kiljavan opiston kursseja)

Matka- ja muiden kulujen korvaaminen edellyttää täysipai-
nosta osallistumista kurssitapahtumaan

Liitolla on oikeus laskuttaa jäseneltä sellaisia kuluja, joita
syntyy jos jäsen ei ilmoita osallistumisensa peruutuksesta kut-
sussa mainittuun määräaikaan mennessä.

Mikäli jäsen esittää lääkärintodistuksen tai muun todistet-
tavissa olevan syyn, jolla poissaololle syntyy peruste, ei kuluja
laskuteta.

Kaikista näistä poikkeavista toimista on keskusteltava etu-
käteen liiton kurssisihteerin kanssa.

UUSI! UUSI! UUSI! UUSI! UUSI! UUSI!

Liitto tarjoaa
paikallista koulutusta
Re i j o S a lm i
J ä r j e s t ö - j a k o u l u t u s p ä ä l l i k k ö

Sähköliiton jäsenten kannattaa tutustua jäsenetuihinsa ja
hyödyntää niitä! Aktiivisuus palkitaan monin tavoin.
Toistaiseksi vähän hyödynnetty jäsenetu on esimerkiksi liiton
tukema paikallinen koulutus. Liiton koulutusyksikkö voi yh-
dessä ammattiosastojen kanssa räätälöidä alueille tarvittavaa
koulutusta.

Kaikille liiton sopimusalajäsenille tai joillekin kohderyh-
mille, vaikkapa nuorille jäsenille suunnatuista kursseista ei
koidu osastoille juurikaan kuluja. Koska liitto tukee paikallis-
ta kurssitoimintaa, on siitä toki sovittava etukäteen kurssisih-
teerin kanssa.

Myös matkakuluissa liitto tulee vastaan. Kurssille tulijalle
korvataan matkakulut lähimpään kurssipaikkaan, jos samas-
ta aiheesta järjestetään useampia kursseja eri paikkakunnilla.
Oman auton käyttäjälle, jolle kuluja syntyy maksetaan korva-
us. Kimppakyytiläiset saavat nauttia vain vauhdin hurmasta.

Tulevana vuonna yritämme saada vielä joitakin uusia jä-
senetuja neuvoteltua. Niistä tiedotetaan heti, kun saamme
asiat sovittua.!

"Kommentti
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Rauhallista joulua ja
menestyksekästä uutta vuotta

2011

AMMATTILAISTEN SÄHKÖTUKKU

www.slo.fi

Pääkonttori
Ritakuja 2, PL 88, 01741 Vantaa, Puh. 010 283 11

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, Mäkeläntie 1
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, Seppäläntie 5

puh. 010 283 3600

Pori, Hevoshaankatu 1A
puh. 010 283 3240

Pohjanmaa

Vaasa, Silmukkatie 4
puh. 010 283 3500

Kokkola, Tervahovintie 2
puh. 010 283 3540

Seinäjoki, Väinölänkatu 18
puh. 010 283 3560

Varsinais-Suomi

Turku, Lukkosepänkatu 7
puh. 010 283 3400

Rauma, Aittakarinkatu 12
puh. 010 283 3460

Salo, Myllyojankatu 10
puh. 010 283 3440

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

SLO toivottaa
Rauhallista Joulua!
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www.pohjolanvoima.fi

F in npa r t t i a
ähkötukku
F in npa r t t i a
ähkötukku

Kiittäen kuluneesta vuodesta toivotamme
Siunattua ja Rauhallista Joulua sekä
Hyvää Uuta Vuotta

Tänä vuonna lahjoitimme joulutervehdyksiin varaamamme
summan Hyvä Joulumieli -keräykseen.

www.tvo.fi/joulutervehdys

Valoisaa joulua
ja energistä
uutta vuotta!

Hyvää Joulua
ja Onnellista

Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua
ja Onnellista

Uutta Vuotta!

Valoa jouluun.
Hyvää joulua kaikki asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme.
Joulutervehdysten sijaan olemme Mannerheimin Lasten-
suojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin kanssa mukana tuomassa
jouluiloa perheille. Lämmintä joulua kaikille!

TURUN
VALO JA VOIMA

OY

S1-RYHMÄN SÄHKÖURAKOITSIJA
Hiidenkatu 9, 20360 Turku, puh. 010 561 2900, fax 010 561 2901
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Sähköposti:
etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi
(Sähköpostiosoitteissa ä ja ö korva-
taan a- ja o-kirjaimella

LIITON JOHTO

Puheenjohtaja
Alakoski Martti 050 61 188

Liittosihteeri
Punkki Timo 050 68 297

Johdon assistentti
AhonenMinna 050 409 8455

VIESTINTÄ JATIEDOTUS

Vasama ja ulkoinen tiedotus
vasamalehti@sahkoliitto.fi

Viestintäpäällikkö, päätoimittaja
Holi Paavo 050 68 292

Toimittaja
Kallio Riitta 050 67 590

Tiedotussihteeri, toimittaja (oto)
Nurmikolu Margit 050 409 8472

LAKIASIAT

Lakimies
HeiniluomaTero 050 60 301

Tekninen sihteeri
Lintunen Pirjo 050 366 2196

EDUNVALVONTA
edunvalvonta@sahkoliitto.fi

Energia - ICT- verkostoala,
teollisuus- ja erityisalat
sekä kansainvälinen toiminta

Sektoripäällikkö
Väntti Sauli 050 528 7044

!Energia – ICT – verkostoala
Alueasiamies
Leppänen Jouni 050 60 303

Alueasiamies
Lujanen Juha 050 563 4400

Alueasiamies
Vuoti Markku
03 252 011 (vaihde)

Tekninen sihteeri
ElomaaAnne-Marie
(Äitiyslomalla 24.2.2010 lukien)

Tekninen sihteeri
OpasMinnaliisa 050 539 1747

!Teollisuus- ja erityisalat
Työehtoasiamies,
ammatillinen koulutus
Hakkarainen Helge 050 67 593

Alueasiamies
KemppainenMarkku 050 60 304

Tekninen sihteeri
LindemanAnne 050 465 0227

!Kansainväliset asiat
Lakimies HeiniluomaTero
050 60 301

Kansainvälisten asioiden sihteeri
OpasMinnaliisa 050 539 1747

Talotekniikka- ja sähköistysala,
puolustusministeriö, huolto- ja
kunnossapitoala
sekä työympäristöasiat

Sektoripäällikkö
Rimmistö Keijo 050 68 291

!Talotekniikka- ja sähköistysala,
puolustusministeriö, huolto- ja
kunnossapitoala
Työehtoasiamies
Helminen Hannu 050 68 298

Työehtoasiamies
Luukkonen Hannu 050 68 295

Vastaava alueasiamies
Aho Jaakko 050 60 448

Vastaava alueasiamies
Ollila Jari 050 60 302

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

!Työympäristöasiat
Vastaava työympäristöasiamies
KorhonenVeijo 050 68 294

Tekninen sihteeri
Lintunen Pirjo 050 366 2196

JÄSENPALVELUTJA KOULUTUS

Järjestö- ja koulutuspäällikkö
Salmi Reijo 050 67 591

Tekninen sihteeri
Haapanen Kaisa 050 409 8456

Jäsenrekisteri
jasenrekisteri@sahkoliitto.fi

Jäsenrekisteriyksikön esimies
Late Birgit 03 252 0303

Jäsenrekisterinhoitaja
ToivonenArja 03 252 0303

Toimistotyöntekijä,
jäsenmaksutilitykset
Kangas-Sorsa Hannele
03 252 0111

Koulutusasiat
Kurssisihteeri
Mäkkylä Tiina 050 409 8469

Nuorisoasiat
Nuorisoasiamies
Leppänen Jouni 050 60 303

TALOUS, ATK, TOIMISTO- JA
KIINTEISTÖPALVELUT

Talouspäällikkö,
henkilöstöpäällikkö
ToikkonenMarketta 050 68 290

Taloushallinto ja atk
Kirjanpitäjä
Andersson Johanna
03 252 0111

Atk-sihteeri
Hoivala Anne 050 409 8458

Maksuliikenteenhoitaja
Klemola Mervi 03 252 0111

Palkanlaskija
Myllymäki-Nälli Maija
03 252 0111

Toimisto- ja kiinteistöpalvelut
Toimistotyöntekijä
NiemenmaaTeija 050 371 8961

Toimistotyöntekijä
Rosenvall Pia 03 252 0111

Vaihteenhoitaja
Salminen Leila 03 252 0111

Postitus 03 252 0111
postitus@sahkoliitto.fi

Kaarniemen lomapaikka
Haikka Tapio 0440 557 841

SÄHKÖALOJEN
TYÖTTÖMYYSKASSA
Aleksanterinkatu 15, PL 774
33101 TAMPERE
vaihde 03 252 0111
faksi 03 252 0209
Päivystys arkisin klo 9.00 – 11.00,
puh. 03 252 0300
ttkassa@sahkoliitto.fi

TYÖTTÖMYYSKASSAN
HENKILÖKUNTA

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi
(Sähköpostiosoitteissa ä ja ö korva-
taan a- ja o-kirjaimella

Kassanjohtaja
Tenlenius Maarit

Etuuskäsittelijät:
Hakkarainen Pirkko
Heino Heli
Iso-Järvenpää Eila
KinnunenMarja-Leena
Lehkosuo Pia
Suokas Riitta

Vuoden 2010 aikana on
liiton aluetoimistoissa ta-
pahtunut muutoksia.

Itä-Suomen aluetoimisto
siirtyi jo kesällä Mikkelistä
Kotkaan. Alueasiamiehen
pestiä hoitaa edelleen Jou-
ni Leppänen, mutta nyt siis
Kotkasta käsin.

Länsi-Suomen asioita hoi-
taa vastaava alueasiamies
Jari Ollila sijaintipaikka-
naan Tampereen keskustoi-
misto. Turun ja Seinäjoen
aluetoimistoissa hän päivys-
tää tarvittaessa.

Länsi-Suomen alueeseen
kuuluvat Turku, Rauma,
Pori, Tampere, Jyväskylä,
Seinäjoki ja Vaasa ympäris-
töineen.

- Länsi-Suomen alue on
laaja ja alueasiamiehen teh-
täviin kuuluvat alueen kaik-
ki yleiset asiat sekä oman
sopimusalan, talotekniikka-
alan, edunvalvonta-asiat.
Henkilömuutosten vuoksi
aluetoiminnan asiat ovat
nyt selvityksen alla. Tällä
hetkellä olen Länsi-Suomen
ainoa alueasiamies, mutta

näillä resursseilla kuitenkin
pärjätään, Jari Ollila kertoo.

Etelä-Suomen ja Pohjois-
Suomen aluetoimistojen
sijainnit ja toiminnot ovat
entisellään. Etelä-Suomen
aluetoimistossa asioita hoi-
tavat Jaakko Aho ja Juha
Lujanen.

Pohjois-Suomen alue-
toimistossa asiat hoituvat
Markku Kemppaisen toi-
mesta."

Aluetoimistoissa muutoksia
Etelä-Suomen
aluetoimisto
Paasivuorenkatu 2 A
00530 HELSINKI

Vastaava alueasiamies
Aho Jaakko
puh. 050 60 448

Alueasiamies
Lujanen Juha
puh. 050 563 4400

Itä-Suomen
aluetoimisto
Matkakuja 6 A, 2. krs.
48600 KOTKA

Alueasiamies
Leppänen Jouni
puh. 050 60 303

Pohjois-Suomen
aluetoimisto
Mäkelininkatu 31
90100 OULU

Alueasiamies
KemppainenMarkku
puh. 050 60 304

Länsi-Suomen
alueen asiat
Tampereen keskustoi-
miston kautta

Vastaava alueasiamies
Ollila Jari
puh. 050 60 302
Aleksanterinkatu 15
33100 Tampere

KESKUSTOIMISTO
TAMPEREELLA
Aleksanterinkatu 15,
PL 747, 33101 Tampere
puh. 03 252 0111

Alueellinen edunvalvonta ja jäsenpalvelut

!$$"$# $+'%*
!$"$ (#(%"!&$%)
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Jouluristikko Nimi:

Osoite:Lähetä vastauksesi 14.1.2011mennessä:
Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere.
Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.
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R i i t t a Ka l l i o

Joulurauha on jo
läsnä Kaarniemessä,

Sähköliiton idyllisessä lo-
mapaikassa Kotkan kupees-
sa. Havisevan mäntymet-
sän, kallioiden ja meren ym-
päröimän alueen lumisella
pihamaalla liikkuu vain yksi
touhukas hahmo.

Se on Kaarniemen uusi
isäntä, Tapio Haikka, joka
aloitti työnsä aluevalvojana
neljä kuukautta sitten. Siitä

lähtien lomarakennusten ja
pihamaiden hoito on ollut
hänen tehtävänsä samoin
kuin lomalle tulijoiden ma-
joittaminen ja varausten
hoito.

Haminalaiselle Haikalle
muutto lähellä sijaitsevaan
Kaarniemeen sujui luon-
tevasti. Kaksi vuotta työt-
tömyyttä kypsytti lähes 20
vuotta ahtaajana työsken-
nelleen miehen takaisin
”talkkarinhommiin”.

- Olen ollut joskus nuo-

rempana talohuollossa töis-
sä. Viimeksi alaa tuli harjoi-
teltua kymmenen vuotta sit-
ten, kun olin vuorotteluva-
paani aikana Norjassa Ikean
talkkarina vuoden verran.
Sairaanhoitaja-vaimoni sai
silloin pestin Norjaan ja
lähdin mukaan.

Rauhallista,
sopivasti tekemistä
Tapio Haikka myhäilee, että
Kaarniemen pesti tuntuu
lottovoitolta.

- Täällä on mukavan rau-
hallista näin talvella, mutta
tekemistä riittää sopivasti,
kun ainakin viikonloppui-
sin on lomalaisia. Tavallises-
ti myös asuntovaunualueella
on jokunen asukas keskital-
vellakin. Kesällähän täällä
on hyvinkin vilkasta, kun
koko majoituskapasiteetti
on käytössä.

Haikka kertoo, että vai-
mo tekee pelkästään yötöi-
tä sairaalassa. Kaarniemessä
kelpaa nukkua päivällä, kun
liikenteen meteli ei häiritse.
Perheen aikuiset lapset asu-
vat lyhyen matkan päässä.

- Itse luen paljon, elämä-
kertoja, historiaa ja dek-
kareitakin silloin tällöin.
Aina on vähintään kak-
si kirjaa kesken. Tykkään

myös tehdä ulkotöitä ja kor-
jailla moottoreita. Isällä oli
aikanaan autokorjaamo, jo-
ten virittelyä tuli harrastet-
tua pienestä pitäen. Täällä
näitä harrastuksia on hyvä
toteuttaa, tuumii Haikka ja
haaveilee ehkä ensi kesäksi
hankkivansa moottoripyö-
rän.

Konekirjoitus
ei miellyttänyt
Pian 58 vuotta täyttävä
Haikka arvelee olevansa
käytännön mies. Hän kävi
koulua kohtalaisella menes-
tyksellä ja kirjoitti ylioppi-
laaksi vuonna 1973. Sen jäl-
keen aloitettu kauppaopisto
ei kuitenkaan jaksanut in-
nostaa pitkään.

- Se konekirjoitus ei oi-
kein maistunut. Mieluum-
min sotkin käteni autoras-
vaan.

Haikka on tyytyväinen sii-
hen, että tuli käyneeksi luki-
on. Kaarniemessäkin saattaa
joskus ruotsin ja englannin-
kielen taidoilla olla käyttöä.
Aiemmin omakotitalos-
sa asuneelle miehelle eivät
pienet remontit tuota pään-
vaivaa.

- Vanhassa omakotitalossa
riitti remonttia koko ajan, jo-
ten vasara pysyy kohtalaisesti
kädessä, Haikka tuumii.!

KaarniemiKaarniemi
sai uuden isännänsai uuden isännän

Tapio Haikka viihtyy uudessa
työsuhdeasunnossaan Kaarnie-
men komean hongikon keskellä.
Ensi kesänä hän aikoo laajentaa
paikanmatkailupalveluja.
Luvassa on ainakin kesäkioski.

Nauti
talvesta

Kaarniemessä!

Varaa,
mieluiten klo 12-20.
p. 044 055 7841

Katso lisää:
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/

jasenedut/lomapaikat/


