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Asiat tärkeysjärjestykseen
!Jokainen lentokoneessa matkustanut on varmaan joskus lukenut penkin lehtitaskusta löytyvät hätätilanteita koskevat ohjeet. Yhdessä niistä
koneen ilmanpaine laskee niin rajusti, että happinaamarit putoavat automaattisesti matkustajien eteen.
Ohjeen mukaan happinaamari on
ensin laitettava itselle ja vasta sitten
mahdollisesti mukana olevalle lapselle. Jos aikuinen menettää hapenpuutteen vuoksi tajuntansa, ei hän pysty
auttamaan lastakaan ja siksi hänen on
ensin turvattava oma toimintakykynsä.
Suomen sisäpolitiikka on nyt vaalien alla edellä mainitun kaltaisessa
hapenpuutteessa. Järkevää toimintaa
mutkistaa se, että jokainen puolue
tarjoaa kansalaisille omia ohjeitaan tilanteen ratkaisemiseksi.
Suurin osa näistä ohjeista neuvoo
meitä toimimaan juuri väärin päin.
Ne siis keskittyvät ratkomaan ensimmäisenä pieniä ja toissijaisia ongelmia
kaikkein tärkeimpien asioiden kustannuksella. On nimittäin päivänselvää,
että päätöksenteon lisähappea tarvitsee ensimmäisenä Suomen valtiontalous.
"""

Valtiontalouden tasapainon keskei-

nen tekijä on budjetin tulorahoitus eli
verokertymän määrä. Ilman riittäviä
verotuloja ei valtiolla ole tarpeeksi rahaa menoihin ja se velkaantuu. Verotusratkaisuilla voidaan taas määrittää,
mistä rahaa peritään: köyhiltä, rikkailta, yrityksiltä, palveluista vai jostakin
muualta.

Tärkein uusi budjettia tasapainottava
verotuskohde olisi harmaan talouden
eli rikollisen toiminnan kuriinlaitto.
Valtio menettää eräiden arvioiden
mukaan jopa 12 miljardia euroa vuodessa, kun rikolliset yritykset eivät
maksa toiminnastaan kaikkia säädettyjä veroja ja sosiaaliturvamaksuja.
SAK ja ammattiliitot ovat lukemattomia kertoja ehdottaneet lakimuutoksia, joiden toimeenpano toisi

valtiolle hetkessä satojen miljoonien
eurojen verotulot. Samalla saataisiin
varsinkin rakennusalan yritystoiminnan moraalia näivettävä vastuuton
toiminta pysäytettyä.
Nykyiseen hallitukseen kuuluvat
puolueet eivät ole kuitenkaan tehneet
mitään lakien kiristämiseksi. Itse asiassa on käynyt aivan päinvastoin eli
viranomaisresurssit talousrikollisten
kiinnisaamiseksi ovat viime vuosina
entisestään vähentyneet.

Työmarkkinajärjestöjen
parempi
tulevaisuus!?

"""

Riitta Juntunen / SAK

Näissä eduskuntavaaleissa ratkaistaan,
millä toimintaohjeilla rahatalouden
hapenpuutteesta kärsivä Suomi-perhe
ongelmansa ratkaisee. Mikä saa virvoitusta ensimmäisenä: valtiontalous
ja harmaan talouden torjunta vai kansanedustajien kotiseutujen rakennushankkeet?
Lopputuloksena voi olla raivokas
taistelutilanne, jossa kaikki taistelevat
keskenään siitä ainoasta happinaamarista. Silloin lähtee taju kaikilta ja
kone lähtee syöksymään holtittomasti
kohti maata.
Sinä päätät ketä äänestät, mutta
mieti siis ensin ketä, ja mitä siitä seuraa.

Suomalaiset työpaikat ovat suurien haasteiden
edessä. Talouskriisistä ollaan vasta toipumassa samalla kun
suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen koskettaa jo merkittävästi monia työpaikkoja. Työn tuottavuutta on tavallisesti kehitetty Suomessa kahdella tavalla. Olemassa olevilla
työpaikoilla on parannettu tuottavuutta ja uusien työpaikkojen syntyminen sekä samaan aikaan tapahtunut vanhojen
työpaikkojen tuhoutuminen on vapauttanut resursseja tuottavampaan työhön. Tuottavuuden parantaminen on edellytys kansainvälisessä kilpailussa pärjäämiselle ja hyvinvointiyhteiskunnan säilymiselle. Samanaikaisesti on parannettava
työelämän laatua.

paavo.holi@sahkoliitto.fi
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Tuottavuuden ja työelämän laadun parantamisesta on tullut entistä tärkeämpää. Sen kautta voidaan edistää
merkittävästi myös muita tärkeitä yhteiskunnallisia päämääriä, kuten pidempiä työuria. Ratkaisut löytyvät työpaikoilta,
joissa henkilöstö edustajineen voi yhdessä kehittää toimintamalleja ja tapoja tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseksi. Toimialat ja liitot voivat osaltaan toimia tiedon
levittäjinä ja työpaikkojen tukena tässä kehittämistyössä.
Työmarkkinajärjestöjen välisellä tuottavuusyhteistyöllä on Suomessa vahvat ja pitkät perinteet. Tuottavuuden
pyöreä pöytä selvitti syksyllä 2010 liitoilta, millaisilla toimenpiteillä ne ovat pyrkineet edistämään tuottavuutta ja työelämän laatua alansa yrityksissä ja työpaikoilla. Selvityksen tulokset julkaistiin Tuottavuuden pyöreän pöydän sihteeristön
katsauksessa Tuottavuusyhteistyöseminaarissa 28.3.2011.
Selvityksen mukaan työmarkkinajärjestöillä on keskeinen
rooli tuottavuuden ja työelämän laadun edistämisessä omalla
toimialallaan. Ne ovat verkostoituneet laajasti ja tavoittavat
hyvin alansa yritykset, työpaikat sekä työnantajan ja henkilöstön edustajat. Näin myös varsinaisilla toimenpiteillä on
ollut vaikuttavuutta. Oman toimialan hyvä tuntemus edisti
myös uusien toimintatapojen levittämistä, aina palkkausjärjestelmien uudistamisesta työhyvinvoinnin kehittämiseen.
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Luottamustoimessa
Vaalien ehdokkaita
Nyt jäsenhankintaan!
Sähköjohto
Messuja rakentamassa
Mistä hyvä uni tulee?

Selvityksen tulokset tukevat näkemystä, että tuottavuus ja työelämän laatu vahvistavat toisiaan. Työmarkkinakeskusjärjestöjen muodostama Tuottavuuden pyöreä pöytä
haastaa kaikki työpaikat, henkilöstön ja työnantajan edustajat, poliittiset päättäjät sekä palkansaaja- ja työnantajajärjestöt mukaan edistämään tuottavuutta ja työelämän laatua.
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Festarikalenteri
Työttömyyskassa
Osastot toimivat
Kurssit
Ristikko

Kannen kuvassa pääluottamusmies Sari Vainio
Kuva: Sanna Liimatainen

Japanilaiset sähköasentajat kytkemässä 18.3. sähköjä Fukushiman vaurioituneeseen ydinvoimalaan. Voimalan työntekijöistä 50
on ilmoittanut työskentelevänsä loppuun asti ja uhrautuvansa Japanin vuoksi, vaikka tietävät ennemmin tai myöhemmin kuolevansa
radioaktiiviseen säteilyyn.
Kuva: LEHTIKUVA/REUTERS/Tokyo Electric Power Co. via Kyodo/
Handout
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OL 3:n ongelmalliset aliurakoitsijat
Te k s t i P a a v o H o l i
Kuva
Margit Nurmikolu

Olkiluodon kolman-

nen ydinvoimalaitoksen eli OL 3:n aliurakoinnin
ongelmille ei näy loppua.
Niinpä Ammattiliitto Pro,
Metalliliitto, Rakennusliitto
ja Sähköliitto ovat yhdistäneet voimansa saadakseen
asiat työmaalla järjestykseen.
Liitot ovat sopineet, että
epäkohtien selvittelyssä edetään tapauskohtaisesti. Ensimmäisenä ovat esillä puolalaisen ilmastointiurakoitsija KMW Engineeringin
noin 500 000 euron suuruiset
maksamattomat palkat, joita
Metalliliitto vaatii 50 työntekijälle.
Jos asiaa ei saada sovittua
15.4. mennessä, uhkaa Metalliliitto pysäyttää koko työmaan toiminnan. Painostustoimiin pyydetään mukaan
myös muita liittoja.

300 puolalaista
sähköasentajaa

OL 3:ssa on Sähköliiton tietojen mukaan tällä hetkellä
töissä ainakin 300 puolalaista sähköasentajaa. Heistä
200 on puolalaisen Elektrobudowa -yhtiön palveluksessa ja loput kyseisen yrityksen
alihankkijoiden töissä. Eri

lähteistä saatujen tietojen
mukaan OL 3:n työmaalla
ongelmia on sekä Elektrobudowalla että sen alihankintayritysten työntekijöillä.
- Näiden tapausten yksityiskohdat vaativat vielä lisäselvittelyjä, mutta jo nyt
on selvää, että työntekijöiden palkkauksessa, kulukorvauksissa ja jopa työturvallisuudessa on vakavia puutteita, sektoripäällikkö Keijo
Rimmistö kertoo.
Muiden ammattiliittojen
kanssa on sovittu, että Elektrobudowaan liittyvät epäselvyydet käsitellään seuraavana heti Metalliliiton tapauksen jälkeen. Elektrobudowan
tapauksen tutkintaa helpottaa se, että Sähköliitto on
saanut valtakirjan jo usealta
työehtojensa parantamista
vaativalta puolalaiselta sähköasentajalta.
Työehtoasiamies Hannu
Luukkosen mukaan Elektrobudowan osalta Sähköliitolla tulee olemaan useita
vaatimuksia työehtojen parantamiseksi:
- Yrityksellä ovat jääneet
maksamatta niin päivärahat kuin työehtosopimuksen
mukaiset takuupalkat uudisrakennuskäsitteen piirissä
olevalta työmaalta. Nämä
puutteet tosin näyttävät pienemmiltä, kun vertaa niitä
yhtiön alihankkijoiden pal-

Ranskalaisen Arevan rakentama Olkiluodon kolmas ydinvoimala on nousemassa pahasti aikataulustaan myöhässä Eurajoen maisemiin.
Julkisuudessa on epäilty, että rakentajista enemmistön muodostava ulkomainen työvoima on raskaasti alipalkattua.

veluksessa olevien työntekijöiden kertomuksiin palkkauksestaan ja työolosuhteistaan.

Löysäilevätkö
viranomaiset?

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajat ovat tehneet Olkiluotoon useita tarkastuskäyntejä, mutta niiden pohjalta
tehdyt raportit eivät kaikilta
osin tyydytä Sähköliittoa.

- Pääongelmana on se, että
viranomaisten tulkinnan
mukaan
sähköistysalan
TES:n alin mahdollinen tuntipalkka täyttää lähetettyjen
työntekijöiden osalta minimipalkkauksen ehdot, vaikka kyseisen TES:n pykälässä
21 on nimenomaan sovittu,
että heidän palkkaryhmänsä
on vähintään pr 2. Näin viranomaiset toimivat vastoin
omia toimintaohjeitaan eli
lähtevät tulkitsemaan työ-

Luottamushenkilöseminaari
kokoaa väen Tampereelle
Te k s t i P a a v o H o l i
Kuva Riitta Kallio

Hotelli Scandic Rosendahliin Tampereelle kokoontuu 6.-7.5. jälleen

yli 200 sähköalojen luottamusmiestä ja työsuojeluvaltuutettua keskustelemaan
ajankohtaisista asioista.
Kaksipäiväisessä tilaisuudessa käsitellään ennen kaikkea sähköalojen työmarkki-

natoiminnan tulevaisuutta.
Sanansa saavat sanoa jäsenten lisäksi niin liiton johto
kuin työantajajärjestöjenkin
edustajat.
Vasaman toimitus on tilaisuudessa paikalla ja kattava

juttupaketti seminaarista
ilmestyy tuoreeltaan toukokuussa. Sitä ennen tilaisuuden annista kerrotaan liiton
nettisivuilta ja lähes reaaliajassa sosiaalisessa mediassa
facebook.com/Sahkoliitto.!

ehtosopimusta, työehtoasiamies Hannu Helminen ihmettelee.
Työsuojeluviranomaisten
mukaan siis harjoittelijalle
maksettava pr S mukainen
tuntipalkka riittää Olkiluodon kaltaisella äärimmäisen
vaativalla työmaalla, vaikka
työehtosopimuksen pr 2 mukainen palkka on alin, jota
voidaan maksaa itsenäistä työtä tekevälle sähköasentajalle.
Näin ulkomaiset aliura-

Kalenterin ja lehden
tilauskanava avoinna
Paavo Holi

Vuoden 2012 sähköinen tilauskanava
kalenterille ja eläkeläisten
Vasamalle on jälleen avoinna. Sähköliitto siirtyi viime
vuonna tilauspohjaiseen
järjestelmään, jossa painotuotteita lähetetään vain
niille, jotka niitä oikeasti
haluavat.
Linkki sähköiseen tilauskanavaan löytyy Sähköliiton nettisivuilta www.sahkoliitto.ﬁ. Etusivun oikean
reunan Verkkopalvelut
-laatikossa on toimintonappi ”Kalenteri- ja lehtitilaukset”, jonka kautta pääsee
omiin tilaus- ja jäsenrekisteritietoihin.

Tulossa myös
tekstiviestitilaus
Näin hyvissä tunnelmissa olivat Matti Vanttaja,
Jukka Lalli, Harri Väisänen ja Antti Tihinen ensimmäisessä luottamushenkilöiden suurseminaarissa viime vuonna.

koitsijat löytävät porsaanreikiä toiminnalleen jopa
suomalaisten viranomaisten
suosiollisella avustuksella.
Herää kysymys, onko ammattiyhdistysliike jäänyt ainoaksi toimijaksi Suomessa,
joka katsoo työelämän kysymyksissä koko kansakunnan
etua?!

Sopimusalajäsenet voivat
tilata kalenterin ja aktiivit
myös Palkkatyöläinen tai
Löntagaren -lehden. Vasa-

ma tulee automaattisesti jokaiselle maksavalle jäsenelle ja oppilasjäsenelle. Eläkeläiset eivät saa kalenteria
lainkaan, mutta Vasaman
ilmaiseksi tilaamalla.
Ilmaisen nettitilauksen
rinnalle on tulossa myös
tekstiviestipalvelu niille
henkilöille, jotka eivät jostakin syystä voi käyttää tietokonetta. Uuden järjestelmän käyttöönotosta ilmoitetaan Vasamassa heti kun
se on käytössä.
Tekstiviestien avulla voidaan korjata niin kalenterin kuin eläkeläisten Vasaman tilauksiin liittyneet
epäselvyydet siten, että jokainen liiton jäsen on tältä
osin mahdollisimman tyytyväinen saamaansa palveluun.
Tilausaikaa Vasama-lehdelle on elokuun loppuun
ja kalenterille lokakuun
loppuun saakka, jolloin tilausten lukumäärä on oltava tiedossa.!
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Anssi Salo tykkää työstään
- Työ on niin mielenkiintoista,
vaihtelevaa ja haastavaa, että
aluksi ei oikein tajunnut töissä
olevansakaan, ulvilalainen sähköasentaja Anssi Salo kuvailee
työtään Satasecurity Porin Lukko
Oy:n palveluksessa.

Riitta Kallio

Viisi vuotta sähköisiin
turvalaitteisiin liittyvää asennustyötä tehneellä
35-vuotiaalla Salolla on vertailupohjaa muunkinlaisiin
töihin, sillä hän ehätti tehdä
vuosia esimerkiksi teollisuuden rankkoja sähköasennus-

ja kunnossapitohommia.
Harjavallan Grow How´n
yt-neuvottelut ja väen vähentäminen osoittautuivat
siis lopulta Salon kannalta
onnekkaaksi sattumukseksi.

Villi ala

Pienessä yrityksessä työskentelevällä Anssi Salolla on
omassa ammattiosastossakin,
Porin Seudun Sähköalantyöntekijöissä vain muutama
kollega.
- Ala on aika uusi ja pieni,
eikä se ole selkeästi järjestäytynyt. Samaa työtä tekeviä
kavereita on Sähköliiton lisäksi esimerkiksi myös ammattiliitto Pro:ssa ja Metallityöväen liitossa. Käytössä
on siis monenlaisia työ- ja
työehtosopimuksia.
Salo kertoo, että häneen
noudatetaan talotekniikan
sopimusta 005. Hänen työnkuvaansa kuuluvat kaikkien
sähköiseen lukitukseen, kulun- ja kameravalvontaan,
Satakunnan Museon sähkökeskuksessa Anssi Salolla oli
apunaan työharjoittelija ja
Sähköliiton oppilasjäsen Jarno
Pohjolainen, joka oli mielissään
monipuolisesta harjoittelujaksostaan.

Sähköturvalaitteita asentava Anssi Salo viilettää ympäri Porin seutua keltaisella pakettiautolla, jossa liikkuvat mukana myös työvälineet ja asennettavat turvakalusteet.

rikosilmoituslaitteisiin ja
sähköiseen henkilöturvaan
liittyvien laitteiden asennukset ja huollot.

Museoista
omakotitaloihin

- Tällä hetkellä on paljon
kulunvalvontaan liittyviä
laiteasennuksia, paljastaa
Salo, jonka maaliskuinen
työmaa oli Satakunnan museossa.

Paljon muuta Salo ei voikaan paljastaa, sillä sähköisiin turvalaitteisiin liittyvät
työt ovat visusti salaisia.
Turvalaitteiden asennus on
myös luvanvaraista. Petri
Salolla on mukanaan poliisin myöntämä turvasuojaajakortti, joka kertoo, että
hänellä on oikeus tehdä alan
töitä.
Satakunnan museon sähkökeskuksessa Salolla oli
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asetus määrää, että palovaroittimet pitää kytkeä sähköverkkoon.

Harrastuksena
vanhan talon
saneeraus

apunaan työharjoittelija Jarno Pohjolainen, joka opiskelee toista vuottaan ammattikoulun sähköasentajalinjalla.

Sähköiset
turvalaitteet
ohjelmoidaan
tietokoneella

Vuonna 1995 sähkövoimatekniikan mekaanikoksi valmistunut Anssi Salo pitäytyy
työssään sähköisten turvalaitteiden parissa. Yhä useammin nopeasti uudistuvien
laitteiden käyttöä ohjataan
tietokoneilla, joten asentajan on pysyteltävä visusti
ajan hermolla.
- Mekaanisia lukituksia
meillä hoitaa toinen kaveri.
Emme mene toisen tontille.

Tällaisessa pienehkössä kohteessa vedän myös itse tarvittavat kaapelit paikoilleen.
Tuossa vieressä oli taannoin
iso kaupungintalon saneeraustyömaa, jossa oli järkevää, että turvalaitteisiin
liittyvät johdot vedettiin samalla kun muutkin kaapelit,
Salo sanoo.
Hän kertoo, että julkisten
tilojen asennustöitä on suunnilleen saman verran kuin
asuntopuolenkin töitä.
- Tässä tuntuu olevan sesonkivaihtelua. Välillä töiden kanssa on kiirettä, mutta joka päivälle riittää kyllä
jotakin. Uusien omakotitalojen turva- ja palovaroitusjärjestelmät työllistävät
nykyään melko paljon. 2009
helmikuussa voimaan tullut

Anssi Salo ehättää töidensä jälkeen harrastaa käden
taitoja myös omakotitalon
laajalla remonttityömaalla.
Vanha kyläkauppakiinteistö
Porin Hyvelässä on muutaman vuoden aikana kirkastanut ilmettään ja saanut
sisälleen kaikki tarpeelliset
mukavuudet.
- Tarkoitus on, että tämä
valmistuu juhannukseen
mennessä. Elämäntilanne on
kuitenkin muuttunut niin,
että talo laitetaan myyntiin.
Kotipaikka pysyy nyt Ulvilassa, sanoo vuoden ikäisen
Hugo-pojan isä, jonka puoliso on vielä kotona vanhempainlomalla.
Salo ehättää toimia myös
ammattiosastonsa hallituksessa ja päivittää ammattiosastonsa nettisivuja yhdessä Marko Seppälän kanssa.
Nuoret miehet ovat myös
tulevien Voltti-päivien nettivastaavina.!

Tulossa vuoden energisin
viikonloppu
Anssi Salo on yksi

tulevien Voltti-päivien järjestäjistä. Kiireinen
mies tosin arvelee, että hänen osuutensa on lähinnä
hoitaa asiaan liittyvää osaston nettitiedotusta, jotta
paikalle saadaan runsaasti
osanottajia.
Porin ja Harjavallan ammattiosastot lupaavat, että
loppukesän Voltti-viikonloppu 10.-11.9. on vuoden
energisin. Energia on myös
teemana päivät avaavalla
paneelikeskustelulla, jon-

ka kiinnostavat osallistujat
paljastuvat vaalien jälkeen.
Energisyyttä on luvassa
myös Voltti-päivien ohjelmassa. Pariin päivään Porin
Yyterissä tiivistyy monenmoista mukavaa toimintaa:
hemmottelua kylpylässä,
kilpaongintaa aallonmurtajalla, tutustumista tuulipuistoon ja museoon, tanssia juhlaillallisen lomassa,
kisailua sökömestaruudesta,
hiekkalinnojen rakentamista ja runsaasti rentoa yhdessäoloa.

Lisää Voltti-päivistä:
www.sahkoliitto.ﬁ
Majoitusvaraukset: Yyterin kylpylä, puh. 02 628
5259. Huoneen hinta 90 €
(45 €/hlö) sisältää aamiaisen sekä kylpylän ja kuntosalin käytön.
Illalliskortit 25 €/henkilö
varataan sähköpostitse volttipaivat@gmail.com , johon
voi myös lähettää tiedusteluja Volttipäiviin liittyen.!

Olkiluoto ykkönen ja kakkonen ovat samaa tyyppiä
kuin Fukushiman onnettomuusydinvoimala.

Te k s t i R i i t t a K a l l i o
Kuvat Riitta Kallio
ja Margit Nurmikolu

Kun luonnonvoimat
iskivät tuhoisin seurauksin Fukushiman ydinvoimalaan Japanissa 13.
maaliskuuta, hätkähti myös
eduskuntavaaleihin valmistautuva Suomi keskustelemaan ydinvoimasta.
Olkiluotoon on rakenteilla maailman suurin ydinvoimala, Olkiluoto kolmonen,
ja sen naapurissa käy kaksi
vanhempaa laitosta.
Olkiluodon ydinvoimalaitoksen ykkös- ja kakkosyksiköt ovat samaa lauhdevoimalatyyppiä, kuin Japanin
maanjäristyksen ja tsunamin
vioittama Fukushimakin.
Laitokset on myös rakennettu samoihin aikoihin,
1970-luvulla.
Onnettomuusuutiset
käynnistivät keskustelun
myös Olkiluodon turvallisuudesta. Voisiko Eurajoella
käydä samoin kuin Fukushimassa?

Sähköstä ja
vedestä tuli pula

Japanilaisvoimalan ongelmien ytimeksi nousi katkennut
sähkönsaanti ja varajärjestelmien puutteet. Maanjäristys katkaisi Fukushiman
normaalin sähkönsaannin ja
tsunami tuhosi meren puolella sijainneet dieselkäyttöiset varavoimanlähteet.
Suomessa ihmeteltiin,
kuinka kauan japanilaisilta
kestää vetää uutta sähkö- ja
vesijohtoa onnettomuusvoimalan alueelle, jonka säteilytaso nousi korkeaksi käytettyjen polttoainesauvojen

jäätyä kuivilleen, kun jäähdytysvesi karkasi altaasta.
- Eikö olisi ollut mahdollista ajaa isohkoa laivaa
voimalan rantaan, ja vetää
laivan sähköjärjestelmästä
tarvittava sähkö? Samoin
laivan omia pumppujärjestelmiä olisi voitu käyttää
jäähdytysveden syöttämiseen, pohti aikanaan Olkiluodossa työskennellyt
Sähköliiton puheenjohtaja
Martti Alakoski Japanin
uutisia kuunnellessaan.

Sähkönsaanti
on varmistettu

Eurajoella on Fukushimaan
verrattuna yli nelinkertainen varmistus, ja siksi sähköverkon kaatuminen ei
asiantuntijoiden mukaan
olisi samanlainen riski voimaloiden jäähdytykselle.
- Olkiluodon molemmilla
vanhemmilla yksiköillä on
sähkönsyöttö varmistettu
neljällä toisistaan hyvin erotetulla dieselgeneraattorilla,
painotti Säteilyturvakeskuksen (STUK) pääjohtaja Jukka Laaksonen.
Hän muistutti, että Japanissa ja USA:ssa on joillakin
kahden yksikön laitoksilla
vain yksi dieselgeneraattori
laitosyksikköä kohden. Fukushima 1 ja 2 -yksiköiden
kohdalla kyse on ilmeisesti
juuri tällaisesta järjestelystä.
Suomalaisasiantuntijoiden
arvion mukaan Fukushimassa ovat generaattorien lisäksi pettäneet myös suoraan
höyryä jäähdytyspumppujen
liike-energiaksi muuttavat
järjestelmät sekä erityislauhdutin.

Olkiluodossa ei pelätä
Olkiluoto ykkösessä ja kak-

Mika Junnila on varma, että Fukushiman virheet eivät toistu
Olkiluodossa.

kosessa työskentelee noin
160 Sähköliittoon kuuluvaa
työntekijää. Pääluottamusmies, tietoliikenneasentaja
Mika Junnila vakuuttaa,
että henkilökunta luottaa
edelleen työpaikkansa turvallisuuteen.
- Ei tuollainen onnettomuus olisi mahdollista Olkiluodossa. Vaikka laitokset ovat perusrakenteeltaan
samanlaisia, turvajärjestelmät ovat meillä aivan toista
luokkaa..
Junnila antaa kiitosta Säteilyturvakeskukselle, joka
valvoo suomalaisia ydinvoimaloita.
- STUK on kuin ulkopuolinen poliisi, joka vaatii noudattamaan sääntöjä prikulleen. Vaikka joku
turvallisuuteen liittyvä asia
maksaisi tolkuttomasti, se
on tehtävä. STUK ei anna
armoa ja se on hyvä asia erityisesti meille työntekijöille.
30 vuotta Olkiluodossa
työskennellyt Junnila on
tyytyväinen selvityksiin, joita on tehty teoreettisia uhkatilanteita varten.

Jatkuu sivulla 21..
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Sosiaalinen media tuli taloon:

Sähköliitto rulettaa
Facebookissa
Te k s t i P a a v o H o l i j a
Margit Nurmikolu
Kuva Riitta Kallio

Perjantaina 1.4.2011
klo 11.21 alkoi uusi aikakausi, kun Sähköliitto julkaisi oman Facebook-sivunsa
www.facebook.com/Sahkoliitto. Paikalla Sähköliiton
toimitiloissa Tampereella
olivat liiton aktiivinuoret
Kalle Salli Kotkasta, Jani
Mäki-Maunus Seinäjoelta,
Jani Ala-Sipilä Harjavallasta, Joonas Röppänen Tampereelta ja viisikon kuopus
Juuso-Petteri Putto Imatralta.
- Liitolla pitää olla sosiaalisen median toiminnassa selkeät tavoitteet ja niitä kohti tulee edetä päättäväisesti,
Kalle Salli kiteytti yhteiset
mietteet.
Nuoret olivat olleet mukana jo talvella, kun liiton
sosiaalisen median suunnittelutyö käynnistyi. Facebookista ja muusta Sähköliiton
sosiaalisesta mediasta vastaa
liiton viestintäosasto vahvistettuna Jari Ollilalla edunvalvontaosastolta.

Tavoitteena 3 200
Facebook-tykkääjää

Kiinnostus Facebookiin tuntuu vahvalta, sillä jo ensimmäisen viikon aikana Sähköliiton sivun löysi yli 150
tykkääjää. Tavoitteet ovat
kuitenkin paljon korkeammalla eli ensimmäisen vuoden aikana sivulle yritetään
saada 10 prosenttia liiton
jäsenistä eli peräti 3 200 tykkääjää.
- Tavoite ei ole mahdoton,
mutta se vaatii, että asiasta
on pidettävä ääntä niin Vasamassa, nettisivuilla kuin
kaikessa tiedottamisessa,
jonka liiton jäsenet saavat,
Salli arvioi.
Jos tavoite toteutuu edes
puoleksi, on Sähköliitto
onnistunut hyvin, sillä esimerkiksi jo paljon aiemmin
Facebookiin menneellä Metalliliitolla on 1 549, Rakennusliitolla 1 021 ja Ammattiliitto Prolla 276 tykkääjää.
Facebookin vahvuus on
juuri laajassa verkostoitumisessa. Sen avulla Sähköliitto
voi myös hankkia uusia jäseniä, joka on yksi liiton keskeisistä tavoitteista sosiaalisen median käytössä.

Vaikka Facebook-sivun perustaminen on sinänsä yksinkertaista, on sivun sisältöä ja
toiminnan tavoitetta mietittävä perusteellisesti. Monet
järjestöt ovat menneet Facebookin ilman sen kummempia suunnitelmia ja jo lähdössä kuihduttaneet hyvän
informaatiokanavan.

Rento meininki

Liiton Facebook-sivujen sisältö on tarkoitus pitää rennolla pohjalla, johon jokainen voi laittaa mielipiteitään
ja ajatuksiaan vaikkapa huumorilla ja asianmukaisilla
linkeillä höystettynä.
- Sivut eivät saa halvaantua pelkäksi liiton tiedotteiden jakelupaikaksi, Jani Mäki-Maunus painotti.
Varoittavana esimerkkinä
on analysoitu esimerkiksi
Metalliliiton Facebook-sivua, jossa kaikki keskustelunavaukset tulevat liitosta.
Jäsenten omia avauskommentteja ei Metalliliiton sivuilla esiinny lainkaan.
- On myös tosi hyvä asia,
että Sähköliiton virallisen
logon sijasta liittoa symbolisoi tämä piirretty sähköhem-

Mitä mietit?

mo. Se antaa ihmimillisemmän kuvan tästä toiminnasta, Jani Ala-Sipilä kiitti.
Rennon meiningin tavoitteena on päästä lähemmäksi
erityisesti nuoria jäseniä. Jäsentilastojen mukaan 27 prosenttia sopimusalajäsenistä
on alle 30-vuotiaita. Tämän
ikäryhmän aktiivisuuden lisäämisessä Facebookilla voi
olla suuri merkitys, koska
monisuuntainen kommunikointi sen välityksellä jäse-

niltä liittoon, liitosta jäsenistölle ja jäseniltä jäsenille
on erinomainen tapa pitää
yhteyttä.
- Sivuille ei ole tarkoitus
työntää yhtä ja samaa faktatietoa, jota löytyy liiton nettisivuilta, mutta linkityksiä
tullaan tekemään puolin ja

Sähköliitto

Tykkää

Mikä ihmeen Facebook
eli Facebook for dummies
on vuonna 2004
avattu internetissä toimiva yhteisöpalvelu, jolla on
maailmanlaajuisesti jo yli
600 miljoonaa käyttäjää.
Samalla se on maailman
suosituin internetpalvelu.
Suomessa Facebookilla on
huikeat 2 miljoonaa käyttäjää, joista noin puolet asuu
pääkaupunkiseudulla.

Kaverit ja
tykkääminen

Facebookin ideana on luoda
oma henkilöproﬁili, johon
haetaan tai hakeutuu proﬁilin tehneen henkilön tuntemia kavereita, joilla myös
on oma proﬁili Facebookissa. Yritykset ja yhteisöt voivat luoda Facebookin sivun,
johon liitytään kannattamalla sitä eli tykkäämällä.
Omilla ja toisten sivujen
kommenttialueella eli ”seinässä” vaihdetaan sitten

kaikenlaisia viestejä, välitetään kuvia ja videoita ja suositellaan erilaisia nettilinkkejä. Kaikki toiminta Facebookissa vaatii ensin oman
henkilöproﬁilin luomisen.
Tästä syystä kirjoittelu Facebookissa on huomattavasti asiallisempaa ja rauhallisempaa kuin esimerkiksi
julkisilla keskustelupalstoilla. Kun kommenttien yhteydessä kaikille kavereille ja
kavereiden kavereille näkyy
kuka kirjoittaja on, alkaa
jokainen miettimään, millaisilla kommenteilla haluaa
julkisuudessa näkyä.

Julkinen salaisuus

Juuri tästä julkisuudesta on
Facebookin yhteydessä puhuttu paljon. Facebook ei
ensisijaisesti ole mikään
julkinen keskusteluväline.
Oman seinän kommentit
näkyvät vain niille henki-

Sinä tykkäät tästä

Sähköliiton sosiaalisen median SoMe-ryhmä oli paikalla, kun liiton Facebook-sivut avattiin 1.4.2011.
Vasemmalta: Kalle Salli, Jani Ala-Sipilä, Joonas Röppänen, Juuso-Petteri Putto ja Jani Mäki-Maunus.

toisin. Tarkoitus onkin käydä keskustelua ja heittää erilaisia ajatuksia Facebookin
välityksellä, suunnittelu- ja
toteutusryhmä linjasi.!

Kirjoita kommentti...

löille, jotka itse kukin on
hyväksynyt kavereiksi. Tätä
kaverisuhdetta voi rajata
hyvin tehokkaasti erilaisiin
ryhmiin. Ääripäänä on vain
kahden ihmisen välillä käytävä keskustelu, joka ei siis
näy muille.
Oikeudessa on tällä hetkellä käsittelyssä tapauksia,
joissa henkilö on omalla Facebookin seinällä kritisoitunut omaa työnantajaansa.
Sitten joku ”kavereista” on
kopioinut kommenttin ja
esittänyt sen työnantajalle,
joka on irtisanonut kyseisen
kirjoittajan. Tapaukset ovat
niin tuoreita, että oikeuslaitos ei ole vielä tehnyt linjausta, kuinka tapauksiin suhtaudutaan. Ainakin siihen
saakka kannattaa miettiä
tarkasti, mitä omassa proﬁilissaan kirjoittaan. Ja muistaa, että kaikki ”kaverit” eivät ole oikeasti kavereita.!
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Kesäduunari

Tarkista oikeutesi ja hoida velvollisuutesi
Margit Nurmikolu

Jos sinulla on onni
kuulua niiden joukkoon, jotka ovat saaneet kesätyöpaikan, on hyvä muistaa muutama seikka.
Sähköliiton lakimies Tero
Heiniluoma kehottaa kesätyöntekijöitä tarkistamaan
oikeutensa ja hoitamaan
velvollisuutensa. Heiniluoma muistuttaa myös, että kesätyöpaikasta on voitu hiljattain vähentää työntekijöitä.
- Kannattaa ottaa huomioon omassa käytöksessään
ja puheissaan se seikka, että
työpaikassa työssä olevilla
saattaa olla ikävässä tilanteessa – lomautettuina tai
irtisanottuina – olevia työtovereita. Sytytyslanka sellaisilla työpaikoilla palaa,
Heiniluoma toteaa.

Edellytyksenä on 34 viikkoa
tehtyä työtä 28 kuukauden
aikana.
Päätoiminen opiskelu ei
kuitenkaan kuluta keruuaikaa, vaan silloin 34 työssäoloviikkoa voidaan hankkia
7 vuoden aikana.

• Ensisijaisesti täyttää ja
lähettää sähköisesti netissä
www.sahkoliitto.ﬁ > Liity jäseneksi (etusivulla).
• Lähettää sähköpostin liitteenä jasenrekisteri@sahkoliitto.ﬁ
• Tulostaa www.sahkoliitto.

paikkasi luottamusmieheen.
Luottamusmies on työntekijöiden valitsema henkilö,
joka valvoo, että työehtoja noudatetaan. Hän pitää
huolen myös siitä, että sinulle maksetaan oikeaa palkkaa
ja saat ylityö- ja muut korva-

Noudata
työturvallisuusohjeita

Työantaja on velvollinen
vastaamaan työolosuhteiden
turvallisuudesta: tarvittavista suojavälineistä, turvallisuuskoulutuksesta ja työhön

Pyydä työtodistus

Tee kirjallinen
työsopimus

Tee työsopimus aina kirjallisena. Työsopimuksessa sovitaan muun muassa työaika,
palkka ja työsuhteen pituus.
Työsopimus ei voi olla miltään osin alan työehtosopimusta tai työlainsäädäntöä
heikompi.
Suullinen sopimuskin on
pätevä, mutta jos tulee kiistaa, mitä on sovittu, kirjallisesta sopimuksesta asia on
aina helppo tarkistaa.
Lue työsopimus huolellisesti. Jos olet epävarma, mitä
jonkin kohta tarkoittaa, kysy
asiasta työpaikan luottamusmieheltä tai soita Sähköliittoon, puh. 03 252 0111.

Liity liittoon

Jo kesätöissä kannattaa liittyä liiton ja työttömyyskassan jäseneksi. Näin pääset
nopeammin ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin.

Opiskelun lisäksi esimerkiksi asevelvollisuus- tai siviilipalvelusaika ei kuluta
työssäoloehdon kerryttämisaikaa. Muista kuitenkin ilmoittaa kyseiset ajat jäsenrekisteriin, jotta jäsenoikeutesi
säilyvät. Löydät jäsenmaksuvapaiden ilmoittamislomakkeen www.sahkoliitto.fi >
Lomakkeet.

Täytä liittymisilmoitus

Sähköliiton jäsenmaksu on
1,4 prosenttia veronalaisesta työtulosta, mutta sen voi
vähentää verotuksessa. Työantaja voi periä jäsenmaksun
palkasta tai voit maksaa sen
itse. Löydät liittymisilmoituksen/perintäsopimuksen
netistä www.sahkoliitto.ﬁ
Lomakkeen voi:

ﬁ > Lomakkeet ja lähettää
allekirjoitetun lomakkeen
postitse (Sähköliitto, Jäsenrekisteri, PL 747, 33101
Tampere).
• Tilata kirjallisesti täytettävän lomakkeen Sähköliiton postituksesta, puh. 050
315 6708.
Jos sinulla on epäselvyyttä
liittymisasioissa tai jäsenmaksujen maksamisessa, ota
yhteyttä Sähköliiton jäsenrekisteriin. Päivystys toimistoaikana ensisijaisesti
klo 9.00–15.00, puh. 03 252
0303.

Luottamusmies
apunasi

Kun menet uuteen työpaikkaan, ota heti yhteys työ-

ukset.
Mikäli työpaikallasi ei ole
luottamusmiestä ja ilmenee
ongelmia, ota yhteyttä Sähköliittoon, työehtoasiamiehet auttavat sinua.

Työehtosopimus
määrää palkkasi

Työehtosopimus määrää,
millä työehdoilla kesätöitä
tehdään. Laissa ei ole määritelty esimerkiksi minimipalkkaa tai alan työehtoja.
Ne on sovittu nimenomaan
työehtosopimuksessa.
Jos et tiedä, mitä työehtosopimusta työpaikallasi sovelletaan, tarkista asia työpaikkasi luottamusmieheltä
tai Sähköliitosta.

Kesäduunari-info palvelee taas
tarjotaan jälleen apua ja neuvontaa Kesäduunari-infossa.
Maksuton Kesäduunaripuhelin palvelee numerossa
0800 179 279 toukokuun
alusta elokuun puoliväliin.

! Kesäduunareille

ﬁrmaan satoja euroa kesän
aikana, jos kaikkia lisiä ja
velvoitteita ei ole maksettu.
Pidä kirjaa työtunneistasi ja
seuraa palkkanauhaasi. Mikäli huomaat virheitä, ota
heti yhteyttä palkanlaskentaan ja pyydä palkanlaskijaa
tarkistamaan asia. Kyseessä
voi olla inhimillinen erehdys. Jos palkanmaksussa kuitenkin ilmenee ongelmia,
ota yhteyttä luottamusmieheen. Myös Sähköliiton
työehtoasiamiehet auttavat
sinua. Liiton työntekijöillä
on ammattitaitoa, jota kannattaa hyödyntää.

Apua saa myös verkosta
osoitteessa www.kesaduunari.ﬁ.
Yleisimmät Kesäduunariinfoon tulleet kysymykset
koskevat palkkausta, työaikoja, ylityökorvauksia,
koeaikaa, määräaikaisen
työsuhteen sitovuutta sekä
työsopimuksen ja työehtosopimuksen välisiä eroja. Kesäduunari-infoissa on
myös selvinnyt, että nuoret
tarvitsevat tukea ja neuvoja

muun muassa työsopimuksen tekoon ja tietoa siitä,
mitkä ovat heidän oikeutensa ja velvollisuutensa.
Viikolla 9 käynnistynyt
valtakunnallinen SAK:n
kesäduunari-infokiertue jalkautti ammattiliittojen väen
eri puolille maata kertomaan tuleville kesätyöläisille työelämän pelisäännöistä.
Yhdeksättä kertaa järjestetty Kesäduunari-info tavoitti
noin 70 ammatillisen oppi-

laitoksen opiskelijat.
- Palkkaan liittyvät epäselvyydet ovat vuodesta toiseen nuorten suurin ongelma työmarkkinoilla, tietää
SAK:n nuorisosihteeri Antti Lindtman.
Hän toteaa, että liian
usein tietoon tulee tapauksia, joissa nuorille työntekijöille maksetaan liian huonoa palkkaa, teetetään työtä
epäasiallisissa olosuhteissa
tai ei esimerkiksi makseta

opastuksesta. Työntekijä
puolestaan on velvollinen
noudattamaan työturvallisuusohjeita.
Työntekijän tulee kieltäytyä työstä, jos työturvallisuus
ei ole kunnossa. Sähköön
kuolee vuosittain noin 3-4
henkilöä. Pääsääntöisesti he
ovat maallikoita, joilla ei ole
tietoa sähköturvallisuudesta.
Työolosuhteista ja työn turvallisuudesta riippuu niin sinun kuin työtovereittesikin
terveys!

Pidä kirjaa
työtunneistasi

Useimmat yritykset hoitavat
palkanmaksuvelvollisuutensa. Joskus niin ei ole ja silloin on liiton apu tarpeen.
Kesätyöntekijältä voi jäädä

lomakorvauksia tai ilta- ja
viikonloppulisiä ollenkaan.
Liittymällä ammattiliittoon voi varmistaa, ettei
ongelmatilanteissakaan jää
yksin.
Kesäduunari-infossa neuvotaan kuitenkin yhtä lailla ammattiliiton jäseniä ja
liittoihin kuulumattomia,
eli kaikkia, jotka tarvitsevat
tietoa työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista.
Palveluun voi soittaa myös

Tee annetut työt tunnollisesti. Kun noudatat velvollisuuksiasi, voit olettaa että
työantajasi maksaa sinulle
oikeaa palkkaa ajallaan sekä
noudattaa työsuhteen muita
ehtoja. Kannattaa muistaa,
että kesätyö on arvokasta
kokemusta opiskelun päätyttyä, kun haet vakituista
työtä. Kun teet työsi hyvin,
työantajan kirjoittama työtodistus auttaa työnsaannissa jatkossa.
Muista aina pyytää työtodistus työsuhteen lopussa!

Muista!

! Tee työsopimus

kirjallisesti

! Liity liittoon

heti työn alkaessa

! Tutustu

luottamusmieheen

! Hoida työsi hyvin
! Noudata

työturvallisuusohjeita

! Pidä kirjaa työtunneistasi
! Seuraa palkkanauhasi

tietoja

! Pyydä työtodistus

työsuhteen päättyessä

Lisätietoa www.sahkoliitto.fi
tai puh. 03 252 0111

nimettömänä.
Kesäduunaripuhelin palvelee maanantaista perjantaihin klo 9–15.
www.kesaduunari.ﬁ
www.liitot.ﬁ
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Nuori nainen
ison porukan
pääluottamusmiehenä

Hyvinkäällä sijaitsevan Konecranes Finland
Oy:n noin 70 asentajan pääluottamusmiehenä
toimii Sari Vainio, 31. Asetelma ei ole ainutkertainen, mutta kuitenkin suhteellisen harvinainen sähköasentajien miesvaltaisella alalla.
Te k s t i
Margit Nurmikolu
Kuvat
Margit Nurmikolu ja
Sanna Liimatainen

- Neljäs kausi lähti
nyt käyntiin. Tämän
vuoden alusta olen toiminut sähköpuolen pääluottamusmiehenä ja sitä ennen
varaluottona ja osaston luot-

tamusmiehenä, Sari Vainio
kertoo.
Hän tuumii luottamusmiesvalintaansa vaikuttaneen luultavasti oman luonteensa.
- Olen ulospäin suuntautunut ja sanon, mitä ajattelen.
Ja kyllä tosiasia on se, ettei
näihin luottamusmiehen
hommiin kovin suurta tunkua ole.

Tuttu työpaikka

Sari Vainio on ollut Konecranesilla töissä yhdeksän
vuotta. Ennen sitä hän sekoitti drinkkejä baarimikkona, mutta kun kaveri kertoi
sähköverstaalla olevan työpaikan auki, hän päätti hakea sitä.
- Pienen lapsen yksinhuoltajana vakituinen päivätyö
yötyön sijaan kuulosti heti
tosi hyvältä, Vainio muiste-

Konecranes Oy:n sähköpuolen pääluottamusmies Sari Vainio tekee päivätyönään nostureiden
kojekaappijonoja.

lee.
öpaikka oli tuttu Vai
Työpaikka
Vailapsu d
niolle jo lapsuudesta
saakka,
sillä molemmat vanhemmat
ovat olleet Koneen palveluksessa.
- Äiti työskentelee edelleen Koneella ja isä jäi täältä
juuri eläkkeelle, Vainio kertoo.

Oppisopimuskoulutus
meneillään

Nuori nainen tekee työkseen
nostureiden kojekaappijonoja.
- Suurin osa nostureiden
sähkötöistä tehdään täällä
Hyvinkäällä. Nämä ovat satamapuolen ja terästehtaiden raskaita erikoisnostureita, kevyemmät nosturit tehdään Hämeenlinnassa. Meillä on toimipisteitä ympäri
maailmaa, mutta pääasiassa
täällä tehdään sähköt ja sitten muualla loput työt asiakkaalle, Sari Vainio selvittää.
Hän tekee työtä oppisopimuskoulutuksella ja antaa
suuren kiitoksen siitä työnantajalleen.

- Tun
Tuntuu hyvältä, että
työnantaja satsaa tähän.
Meitä on nyt neljä henkilöä
tältä osastolta oppisopimuskoulutuksessa.
Sari Vainion kolmen vuoden oppisopimuskoulutus
päättyy ensi vuoden tammikuussa, jolloin energinen
nainen saa käteensä sähköasentajan paperit.
Työpaikassaan Sari Vainio
sanoo viihtyvänsä todella
hyvin.
- Aamuisin on mukava tulla töihin. Työkaverit ovat
kivoja ja työnjohdon kanssa
tulee hyvin toimeen. Lisäksi meillä on todella joustava
työaika, mikä helpottaa paljon lapsen kanssa touhuamista, Sari Vainio toteaa.
Hän on mielissään myös
siitä, että saa hyvin pitkälti päättää itse, mitä tekee ja
millä tahdilla.

Hyvä luottamusmiesjärjestelmä

Haasteitakin löytyy, sillä sähköasentajat haluaisivat itse
neuvotella asiansa, mutta

tällä hetkellä sen hoitaa Metalliliitto.
- Vuoden alussa on kuitenkin sovittu, että Metallin
pääluottamusmies juttelee
ensin minun kanssani, että
tiedän, mitä ollaan neuvottelemassa ja hoitaa vasta sen
jälkeen neuvottelut, Vainio
selvittää.
Työpaikalla on kuitenkin
hyvä luottamusmiesjärjestelmä. Sähköllä on kolme luottamusmiestä ja mekaanisella
puolella viisi.
- Vähintään kahden kuukauden välein olemme kaikki luottamusmiehet koolla ja
pysymme näin perillä siitä,
missä mennään ja mitkä ovat
tavoitteet.
Luottamusmiehen apua on
myös Konecranesilla tarvittu.
- Yhdessä vaiheessa, kun
lomautukset olivat uhkana,
tuli asentajiltakin paljon kyselyjä. Yhtään sähköasentajaa ei kuitenkaan jouduttu
lomauttamaan tuolloinkaan.
Ja nyt meillä on todella hyvä
työtilanne kun koko ajan

vasama
tulee uutta kauppaa, Vainio
kertoo.
Viime vuoden parhaaksi
saavutuksekseen Vainio mainitsee sen, kun sai kaikkien
työsuhteet vakinaisiksi.
- Nyt meillä ei ole enää yhtään määräaikaista asentajaa,
vaan kaikilla on vakinainen
työsuhde, Vainio iloitsee.
Hän on mielissään myös

siitä, että syksyllä 2009 valmistuneen työpaikkarakennuksen ansiosta koko porukka saatiin vihdoin samaan
paikkaan.
- Ennen olimme kuudessa
eri paikassa ja nyt koko porukka on saman katon alla,
Vainio kertoo.

4/2011

Pieni tytär tärkein

Työ ja pääluottamusmiehen
pesti eivät suinkaan ole ainoat, joissa Sari Vainio vaikuttaa. Hän toimii myös Sähköliiton Hyvinkään osaston
hallituksessa ja vapaa-aikanaan ralliympyröissä toimitsijana.
- Oma seurani, Riihimäen
Urheiluautoilijat on aktiivisesti lähialueen ralleissa
hoitamassa erikoiskokeita.
Siellä sitten teen milloin mitäkin. Olen ollut sulkumiehenä, ajanottajana ja aputurvapäällikkönä. Vuoden
kohokohtana on aikaisempina vuosina ollut Jyväskylän
MM-rallin kilpailukeskuksen
AT-pisteiden hoito, Vainio
selittää.
Hän on myös tuttu näky
ralleissa katselijan roolissa
ja melkein joka viikonloppu
menossa jossain päin Suomea.
Vaikka nainen onkin mukana monessa, kaikista tärkein on 9-vuotias Nea-tytär.
- Joskus tuntuu kuitenkin
siltä, että aika ei millään riitä
sekä lapsen, työn, harrastusten että luottamustehtävien
hoitamiseen. Onneksi vanhempani asuvat myös täällä
Hyvinkäällä ja olen saanut
paljon lapsen- ja koiranhoitoapua heiltä, Sari Vainio
kiittelee.

Ehkä vielä joskus
edustajistoon

Ammattiosaston hallituksessa vuodesta 2006 oleminen
haukkaa myös oman aikansa. Sari Vainio kääntää ammattiosastoasioissa katseensa
myös Sähköliiton suuntaan.
- Sähköliiton pitäisi panostaa enemmän ammattiosastotoimintaan, jotta saataisiin
nuoria mukaan edunvalvontaan, Vainio patistelee.
Hän toteaa, että Hyvinkään osasto tekee työtä
omalla paikkakunnallaan ja
järjestää muun muassa ammattikoulun sähköasennuslinjojen 1. luokan oppilaille
heti syksyllä koulujen alkaessa saunaillan, jossa opiskelijoille kerrotaan liiton
toiminnasta, liittoon kuulumisen eduista ja ohjataan
opiskelijoita liittymään liittoon heti opintojen alkaessa.
- Valmistuville luokille

Hyvinkään osasto järjestää
keväällä päivän, jossa käydään ensin koululla kertomassa työelämän haasteista
ja liiton tärkeydestä. Illalla saunotaan rennommissa
merkeissä, jolloin nuoret uskaltavat sitten helpommin
kysellä mieltä askarruttavista
asioista. Olemme saaneetkin
nuoria ihan hyvin aktivoitumaan näiden koulukäyntien
ansiosta, Vainio iloitsee.
Osasto järjestää vielä kaksi vuotta valmistumisen
jälkeen niin sanotun seurantaillan, jolloin nuorilta
kysellään ja kartoitetaan,
miten heillä on lähtenyt
työelämässä käyntiin. Lisäk-

si osastolla on tavoitteena
aloittaa työmaakierrokset tämän vuoden aikana omalla
alueellaan.
- Näin saamme lisää näkyvyyttä Sähköliitolle.
Kysymykseen Sähköliiton
edustajistoon ehdokkaaksi
lähtemisestä Sari Vainio toteaa hymyillen, ettei ainakaan ihan vielä ole valmis.
- En kuitenkaan sulje pois
sitäkään mahdollisuutta tulevaisuudessa.!

ABB:n huoneistokeskukset.
Nykyaikainen keskus
uudiskohteisiin.

ABB:n huoneistokeskukset on suunniteltu yhteistyössä suunnittelutoimistojen ja urakoitsijoiden kanssa, yleiskaapeloinnin
ja valokuidun liittämismahdollisuuksien asettamat vaatimukset huomioiden. Modernisti muotoiltuna keskukset sulautuvat
huomaamattomasti asunnon sisustukseen. Huoneistokeskusten sarjaan kuuluvat ryhmäkeskukset, ryhmäkeskukset dataosalla ja erilliset data-asennus-kotelot. Valmistamme myös asiakaskohtaisia räätälöityjä keskuksia. Huoneistokeskukset
voit tilata Snro-numerolla suoraan lähimmältä tukkumyyjältäsi. www.abb.fi

ABB Oy
Kotimaan myynti
Puhelin: 010 22 11
Faksi: 010 22 22010
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Sosiaalifoorumi
oikeuden ja kohtuuden jäljillä

Sähköasentajia
tarjolla eduskuntaan
Riitta Kallio

saamien
tietojen mukaan viisi Sähköliittoon kuuluvaa
henkilöä on ehdolla tämänkertaisissa eduskuntavaaleissa. Edellisessä numerossa
esiteltiin jo sähköasentaja
Jouni Kemppi (Keskusta)
Kymen vaalipiiristä ja Perussuomalaisten Esko Saastamoinen, sähköasentaja
Vasaman

Hannu Harju

Pohjois-Karjalan vaalipiiristä.
Sittemmin tietoon on
tullut myös kolme muuta
ehdokasta. Pohjois-Savon
vaalipiirissä ehdokkaana
on SKP:tä edustava Paavo Svenn, eläkkeellä oleva
66-vuotias verkostoasentaja Kuopiosta. Uudenmaan
vaalipiirissä ehdokkaana
on Kommunistisen työväenpuolueen puheenjohtaja,
eläkkeellä oleva sähköasen-

Pentti Virtanen

taja Hannu Harju, 63. Keski-Suomen vaalipiirissä ehdolla on puoluetoveri, sähköasentaja Pentti Virtanen,
63, myöskin eläkeläinen.
Nämä kolme ehdokasta
eivät ole tämän Vasaman
painoon mennessä lähettäneet vastauksia lehden vaalikysymyksiin, joten heidän
näkemyksiään voi etsiä esimerkiksi puolueiden kotisivuilta internetistä.!

Paavo Svenn

SAK:laisten äänestysvarmuus
kovassa nousussa
Kansalaisten äänestysvarmuus on vaalien
lähestyessä noussut huomattavasti. Äänestäjistä 64 prosenttia on nyt täysin varma,
että käy seuraavissa eduskuntavaaleissa äänestämässä.
Viime lokakuussa asiasta oli
varma 57 prosenttia äänestysikäisistä.
Erityisen voimakkaasti äänestysvarmuus on noussut
SAK:laisten keskuudessa.
Kun viime vuoden lokakuussa vaaliuurnille aikoi 46
prosenttia, on SAK:laisten
äänestämisen varmuus kasvanut 17 prosenttiyksiköllä
63 prosenttiin.
Eri puolueiden kannattajien välillä on jonkin verran

eroja. Vasemmistoliiton ja
Kokoomuksen kannattajat
ovat ainakin tässä vaiheessa keskimäärää varmempia
äänestämässä käymisestään.
Eniten epävarmuutta on perussuomalaisten kannattajien keskuudessa.
Alueellisesti suurinta äänestysinto on Uudellamaalla (72 %) sekä pääkaupunkiseudulla (74 %). Etenkin
maaseudulla Länsi- ja Pohjois-Suomessa äänestysinto
on kateissa.
Ylemmät ja alemmat toimihenkilöt sekä akavalaiset
ovat muita varmempia äänestämässä käymisestä. Akavalaisten kohdalla äänestämisen varmuus on kuitenkin

jonkin verran hiipunut.
TNS Gallup Oy keräsi tiedot 15.3.-1.4.2011 ja haastatteluja tehtiin 1 470.

Työn ja sen tekijän
puolesta

SAK kampanjoi eduskuntavaalien alla työn ja sen tekijän puolesta. Vaalikauden
tavoiteohjelmassaan SAK
korostaa, että työllisyyteen ja
työelämään liittyvät haasteet
ovat tulevan hallituskauden
keskeisimpiä kysymyksiä.
Kampanjan avulla SAK
on nostanut työelämän asioita julkiseen keskusteluun
ja haastanut puolueet ja ehdokkaat ottamaan niihin
kantaa.!

Suomen sosiaalifoo-

rumin 2011 pääteemat olivat oikeus ja kohtuus.
Helsingin ruotsinkieliselle
työväenopistolle Arbikselle
lähes 2 500 kävijää kerännyt
tapahtuma huhtikuun alussa
haastoi pohtimaan erityisesti
demokratian ja osallisuuden
kysymyksiä. Mukana keskustelussa olivat muun muassa ammattiliitot ja kirkko.

Laaja edustavuus

Sosiaalifoorumi on erilaisten
kansalaisliikkeiden yhteistyön tulos. Se toimii avoimena tilana, jonne tasaarvoisen ja demokraattisen
yhteiskunnan kannattajat
voivat tuoda näkemyksiään
laajempaan keskusteluun.
Erilaisten mielipiteiden ja
taustaryhmien kirjo on laaja.
Suomen kymmenettä sosiaalifoorumia oli mukana järjestämässä yli sata järjestöä
ja kansalaisliikettä. Ammattiliitoista mukana oli myös
Sähköliitto. Viikonlopun
aikana järjestettiin yli 60
tapahtumaa, joiden muoto
vaihteli teatterista paneelikeskusteluun.

Oikeus olla ihminen

Oikeus olla ihminen -paneelikeskustelussa todettiin, että
siirtotyöläisiä on Suomessa
jo kymmeniätuhansia. Heis-

tä suuri osa päätyy helposti
harmaalle sektorille. Lisäksi
täällä pesii kasvava joukko
paperittomia ihmisiä, jotka
joutuvat toimimaan täysin
yhteiskunnan ulkopuolella.
Ulkomailta Suomeen saapunut on riippuvaisempi
työnantajastaan kuin suomalainen työntekijä. Heikoimmassa asemassa ovat esimerkiksi Suomeen siivoustyöhön Euroopan ulkopuolelta tulleet, jotka ovat usein
työnantajan kontrollin alla
24 tuntia vuorokaudessa.
- Jos väärinkäytöksiä esiintyy, harva osaa hakea apua
suomalaisesta viranomaisjärjestelmästä. Siksi tarvitaan
kohtaamisia arjessa, sanoivat
seminaarin alustajat tutkija
Anna Kontula, PAMilainen
luottamusmies Ulla Bange
sekä diakoni Katri Valve.

Löytyykö ratkaisuja?

Löytyykö ratkaisu siirtotyöläisten aseman kohentamiseen EU-direktiiveistä vai
yksittäisten ihmisten kohtaamisesta?
Liisa Jaakonsaaren mielestä nimenomaan ay-liikkeellä
on tärkeä rooli arkisen tuen
ja yhteiskunnallisen turvan
takaamisessa.
- Yksi hyvä työkalu olisi
ammattiliittojen kanneoikeus, jota SAK:kin on esittä-

Teollisuuden palkansaajat:

Yritysverotus tukemaan
talouden kasvua
Palkansaajat -neuvottelukunnan (TP) mielestä
vaalien jälkeisen hallituksen
tärkeimpiä tehtäviä on saattaa maamme kasvu kestävälle pohjalle. Tähän tarvitaan
yritysverotuksen merkittävää
uudistamista. Yrityksiä on
palkittava tuotannon laajenemisesta ja investoinneista
muun muassa muuttamalla poistot etupainotteisiksi
sekä ottamalla käyttöön tutkimus- ja kehitystyöhön liitTeollisuuden

tyviä verokannustimia hyvittämällä yrityksille tähän työhön kohdistuvia palkka- ja
sosiaalikustannuksia. Yrityksille tulee myös antaa mahdollisuus koulutusvarauksen
tekemiseen kirjanpidossa.
Tuotannon kilpailukyky
turvataan pitkällä aikavälillä parhaiten alentamalla sen
energia- ja erityisesti hiiliintensiteettiä. Tätä kehitystä voidaan ohjata paitsi investoimalla vähäpäästöiseen
energiaan myös ympäristö-

perusteista verotusta kiristämällä.
Listaamattomien yritysten
osinkojen verovapaus tulee poistaa, jotta tuotantoa
tukeville verohelpotuksille
saadaan toteuttamismahdollisuuksia vaarantamatta julkisen talouden tasapainoa.
Teollisuuden Palkansaajat
-neuvottelukunta edustaa
noin 806 000 SAK:laisiin,
STTK:laisiin ja akavalaisiin
teollisuuden ammattiliittoihin kuuluvaa jäsentä.!

Työttömäksi jääneelle pitäisi taata työtä, koulutusta tai työharjoittelua jo kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen.
Haalarit päälle, koneet käyntiin, kynät käteen, takaisin hommiin!
Oletko samaa mieltä? Entä oma ehdokkaasi?

Työelämän vaalikone: www.sak.ﬁ

nyt.
Sosiaali- ja terveysministeriön Markku Marjamäen
mukaan lainsäädännössä on
kehittämistarpeita. Viranomaisten välistä yhteistyötä
tulisi hänen mielestään selventää ja tehostaa. Esimerkiksi tiedonsaantioikeudessa
on puutteita: tieto ei kulje
viranomaiselta toiselle. Pulaa on myös resursseista.
Tiukempi lainsäädäntö ei
kuitenkaan välttämättä tarkoita tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa.
- Mitä tiukempaa maahanmuuttopolitiikka on,
sitä enemmän esiintyy väärinkäytöksiä, pakkotyötä ja
muita lieveilmiöitä, Jaakonsaari totesi.
Tiukkojen säännösten ulkopuolelle tipahtaminen
heikentää heikoimmassa
asemassa olevien oloja entisestään.
Rakennusliiton Kyösti
Suokas muistutti, että kuvitelma harmaasta taloudesta
ilmiönä, joka johtuu tietämättömyydestä, on harhaa.
Hänen mukaansa on turha
kuvitella, että päättäjät ja
työnantajat ovat hyväntahtoisia hölmöjä, joita harmaassa taloudessa hääräävät
hämärämiehet viilaavat linssiin.!
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Kun henkes
on muillekin
kallis.
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Turvan Henkikulta on ammattiliittojen
n
jäsenille tarkoitettu henkivakuutus,
jonka avulla voit taata perheesi tutun
arkielämän jatkuvuuden ja taloudellise
en
turvallisuuden. Se tuo turvaa vuosiksi
ja vuosikymmeniksi eteenpäin.

Testaa henkikultasi osoitteessa
www.henkikulta.fi
Vakuuta perheesi tulevaisuus
ja ota yhteyttä. Olemme lähellä sinua
toimipaikoissamme ja netissä.
Tutustu jäsenetuihisi osoitteessa
www.turva.fi/sahkoliitto

Palvelunumero 01019 5110

Joskus
sinäkin
ol et p o
issa

www.turva.fi

Olemme asiakkaidemme omistama suomalainen vakuutusyhtiö. Keskitymme erityisesti
liittojen vakuuttamiseen, joten liittosi jäsenenä saat meiltä huomattavia etuja.
Kuolemanvaravakuutuksen myöntää Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola ja tapaturmavakuutukset Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva.
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Sinäkin voit värvätä
uuden jäsenen
Paavo Holi

Tämän Vasaman vä-

listä löytyy esite ”Värvää työkaverikin liittoon”,
jolla jokainen sähköliittolainen voi hankkia uusia
alan jäseniä. Esite jaetaan
nyt vain liiton sopimusalajäsenille, mutta mikään ei
estä liiton eläkeläisjäseniä
toimimasta yhtä aktiivisesti.

Vaikka sähköalan järjestäytymisaste on varsin
korkea, tarvitsee Sähköliiton edunvalvonta tuekseen
kaikkia alalla työskenteleviä ihmisiä. Ennen kaikkea
ammattiliiton jäsenyydestä
hyötyvät tietysti uudet jäsenet.

Palkintona risteilyjä
ja lahjakortteja

Jokainen uuden jäsenen

Lomake lähetetty
vain sopimusalajäsenille
"Tämän Vasaman välissä oleva värväyslomake on lä-

kassassa
" jäsenvakuutus Turvassa
" Vasama –jäsenlehti ja kalenteri tilauksesta
" liiton kurssit ja lomapaikat
" alennusta ja etuja Turvalta, If:iltä, Teboililta,
Medilaserilta, Tapiola Pankista, Osuuspankista, VVO:lta, Viking Linelta, Tallink Siljalta
ja Herziltä.
Katso kaikki edut nettisivuilta
www.sahkoliitto.fi.
"Vuonna 2011 Sähköliiton ja Sähköalojen
työttömyyskassan jäsenmaksu on yhteensä
1,4 % palkasta.

Sähköliiton sopimusalat:
002 Energia – ICT – verkostoala
005 Talotekniikka-alan sähköasennustoimiala (TIKLI ry)
005 Sähköistysala (STTA ry)
006 Talotekniikka-alan sähköasennustoimiala (ilmastointiasennus, yrityskohtainen sopimus)
008 Talotekniikka-alan sähköasennustoimiala
(puolustusministeriö)
010 Huolto- ja kunnossapitoala
011 Paperi- ja puumassateollisuus
012 Mekaaninen metsäteollisuus
013 Metalliteollisuus (Teknologiateollisuus)
014 Tekstiiliteollisuus
015 Rakennustuoteteollisuus
016 Kemianteollisuus ja Kumiteollisuus
017 Elintarviketeollisuus
018 Lasikeraaminen teollisuus
021 Raha-automaattien huoltoala (RAY)

isty
Ammattiyhd

Jäsennum

TÄYTTÄÄ
VÄRVÄÄJÄ

HUOMIO:
oon
saapuu liitt

na
YTTÄÄ
tä myös työ
JÄSEN TÄ jäsenmaksut itse, täy
t
(Jos maksa
Sukunimi ja

vä, jolloin

lomake

s
Henkilötunnu

ntajatiedot)

ikka

etunimet

Postitoimipa

Postinumero
ti

Lähiosoite

Sähköpos

Matkapuhelin

Kansalaisuus

Puhelin

suomi

Äidinkieli

Ammattiosaston nimi ja
numero eivät ole pakollisia,
mikäli ne eivät ole tiedossa.

kilötunnus

on se päi
Liittymisaika

etunimet
Sukunimi ja

Uuden jäsenet henkilötiedot, myös sähköpostiosoite
mikäli mahdollista.

ero tai hen

muu, mikä

ruotsi

suomi

ton nim
Ammattiosas

Työsuhtee

Liitto vaihtu

Uusi jäsen

u

osa-aikatyö

kokoaikatyö

tai omistaako

per

esi (vanhe
heenjäsen

kyllä

mmat, puo

iala

) kok
liso, lapset

ttain yrityks
onaan tai osi

en, jossa työ

ä
liittymispäiv

n alkamisa

Sopimusa
n toim
Työnantaja

n laatu

Omistatko

Sähköliittoon

ero

i

ke
Ammattinimi
Työsuhtee

muu, mikä

Osaston num

ika

lanumero

hköliitto
4/4, 4s., Sä
-esite 2011,
enyydestä
6 Kerro jäs

" työehtosopimukset ja ilmainen oikeusapu
" työttömyysturva Sähköalojen työttömyys-

PIMUS
ERINTÄSO ttömyyskassalle
LMOITUS/P
ja työ
LIITTYMISI sjäsenmaksu liitolle

050 366 447

Sähköliiton jäsenedut 2011:

Värvääjän nimi ja henkilötunnus tai jäsennumero
palkinnon lähettämistä
varten

3 Muista
ä lomake.
dessä täm
yh
ä
itelkaa
kä
tä
n. 4 Onn
. 2 Täyt
kaa,
ä palkinno
rväyskohde
n, varmista
me lähettä
su
im
ak
1 Valitse vä
vo
nm
tta
se
jo
rii jä
tosi,
e
s omat tie
önantaja pe
ittaa lomak
yö
ty
st
m
s
ä
po
Jo
a
tä
5
st
yt
tä
sta.
nän. Mui
stä valinna
toon.
ttaa perin
iit
vä
oi
öl
al
hy
hk
e
ja
Sä
a
nn
tua
tons
toisia
en saavut
ä omat tie
a lomakke
taja täyttä
alkaa vast
että työnan
ttymisaika
lii
i
ks
ne
jäse
heti, sillä
ei jätetä.
6 Kaveria

ri@b105.fi -

Sähköliitto maksaa postimaksun.

Näin täytät
värväyslomakkeen
ri Seppä - pet

SÄHKÖLIITTO
VASTAUSLÄHETYS
Tunnus 5003674
00003 VASTAUSLÄHETYS

alla 50 euron
euroon
van lahjoittamalla
apalkinnollla
la.
arvoisella tavarapalkinnolla.
en
Uusien jäsenten kesken
itarvotaan lisäksi kuukausitystain If:n lahjoittama yllätysatpalkinto. Tätä asiaa kannatntaa värvääjien jäsenhankinostaa tehdessä myös mainostaa.!

niiden taso pysyy loppuun
asti samana.
Uusia jäseniä kannattaa
todellakin etsiä, sillä viisi
eniten jäseniä värvännyttä
palkitaan If:n tarjoamalla
tasokkaalla risteilyllä. Sen
lisäksi kerran kuukaudessa toukokuusta 2011 aina tammikuuhun 2012 asti - palkitaan arpomalla yksi edellisessä kuussa liittynyt uusi
jäsen ja yksi värvääjä Tur-

B105.fi > Pet

hetetty vain sopimusalajäsenille, koska heillä on työpaikoillaan parhaat mahdollisuudet hankkia uusia jäseniä.
Värväyslomakkeita voi tilata joko liiton postituksesta, puhelin 03 252 0111 ja email postitus@sahkoliitto.ﬁ
tai tulostaa liiton nettisivuilta www.sahkoliitto.ﬁ/lomakkeet/.
Tulostettuja lomakkeita käytettäessä pitää huomioida,
että lomakkeen postitus on viisainta tehdä kirjekuorella,
johon osoitteeksi laitetaan:

hankkinut jäsen palkitaan
vakuutusyhtiö If:n lahjoittamilla palkinnoilla. Kampanjan 100 ensimmäistä saa
S-ryhmän 20 euron arvoisen
lahjakortin. Seuraavat 100
värvääjää saavat palkinnoksi sammutuspeitteen.
Myöhempien jäsenhankkijoiden palkinnot kerrotaan tulevissa Vasaman numeroissa. Palkinnot on lahjoittanut vakuutusyhtiö If ja

Jokainen
uuden jäsenen
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ähköistysala – joka tähän saakka
on tunnettu talotekniikka-alan
nimellä – on perinteisesti
ollut työnantajakentän järjestäytymisen osalta hyvin
pirstoutunut. Vain osa yrityksistä, työntekijämäärältään hieman alle puolet
koko alasta, on kuulunut
työantajaliittoon ja erityisesti pienet yritykset ovat
toimineet ”villeinä” yrittäjinä.
Vahva, yhtenäinen ja kattava työnantajaliitto olisi
koko alan etu ja helpottaisi
myös Sähköliiton elämää.
Työnantajaliiton kokonaisvaltaiseen toimintaan pitäisi
sisältyä työmarkkinatoiminnan lisäksi myös alan kaupallisten etujen valvonta,
kirjallisuuden tuottaminen
ja kouluttaminen. Kolmesta jälkimmäisestä asiasta on
pitänyt hyvää huolta urakoitsijaliitto STUL, joka ei
kuitenkaan ole työmarkkinaosapuoli.
Työmarkkinatoiminnan
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Pakottaminen ei ole
paikallista sopimista

sähköjohto
Keijo Rimmistö

4/2011

osalta on tämänhetkinen
kehityssuunta ollut oikea,
kun uusi Sähkötekniset
Työnantajat STTA ry on
noussut alan suurimmaksi järjestöksi. STTA:ssa on
155 yritystä, jotka työllistävät 4 300 asentajaa. Samalla
entinen TIKLI on siirtynyt
osaksi uutta työantajaliitto PALTA:a ja sen tekemä
sopimus on kutistunut kattamaan enää noin 500 alan
ammattilaista.
STTA:n työ on kuitenkin yhä kesken, koska siltä
puuttuvat niin keskusjärjestöjäsenyys, toimisto kuin
henkilökuntakin. Vasta kun
nämä asiat tulevat kuntoon,
nousee STTA:n järjestöllinen asema täyteen uskottavuuteen.
!!!

Sähköliitto ja STTA tekivät
yhdessä alan uuden työehtosopimuksen ja yhteistyö
uuden järjestön kanssa on
toiminut muutenkin hyvin.
TES:iin sisältyi neljän työryhmän perustaminen (aikapalkka, urakkatyö, työsuojelu ja pääluottamusmiehen

tiedonsaanti), jotka ovat
aloittaneet työskentelynsä.
Tulevaisuus näyttää, onnistuvatko työryhmät yhtä
hyvin kuin liitot onnistuivat omassa neuvottelussaan.
Toivottavaa se on, koska
STTA:n jäsenet ovat olleet
tyytyväisiä aikaansaatuun
sopimukseen.
Henkilökohtaisesti toivon, että erityisesti työsuojelun tärkeyden arvostus
lisääntyisi entisestään. Sitä
pohjustaa uuteen TES:een
kirjattu, 1.5.2011 lähtien työsuojeluvaltuutetulle
maksettava korvaus. Sen
maksaminen edellyttää, että
työsuojeluvaltuutettu on valittu ja että asiat ovat yrityksessä muutenkin kunnossa.
Myös työn tilaajat vaativat
yhä useammin omien työsuojeluvaatimustensa noudattamista myös aliurakoitsijoilta.
!!!

Vaikka sähköistysalan uusi
työehtosopimus tyydyttää
Sähköliittoa, on liiton tavoitteena kuitenkin saada
koko sähköiselle alalle yh-

det ja yhteiset työehdot.
Silloin yritykset kilpailisivat
vain omalla osaamisellaan,
eivät työntekijöiden työehdoilla, mikä tervehdyttäisi
alan toimintaa.
Tällä hetkellä osa työantajista käyttää hyväkseen
EU:n vapaan liikkumisen
direktiiviä tuomalla Suomeen työvoimaa, joille ei
kuitenkaan makseta palkkaa ja kulukorvauksia asemamaan TES:n mukaan.
Seurauksena on, että kilpailu vääristyy, rehelliset yrittäjät kärsivät ja mukaan tulee
jopa rikollista toimintaa.
Niin Sähköliitto kuin
STTA:n ja STUL:n toimitusjohtajat ovat yhtä mieltä
siitä, että tämäntyyppinen
toiminta pitää saada kuriin.
Yhteiset työehdot vaativat
kuitenkin useamman työnantajajärjestön yhteistyötä.
Tällaisen toiminnan jatkuminen vaikuttaa kielteisesti
koko yhteiskunnan rakenteisiin ja siksi on mielestäni
tällä hetkellä myös sähköistysalan suurin ongelma.
!!!

Viime vuonna jatkunut taloudellinen taantuma vaikuttaa vasta nyt sähköistysalan urakointiin. Pieni osa
yrityksistä teki vuonna 2010
tappiollisen tuloksen ja siksi
työnantajat ovat ryhtyneet
taloutensa korjaamiseksi vaatimaan työntekijöiltään sopimusheikennyksiä,
vaikka yleissitovan TES:n
edellyttämät palkat ja kulukorvaukset ovat vähimmäistaso, jonka alle ei voi
paikallisesti mennä. Sähköliiton jäseniä on lomautettu
ja irtisanottu monesti myös
lain vastaisesti, jonka seurauksena liiton edunvalvontaosaston työmäärä on huomattavasti lisääntynyt.
Neuvottelemalla voidaan
kehittää yrityksen toimintaa
yhteistyössä työntekijöiden
kanssa, mutta pakottaminen
TES:n alittaviin palkanalennuksiin ei ole sellaista
toimintaa. Nyt on ollut nähtävissä, että useissa yrityksissä neuvottelusuhteet eivät
ole olleet kunnossa, josta on
seurannut jopa henkilökohtaisia riitoja.
Paikallinen sopiminen
edellyttää aina pääluotta-

musmiehen läsnäoloa ja
allekirjoitusta aikaansaatuihin sopimuksiin. Joissakin yrityksissä luottamusmiehen asemaa yritetään
kiertää, minkä Sähköliitto
tuomitsee jyrkästi. Jos yrityksen toimintaa yritetään
kehittää, on juuri pääluottamusmies johdon tärkein
yhteistyökumppani. Ne jotka eivät tähän pysty, eivät
myöskään menesty yritysten
välisessä kilpailussa.
!!!

Sähköistys- ja talotekniikka-alan johtokunta kokoontui 11.4. käsittelemään alan
tilannetta ja tulevia palkankorotusneuvotteluja. Korotusesityksiä mietittäessä
olivat esillä sekä tämänhetkinen inﬂaatiotaso - joka
oli tammikuussa jo 3,0 prosenttia - että rakennusalalle
neuvotellut 2,55 prosentin
palkankorotukset.
Neuvottelut STTA:n kanssa alkavat 18.4. ja toivon, että
tämän työehtosopimuksen
ensimmäisestä palkankorotuksesta päästäisiin nopeasti
yksimielisyyteen.

SFS 6002 käytännössä
Kirjassa kerrotaan,
miten standardin
SFS 6002 vaatimuksia
sovelletaan
käytännössä.
Kirja soveltuu erityisen hyvin
asentajille jaettavaksi materiaaliksi. Kirjaa käytetään laajalti
myös sähköalan perusopetuksessa. Nyt myös ruotsinkielisenä
SFS 6002 i praktiken.
Koko B5. 88 s.

Hinta 26,00 e + alv.

Määräalennus: 10 kpl – 10 %,
20 kpl – 20 %, 50 kpl – 30 %

SFS 600 Pienjännitesähköasennukset ja
sähkötyöturvallisuus

Sisältää kaikki vuonna 2007 uudistetut SFS 6000 -sarjan standardit
ja sähköturvallisuusstandardin SFS 6002 vuodelta 2005. Lisäksi
kirjaan sisältyy keskeinen sähköasennusten turvallisuutta koskeva
lainsäädäntö.
Koko A4. 664 s. 2007. 1. painos.

Hinta 166,00 e + alv.
TILAUKSET
www.sahkoinfo.fi/kirjat
tilaukset@sahkoinfo.fi
09 5476 1111

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus -kurssi
4.5.2011 VANTAA I 24.5.2011 VANTAA I 25.5.2011 TURKU I 31.5.2011 OULU
7.6.2011 KOUVOLA
Kurssin hinta 370 e + alv.
Kurssi on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna
työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä
toimivat henkilöt.
Päivän aikana kerrataan turvalliset työskentelytavat erilaisissa sähkö- ja käyttötöissä sekä
sulakkeiden vaihdossa. Samoin henkilökohtaisten jännitetyö- ja suojavälineiden käyttöä painotetaan.

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

Sähköalan töitä tekevien henkilöiden koulutus- ja opastusvastuu kuuluu yleisesti työnantajalle. Sähköalan töiden osalta vastuu kuuluu myös sähkötöiden johtajalle ja käytönjohtajalle. Jotta
turvallisuus sähkötöissä toteutuu, on yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus uusittava siten, että
koulutusten väli on enintään 5 vuotta.
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Erkki Pohjoismäki sähköistää jo toisia asuntomessuja Kokkolassa

Tuulinen työmaa
meren rannalla
Kevät tuo mukanaan
rakentajien kaipaaman
valon ja lämmön, mutta
myös entistä kovemman
kiireen. Kokkolan asuntomessut käynnistyvät
heinäkuun puolivälissä,
ja valmista pitäisi olla
hyvissä ajoin.

vasama
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Alueen poikkeuksellinen pyöreä muoto antaa alueelle kaavallisesti kiinnostavan ilmeen.

Vuonna 1972 Sähköasennusliike Teknon palkkalistoille tullut
Erkki Pohjoismäki on pysynyt
samassa työpaikassa, mutta
muutama kuukausi sitten hän
sai yrityskaupan seurauksena
vaihtaa työvaatteidensa väriä
30 asentajakaverinsa tavoin.

Riitta Kallio

- En muista toista näin
kylmää työmaata, tuumii sähköasentaja Erkki
Pohjoismäki, joka sähköistää tulevan kesän asuntomessualueen suurinta asuinkerrostaloa Kokkolan Vanhansatamanlahden suulla.
Kokeneella kärkimiehellä
on sanoilleen vertailupohjaa,
sillä mies on ollut 40 vuotta
alalla ja sähköistämässä jo

vuoden 1975 asuntomessuja
Kokkolan Koivuhaassa.
Nyt rakentuva messualue
on todella merituulten armoilla, sillä uudisrakennusalue on kokonaisuudessaan
tehty täyttömaalle, jossa ei
vielä kasva ainuttakaan puuta. Kuluneen talven paukkupakkaset ja ennätysmäiset lumipyryt ovat osaltaan
tehneet messurakentajille
talvesta hyytävän ikimuistoisen.
- 20 asteen pakkasrajoja ei

voitu noudattaa marraskuun
alusta helmikuun loppuun,
muuten talo ei olisi pystyssä,
rakentajat sanovat.

Ennätystalvi
viivästytti töitä

Asuntomessualueen rakentaminen on ankaran talven
takia hieman aikataulustaan myöhässä, mutta Suomen suurin yleisötapahtuma
käynnistyy määräaikanaan
heinäkuun puolivälissä. Sitä
ennen Kokkolan rakentajat

saavat todella ahertaa, että
näyttelyasunnot saadaan
ajallaan valmiiksi.
- Näistä kerrostaloista
näyttelyasunnoiksi valmistuu vain muutamia. Työt
keskeytetään asuntomessujen ajaksi ja loput tehdään
valmiiksi vasta messujen jälkeen, Pohjoismäki kertoo.
Lemminkäisen oranssissa kypärässä ja työvaatteissa
liikkuvan Pohjoismäen urakkana on sähköistää asuntoosakeyhtiö Albatrossin 52
asuntoa, joista hulppeimmat ovat parinsadan neliön
merinäköalalla varustettuja
luksushuoneistoja. Lemminkäisen urakoima talo on kaksiosainen ja se rakennetaan
paikallaan valamalla.

Urakalla läpi talven

Erkki Pohjoismäki on vastannut yksin syyskuun alussa
aloitetun sähköistystyömaan
etenemisestä maaliskuun lopulle saakka. Määräaikojen
lähestyessä kärkimies odotteli lisäapua kevään töihin.
- Sääolot ovat tuoneet lisähaastetta tähän urakkaan,
mutta onneksi tämä talo
tehdään paikalla valamalla.
Menetelmä on sähköistyksen
kannalta mielekäs, kun työt
etenevät kätevästi ja valmista tulee kerralla.
Pohjoismäen kylmään talveen on tuonut lohtua myös
lämmin lounas, jonka hän

Sähkömiehen puumerkki näkyy monessa kohtaa.
Erkki Pohjoismäki ja Kari Uusitalo neuvonpidossa.

on usein käynyt nauttimassa
kotonaan parin kilometrin
päässä.
- Kylmimpinä päivinä oli
pakko myös välillä käydä
sulamassa työmaaparakissa, jonka nurkassa on myös
minun ”toimistoni”, pöytä
piirustuksille ja asiakirjoille, huomauttaa Pohjoismäki
ja esittelee työmaasopimusta, joka kertoo, että urakan
on määrä valmistua marraskuussa. Neljä talon asunnoista valmistuu jo heinäkuussa
alkaville asuntomessuille.

Jalkapallosankari

57-vuotias Erkki Pohjoismäki liikkuu niin keveästi
viisikerroksisen työmaansa
tuulisissa holveissa, että ei
ole yllättävää kuulla, että

miehen plakkarissa on muun
muassa tuore Futsalin pronssimitali veteraanisarjan SMturnauksesta.
Konkarijalkapalloilija on
urheillut liki koko ikänsä ja
pitänyt kunnostaan säännöllisesti huolta. Pohjoismäen
nimi komeilee myös veteraanisarjan Futsalin uusimman
pistepörssin kärkipäässä.
Pohjoismäen useimmat
harrastukset liippaavat läheltä liikuntaa. Toiminta Kokkolanseudun Sähkötyöntekijöissäkin on painottunut
urheilu- ja retkeilyjaoston
puolelle.
- Meillä on ollut mukavia
reissuja ja pian on vuorossa
laivaseminaari, että pääsee
taas nauttimaan merituulesta, Pohjoismäki nauraa.!

Rannalla, keskellä kaupunkia
Keski- Pohjanmaan

pääkaupungin Kokkolan asuntomessualue
sijaitsee vain parin kilometrin päässä kaupungin
ydinkeskustasta ja se liittyy
saumattomasti kaupungin
keskustan yhdyskuntarakenteeseen.
Alueen keskeinen sijainti
mahdollistaa monipuolisen
rakentamisen. Meren rannan ympyrän muotoinen

messualue pitää keskellään
kolme kerrostaloa, joita ympäröi matalampien talojen
kehä.
Alue on yhdeksän hehtaarin kokoinen, josta viisi
hehtaaria rakentuu messuille. Yhteensä alueelle
valmistuu ensi kesään mennessä 131 asuntoa, joista
40 tulee näyttelykohteiksi.
Esiteltävinä messuilla on
30 omakotitaloa, seitsemän

kerrostaloasuntoa, kaksi rivitaloasuntoa ja yksi paritaloasunto.

Jokaiselle jotakin

Pienimmät asunnot ovat
noin 35 neliön yksiöitä ja
suurimmat runsaan 300 neliön omarantaisia omakotitaloja. Eri vaihtoehdot
esittäytyvät messuilla monipuolisesti. Talojen toiminnallisuus yhdistettynä ny-

kytekniikalla toteutettuihin
energiaratkaisuihin auttaa
arjen pyörittämisessä. Senioriasumisen toiminnallisuutta esitellään monessa
kohteessa.
Oheiskohteena esitellään
Kokkolan vanhassa kaupungissa, Neristanissa, 1800-luvulla rakennettua Knapen
taloa.
Keskelle aluetta tuleva toriaukio tulee olemaan alu-

een kohtaamispaikka. Talojen sijoittelu toteutetaan
siten, että jokaiselle pihalle
syntyy suojaisa, aurinkoinen
alue ja että useimmilla on
lähes esteetön merinäköala.
Toriaukion laitamille sijoittuvat yhtiömuotoiset
rakennukset; kerrostalot,
rivitalot ja kytketyt omakotitalot. Muu omakotirakentaminen sijoittuu alueen ulkokehälle.

Syksyllä valmistuneessa alueen pienvenesatamassa järjestetään messujen aikana pienvenenäyttely. Toistaiseksi alueen veneet talvehtivat Mustankarin rannassa.

Messualueen puistoalueet ja ympäristö

Alueen ympäristö- ja vesiaiheet on maisemoitu, kuten
myös alueelle johtavan tien
varret. Kaikki kolme puistovyöhykettä on viimeistelty
ja istutettu hyvissä ajoin ennen talven tuloa. !
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Hyvä uni on
terveyden lähde

Te k s t i S e i j a P e n t t i l ä
Piirrokset
Johanna Häkkilä

Ihmisen unen tarve

ei vähene iän myötä,
mutta unen laatu sen sijaan
muuttuu. Nukkuminen alkaa
neljänkymmenen ikävuoden
jälkeen heiketä. Uni muuttuu katkonaisemmaksi ja kevyemmäksi. Keski-ikäinen
herääkin yöllä helpommin
kuin nuori.

Vanhan uni vähenee

Psykologi Heli Järnefelt
Työterveyslaitokselta kertoo,
että nukkumisen muutokset
johtuvat paljolti syvän unen
vaiheiden lyhentymisestä.
Siksi myös unien näkeminen vähentyy iän myötä.
Viimeistään ikääntyessä levollista unta täytyykin alkaa
vaalia, sillä hyvä uni tuo terveyttä.
Kun nukkuminen on erilaista kuin nuorena, mutta
unen tarve pysyy kuitenkin
samana, korostuvat uneen
vaikuttavat asiat. Muun
muassa ylipaino, alkoholi ja
korkea verenpaine voivat
vaikuttaa nukkumiseen.
Nämä seikat vaikuttavat
nuoren ja sikeästikin nukku-

van ihmisen elämään, saati
sitten vanhenevan ja jo vähän huonounisen ihmisen
arkeen. Varsinainen murheiden vyyhti saadaan aikaan,
jos huonoja yöunia ryhdytään valveilla paikkaamaan
liiallisella syömisellä ja juomisella.

Synkkä maanantai
iltavirkuilla

Unettomuus voi olla oire terveysongelmasta, mutta saattaa unettomuus tulla ilman
aikojaankin, omana häiriönään.
Järnefelt kertoo, että taustalla voivat olla muuttuneet
nukkumistottumukset. Jo
pelkkä nukkumaan menon
jännittäminen ja huoli seuraavan päivän jaksamisesta
voi aiheuttaa unettomuutta.
Ihminen saattaa myös
mennä turhan aikaisin nukkumaan, koska pelkona on
liian lyhyt yöuni.
Järnefeltin mukaan useimmat ihmiset nukkuvat arkena vähemmän kuin viikonloppuna. Liian paljon ei totuttua unirytmiä ole kuitenkaan viisasta sekoittaa.
- Erityisesti iltavirkut nukkuvat viikonloppuaamuisin
pitempään. Oma luonnollinen rytmi voikin olla sellainen, että joutuu elämään
työpäivinä väärässä rytmissä.
Valitettavasti maanantaista
tulee huono päivä, jos viikonlopun unirytmi poikkeaa
paljon arjen aikataulusta.

Voimaa nokosista

Arkena töiden jälkeen voi
vireyttä palautella ottamalla
torkut. Tällöin on kuitenkin
varottava vaipumasta syvään
uneen, josta herääminen voi
Sampsa Puttonen kannattaa
15-20 minuutin voimatorkkuja.

olla vaikeaa.
Vanhempi tutkija Sampsa
Puttonen Työterveyslaitokselta puhuu 15-20 minuutin
tai korkeintaan puolen tunnin voimatorkuista. Lyhyt
rentoutumisen hetki pitkällään lepuuttaa lihaksia ja
virkistää aivoja, mutta ei vie
yöunia.
Torkahduksesta ajoissa
heräämiseen voi jokainen
keksiä sopivan tavan. Puttonen ei suosittele kovaäänistä herätyskelloa, vaan huomattavasti miellyttävämpi
on esimerkiksi ystävällinen
ihmisääni. Torkkuja voi
myös ottaa käteensä jonkin
esineen, jonka putoaminen
havahduttaa hereille ennen
syvään uneen vaipumista.
Kahvin tai muun piristävän juoman nauttiminen
ennen torkahdusta on myös
kokeilemisen arvoinen keino
vireyden kohottamiseen. Kofeiini alkaa vaikuttaa parinkymmenen minuutin kuluttua, mikä yhdessä nokosten
kanssa antaa hyvän vireyden.

Väsymys
sumentaa mieltä

Ihminen nukkuu tavallisesti
7-8 tuntia yössä, mutta on
niitäkin, jotka tulevat toimeen 5-6 tunnin yöunilla.
Toisaalta osa ihmisistä tarvitsee 9-10 tunnin unen vuorokaudessa.
Nykyisin televisio, netti ja
viihde saavat monet ihmiset tinkimään unestaan ihan
huomaamatta. Tällöin valveillaoloaikamme on entistä
pitempi, mutta emme aina
silloin ole kovin skarppeja.
Sampsa Puttonen huomauttaa, että hitaasti kertyvää väsymystä ei välttämättä
edes havaitse, mutta se vä-

hentää kuitenkin valppautta
ja saattaa lisätä esimerkiksi
tapaturmien riskiä.

heikentää unta. Joka ilta ei
nukkumista pidä häiritä yömyssyllä.

Keho huijaa syömään

Arvosta unta

Unettomuus ja lihavuus kulkevat käsikädessä. Ylipaino
on yhteydessä heikentyneeseen uneen, mutta unettomuus ja erityisesti lyhyt uni
myös ennustavat painon
nousua. Univaje saattaakin
vaikuttaa suoraan kehon
ruokahalua sääteleviin hormoneihin.
Puttonen kertoo, että univajeisen ihmisen keho ikään
kuin huijaa uskomaan, että
nälkä on normaalia suurempi. Väsynyt ihminen ei puolestaan jaksa laittaa kunnon
ruokaa, vaan rasvaiset pizzat ja makeat mätöt tekevät
kauppansa.
- Liian vähän nukkunut
ihminen ei kykene luovaan
ajatteluun, vaan tarttuu ensimmäisenä mieleen putkahtavaan ratkaisuun. Tämän
varalta olisikin hyvä kehittää ja vakiinnuttaa toimintatapoja, jotka tukevat
hyvinvointia kiireen ja väsymyksen tilanteissa. Ruuanlaittoon voi varautua hyvissä
ajoin ja sohvalla istumisen
vaihtoehdoksi voi ottaa kävelylenkin.
Säännöllinen liikunta,
jonka aikana tulee hiki ja
syke nousee, auttaa saamaan
hyvää ja palauttavaa unta.
Vanhempi tutkija Sampsa
Puttonen muistuttaa tupakan sisältämän nikotiinin
kiihdyttävän elimistöä ja
siksi tupakointi juuri ennen
nukkumaanmenoa voi haitata nukahtamista. Alkoholikin on huono unilääke.
- Pieni määrä voi edesauttaa nukahtamista, mutta
kolme annosta tai enemmän

Psykologi Heli Järnefelt huomauttaa, että pienikin muutos elämäntavoissa on suunta
parempaan.
-Yhdenkin huonon tavan
jättäminen auttaa jo paljon.
Pienistä askelista tulee myös
helpommin pysyviä muutoksia. Ei tarvitse tehdä mitään
radikaalia.
Järnefelt sanoo, että unta
pitäisi osata arvostaa. Hän
viittaa siihen, että nykyisin
ostetaan vitamiineja ja kaikenlaisia antioksidantteja,
vaikka uni olisi aivan ilmainen terveyden lähde.
-Uni palauttaa ja tervehdyttää sekä mieltä että kehoa.

Herää ajoissa
unettomuuteen

Uni vähenee ihmisillä yksilöllisiä reittejä, mutta miehillä päällimmäiset syyt löytyvät useammin fyysiseltä
puolelta. Pelkän huonontuneen unenkin takia voi silti
mennä terveydenhoitajalle
tai lääkäriin.
Naiset puolestaan huolestuvat miehiä herkemmin

unihäiriöistä ja pelkästään
tämä huoli voi valvottaa.
Järnefelt korostaa, että
unettomuuden hoito kannattaisi aloittaa mahdollisimman alkuvaiheessa. Näin
voitaisiin ehkäistä unettomuuden pitkittymistä ja huonontuneesta unesta johtuvia
muita sairauksia.
Pitkäkestoinen unettomuus lisää muun muassa riskiä sairastua masennukseen.

Parempi ilman
lääkkeitä

Järnefelt harmittelee sitä,
että terveydenhuollossa ei
aina syvennytä perusteellisesti asiakkaan unettomuuden syihin ja etsitä lääkkeettömiä ratkaisuja.
Usein unettomuutta hoidetaan edelleen pelkillä unilääkkeillä. Nykyisin uniongelmia pyritään kuitenkin
hoitamaan entistä enemmän
ilman lääkkeitä.
- Vaikeassa tilanteessa
unilääkkeet voivat katkaista unettomuuskierteen heti
alkuunsa, mutta viikkoa tai
kahta pitempään lääkkeiden käyttöä ei pitäisi jatkaa.
Lääkkeet saattavat jopa ylläpitää unettomuutta.!
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MITÄ SAA AIKAAN
VIHAINEN
SÄHKÖASENTAJA?

Joskus paljonkin.
Tunnet meidät luultavasti Snickers Workwear työvaatteista. 1970-luvulla suomalaissyntyinen sähköasentaja Matti Viion menetti malttinsa joutuessaan käyttämään toimimattomia, epämukavia ja rumia työvaatteita. Snickers Workwear on
saanut alkunsa, kun vihainen sähköasentaja kehitti itselleen sopivat, modernit ja
toiminnalliset työvaatteet.
Meidän intohimomme ei jää vain työvaatteisiin. Tuomme ammattitaitomme myös
Hultafors ja Wibe Ladders -tuotemerkeistämme. Yhdessä muodostamme Hultafors
Groupin - valikoiman uraauurtavia tuotemerkkejä toimimassa yhdessä yhteisen
päämäärän saavuttamiseksi: kehitämme tuotteita ja ratkaisuja, jotka tekevät
työpäivistäsi helpompia, turvallisempia ja tuottavampia.
Hultafors käsityökalujen valikoimastamme löydät esimerkiksi kuvassa näkyvän
erikoismuotoillun Sähköasentajan veitsen (saatavana myös vasenkätisille) sekä
suorasorkkaisen Sähkö- ja listavasaran.
Wibe Ladders tikkaiden ja telineiden avulla saat turvallisuutta joka askeleelle.
Pyydä meiltä uunituoreet Snickers Workwear, Wibe Ladders ja Hultafors -esitteet ja tutustu mallistoomme!

HULTAFORS GROUP FINLAND OY
info@hultaforsgroup.ﬁ
puh 020 741 0130
fax 020 741 0148

www.hultaforsgroup.ﬁ
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Rakennusaloilla näyttäviä tehtäviä
Taitaja 2011 -kilpailuissa Kuopiossa

SMkilpailut eli Taitaja 2011
kisat käynnistyvät tiistaina
3.5.2011. Kolme päivää kestävät kilpailut järjestetään
tänä vuonna Kuopiossa. Kilpailulajeja on 41, joissa on
yhteensä yli 350 kilpailijaa.
Kilpailujen järjestäjinä toimii Savon ammatti- ja aikuisopisto sekä Ylä-Savon
ammattiopisto yhdessä alueen elinkeinoelämän kanssa. Taitajan taustaorganisaationa toimii Skills Finland
ry. Tapahtumaan odotetaan
40 000 kävijää.
Kuopio-hallissa ja Jäähallissa sekä hallien ympäristössä riittää säpinää aamusta
iltaan, kun ammattialojensa
nuoret huiput kisaavat Suomen mestaruudesta. Kilpailutehtäviin keskittymisen
lisäksi kilpailijat esittelevät
yleisölle taitojaan erilaisissa
oheistapahtumissa.

! Ammattitaidon

Ilmastointiasennus-lajissa
kilpailijoiden tehtäviin kuuluu kanava-asennusta, osaasennusta, päälaiteasennusta
sekä mittaus- ja säätötyötä.
Osaluettelo ja hinnoittelu
valmiista työstä tehdään tietokoneella.
Perinteistä käsityötaitoa
vaalivat huonekalupuusepät,
joiden kilpailutehtävänä on
valmistaa annetuista raakaaineista penkki.
Näyttäviä lajeja rakennusaloilla riittää useita muitakin: Maalaus ja tapetointi,
Putkiasennus, Sähköasennus, Talonrakennus kirvestyöt, Talonrakennus muuraus
ja laatoitus ja Viherrakentaminen.
Viherrakentamisessa kilpailijat toteuttavat alueen,
johon kuuluu erilaisilla kivillä päällystettyjä alueita,
puurakenteita ja eri kasveja.
Tänä vuonna lajissa on ensimmäistä kertaa käytössä
koneita, kuten sähkökäyttöinen ajoneuvo. Mukana kilpailussa ovat myös lajin Euroopan mestarit Itävallasta.

Sähköasennuksen kilpailijat muun muassa asentavat
huoneistoon valaistuksen ja
pistorasiat. Syksyn Lontoon
MM-kisoihin treenaava Sähköasennus-lajin kilpailija on
myös kisoissa mukana. Alueella on myös vierailijoita
Englannista ja Hollannista.
Kivityö-lajissa on tänä
vuonna uusia tehtäviä. Kilpailijoiden tehtävänä on
luonnonkivijulkisivu- ja
luonnonkivisokkelikiviasennus. Vanhoja tehtäviä ovat
vuolukivitulisija- ja tasokiviasennus. Tässäkin lajissa
on mukana treenaamassa
kilpailija syksyn MM-kisoja
varten.
Yleisö pääsee ihastelemaan
Maalaus ja tapetointi -lajin
kilpailutehtäviä, kun kilpailijat loihtivat seinille koristemaalauksia. Alueelta saa
varmasti vinkkejä omiin remontteihinkin."
Lisätiedot tapahtumasta:
kilpailujohtaja
Ilkka T. Kemppainen,
puh. 044 785 3165

Jo 1500 sähkö- ja teleurakointiyritystä
mukana Luotettava kumppani -ohjelmassa

Hämärähommat
saatava kuriin
! Sähköistysala näyttää

mallia muulle rakennusalalle: jo kolme neljäsosaa
suomalaisista sähkö- ja teleurakoitsijoista on avannut
vero-, työeläke- ja työehtosopimustietonsa maksutta
rakennuttajien ja muiden tilaajien tarkistettavaksi tilaajavastuu.ﬁ -rekisteristä.
Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton toimitusjohtaja OlliHeikki Kyllönen haastaa rakennuttajat ja muut urakointisopimuksia tekevät tilaajat.
- Kun 1 500 sähkö- ja telealan yrityksestä löytyy helposti lain vaatimat tiedot asioiden kunnossa olosta yhdestä
maksuttomasti käytettävissä
olevasta rekisteristä, ei ainakaan kilpailusyillä voi perustella tarvetta hämäräﬁrmojen käyttöön.
Syyksi rakennusalan rikollistoiminnan yleistymiseen
on väitetty muiden muassa
sitä, että rakennuttajan on
mahdotonta tai kohtuuttoman työlästä selvittää urakointiyritysten taustoja ja
toimintatapoja. Kyllösen
mukaan tähän ongelmaan on
nyt olemassa toimiva ratkaisu.
- Rikollistoimintaa rakentamisen alueella on niin kauan kuin on hämärätaustaisten urakoitsijoiden käyttäjiä.
Nyt kun tilaajille on tehty

helpoksi täyttää tilaajavastuulain mukainen velvollisuutensa, tämän pitäisi alkaa
voimakkaasti näkyä rakennusalan talousrikollisuuden
vähentymisenä, Kyllönen
toteaa.
Hänen mukaansa nyt tarvitaan aitoa halua rakennusalan kilpailun ja toiminnan
tervehdyttämiseen ja siinä
vastuunkantajia ovat kaikki rakennuttajat ja rakentajat, isoimmista pienimpiin.
Rehellistä esimerkkiä odotetaan erityisesti julkiselta
sektorilta ja isoimmilta rakennusliikkeiltä.
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto on itse osaltaan tarttunut käytännön toimiin.
Liitto oli viime vuoden kesäkuussa perustamassa Suomen
Tilaajavastuu Oy:tä, joka
vastaa tilaajavastuu.ﬁ -palvelun ja Luotettava kumppani -ohjelman ylläpidosta
ja kehittämisestä. STUL on
myös kustantanut kahtena
vuotena kaikkien mukaan ilmoittautuneiden jäsentensä
mukana olon palvelussa sekä
avustanut tietojen siirrossa ja
hankinnassa."
Lisätietoja:
Olli-Heikki Kyllönen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto
STUL ry, puh. 09 5476 1409

Sähköliitto
Sähköalojen ammattiliitto ry
Aleksanterinkatu 15
PL 747, 33101 TAMPERE
Puh. 03 252 0111
Faksi 03 252 0210
www.sahkoliitto.fi
facebook.com/Sahkoliitto

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

Kaapeli tottelee miestä,
ei pakkasta.
Vaikka mittari on 15°C miinuksella, Drakan MMJ-kaapeli taipuu
nöyrästi hankalaankin paikkaan. Notkea kaapeli nopeuttaa
asennusta. Työmukavuus kasvaa ja urakka etenee aikataulussa.
Tekijät tietävät, että MMJ-kaapeleissa on eroja.
Luotettava Drakan MMJ-asennuskaapeli on testattu ja täyttää
standardin vaatimukset ympäristöä unohtamatta.

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

Yhteystiedot

Y H T E YS T I E D OT

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

Sähköistä
palvelua

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,
Mäkeläntie 1,
puh. 010 283 2650
Lahti, Seppäläntie 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
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Det gäller att prioritera rätt

OL 3:ans problmatiska
underentreprenörer
Paavo Holi

"Var och en som suttit i ett ﬂygplan

har någon gång läst säkerhetsföreskrifterna i stolsﬁckan framför sig om hur
man ska handla i nödsituationer. En
eventuell nödsituation kan vara att
lufttrycket i kabinen sjunker så snabbt
att syremaskerna automatiskt fälls ut
framför passagerarna.
Enligt instruktionerna ska man först
lägga syrgasmasken på eget ansikte och
först därefter hjälp ett eventuellt medföljande barn. Om den vuxna förlorar
medvetandet på grund av syrebrist kan
han eller hon inte heller hjälpa barnet
och därför måste den vuxna först se till
sin egen handlingsförmåga.
Nu inför valet lider Finlands inrikespolitik av något som liknar ovan beskrivna syrebrist. Förnuftiga handlingar
kompliceras av att varje parti bjuder ut
sina egna instruktioner till medborgarna om hur läget ska hanteras.
Största delen av instruktionerna
råder oss att handla helt fel. De koncentrerar sig alltså på att först lösa små
och sekundära problem på bekostnad
av de allra viktigaste frågorna. Det är
nämligen uppenbart att det är Finlands statsekonomi som allra först behöver mer syre för beslut.
###

En viktig faktor i balanseringen av

statsﬁnanserna är inkomstﬁnansieringen i budgeten, dvs. skatteinkomsterna. Utan heltäckande skatteinkomster
har staten inte tillräckligt med pengar
för utgifterna och måste skuldsätta sig.
Genom beskattningsbeslut kan man
deﬁniera varifrån skatteinkomsterna
ska tas: av fattiga, rika, företag, tjänster eller någon annanstans.

skulle leda till att staten på ett ögonblick kunde få in skatteinkomster på
hundratals miljoner euro. Samtidigt
skulle vi kunna stoppa den ansvarslösa
verksamhet som tär på företagsmoralen i synnerhet i byggbranschen.
Partierna i den nuvarande regeringen har emellertid inte gjort någonting alls för att skärpa lagarna. I själva verket har det gått precis tvärtom,
myndigheternas resurser för att gripa
ekonomiska brottslingar har ytterligare minskat under de senaste åren.
###

Det viktigaste beskattningsobjektet
för att balansera den nya budgeten
vore att eliminera den grå ekonomin,
dvs. den kriminella verksamheten.
Enligt en del beräkningar förlorar staten upp till 12 miljarder euro om året
när brottsliga företag inte betalar alla
lagenliga skatter och socialskyddsavgifter för sin verksamhet.
FFC och fackförbunden har otaliga gånger föreslagit lagändringar som
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I det stundande riksdagsvalet avgörs
med vilka instruktioner Finlandfamiljen löser sina problem med syrebristen inom ekonomin. Vad kommer att
stimuleras först, statsﬁnanserna och
bekämpningen av den grå ekonomin
eller riksdagsledamöternas byggprojekt i sina hemtrakter?
Resultatet kan också bli en ursinnig
strid där alla kämpar mot varandra om
den enda syremasken som ﬁnns. Det
leder till att alla förlorar medvetandet,
planet hamnar i spinn och störtar obehärskat mot marken.
Du beslutar vem du röstar på, men
tänk först efter vem det är och vad
följden blir.
paavo.holi@sahkoliitto.fi

"Det verkar inte vara nå-

gon ände på underentreprenörsproblemen vid Olkiluotos tredje kärnkraftverk OL
3. Därför har Fackförbundet
Pro, Metallförbundet, Byggnadsförbundet och Elektrikerförbundet samlat sina
krafter för att få ordning på
förhållandena på byggplatsen. Verksamheten hotar att
avstanna redan den 15 april
om Metallförbundets fordringar inte betalas till de
polska luftkonditioneringsarbetarna.
Enligt Elektrikerförbundets
uppgifter ﬁnns det på OL 3
cirka 200 polska elmontörer
i bolaget Elektrobudowas
tjänst och därtill omkring
100 personer som arbetar för
företagets underleverantörer.
Enligt uppgifter från olika
håll har både Elektrobudowa och arbetarna i företagets underleverantörsföretag
problem på byggplatsen OL
3.
- Detaljerna i dessa fall kräver ytterligare utredningar,
men redan nu står det klart
att det ﬁnns allvarliga brister i arbetarnas löner, kost-

nadsersättningar och rentav
i arbetarskyddet, förklarar
sektorchef Keijo Rimmistö.
Oklarheterna kring Elektrobudowa behandlas genast efter Metallförbundets fall. !

Facebook landade
hos oss - målet 3 200
som gillar
Paavo Holi

" Fredagen den 1 april
2011 kl. 11.21 inleddes en
ny era när Elektrikerförbundet publicerade sin egen Facebooksida www.facebook.
com/Sahkoliitto. På plats på
Elektrikerförbundets kontor
i Tammerfors fanns förbundets aktiva ungdomar.
- Förbundet ska ha klara mål för sin medverkan i
sociala medier och arbeta
envetet för att uppnå dem,
sammanfattade Kalle Salli
ungdomarnas gemensamma
tankar.
Intresset för Facebook verkar vara enormt, redan under
första veckan hade mer än
150 personer gillat Elektrikerförbundets sida. Målet är
ändå att under det första året
nå 3 200 personer som gillar
sidan, dvs. 10 procent av förbundets medlemmar.!

Sähköliiton henkilökunnan yhteystiedot
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi
(Sähköpostiosoitteissa ä ja ö korvataan a- ja
o-kirjaimella

EDUNVALVONTA

LIITON JOHTO

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

Puheenjohtaja
Alakoski Martti 050 61 188
Liittosihteeri
Punkki Timo 050 68 297
Johdon assistentti
Ahonen Minna 050 409 8455

VIESTINTÄ JA TIEDOTUS
Vasama ja ulkoinen tiedotus
vasamalehti@sahkoliitto.fi
Viestintäpäällikkö, päätoimittaja
Holi Paavo 050 68 292

edunvalvonta@sahkoliitto.fi

Sektoripäällikkö
Väntti Sauli 050 528 7044
- Energia – ICT – verkostoala
Alueasiamies
Leppänen Jouni
050 60 303

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

Alueasiamies
Lujanen Juha
050 563 4400

Vastaava alueasiamies
Aho Jaakko
050 60 448

Tekninen sihteeri
Opas Minnaliisa 050 539 1747

Vastaava alueasiamies
Ollila Jari
050 60 302

Toimittaja
Kallio Riitta 050 67 590

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

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

Tiedotussihteeri, toimittaja (oto)
Nurmikolu Margit 050 409 8472

Alueasiamies
Kemppainen Markku 050 60 304

LAKIASIAT

Työehtoasiamies
Korpinen Mikko 050 67 592

- Työympäristöasiat
Vastaava työympäristöasiamies
Korhonen Veijo 050 68 294

Lakimies
Heiniluoma Tero 050 60 301

Tekninen sihteeri
Lindeman Anne 050 465 0227

Tekninen sihteeri
Lintunen Pirjo 050 366 2196

- Kansainväliset asiat
Lakimies
Heiniluoma Tero 050 60 301

Järjestö- ja koulutuspäällikkö
Salmi Reijo 050 67 591

Kansainvälisten asioiden sihteeri
Opas Minnaliisa 050 539 1747

Tekninen sihteeri
Haapanen Kaisa 050 409 8456

Jäsenrekisterinhoitaja
Toivonen Arja 03 252 0303
Toimistotyöntekijä, jäsenmaksutilitykset
Kangas-Sorsa Hannele 03 252 0111
Koulutusasiat
Kurssisihteeri
Mäkkylä Tiina 050 409 8469
Nuorisoasiat
Nuorisoasiamies
Leppänen Jouni 050 60 303

TALOUS, ATK, TOIMISTOJA KIINTEISTÖPALVELUT
Talouspäällikkö, henkilöstöpäällikkö
Toikkonen Marketta 050 68 290
- Taloushallinto ja atk
Kirjanpitäjä
Andersson Johanna 050 315 6713
Atk-sihteeri
Hoivala Anne 050 409 8458
Maksuliikenteenhoitaja
Klemola Mervi 050 315 6712

Tekninen sihteeri
Lintunen Pirjo 050 366 2196

Palkanlaskija
Myllymäki-Nälli Maija 050 315 6714

JÄSENPALVELUT JA KOULUTUS

- Toimisto- ja kiinteistöpalvelut
Toimistotyöntekijä
Niemenmaa Teija 050 371 8961

Jäsenrekisteri
jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
Jäsenrekisterinhoitaja
Haapamäki Leila 03 252 0303

Toimistotyöntekijä
Rosenvall Pia 050 315 6708
Vaihteenhoitaja
Salminen Leila 03 252 0111
Postitus 03 252 0111 (vaihde)
postitus@sahkoliitto.fi
Kaarniemen lomapaikka
Haikka Tapio 0440 557 841
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Jouko Schwartz täyttää 60

Verkostomies asentajan asialla
Paavo Holi

Eltel Networksin ny-

kyisen HR-asiantuntija Jouko Schwartzin elämässä vuosi 1972 merkitsi
muutakin kuin Lasse Virenin voittoa Münchenin
olympialaisissa.
- Lounais-Suomen Sähkö
Oy haki lehti-ilmoituksella
uusia työntekijöitä Paimioon. Yhtiö oli siirtymässä 10
kV verkosta nykyiseen 20 kV
verkkoon ja jännitteen vaihtotöitä varten tarvittiin paljon lisää työntekijöitä. Meitä meni kolme veljestä sinne
lähes yhtä aikaa, Schwartz
muistelee.
Vähän yli 20-vuotias
Schwartz meni yhtiöön töihin oppisopimuspohjalta ja
sai ammatin, joka on siitä
lähtien viitoittanut koko
hänen työuraansa. Oppisopimus edellytti viiden vuoden
sitoutumista yritykseen, jota
monet vierastivat. Schwartz
kuitenkin viihtyi ja nyt lähes
40 vuotta myöhemmin hän
on yhä samassa työpaikassa.
Vain työtehtävät ovat muut-

tuneet ja yhtiön nimi on yrityskauppojen jälkeen vaihtunut Eltel Networksiksi.
- Työkaverit opettivat silloin uuden työntekijän heti
talon tavoille muun muassa
ammattiliiton jäsenyyden ja
työsuojelun suhteen. Ja työt
olivat silloin lähinnä urakkahommia.

Luottamuksen
tärkeys

Varsinaisen työnteon ohessa
Jouko Schwartz on nähnyt
myös luottamusmiestoiminnan merkityksen tavallisten
jäsenten kannalta. Hän itse
aloitti ensin työsuojeluvaltuutettuna 1980-luvulla ja
jatkoi sitten pääluottamusmiehenä vuosina 1994-2008.
- Luottamusmiesten asema
on vuosien varrella muuttunut aika paljon. Sellaista valtavaa aktiivisuutta ja kentän
jäsenten eteen puurtamista
ei enää moni jaksa, Schwartz
pohtii.
Hänen mukaansa luottamusmiesverkoston tila vaikuttaa merkittävästi myös
liiton jäsenhankintaan. Se
on perinteisesti tapahtunut

juuri vahvojen luottamusmiesten kautta.
Schwartzin mukaan työnteko verkostoalalla on muuttunut todella paljon.
- Aikoinaan 100 kilometriä oli pitkä matka, nyt ollaan komennuksilla helposti
500 kilometrin päässä. Samalla työn monimuotoisuus
on laajentunut, vaikka tolppahommat ovat yhä raskaita
kuin ennenkin.
Koska erilaisia palkkiomalleja on runsaasti, voidaan
töitä tehdä myös suoritepalkalla. Siksi pääluottamusmiehen osaaminen on Jouko
Schwartzin mukaan noussut
palkkauksen soveltamisessa
entistäkin merkittävämmäksi.

Näköalapaikka
verkostoalalle

Jouko Schwartz toimi henkilöstöryhmien edustajana,
kun Lounais-Suomen Sähköstä siirtyi vuonna 1996 yli
60 henkilöä töihin Suomen
Voimatekniikka Oy:hyn. Se
aloitti uuden aikakauden
verkostoalalla.
- Se oli ensimmäisiä ker-

FESTARIKALENTERI

KLO 10.00 –
Jalkapallo
Lentopallo
Kirkkovenesoutu
Kuntosuunnistus
Petankki
Shakki
Tennis
Yleisurheilu

Lauritsalan urheilukeskus
Lappeenrannan urheilutalo
Kourulan liikuntahalli
Sammonlahden liikuntahalli
Myllysaari
Lauritsalan urheilukeskus
Lauritsalan koulu
Lappeenrannan Työväentalo
Kimpisen urheilukeskus
Lauritsalan urheilukeskus

KLO 12.00
Kilpailuiden avaus

Lauritsalan urheilukeskus

KLO 12.15
Köydenveto

Lauritsalan urheilukeskus

Asko Kokkola p. 040 553 8374

KLO 14.00 – 16.00
Frisbeegolf

Pikisaari

opastus heittopaikalla

Kalevi Viskari p. 0400 655 221
Jari Koponen p. 050 381 2587
Jari Koponen p. 050 381 2587
Asko Kokkola p. 040 553 8374
Asko Kokkola p. 040 553 8374
Risto Korhonen p. 046 654 6735
Markku Kosonen p. 050 541 6251
Raimo Parviainen p. 0400 934 074
Juha Kauppinen p. 050 366 6549

Olavi Tuuliainen p. 044 205 9724
Risto Korhonen p. 046 654 6735

Juontajina Sanna Kujala ja
Pertti Lallo
”Kokoontumisajot” 21 – Tarkemmat tiedot helmikuun 2011 aikana
KLO 18.00 – 20.00
Saaristoristeily
Satama M/s Camilla
Kalevi Viskari p. 0400 655 221

SU 22.5.2011

KLO 10.00 –
Saappaanheitto 10 – 12 Lauritsalan urheilukeskus
Maastojuoksu 10 – 15
Lauritsalan urheilukeskus
Pyöräily 10 – 16
Lauritsalan urheilukeskus
Tapahtuman johtaja
Tapahtuman tiedotus
Ensiapu
Taksi

Kalevi Viskari p. 0400 655 221
Juha Kauppinen p. 050 366 6549
Asko Kokkola p. 040 553 8374

Asko Kokkola
p. 040 553 8374
Kalevi Viskari
p. 0400 655 221
vastuuhenkilöt eri kilpailupaikoilla
Taksi Saimaa Oy
p. 0200 60 400
TUL Saimaan piiri ry
www.aysporttifestarit.fi

Loppuriuhtaisu

Jouko Schwartz täyttää 60
vuotta 10.5.2011. Vielä en-

LA 21.5.2011

KLO 16.00 –
Kulttuurikävely 16 – 18 Satamatori / esiintymislava
Petankin tarkkuusSatama / Pusupuisto
kisa 16 – 19
Ohjelmaa 16 – 21
Satamatori / esiintymislava

toja, kun verkkoyhtiöiden
töitä ryhdyttiin teettämään
aivan puhdasta aliurakointia tekevässä yrityksessä,
Schwartz muistelee.
Työntekijät siirtyivät sitten myöhemmin nykyiseen
Empoweriin ja alan kehitys
on edennyt niin, että sähköverkkojen rakentaminen ja
ylläpito ovat jo pitkälle eriytyneet niiden omistamisesta.
- En olisi silloin ikinä uskonut, kuinka pitkälle tämä
voi laajeta. Nyt verkostoyrityksen työnä asennetaan jo
litteitä mainosnäyttötauluja.
Se on aika kaukana perinteisestä tolppamiehen hommasta.
Schwartzin mukaan Empower ja Eltelin kaltaisten
yritysten laajenemisen takana on joustava organisaatio,
jossa monesti yksi osaaja tekee työn lähestulkoon suunnittelusta asentamiseen. Viimeiset kaksi vuotta Schwartz
onkin Eltel Networksin HRasiantuntijana huolehtinut
verkostotyöntekijöiden tehtävänkuvauksista ja niiden
pisteytyksestä sekä urakkaja tuotantopalkkioiden kehittämistä.
- Jos työntekijät eivät ole
palkkaukseen tyytyväisiä ei
työntekokaan maistu ja siitä
kärsii myös yritys.

nen sitä hän on siirtymässä Eltelillä uusiin töihin eli
maastosuunnittelijaksi.
- Pidän linjoilla liikkumisesta ja fysiikan puolesta olisin ollut valmis palaamaan
ihan normaaleihin verkostoasentajan töihin. Jatkossa iso
osa työpäivästä tulee kuitenkin kulumaan tietokoneen
ääressä, Schwartz arvioi.
Yksi hyvän kunnon salaisuus on yli 20 vuotta kestänyt aktiivinen pesäpalloharrastus. Työ ja luottamustoimet ovat kuitenkin syöneet
omaa aikaa iltaisin ja viikonloppuisin. Schwartz on ollut
muun muassa Sähköliiton
edustajiston jäsen vuodesta
1996 lähtien ja toiminut niin
energia-alan johtokunnas-

sa 2000-2004 kuin vuodesta
2004 lähtien tietoliikennealan johtokunnassa.
Myös ammattiosaston hallitustoiminta on tullut tutuksi, mutta vapaa-ajan lisäämiseksi Jouko Schwartz toimii
nykyisessä ammattiosastossaan 039:ssä vain rivijäsenenä.
- Olen halunnut ajaa jäsenten etua rakentavasti ja
saanut sille myös aikoinaan
tukea. Työehtosopimuksen
perustatasoon verrattuna
voidaan palkkoja ja etuja
nostaa huomattavasti ylöspäin, jos työntekijöiden
osaamista voidaan laajentaa.
Eltel Networksissa on siinä
tähän saakka onnistuttu hyvin, Schwartz arvioi.!

Sähkötarvikkeiden tukkumyynti
kasvoi 15 % alkuvuonna
" Sähkötukkuliikkeiden

sähkötarvikemyynti kasvoi
ensimmäisellä vuosineljänneksellä 14,7 % edellisvuodesta ja oli maaliskuun lopussa 184 miljoonaa euroa.
Kuukausikohtainen myynti
kääntyi kasvuun jo vuosi
sitten huhtikuussa, mikä on
nostanut viimeksi kuluneen
12 kuukauden myynnin arvon 11,0 % edellistä vastaavaa kautta suuremmaksi.
- Suomen talouden suhdanteet heijastuvat hienoisella viiveellä sähkötarvikkeiden tukkumyyntiin.
Hankkeita on saatu jälleen
käyntiin, mikä näkyy jo alan

myynnissä, Sähköteknisen
Kaupan Liiton toimitusjohtaja Tarja Hailikari sanoo.
- Pitemmällä aikajänteellä myönteiseen kehitykseen
vaikuttavat siirtyminen hiilidioksidivapaaseen sähkön
tuotantoon ja sen siivittämänä sähkön monipuolisempaan käyttöön, Hailikari
muistuttaa.
Maaliskuun lopussa 80
vuotta täyttänyt Sähköteknisen Kaupan Liitto ry on
aktiivinen vaikuttaja, joka
on ottanut tehtäväkseen
nostaa esiin sähkön merkitystä yhteiskunnassa.!

Lisätiedot:
Tarja Hailikari, toimitusjohtaja, Sähköteknisen Kaupan
Liitto ry (STK)
Puh. 040 735 8673;
tarja.hailikari@stkliitto.ﬁ
www.stkliitto.ﬁ
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) on toiminut
vuodesta 1931 ja sen jäseninä on 12 sähkötukkuliikettä
sekä 46 valmistajaa ja maahantuojaa. STK pitää yllä
alan yhteistä 215 000 tuotetta käsittävää Sähkönumerot.fi-tuotetietopalvelua
sekä tuottaa useita myyntitilastoja.

Työn ja sen tekijän puolesta
"SAK kampanjoi eduskun-

tavaalien alla työn ja sen tekijän puolesta. Vaalikauden
tavoiteohjelmassaan SAK
korostaa, että työllisyyteen ja
työelämään liittyvät haasteet
ovat tulevan hallituskauden

keskeisimpiä kysymyksiä.
Kampanjan avulla SAK on
nostanut työelämän asioita julkiseen keskusteluun ja
haastanut puolueet ja ehdokkaat ottamaan niihin kantaa.
Ehdokkaiden näkemyksiin

työelämän asioista voi tutustua Työelämän vaalikoneessa SAK:n nettisivuilla, www.
sak.ﬁ/vaalit.!
Lisätietoja: johtaja Matti Tukiainen, puh. 0400 600 099

vasama

4/2011

Helge Hakkarainen 60 v

21

Armoitettu tarinaniskijä oloneuvokseksi
Te k s t i
Margit Nurmikolu
Kuva
Tu u l i k k i H o l o p a i n e n

Täsmällisenä aher-

tajana ja armoitettuna tarinaniskijänä tunnettu
Sähköliiton teollisuuden ja
erityisalojen työehtoasiamies
Helge Hakkarainen täyttää
20. huhtikuuta 60 vuotta ja
jää eläkkeelle toukokuun
alussa.
Ennen Tampereelle ja Sähköliittoon siirtymistään hän
vietti koko lapsuutensa ja
nuoruutensa Kotkassa.
- Olen kotiutunut hyvin
Tampereelle näiden runsaan
20 vuoden aikana, mutta
aina muutama päivä Kotkan

maisemissa ja meren äärellä
antaa kummasti uutta energiaa, Hakkarainen tuumii.
1960-luvulla ammattikoulun käynyt Hakkarainen
kertoo, että heillä oli Kotkassa ensimmäisenä kokeilu
sähköalan kolmivuotisesta
ammattikouluopiskelusta.
- Aikaisemmin koulutus oli
vain kaksivuotinen, mutta
Kotkan kokeilu osoittautui
niin hyväksi, että sähköalan
koulutus laajeni kolmivuotiseksi koko Suomeen.

Enso-Gutzeitin miehiä

Ennen kuin työehtoasiamiehen ura urkeni Sähköliitossa
vuonna 1989, Hakkarainen
työskenteli Enso-Gutzeitin
Kotkan tehtailla kuukautta
vaille 20 vuotta.

- Konjakit ja kultakello jäivät juuri saamatta, kun pesti
jäi tippaa vaille 20 vuotta,
mutta en ole katkera, Hakkarainen virnuilee.
Hän kertoo työurastaan
tehtaalla ja toteaa, että silloinen työnantaja sai hänet
vakuuttuneeksi elinikäisestä
oppimisesta. Työnantajan
antaman koulutuksen ansiosta Hakkaraisen työrepertuaariin Kotkan tehtaalla sisältyi kaikkea mahdollista 110
kV:n töistä ATK-asioihin,
taajuusmuuttajiin, logiikkatöihin ja hydrauliikkapuolen
töihin.
- Gutzeitilla aloitin myös
luottamustehtävät ensin
työsuojelupuolella ja sitten
luottamusmiehen töissä ja
”valmistauduin” jo näin Sähköliiton työehtoasiamiehen
tehtäviin. Olin mukana tuolloin myös Kotkan osaston
toiminnassa työsuojelusihteerinä ja koulutussihteerinä
sekä osaston hallituksessa,
jossa olin kaksi vuotta varapuheenjohtajana. Käytännössä olin vuoden puheenjohtajana, kun varsinainen
puheenjohtaja oli ulkomaan
komennuksella, Hakkarainen kertoo.
Päivätyön ja luottamustoimien lisäksi hän toimi Gutzeitin ensiapuryhmän johtajana.
- Tavallaan sekin oli jo
valmistautumista Sähköliiton edunvalvontatyöhön:
pienemmän ja heikomman
puolella toimimiseen, Hakkarainen miettii.
Enso Gutzeitin Kotkan

tehtaitten ensiapuryhmä
voittikin Hakkaraisen komennuksessa Suomen mestaruuden tehdaspalokuntien
kilpailussa vuonna 1988.

että sellainen osuisi koskaan
omalle kohdalle.

laitoksen hätä- ja valvontajärjestelmien puutteista.
- Olkiluoto 3 -projektissa Japanin onnettomuus ei
ole aiheuttanut havaittavaa
muutosta työmaan henkeen.
TVO on järjestänyt aiheesta
tiedotusta. Työmaalla rakentajan, rakennuttajan sekä
viranomaisten toimesta valvonta on muutenkin tarkkaa. OL3 on valmistuessaan
myös maanjäristyksen suhteen maailman nykyaikaisin
laitos.

Monenlaisia muistoja
työuran varrelta

Hakkaraisen plakkarissa on
vuosien aikana tehdyistä
työreissuista Sähköliitossa
niin iloisia kuin vähemmän
iloisia muistoja.
- Työmatkoja on tehty pitkillä ja pimeillä taipaleilla ja
säässä kuin säässä. Ikävimpiä
muistoja ovat ne, kun olen
tien päällä joutunut erilaisille onnettomuuspaikoille
ensimmäisenä. Onneksi minulla on kuitenkin ensiapukoulutus niin selkäytimessä,
että olen osannut toimia
niissä tilanteissa kunnialla.
Tärinä on tullut sitten vasta jälkeenpäin, Hakkarainen
toteaa.
Parhaimpana asiana hän
pitää vuosien varrella syntynyttä yhteydenpitoa kentän
väkeen.
- Kun ongelmia on ilmennyt, jäsenet ovat soitelleet
minulle ja jo puhelimessa
on usein saatu osa asioita
ratkaistua, kun jäsenet ovat
saaneet puhua ja purkaa tunteitaan.
Hakkarainen iloitsee myös
niistä käänteistä, kun jo lopettamisuhan alla olleita
tehtaita onkin pystytty elvyttämään takaisin toimintaan ja työpaikat ovat säilyneet.
- On tehtaitten lopettamisiakin ollut paljon reilun 20

vuoden aikana. Myös teollisuuden kunnossapidon väkimäärää on vähentynyt huimasti, kun tehtäviä on karsittu ja työt ovat spesialisoituneet. Monet tehtävät ovat
myös siirtyneet ulkopuolisille, kuten haalaus, maalaus ja
isommat kaapelinvedot. Kyllä jokaisella tehdasyksiköllä
pitäisi olla oma kunnossapito, Hakkarainen painottaa.
Teollisuuden näkymät näyttävät kuitenkin hänen mielestään nyt valoisammilta.
- Paperin valmistus ei Suomessa lopu ja mukaan tulee
jatkojalostusasioita, bioenergiaa ja muuta. Puun oheistuotteista valmistettavien
aineiden osuus teollisuudessa tulee myös varmasti kasvamaan, Hakkarainen povaa.

Jatkuvaa koulutusta
luottamushenkilöille

Nyt paikkansa nuoremmille
jättävä Hakkarainen sanoo
myös Sähköliiton edunvalvonnan kehittämisessä olevan vielä varaa. Hän perää
luottamushenkilöiden jatkuvaa jatko- ja täydennyskouluttamista, jotta he olisivat
tasavertaisessa asemassa esimerkiksi paikallisessa sopimisessa.
- Sopimisen hyvyys riippuu siitä, kuinka paljon
luottamushenkiöille annetaan koulutusta ja myös siitä, kuinka paljon heillä on
valmiutta ottaa sitä vastaan.
Lakimies vastaan tavallinen
työntekijä ei ole kovin hyvä
neuvotteluasetelma, Hakkarainen kritisoi.

Hän toteaa myös, että niin
luottamushenkilöiden kuin
perusjäsenten kouluttaminen on ensiarvoisen tärkeää
koko Sähköliiton toiminnan
ja kehityksen kannalta.
- Olin perustamassa vuonna 1994 ammatilliseen koulutukseen liittyvää tutkintojärjestelmää ja olen muun
muassa ollut automaatioalan
tutkintotoimikunnan jäsen
ja viime vuodet sen puheenjohtaja. Tänä aikana on entisestään vahvistunut käsitys
siitä, että kaikki ihmiset tarvitsevat jatkuvaa koulutusta ja elinikäistä oppimista,
Hakkarainen painottaa.

Pitkä lista tehtäviä
odottamassa

Hakkaraisen ansiotyöt loppuvat kohta ja huulilla on
oloneuvoksen arvonimi.
Laakereilleen hän ei kuitenkaan aio jäädä lepäämään,
siitä pitävät huolen perheen
omakotitalo ja piha sekä rakas harrastus – elektroniikkatyöt.
- Vanhan talon entraamiseksi ja pihan kunnostamiseksi minulla on jo pitkä lista töitä. Ja ehkäpä palautan
henkiin vanhan vapaa-ajan
harrastukseni, kalastuksen
Kotkan maisemissa.
Vaikka töitä on listattuna
kasapäin eläkepäiviä varten,
siintelee Hakkaraisen takaraivossa kuitenkin vanha kiinalainen sanalasku: ”Miten
miellyttävää olla tekemättä
mitään – ja levätä sen päälle.”!

.. Jatkoa sivulta 5
- Jos esimerkiksi vesi
nousee Olkiluodossa neljä
metriä, meidän pitää vetää
saappaat jalkaan, mutta laitokselle se ei silti aiheuta

mitään suurempia ongelmia.
Laskennallisesti suuronnettomuus on mahdollinen
kerran 80 000 vuodessa, joten on epätodennäköistä,

Suomessa
asiat hoidetaan

Olkiluoto kolmosen rakennustyömaan sähköasennusvalvoja Raimo Härmä
puolestaan pohtii, että suurimmat syyt Fukushiman
onnettomuuden kasvamisessa järkyttäviin mittoihin
johtuivat paikan maantieteellisestä sijainnista sekä
Olkiluodosta tulee vuosittain
kymmenen rekallista radioaktiivista jätettä. Käytetyt
polttoainesauvat ”jäähtyvät”
toistaiseksi voimalan syvässä
vesialtaassa. Tulevaisuudessa
radioaktiivisen jätteen loppusijoituspaikka on Olkiluotoon
kaivetussa maanalaisessa
Onkalossa. Onkalon maanpäällinen osa on nyt harjakorkeudessa, mutta maanalaiseen
luolaan aletaan sijoittaa käytettyä polttoainetta aikaisintaan vuonna 2020.

Ydinvoimalla
ilmastonmuutosta
vastaan

Härmää ei edelleenkään arveluta työskennellä suomalaisessa ydinvoimalassa.
- Vuodesta 1985 lähtien
kaikilla suomalaisilla ydinvoimalaitoksilla työsken-

nelleenä minulla on vankka luottamus suomalaisten
ydinvoimaloiden turvallisuuteen. Kun tietää, miten
hyvin Suomen voimaloissa
vuosihuollot tehdään, toivoisi, että kaikilla muillakin
mailla olisi sama mentaliteetti!
Myös Martti Alakoski uskoo edelleen ydinvoimaan
ja sen turvallisuuteen, varsinkin Suomen oloissa.
- Tapahtunut onnettomuus tulee entisestään lisäämään meillä laitosten turvallisuustasoa, kun nyt esiin
nousseisiin asioihin kiinnitetään huomiota. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen
on tällä hetkellä mahdollista vain ydinvoiman avulla,
jos sovituista päästörajoista
pidetään kiinni. Nykyisessä
muodossaan ydinvoima on

Raimo Härmä luottaa suomalaiseen ydinvoimaosaamiseen.

tietysti väliaikainen ratkaisu
siirryttäessä kehittyneempiin sähköenergian tuotantomuotoihin.!
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Työttömyyskassa

TIEDOTTA A

Työttömyyskassan palveluajat
!Puhelintiedustelut arkisin

klo 9.00 – 11.00, puh. 03 252 0300

Hakemusten postitusosoite
!Sähköalojen työttömyyskassa
PL 774, 33101 TAMPERE

Kun joudut työttömäksi tai lomautetuksi
ILMOITTAUDU
TE-TOIMISTOON
Jos joudut työttömäksi tai
lomautetuksi, ilmoittaudu
työ- ja elinkeinotoimistoon
viimeistään ensimmäisenä
työttömyyspäivänä. Työnantaja tekee lomautetuista
ilmoituksen TE-toimistolle
vain, jos lomautettuja on
vähintään kymmenen. Varmista työnantajaltasi, kuinka
monta muuta työntekijää
työpaikaltasi lomautetaan ja
tekeekö työnantaja ryhmäilmoituksen.
TE-toimiston antamia ilmoittautumispäiviä on noudatettava, koska päivärahan
maksaminen katkeaa sinä
päivänä, jona työnhakukorttiin merkitty uusimispäivä
umpeutuu. TE-toimiston antamat lausunnot sitovat kassaa, eikä kassa voi maksaa
päivärahaa, ellei työnhakusi
ole voimassa. Jos työnhakusi katkeaa, et voi uusia sitä
takautuvasti viittaamalla
unohtamiseen, pitkään ilmoittautumisväliin, auton
rikkoutumiseen, lapsen sairastumiseen tai muuhun inhimilliseen syyhyn.
Muista pitää työnhakusi
voimassa!
TEE PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Saat päivärahahakemuksen
TE-toimistosta tai voit tulostaa sen ja palkkatodistuspohjan Työttömyyskassojen
yhteisjärjestön www.tyj.fi
-sivulta kohdasta Lomakkeet.
Täytä ensimmäinen työttömyyspäivärahahakemus
vähintään kahdelta täydeltä
kalenteriviikolta huolellisesti.
Puutteellisesti täytetty ha-

kemus palautetaan täydennettäväksi.
Liitä hakemukseesi viereisen muistilistan mukaiset
liitteet ja lopuksi tarkasta
vielä, että jäsenmaksuasiasi
ovat kunnossa työttömyyden
alkuun asti.

HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN JA KÄSITTELYAJAT
Voit postittaa päivärahahakemuksesi aikaisintaan hakujakson viimeisenä päivänä.
Työttömyyskassa ei käsittele
etukäteen lähetettyjä hakemuksia.
Ensimmäisen päivärahahakemuksen käsittelyaika
on tällä hetkellä 3–4 viikkoa.
Maksupäiviä ovat keskiviikko
ja perjantai.
Jatkohakemukset puolestaan ovat maksussa hakujakson päättymisestä laskettuna viimeistään 1½ viikon
kuluttua keskiviikkona. Maksupäiviä ovat keskiviikko ja
perjantai.
Täytä jatkohakemus vähintään neljältä täydeltä kalenteriviikolta siten, että hakujakso päättyy sunnuntaihin.
Jos työnantajasi maksaa
sinulle lomautuksen aikana
esimerkiksi pekkasia tai pitämättömiä lomapäiviä, muista
ilmoittaa siitä jatkohakemuksessasi ja liitä palkkatodistus hakemuksesi liitteeksi.
HAKUAIKA
Hakemuksen pitää olla työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolle etuutta haetaan.
Hakuaika koskee kaikkia
työttömyyskassan maksamia
etuuksia.

Pääsiäisen maksupäivät

Lähetä jatkohakemus netin kautta
Liitä ansiopäivärahahakemukseen
P
Palkkatodistus
vähintään työttömyyttä edeltäneeltä
3 työssäoloviikolta. Todistuksessa pitää näkyä enna34
konpidätyksen alainen tulo sekä siihen sisältyvät lomaraha ja lomakorvaus eriteltyinä. Lomarahaa ja lomakorvausta 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 lomautus, vanhempainloma, palkaton virkavapaa tai palkaton sairausloma.
Tarkasta myös, että palkkatodistuksessa on palkanlaskijan allekirjoitus ja puhelinnumero.
J
Jäljennös irtisanomis- tai lomautusilmoituksesta.
L
Lomautusilmoituksessa, joka työnantajan pitää antaa
llomautetulle kirjallisena vähintään 14 vuorokautta ennen lomautuksen alkamista, pitää olla myös lomautetun
allekirjoitus ja tiedoksisaantipäivämäärä.
K
Kopio sosiaalietuudesta annetusta päätöksestä.
P
Päätöksen kopio tarvitaan myös puolisolle maksetusta
k
kotihoidon tuesta.
J
Jos olet sivutoiminen yrittäjä tai esimerkiksi omistat
m
maa- tai metsätilan, lähetä kassalle kopio viimeksi
v
vahvistetusta verotuksestasi, eli tällä hetkellä vuoden
2009 verotuspäätöksestä.
M
Muutosverokortti etuutta varten, jos haluat muuttaa
ty
työttömyyskassalle tammikuussa 2011 verottajalta
tu
tulleita verotietoja.

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

LISÄTIETOA
www.sahkoliitto.fi/
tyottomyyskassa

Työttömyyspäivärahan
maksupäivät ovat
tänä vuonna pääsiäispyhien
vuoksi seuraavat:

•
•
•
•
•

ttkassa@sahkoliitto.fi
Koonnut Jonna Heiniluoma

keskiviikko 20.4.
torstai 21.4.
tiistai 26.4.
torstai 28.4.
perjantai 29.4.

Muista hakemus vuorotteluvapaasi 2. ja 3. jaksosta!

Jos haluat muuttaa veroprosenttiasi,
hae verotoimistosta
muutosverokortti etuutta varten
ja lähetä se kassaan.

Jos pidät vuorotteluvapaasi jaksoissa,
lähetäthän kassaan kutakin jaksoa koskevan hakemuksen kyseisen jakson alettua.
Muista myös kolmen kuukauden takaraja.
Hakemusten pitää olla työttömyyskassassa
kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä,
jolle etuutta haetaan.

Jos sinulle on jo maksettu päivärahaa, voit tehdä neljän viikon tai koko kuukautta koskevan jatkohakemuksesi netissä. Klikkaa www.sahkoliitto.fi > Sähköliiton verkkopalvelut
> Työttömyyskassa, kirjaudu ja täytä tarkoituksiisi sopiva
jatkohakemus.
Päivärahat tulevat tilillesi nopeasti ja säästät vielä postimaksunkin!
Esimerkki: Kun lähetät netin kautta sunnuntaihin päättyvän neljän viikon hakemuksesi, jossa on pelkkiä työttömänäolopäiviä eikä muutoksia yleistiedoissa, viimeistään
maanantaina kello 10.00, ovat päivärahat tililläsi jo keskiviikkona.

Näin kirjaudut verkkopalveluun
ensimmäistä kertaa
Jos et ole aiemmin kirjautunut työttömyyskassan, jäsenrekisterin tai Voimavirran verkkopalveluihin, käyttäjätunnus
on oma jäsennumerosi, jonka löydät jäsenkortistasi. Salasana on oma postinumerosi.
Järjestelmä vaatii muuttamaan salasanan ensimmäisen
kirjautumisen yhteydessä. Uuden salasanan täytyy olla
8–12 merkkiä pitkä ja siinä on käytettävä kahta seuraavista 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, jäsenrekisterin tai Voimavirran verkkopalveluihin, käyttäjätunnus on jäsenkortista löytyvä jäsennumerosi ja salasanasi säilyy entisellään.

Et voi tehdä jatkohakemusta netissä ennen
kuin olemme maksaneet sinulle ensimmäistä kertaa päivärahaa. Kun raha on ilmestynyt
pankkitilillesi, alkaa nettipalvelukin toimia.
Et voi tehdä jatkohakemusta netissä,
jos viime päivärahanmaksukerrasta on
kulunut yli 3 kuukautta.
Käytä netin ei-muutettavaa jatkohakemuslomaketta, kun työttömyytesi on jatkunut koko hakujakson
ajan yhdenjaksoisena joko neljä viikkoa tai kokonaisen kalenterikuukauden ajan.

Koulutustuet ja vuorottelukorvaukset ovat tilillä
pääsiäistä edeltävällä viikolla jo torstaina 21.4.
Pääsiäisen jälkeen ne maksetaan taas normaalisti
perjantaisin.

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

Jos olet lomautettu, ilmoita talvilomasi ajankohta työttömyyskassalle
hakemuslomakkeessasi. Liitä hakemuksesi mukaan palkkalaskelma talvilomasi ajalta.
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Ohessa muutamia esimerkkejä tuoteluettelostamme

Uusi n. 6000 sähkötarvikkeen tuoteluettelomme No 24 on ilmestynyt.
Lataa se ja uusi Excel-käyttöön sopiva
tilauslomakeemme itsellesi kotisivultamme

www.finnparttia.fi

Kun sijoitat luettelon ja lomakkeen lomittain näytöllesi,
voit aktivoida haluamasi tuoterivin ja vetää sen tiedot
tilaus / kustannuslaskentalomakkeelle. Lomake laskee
kokonaishinnan huomioiden määräalennukset ja toimituskustannukset. Voit tilata uuden tuoteluettelomme
myös 260 sivuisen kirjana veloituksetta.

Upotettava alasvalo.
HYDRA 15 VA. IP 64. Asennus
Ø 135 mm reikään, upotussySähkölämmittimet
Maahantuomme ja varastoimme vyys 160 mm. Runko on pai62 erilaista ruotsalaista korkea- nevalettua alumiinia ja etulasi
on kirkas. Ketjutettavissa
tasoista sähkölämmitintä.
3x2,5 mm².
teho 15W
ROUNDLINE on
hinta
Ø 149 mm
helposti asennettava,
37 €
huoltoystävällinen,
turvallinen ja säätötarkka

ROUNDLINE

Uudenlainen sähkökalustesarja
Helppoja ja älykkäitä ratkaisuja valaistukseen,
sähkölaitteiden hallintaan ja energiatehokkuuteen.
Valittavana yli 250 toimintoa ja yli 400 kojetta.

Exxact
Primo

Exxact
Design

Ota yhteys paikalliseen
sähköliikkeeseen

Exxact
Solid

Exxact
Combi

)))%,-$"'#+'.&'!'-*.#-%(

PEREL OY

Elektronisen
termostaatin
säätötarkkuus
on ±0,2 °C.
Tarkka säätö
merkitsee
mukavuuden lisäksi myös alhaisempaa energian kulutusta.
Huippulaadustaan ja ominaisuuksistaan huolimatta
ROUNDLINE tasolämmittimet
ovat todella edullisia. Esim.
1000W tehoinen 40x97 cm
mittainen BASIC 1000 T
maksaa vain 78

€
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alla olevat lamput
sopivat tähän valaisimeen.

Edulliset
sähkömoottorit tassu- ja
laippakiinnitteisinä
Moottorit ovat IEC-julkaisujen 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

AR 111 15W TehoLed kohdelamput 240 V.
Elinikä 30 000 h. 2800K tai
4000K. Valokeilan avautumiskulmat 8, 24 tai 45°. Vastaa
valoteholtaan 100W
halogeenia. Valmistaja Megaman.

SM 1,1 B5 1,1 kW 1500 r/min
rakenne B5

TL 111/15 24
1-5 kpl á 75 €
yli 5 kpl á 68

( muista antaa
tilatessasi laipan
reikien ristimitta )

€

TehoLed kohdelamput
Elinikä 20 000 h. Vastaa valoKuivan- ja kostean- teholtaan 35 W halogeenia.
tilan kytkimet ja pistorasiat Ovat tunteettomia tärinälle.
Teho 7W, 230V, valokeilan avasivut 45-64. Esim.
utumiskulma on 40°,
kanta E14, Ø 50 mm
Kotimainen JUSSI-sarjan kytkin
pituus 87 mm
kuivantilan uppoasennukseen
värivävy 2800K
KU 1 J
TL
5 PAR 16L
20
1-9 kpl á 4 €
1-5
kpl
á 28 €
80
yli 9 kpl á 3 €
yli 5 kpl á 26 €
Valonsäädin uppoasennukseen
60-400W hehkulampputeholle Nestejäähdytteinen
TehoLed pallolamppu.
VS 400 J
Elinikä 30 000 h. Tunteeton
80
1-9 kpl á 19 €
tärinälle. Himmenettävissä nor00
yli 9 kpl á 18 €
maalilla hehkulamppuhimmenJUSSI-sarjan 2-osainen suko- timellä. Teho 5W, 240V,
pistorasia keskiölevyllä uppo- kanta E27, Ø 48 mm
pituus 110 mm
asennukseen PU 2 MKJP
TL 5 E27 N
70
1-9 kpl á 7 €
1-9 kpl á 28 €
yli 9 kpl á 690 €
yli 9 kpl á 26 €
Antennipistorasia APU 1 KJ
TehoLed maatasosta valaikeskiölevyyllä
seva valaisin IP 67. 230 V.
80
1-9 kpl á 5 €
Maan pinnan kanssa samaan
30
yli 9 kpl á 5 €
tasoon asennettava julkisivujen, terassien, pensaiden, por2-osainen
taikkojen yms. korostevalaisupeitelevy
un tarkoitettu valaisin.
PL 1+1 J
Valaisimen sisällä voidaan
1-9 kpl á 230 €
lamppua kallistaa 35°. Runko
yli 9 kpl á 210 €
on painevalettua alumiinia ja
JUSSI-sarjan 2-osainen suko- suojalasin kehysrengas ruostumatonta terästä. Sisältää liitänpistorasia kokopeitelevyllä
tälaitteen ja 3kpl 1W teholediä.
PU 2 MJP
50
1-9 kpl á 8 € pituus 99 mm
yli 9 kpl á 770 €
MAAVALO 3
Kotimaiset kosteantilan KOSTI Ø 145 mm
korkeus 100 mm
asennuskalusteet esim.
liit.johto 0,5 m
vaihtokytkin KP 6 RJ
1-9 kpl á 690 €
1-9 kpl á 78 €
yli 9 kpl á 630 €
yli 9 kpl á 72 €

hinta vain

€

135 €

Laajemmin sivuilla 198-200.

2-osainen pistorasia
PP 2 RJ
1-9 kpl á 980 €
yli 9 kpl á 900 €

Hinnat ALV 0%

puh 02
puh

Kierukkavaihteet s. 224-226
Vaihteeseen sopii B14A
laippamoottori
s. 223, joka kiinnitetään 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 moottorille. 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 kytketty. Valonauha voidaan katkaista
50 mm = 3 ledin välein.
Nauhan taustassa on 3Mtarranauha 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

Finnparttia

72 72 00

www.finnparttia.fi
www.
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O s a s t o t t o i m i va t
Seuraavaan Vasamaan (ilmestyy 19.5.2011) tulevat osastojen ilmoitukset pyydetään toimittamaan 9.5.2011 klo 15.00 mennessä Margit Nurmikolulle: puh. 050 409 8472 tai s-posti vasamalehti@sahkoliitto.fi.
Muistathan merkitä yhteystietosi, kun lähetät ilmoituksen!

001 Oulun Sähköalantyöntekijäin Ammattiosasto
N:o 1 ry/Eläkeläisjaosto

Eläkeläisjaoston kokous pidetään
aina joka kuukauden toisena tiistaina klo 12.00 osaston toimistolla, Rautatienkatu 16 D 46. Tervetuloa!

007 Lauritsalan Sähköalojen
ammattiosasto ry

Kevätkokous pidetään keskiviikkona 27.4.2011 klo 18.00, hallitus klo 17.30 osastojen kerhohuoneella, Väinölänkatu 25. Käsitellään kevätkokoukselle kuuluvat
asiat, raha-asiat ja muut esille tulevat asiat. Tervetuloa! –Hallitus

010 Joutsenon
Sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry

Ylimääräiset kokoukset pidetään
ravintola Luhtikammarissa 11.5.
ja 25.5. klo 18.00 Asiana osaston lakkauttaminen ja jäsenten
siirtyminen Lappeenrannan Seudun Sähköalantyöntekijät ry:n
osastoon 022. Osaston 010 jäsenet saavat asiasta jäsenkirjeen.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa! –Hallitus

011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen kevätkokous
torstaina 28.4.2011 klo 18.00
osaston toimistolla, (Näsilinnankatu 33b A 25, porttikongista
sisäpihalle ja kellarikerros).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, sääntömuutosasiat sekä muut ajankohtaiset
asiat. Kahvitarjoilu.
Kaikki jäsenet tervetulleita!
www.osasto11.com

013 Hyvinkään
Sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry

Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 16.4.2011
klo 13.00 ravintola Harlekiinissa.
Esillä sääntömuutosasiat. Osasto
tarjoaa lounaan. Tervetuloa!

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry

Hämeenlinnan Seudun OP kutsuu
meidät illanviettoon hyvän ruoan
ja saunomisen merkeissä Suvirinteeseen tiistaina 24.5.2011 klo
18.00. Suvirinne on upea kesäpaikka Alajärven rannalla, fillarimatkan päässä. Asiantuntijaluennon aiheena on "Kuinka hyödynnän op.fi palvelua". Ilmoittautumiset 16.5.2011 mennessä suo-

raan pankkiin, puh. 03 61 491
tai tatu.aaltonen@ruukki.com,
taskuun 050 5052279.
Nyt kaikki jäsenet, nuoret ja vanhat, mukaan hauskaan illanviettoon, mukana myös (puku)Mikko
Korpinen Sähköliitosta.

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry

Järjestämme matkan Lahteen
7.5.2011 katsomaan Classic
Motorshow:ta. Bussi ajaa reittiä
Tervakoski klo 10, Turenki 10.15,
Hämeenlinnan Wetterhoff 10.30,
Lahti 11.30. Matkaltakin voi kyytiin nousta. Paluukyyti klo 16.
Reissu on tarkoitettu jäsenille
perheineen. Matkat tarjotaan kaikille, jäsenille maksetaan myös liput. Ilmoittautumiset 24.4.2011
mennessä petri.salmi@ruukki.
com tai 050 377 6566.
Tervetuloa mukaan!

020 Kotkan
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry

Osaston pilkkikilpailut pidettiin
12.3.2011 Sähköliiton lomanviettopaikassa Kaarniemessä.
Kilpailuun osallistui 16 pilkkijää.
Voittajaksi selviytyi Tuomo Honkanen tuloksella 2 315 g.
Palkinnot jaettiin makkaranpaiston lomassa.

020 Kotkan
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry

Osaston sääntömääräinen kevätkokous pidetään 26.4.2011 klo
19.00 osaston toimistolla, Vesivallinaukio 5 A, Kotka. Kevätkokousasioiden lisäksi kokouksessa
käsitellään myös osaston sääntömuutokset. Tervetuloa! –Hallitus

021 Porin seudun
sähköalantyöntekijät ry

Osaston kevätkokous pidetään
20.04.2011 klo 18.00
Ravintola Liisanpuistossa.
Esillä on sääntömääräisten
asioiden lisäksi myös sääntömuutosasioita. Tarjolla kahvia ja
suolaista! Tervetuloa!

047 Ugin Sähkötyöntekijät ry

Kevätkokous pidetään perjantaina 13.5.2010 klo 18.00 makasiiniravintola Kahvelissa (yläkerta). Esillä sääntömääräiset asiat.
–Hallitus

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry/
Eläkeläisjaosto

Eläkeläisjaosto järjestää kylpylämatkan Viims -kylpylään 28.8.
– 4.9.2011. Laiva lähtee sunnuntaina 28.8. klo 10.30. Kokoontuminen Länsiterminaalissa
klo 9.15, jolloin jaetaan matkustusasiakirjat. Matkan hinta on
359 €/henkilö, joka sisältää puolihoidon: aamiainen/päivällinen,
lääkärin tulokonsultaation, 12
henkilökohtaista hoitoa ja 6 ryhmäliikuntaa sekä uima-altaan ja
saunaosaston käytön. Laivamatkat Nordlandialla kansipaikoin.
Käytössä on 2 yhteishyttiä sekä
meno- että paluumatkalla. Bussikuljetukset perillä: satama-kylpylä-satama. Ilmoittautumiset 21.4.
mennessä Markku Salliselle, puh.
040 503 8538 tai Pekka Sepälle, puh. 040 561 3715 ja maksamalla varausmaksu 70 €/henkilö
21.4. mennessä eläkeläisjaoston
tilille Nordea 206518-138246,
viite 1025. Loppusuoritus 289
€ tulee maksaa 23.7. mennessä
samalle tilille ja samalla viitteellä.
Ota matkalle mukaan passi tai uudenmallinen henkilötodistus.
Tervetuloa virkistäytymään
vaimon tai ystävän kanssa!

058 Joensuun
Sähköalantyöntekijät ry

Osaston pilkkikilpailut pidetään
perjantaina 22.4.2011 Jokiaseman Rouhessa Liperissä. Kokoontuminen Rouhen rantaan klo
9.00. Ajo-ohje: 12 km Liperistä Rääkkylään päin, vasemmalle
kyltti Immola ja Rouhi-kyltti, tien
päähään. Rouhessa parkkipaikka,
josta rantaan 200 m, salmen yli
Korkeasaaren päähän savusaunarantaan, jossa kisakeskus, nuotio
ja wc. Sarjat: miehet, naiset, eläkeläiset ja nuoret. Kisojen päätyttyä tarjolla keittolounas ja kahvit
sekä mahdollisuus paistaa makkaraa nuotiolla. Ilmoitelkaa Osmolle tai Karille, jos tulette, niin
varataan keittoa riittävästi.
Tiedustelut Osmo Valjus, puh.
050 383 5162 tai Kari Heinonen, puh. 050 454 7319.

059 Lahden
Sähköalantyöntekijät ry

Osaston kevätretki 26.5.29.5.2011: kiertomatka Helsinki
– Tukholma – Riika – Tallinna – Helsinki. Matkan hinta 125 €/henkilö. Tarkempi matkaohjelma selviää myöhemmin. Ilmoittautumiset

ja maksut osaston toimistolle päivystysaikana 2.5.2011 mennessä. Päivystysaika ma klo 16.30
– 18.00. Nopeimmat ehtivät mukaan. –Vapaa-ajan jaosto

062 Lohjan Sähköalojen
ammattiosasto ry

Osaston matka Prahaan 10.6. 12.6.2011. Hotelli Ibis Old Town.
Omavastuut: jäsen 200 € ja avec
300 €. Paikkoja vain 50. Ilmoittautuminen: Kari Hämäläinen,
puh. 044 425 3283.

067 Kokkolan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry

Kevätkokous 27.4.2011 klo
19.00 SAK:n ammattiosastojen
toimistolla, Pitkänsillankatu 23.
Esillä sääntömuutosasiat sekä
sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa –Hallitus

070 Suomenselän
Sähkömiehet ry

Osaston kevätkokous pidetään perjantaina 29.4.2011 klo
18.30 Virroilla kahvila-konditoria
Marjaanassa. Esillä sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat
sekä päätetään kesän/syksyn toiminnoista. Kokouksessa kahvitarjoilu. Tervetuloa päättämään tulevista toimista! –Hallitus

074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry/Eläkejaosto

Eläkejaoston toukokuun kokous
on 4.5.2011 klo 13.00 Kettumäen palvelukeskuksessa.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

sen (Vihti-Nummela-Helsinki ja takaisin) ja aamiaiset laivalla. Passit
pitää olla voimassa 6 kk matkan
päättymisen jälkeen.
Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset Tomille, puh. 040 587
7748 ja maksu osaston tilille viimeistään perjantaina 13.5.2011.

161 Inkoon
Voimalaitostyöntekijät ry

Osasto järjestää kesäteatterimatkan Mustiolle näytelmään
Jukka Puotila Show 13.8.2011
klo 18.00. Avec 15 € (sis. ruokailun). Ilmoittautumiset 20.5.2011
mennessä Leif Helanderille,
puh. 040 764 0862.

182 Teollisuuden
Sähköalojen Työntekijät ry

Osaston sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina
29.4.2011 klo 18.00
Suomenlinna Klubi 20:ssa (ravintola Yläkerho), osoite C8. Esillä
sääntöjen määräämät asiat sekä sääntömuutosasia. Kokouksen
jälkeen sauna ja pientä purtavaa.
Tervetuloa!
–Hallitus.

188 Automaattien
kunnossapitäjät, AKU ry

Sääntömääräinen kevätkokous 16.4.2011 klo 18.30. Esillä sääntöjen määräämät asiat ja
osaston sääntöjen muutos. Tervetuloa! –Hallitus

KAUKALOPALLOTURNAUS
Osastojen kaukalopalloturnaus
pelataan Raisiossa 28.5.2011.
ilmoittautumiset Veli-Pekka Anttilalle, puh. 0400 759 930 tai
veli-pekka.anttila@lemminkainen.fi

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry

Kiitos osastomme 50-vuotisjuhlissa mukana olleille
kutsuvieraille ja jäsenille
puolisoineen. Muistamiset
lämmittivät erityisesti.

185 Satakunnan Puhelin- ja
Tietoliikennetyöntekijät ry

Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään 28.4.2011 klo 17.00
ravintola Liisanpuistossa, Liisankatu 20, Pori. Esillä sääntömääräiset asiat sekä sääntömuutosasiat. Kokouksen jälkeen kahvit ja
purtavaa. Tervetuloa! –Hallitus

083 Pargas
Elbranschernas Avdelning rf

Stadgeenligt vårmöte hålles
onsdagen 27.4.2011 kl. 19.00
på hotel Kalkstrand.
Välkommen! -Styrelsen
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 27.4.2011
klo 19.00 hotel Kalkstrandissa.
Tervetuloa! –Hallitus

105 Vihdin
Sähköalantyöntekijät ry

Risteily Pietariin. Lähtö torstaina
16.6.2011 klo 19.00, perjantaina klo 9.30 Pietarissa. Paluu perjantaina klo 19.00, lauantaina klo
8.30 Helsingissä. Varattu 6 kpl
neljän hengen hyttejä (max 24
hlöä). Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Matkan hinta 50 € jäseneltä ja 100 € seuralaiselta. Hinta sisältää kuljetuk-

Pilkit
011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Pilkkionginnan tulokset
3.4.2011
Sija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Pilkkikilpailut Alajärvellä

Osanottaja
Paino
Huhtakallio Pentti 11.784
Koivuluoto Martti
5.430
Toivonen Seppo
3.124
Laine Eino
3.007
Taisto Leppänen
2.397
Näräkkä Ari
2.192
Mansikkamäki Antti 2.090
Peltoniemi Pekka
1.837
Lahtinen Jorma
1.784
Koski Reijo
1.759
Lehtomäki Veikko
1.346
Laurila Timo
1.228
Kandell Timo
1.104
Yli-Somero Petri
0.994
Ahola Ossi
0.462
Virtanen Erkki
0.372
Jani Nurminen
0.014

Nuoret
1
2

Näräkkä Jere
Nurminen Niko

0.588
0.054

Kiitos kaikille 21:lle mukana olleelle! 19 heistä osallistui pilkkikisaan hyvin talvisissa olosuhteissa: lunta satoi, mutta kylmä
ei kuitenkaan tullut. Jäätä oli 80
cm, juuri ja juuri kairan kierreosa
riitti puhkaisemaan jään – no sellaisen sohjojään. Kala söi hyvin,
eikä näin tasaväkistä kilpailua ole
nähty vuosiin. Yleensä Mäenpään
Ristolla on ahvenia saman verran kuin muulla joukolla yhteensä.
Onnittelut voittajille, Risto vei ykköspalkinnon henkilökohtaisessa
ja Ruukki joukkuekisassa. Onkikisat sitten elokuussa, elomessujen jälkeen, 20.8. Tulkaa silloinkin
mukaan!
Tulokset:
1. Mäenpää Risto,
2. Ahlsten Jari,
3. Salo Raimo,
4. Manninen Esa,
5. Pohjola Aimo,
6. Hietanen Pertti,

1,920 kg
1,800 kg
1,500 kg
1,400 kg
1,060 kg
0,860 kg

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Raudus Teuvo,
0,560 kg
Lehtonen Kalervo, 0,520 kg
Laine Pentti,
0,440 kg
Råman Juha,
0,400 kg
Haakana Kari,
0,280 kg
Riihenperä Rauni, 0,240 kg
Portell Ensio,
0,220 kg
Vuorinen Rauno, 0,200 kg
Saartenkorpi Mikko, 0,180 kg
Salmi Petri,
0,140 kg
Suvanto Pauli,
0,100 kg
Maununen Anu, 0,000 kg
Maununen Jali,
0,000 kg

Isoin kala:
1. Manninen Esa,
2. Raudus Teuvo ja
Salo Raimo,

0,280 kg
0,220 kg

Joukkuekilpailu:
1. Rautaruukki 1, tulos 3,540 kg
2. Eläkeläiset 1, tulos 2,580 kg
3. Eläkeläiset 2, tulos 1,720 kg
4. Rautaruukki 2, tulos 0,740 kg

025 Loviisan
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry

Lappeenrannan alueen
osastojen perhepilkkitapahtuma 12.3.2011

Lauantaina 26. maaliskuuta kokoontuivat pilkkionkijat kisailemaan ammattiosaston ”mestaruudesta” Loviisanlahdella, Sahaniemessä. Kylmästä ja viimaisesta säästä huolimatta kisailijoita
oli 16. Kyseessä oli ns. kaiken
kalan kisa.

Osastojen jo perinteeksi muodostunut pilkkiongintatapahtuma järjestettiin tänä vuonna os.7:n toimesta Lappeenrannan satamassa, Purjehduskeskus Wilmanrannan edustalla.
Paikalla oli runsas joukko innokkaita kalastajia ratkomassa
tämänvuotisia osastojen mestaruuksia.
Sää suosi tapahtumaa auringon pilkistellessä puolipilviseltä
taivaalta, lämpötilan ollessa pikkupakkasen puolella.
Kalaa sai miltei jokainen pilkkijä,
kukin tuurinsa ja taitojensa mukaan.
Osastojen välisen joukkuekilpailun voiton vei Lauritsalan os.7
tuloksella 8 kg 287g, toiseksi
tuli Joutsenon os.10 tuloksella
5 kg 635g ja kolmanneksi Lappeenrannan os. 22 tuloksella 2 kg
144g.
Joukkuetulos oli kunkin osaston kolmen parhaimman yhteistulos.

Tulokset:
Miehet:
1. Heikki Nissinen, 13 145 g
2. Pentti Rantanen, 12 390 g
3. Arto Holmberg,
6 620 g
4. Jari Silander,
5 925 g
5. Jouko Rantanen, 4 725 g
6. Pekka Hanni,
4 050 g
7. Pentti Hämäläinen, 3 070 g
8. Eero Kero,
1 915 g
9. Markus Kinnunen,
550 g
10. Antti Johansson,
395 g
11. Arto Mäkinen,
285 g
Naiset:
1. Anneli Peltola,
Lapset:
1. Oona Mäkinen,
2. Julia Johansson,
3. Ada Johansson,
4. Juho Kinnunen,

3 820 g
405 g
200 g
195 g
190 g

Suurin kala oli 380 g ahven,
jonka sai Jouko Rantanen.

Voittaneen Lauritsalan joukkueen muodostivat: Vesa Jaanu, Asko Pulli ja Matti Hämäläinen.
Lauritsalan osasto 7:n voiton
miesten sarjassa vei Vesa Jaanu
tuloksella 3 612 g, naisten sarjan
voitto meni Maija-Liisa Salolle tuloksella 170 g.
Joutsenon osasto 10:n voiton
vei Esko Japola 2 540 g, naisten
voiton vei Sinikka Lempiäinen tuloksella 664 g, hän sai myös koko
kilpailun suurimman kalan palkinnon hauella, joka painoi 482 g.
Lappeenrannan osasto 22:n ykkösmies oli Antti Nikunen 1 212
g:n tuloksella. Hän narrasi myös
ahvenen, joka painoi 379 g. Naisten voittaja oli Marja-Leena Nikunen, jonka saalis oli 709 g.
Kilpailun päätyttyä nautittiin
makoisaa lihasoppaa purjehduskeskuksen ravintola Redissä ja
käytiin vielä kertaalleen läpi kisan
tapahtumia.
Kari Holm
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SIEVI ROLLER
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Sähköliiton
KURSSIT 2011
Kuntoremonttilomat vuonna 2011
Kuntoremonttiloma on terveyttä edistämään suunniteltu
liikunnallinen loma, jossa osanottajia ohjataan elämään
terveellisesti ja liikkumaan oikein.
Kuntoremonttilomaan kuuluu aina kuntotestit, päivittäin
terveysneuvontaa ja ohjattua liikuntaa sekä henkilökohtaiset kuntoiluohjeet kotiin vietäväksi.
Kuntoremonttiin on sisällytetty liikunnan ohella myös
jaksamiseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyviä aineksia.
Puolen vuoden kuluttua osanottajilla on mahdollisuus
lähteä kuntoremonttiloman seurantaan ”terveystreffeille”
kahdeksi vuorokaudeksi. Treffeillä tarkistetaan kunto ja
päivitetään kuntoiluohjeet.
Määrärahat kuntoremonttilomiin saadaan SAL ry:n kautta Raha-automaattiyhdistyksen avustuksista.

Uusien ja nuorten luottamusmiesten perehdyttämiskurssi

!1.10. - 2.10.2011

Sähköliiton koulutustilat, Tampere

Oletko juuri tehtävään valittu luottamusmies?
Oletko vailla koulutusta?

Kouluttajina tilaisuudessa ovat opettaja Marjo Nurmi
Murikka-opistosta ja vastaava alueasiamies Jari Ollila
Sähköliitosta.

Aloita tästä kurssista.

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

Kurssilla perehdytään ryhmäharjoituksin:
• Luottamusmiehen perustehtäviin
• Neuvottelutoimintaan
• Luottamusmiehen rooliin neuvottelutilanteissa
• Jäsenhankintaan
• Sähköliiton koulutusjärjestelmään

Ilmoittaudu mukaan 16.9.2011 mennessä, soittamalla
koulutusyksikköön 050 409 8469 tai sähköpostilla
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

Tukea kuntoremonttilomalle voivat hakea liiton työikäiset ja jäsenet, jotka eivät ole saaneet RAY:n lomatukea
tai olleet tuetulla lomalla 24 kuukauteen.Tukea ei voida
myöntää lapsille.
Matkakustannuksista lomalainen vastaa itse.

Ps: Mummon voi ottaa leirille mukaan!

!4.9. - 9.9.2011

Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna
Loman hinta 527 €, johon lomatukea 350 €
Omavastuuosuus 177 €/henkilö
Hakuaika päättyy 1.8.2011

!20.11. - 25.11.2011

Holiday Club Kuusamon Tropiikki, Kuusamo
Loman hinta 497 €, johon lomatukea 350 €
Omavastuuosuus 147 €/henkilö
Hakuaika päättyy 10.10.2011

Hakumenettely
Kuntoremonttilomia haetaan Suomen Ammattiliittojen
Lomajärjestö SAL ry:n (SAL) lomatukilomakkeella, joita
voi tilata Sähköliitosta puh.050 315 6722/postitus. Lomakkeen voi myös tulostaa osoitteesta www.salry.net tai
Sähköliiton kotisivuilta.
Hakemus palautetaan hakuaikaan mennessä osoitteella:
SÄHKÖLIITTO/Tiina Mäkkylä, PL 747,33101 Tampere.

Työmarkkinatiedotus ja jäsenhankinta

!14.5. - 15.5.2011

Sähköliiton koulutustilat, Tampere

Kutsumme kaikki työmarkkinatiedottajat ja ammattiosastojen toimihenkilöt sekä muut työmarkkinatiedotuksesta ja
jäsenhankinnan tehostamisesta kiinnostuneet mukaan
14.5. - 15.5.2011 Tampereelle.
Kahden päivän aikana käymme läpi:
•
•
•
•
•

Työmarkkinatiedotuksen uudistamista
Työmarkkinatiedotusta osana ammattiosaston toimintaa
Jäsenhankintaa osana ammattiosaston toimintaa
Järjestäytymisen merkitystä
Sosiaalisen median hyödyntämistä jäsenhankinnassa.

Sähköliitto korvaa osanottajille majoituksen kahden hengen huoneissa, ohjelmaan merkityt ruokailut sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen
taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton
kuljettajalle 0,23 €/km.
Ilmoittaudu mukaan 29.4.2011 mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai puh. 050 409 8469.

www.sahkoliitto.ﬁ
facebook.com/Sahkoliitto

Kivempaa kuin mummolassa
– ja halvempaa!
Pohjantähti-leiri 4.–9.7.2011
Pohjantähti-leirillä on koko viikon ajan liikunnallista ohjelmaa perheille yhdessä sekä lapsille ja aikuisille
erikseen. Leirillä voi kokeilla ohjatusti uusia lajeja, testata kuntoa tai viettää rennon lomaviikon. Leiri
järjestetään Kisakeskuksessa, läntisellä Uudellamaalla Raaseporissa, Kullaanjärven rannalla. Leiriviikon
hintaan sisältyvät täysihoito ja kaikki leirin aktiviteetit.

Sisämajoitus aikuiset
lapset 6–16-v.
Teltta tai asuntovaunu aikuiset
lapset 6–16-v.

hinta
385 e
195 e
220 e
110 e

tuettu hinta
55 e
30 e
50 e
25 e

Pohjantähti-leirille osallistujilla on mahdollisuus hakea SAL:n lomatukea. Lomatukihakemukset ja lisätietoa
osoitteessa www.salry.net. Ilmoittautumiset ja lomatukianomukset viimeistään 10.6.2011. Hakijoille ilmoitetaan 17.6.2011 mennessä, onko lomatuki myönnetty.
Leirin järjestävät TUL, SAK, SAKKI, SAL, Kisakeskus ja Nuoret Kotkat.

Lisätiedot www.kisakeskus.ﬁ Ilmoittautumiset 019 2230 300

vasama

Kevätristikko
Lähetä vastauksesi 29.4.2011 mennessä:
Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere.
Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.

Nimi:
Osoite:

4/2011
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- OLETKO

» J O U S TAVA N N A U L A N P I S TO S U O J A N A N S I O S TA H Y V Ä
T U N T U M A A L U S TA A N
» F X 2- P R E M I U M S I S Ä P O H J A S S A K A K S I N K E R TA I S E T
P O R O N ® X R D ™ - I S K U N VA I M E N N U S V Y Ö H Y K K E E T
» H E N G I T T Ä V Ä G E O X - K A LV O ( M A LL E I S S A 3 0 0 0 J A 3 010 )
» U U D E S TA R P U - M AT E R I A A LI S TA VA LM I S T E T T U
U LK O P O H J A A N TA A A I N U T L A AT U I S E N P I D O N .

ZENIT® on uuden sukupolven turvakenkä, joka tarjoaa erittäin
suurta käyttömukavuutta ja hyvän iskunvaimennuksen
ainutlaatuisen FX2-iskunvaimennusteknologian ansiosta.
ZENIT® on saatavana nauhapuolikenkänä ja tarra kiinnitteisenä
sandaalina. Molemmista on saatavana hengittävä Geox-versio sekä
joustavalla naulanpistosuojalla varustettu versio.
J O U S TAVA N A U L A N P I S TO S U O J A

