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pääkirjoitus

Luottamusta yli rajojen
"Sana luottamus liittyy olennaisesti
työmarkkinoiden edunvalvontaan. Jos
työnantajajärjestöt ja ammattiliitot eivät luota toisiinsa, eivät ne myöskään
saa aikaiseksi kunnollisia työehtosopimuksia.
Myös sopimusten toteuttaminen
ja valvonta vaatii keskinäistä luottamusta. Kuinka monta riitaa onkaan
syntynyt, kun luottamus siihen, että
kumpikin osapuoli sitoutuu yhteisesti
solmittuun sopimukseen, katoaa?
Ammattiliittojen keskinäiseen luottamukseen kuuluu, että toisten liittojen varpaille ei poljeta sotkeutumalla
niiden asioihin, jos ei ole pyydetty.
Toisaalta kaikki liitot luottavat siihen,
että tarvittaessa ammattiliitot tukevat
toisiaan työtaistelutilanteessa, jopa sopimusrajat ylittävällä tavalla.

sa luotettu. Henkilö, joka ruohonjuuritasolla edustaa jäseniä työpaikalla ja
huolehtii, että alan työehdot toteutuvat myös käytännössä.
Luottamushenkilöt ovat Sähköliiton olennainen, ehkä tärkein voimavara. Mitä osaavampia ja vahvempia
he ovat, sitä paremmin edunvalvonta
toteutuu.

###

Ja sitten meillä on luottamusmies.
Tai nykyisin luottamushenkilö, koska
kyseessä voi olla niin mies kuin nainenkin ja tuohon joukkoon kuuluvat
myös työsuojeluvaltuutetut.
Luottamushenkilö. Jo tuo pelkkä
sana kertoo, mistä on kysymys. Ihmisestä, joka on työpaikkansa, työtovereidensa, ammattiosastonsa ja liitton-

Luottamus ei kuitenkaan ole yksisuuntaista liikettä. Kun työntekijät luottavat omaan pääluottamusmieheensä,
on hänen myös voitava luottaa työtovereihinsa.

Luottamushenkilön työ on vaativaa
ja monesti myös raskasta, eikä sellaiseen tehtävään ole yleensä suurta hinkua. Siksi jokainen itsensä peliin laittava luottamushenkilö tarvitsee muiden arvostusta ja tukea.
###

Luottamushenkilöiden merkitys on
koko ajan kasvamassa, koska työmarkkinatoiminta näyttää kehittyvän
siihen suuntaan, että yhä useampi asia
sovitaan paikallisesti kullakin työpaikalla. Myös työehtosopimusten painotukset ovat työnantajapuolen asenteen vuoksi siirtymässä yhä enemmän
paikalliselle tasolle.
Luottamushenkilö on paikallisen sopimisen tärkein henkilö, jota tarvitsevat niin työntekijät kuin työnantajakin. Yritysjohtajien pitäisi ymmärtää,
että osaava, koulutettu ja motivoinut
pääluottamusmies on myös yksi yrityksen tärkeimmistä menestystekijöistä.
Hyvällä työpaikalla työt sujuvat ja
kaikki ovat tyytyväisiä. Siksi jokaiselle, ihan jokaiselle työpaikalle on saatava luottamushenkilö. Menestystä ei
synny ilman keskinäistä luottamusta
eikä ilman luottamusmiestä.!
paavo.holi@sahkoliitto.fi
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Ilmaveivi
eli
”Taivas varjele,
mitä sieltä
tulee!”

Tulevaisuuden
isot haasteet
Riitta Kallio

SAK:n 18. edustakokous pidetään 6. - 8. kesäkuuta
Tampere-talossa. Edustajakokouksessa SAK uusii ohjelmallisia tavoitteitaan ja toimintamuotojaan sekä luotaa ammattiyhdistysliikkeen tulevaisuuden haasteita. Kokouksen tunnus
on "oma työ, yhteiset oikeudet".
Kolmipäiväiseen kokoukseen osallistuu 270 jäsenliittojen
nimeämää edustajaa. Myös Sähköliitolla on 11 kentän edustajaa kokouksessa. Puheenjohtaja Martti Alakosken lisäksi
liittoa edustavat Markku Arvola, Antti Heikkinen, Mika
Junnila, Jarkko Korhola, Jani Mäki-Maunus, Reijo Mölsä,
Ari Reinikka, Jari Räsänen, Seppo Saari, Jukka Toikka ja
Eero Wilkman.

Tulevaisuuden haasteita pohdittiin myös Sähköliiton toukokuisessa luottamushenkilöseminaarissa. Ykköshaasteeksi Martti Alakoski nosti liiton itsenäisyyden.
- TEAM-kysely osoitti, että jäsenet haluavat Sähköliiton
pysyvän vahvana itsenäisenä ammattikuntaliittona. Yritysrakenteet kuitenkin muuttuvat ja näin joudumme toistuvasti
taistelemaan sopimusoikeuksista, kuten liiton alkuaikoinakin. Haaste tulee olemaan myös, miten voimme tässä tilanteessa välttää järjestöriidat neuvottelemiemme työehtosopimusten reuna-alueilla.
Toisena tulevaisuuden haasteena Alakoski näki työehtosopimusten määrän vähentämisen ja sähköisten alojen perustyöehtojen niin sanotun runkosopimuksen rakentamisen. Tällä
hetkellä Sähköliitolla on 14 tessiä, joista kuusi on yleissitovaa.
- Liiton tulevaisuudessa on haasteita, mutta myös vahvuuksia. Tärkein voimavara on jäsenistössä, ja erityisesti luottamushenkilöissä, joiden varaan liiton jäsenhankinta paljolti
perustuu. Myös ketterästi toimiva liiton hallinto on jäsenlähtöistä ja kentän jäsenistö on kiinteästi mukana myös neuvottelutoiminnassa.
Alakoski kiitti myös liiton osaavaa henkilökuntaa ja hyvin
hoidettua taloutta, jonka kruunaa muhkea työtaistelukassa.
Luottamushenkilöseminaarin käytäväkeskusteluissa Sähköliiton tulevaisuutta luotaavissa kommenteissa kuultiin muun muassa seuraavia mielipiteitä:
• Sähköliiton pitää pysyä itsenäisenä, sillä sähköala vaatii
erikoistuntemusta, mitä ei löydy muualta.
• Liiton tulevaisuus näyttää hyvältä, kun pysymme vahvana
ammattikuntaliittona. Metalli tosin näyttää uhkaavan asemaamme sopimusshoppailullaan kunnossapitotöissä.
• Unionimalli voisi olla hyvä vaihtoehto. Vaikka ei me nytkään olla yksin!

areena.yle.fi/player/index.php?
clip=1305314398979&language=fi

S Ä H K Ö A L O J E N A M M A T T I L I I T O N J Ä S E N L E H T I , perustettu 1957
Julkaisija: Sähköalojen ammattiliitto ry, Elbranschernas fackförbund rf.
Postiosoite: PL 747, 33101 Tampere
Puhelin: 03 252 0111 - fax: 03 252 0210
Sähköpostiosoite: vasamalehti@sahkoliitto.fi - etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi
Päätoimittaja: Paavo Holi - Toimittaja: Riitta Kallio
Tiedotussihteeri, toimittaja (oto): Margit Nurmikolu
Ulkoasu ja taitto: Johanna Häkkilä
Viestintävaliokunta: Pj. Martti Alakoski, Timo Punkki,
Ari Aavamäki, Petri Haanpää ja Jyrki Vihtari

Tilaushinta:
25 €/vsk kotimaa
30 €/vsk ulkomaat
Ilmoitushinnat tekstisivulla:
Mustavalkoilmoitukset 1,31 €/pmm
2-väri-ilmoitukset 1,51 €/pmm
Neliväri-ilmoitukset 1,81 €/pmm
Työpaikkailmoitukset -50 %

55. vuosikerta
Ilmoitusmyynti:
Ammattimedia Oy/Eeva Lesonen, PL
141, 20251 Turku
Puh. 02 276 1000
Fax 02 235 3864
ammattimedia@ammattimedia.fi
Lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa

Painos: 32 100 kpl
Tarkastettu nettolevikki 31 420
(LT 7.4.2003)
Painopaikka:
Sanomapaino Oy, Forssa,
2011

Seuraava Vasama ilmestyy 16.6.2011, aineistot 6.6.2011 mennessä

vasama

5/2011

Jäsentutkimus 2011 paljastaa:
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Edunvalvonta ja työttömyysturva
toiminnan selkäranka
Paavo Holi

Pitkän tauon jälkeen

teetetty tutkimus Sähköliiton jäsenten mielipiteistä ei tuottanut suuria yllätyksiä. Edunvalvonta ja työttömyysturva ovat odotusten
mukaisesti edelleen jäsenten
mielestä liiton toiminnan
kulmakiviä.
Tutkimus toteutettiin maa-

lis-huhtikuussa otannalla,
johon kuului 2 285 liiton
jäsenrekisteristä satunnaisesti poimittua jäsentä. Heille
lähetettiin sähköpostiviesti
sähköisestä Webropol –nettilinkistä, jossa tutkimukseen
saattoi vastata.
Vastausprosentti oli hyvä
eli kaikkiaan 560 jäsentä
kertoi mielipiteensä liiton
asioista. Tutkimustuloksen
voidaan siten hyvin suurel-

la todennäköisyydellä sanoa
vastaavan koko jäsenistön
näkemyksiä.

Tärkeimmät ensin

Jäseniltä kysyttiin kahdeksaa
liiton toiminnan kannalta
olennaista asiaa, jotka piti
laittaa asteikolla 1-8 järjestykseen tärkeimmästä vähiten tärkeään.
Selvästi tärkeimpänä pidettiin edunvalvonta- ja työ-

ehtosopimustoimintaa, jota
78,9 % piti liiton kannalta
olennaisena toimintana. Lähes yhtä suuren kannatuksen
sai työttömyysturva, 76 %.
Myös vaikuttaminen päättäjiin työelämän kysymyksissä
oli 69 % mielestä varsin tärkeää.
Jäsenistön koulutus sai tällä asteikolla kannatusta 54,2
%, mutta jäsenhankinta
enää 42,4 %, jäsenedut 32,6
%, näkyminen julkisuudessa
32,5 % ja viestintä (Vasama,
verkkosivut, sosiaalinen media yms.) vain 29,6 %.
Tulokset ovat varsin samanlaisia kuin aiemmissa
tutkimuksissa, mutta erityisesti liiton viestinnän osalta
poikkeavuudessaan varsin
hämmentäviä. Eivätkö jäsenet siis enää halua tietoa
liiton toiminnasta ja jos eivät halua, niin miksi eivät?

Liiton puolesta
vaikka lakkoon

Yleisesti ottaen Sähköliitto sai vastanneilta hyvän

Sähköliiton edunvalvontaa työmaakierroksella alueasiamies
Jouni Leppäsen (keltaisessa
takissa oikealla) johdolla Lappeenrannassa kevättalvella
2010.

Sähköistysalan
palkkaneuvotteluille
jatkoaikaa
Paavo Holi

Sähköliiton ja työnantajaliitto STTA:n välillä
sähköistysalan työehtosopimuksen palkankorotuksista
jumiutuivat 13.5. Ongelma
koski lähinnä palkankorotusten siirtämistä urakan takuupalkkoihin. Johtokunta
otti siksi lisäaikaa neuvotteluihin, joita jatketaan 23.5.
TES:n mukaan sopimukseen
Neuvottelut

olisi pitänyt päästä 15.5.
mennessä.
Talotekniikka-alan työehtosopimuksen osalta päästiin
työantajaliitto PALTA:n
kanssa 9.5. sopimukseen,
että STTA:n kanssa tehtävät ratkaisut siirtyvät sellaisenaan kyseiseen sopimukseen.
Molempien sopimusten
nyt neuvoteltavat palkankorotukset astuvat voimaan
1.9.2011.!

Vuoden 2012 kalen-

teri- ja lehtitilaukset
voi tehdä myös tekstiviestillä. Uuden järjestelmän
käyttöohjeet kerrotaan kesäkuun Vasamassa.
Tekstiviestien avulla voivat myös ilman tietoko-

neyhteyttä olevat jäsenet
hoitaa tilauksensa. Sopimusalajäsenet voivat tilata
kalenterin ja aktiivit myös
Palkkatyöläinen tai Löntagaren -lehden.
Vasama tulee automaattisesti jokaiselle maksavalle
jäsenelle ja oppilasjäsenelle.
Eläkeläiset eivät saa kalen-

Lisää terävyyttä
osastotoimintaan

Ammattiosastojen nykyistä
jäsenmaksua pitää 80,3 %
kyselyyn vastanneista sopivana ja myös osastojen toiminnan tarkoituksesta vallitsee suuri yksimielisyys.
Kaikkiaan 68,6 % oli asteikolla 1-7 sitä mieltä, että
edunvalvonta on tärkeintä osastotoimintaa. Toisena
tulee työpaikkatoiminnan
tukeminen, 53,5 % ja enemmän tai vähemmän myönteisesti suhtaudutaan myös
koulutukseen, luottamusmiesten tukemiseen ja virkistystoimintaan.
Jäsenhankinta kuuluu vain
41,6 % mielestä osastoille.
Kaikkein tyrmäävimmin
suhtaudutaan lomaosakkeiden hankintaan ja sijoitustoimintaan, jonka hyväksyy
vain 30,6 % ja peräti 50,6 %
mielestä se on kaikkein vähiten tärkeää osastotoimintaa.
Täydellisempiä tuloksia
jäsentutkimusta julkaistaan
elokuun Vasamassa.!

Elektroniikka- ja sähköteollisuuden
ammattitutkinto puntarissa
Riitta Kallio

Elektroniikka- ja
sähköteollisuuden
ammattitutkinnon tarpeellisuutta pohdittiin Sähköliiton suojissa Tampereella
5. toukokuuta. Silloin alan
tutkintotoimikunta sekä
opetushallituksen ja ammattitukintojen järjestäjät kokoontuivat yhteistyöpäivään
ratkaisemaan ajankohtaisia
kysymyksiä.
- Jos tämä ammattitutkinto
koetaan tarpeelliseksi, niin

toimikunta haluaa myös järjestäjien mielipiteen tutkinnon uudistamistarpeesta vastaamaan valmistavan sähköja elektroniikkateollisuuden
nykyisten ja tulevaisuuden
vaatimuksia, kiteytti tutkintotoimikunnan puheenjohtaja Ari Kampman.
Opetusneuvos Olli Hautakoski Opetushallituksesta
oli pyytänyt tutkintotoimikunnalta kannanottoa elektroniikka- ja sähköteollisuuden ammattitutkinnon tarpeellisuudesta.

Tekstiviesti tulossa nettitilauksen rinnalle
Paavo Holi

arvosanan. Peräti 87,8 %
mielestä edunvalvonta- ja
sopimustoiminnassa oli onnistuttu kohtalaisesti, hyvin
tai erittäin hyvin. Asteikolla
1-5 kaikkiaan 78 % piti liittoa varsin tärkeänä. Muuten
liitto tuntuu näyttäytyvän
jäsenille enimmäkseen varsin neutraalina organisaationa, josta ei ole sen paremmin hyvää kuin pahaakaan
sanottavaa.
Kysyttäessä jäsenten mielipidettä lakkotoimien oikeutuksesta, näyttävät jäsenet tukevan voimakkaasti
työtaistelutoimia, jos niihin
joudutaan. Peräti 97,3 %
olisi valmis lakkoon oman
sopimusalan neuvottelujen
vauhdittamiseksi, 77,1 %
tukisi lakolla toista sopimusalaa ja selvä enemmistö eli
60,5 solidaarisuussyistä toista ammattiliittoakin.
Myös lakkointo verottoman
16 €/päivä lakkoavustuksen
varassa kestäisi varsin pitkään: 91 % olisi lakossa viikon, 72,9 % kaksi viikkoa,
55,4 % kuukauden ja 36,1 %
kunnes ratkaisu syntyy.

teria lainkaan, mutta Vasaman ilmaiseksi tilauksesta.
Sähköliitto siirtyi viime
vuonna tilauspohjaiseen järjestelmään, jossa painotuotteita lähetetään vain niille,
jotka niitä oikeasti haluavat.
Linkki sähköiseen tilauskanavaan löytyy Sähkölii-

ton nettisivuilta www.sahkoliitto.ﬁ. Etusivun oikean
reunan laatikossa on toimintonappi ”Kalenteri- ja
lehtitilaukset”, jonka kautta
pääsee omiin tilaus- ja jäsenrekisteritietoihin.!

Tutkintotoimikunta ehdotti, että tutkinnolle pitäisi keksiä uusi nimi, joka
paremmin kuvaa teknologiateollisuuden työtehtäviä.
Tutkintonimikkeen ohella
tutkinnon perusteita pitäisi
muuttaa.
- Elektroniikan kokoonpano sisältyy nykyään tieto- ja
tietoliikennetekniikan perustutkintoon, muistutti tutkintotoimikunnassa vaikuttava alueasiamies Markku
Kemppainen.!

- Ammattitutkintojen on vastattava työelämän tarpeita,
opetusneuvos Olli Hautakoski
painotti.

Talotekniikan johtokunta
pyysi Alakoskea jatkoon
talotekniikan johtokunta pyysi 13.5. yksimielisesti
Martti Alakoskea jatkamaan liiton puheenjohtajana kaudelle 2012-2016.
Sähköliiton

Alakoski kiitti luottamuksesta ja antoi suostumuksensa olla ehdolla tulevan
vuoden syksyllä käytävässä
puheenjohtajavaalissa.!
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Luottamushenkilöseminaarissa Tampereella

Monenlaisia
tulevaisuudennäkymiä
Margit Nurmikolu

Sähköliiton luotta-

mushenkilöseminaari
järjestettiin nyt toista kertaa
6. – 7. toukokuuta Tampereella hotelli Rosendahlissa.
Seminaarin juonsi Sähköliiton tuorein työehtoasiamies Mikko Korpinen.
Osanottajia seminaarissa oli
tänä vuonna yli 200 eli selvästi enemmän kuin viime
vuonna.
- Ensi vuonna tavoitteena
on saada seminaariin 300
luottamushenkilöä, puheenjohtaja Martti Alakoski kaavaili.

Sähköliitto pysyy
itsenäisenä ammattikuntaliittona

Alakoski valotti sähköalojen
työmarkkinatoiminnan tulevaisuutta. Hän totesi, että
koska Sähköliitto on päättänyt pysyä itsenäisenä ammattikuntaliittona, se tuo mukanaan myös haasteita.
- Meidän on pystyttävä
kilpailemaan edullisesti ja
kilpailukykyisesti tuotetulla
tehokkaalla edunvalvonnalla, Alakoski painotti.
Hän totesi myös, että Sähköliitto on saavuttanut – ja
pystynyt myös säilyttämään
– uskottavan ja luotettavan
neuvotteluosapuolen ase-

man. Suureksi haasteeksi
hän mainitsi sopimusten perustyöehtojen yhdistelemisen.
- Sähköalojen työmarkkinatoiminnan tulee jatkossakin olla jäsenlähtöistä yhdessä vahvojen työnantajajärjestöjen kanssa, Alakoski
summasi.
Työttömyyskassan kuulumiset kertoi liittosihteeri
Timo Punkki. Hän totesi
työttömyyden olevan edelleen korkealla, mutta laskeneen kuitenkin hieman
viime vuodesta. Työttömyyskorvausten maksuajat ovat
hänen mukaansa keskimääräistä alemmat ja käsittelyaika on noin kolme viikkoa.
- Kesällä työttömyysluvut
ovat aina alimmillaan ja
nyt pitääkin toivoa, etteivät
ne ensi syksynä kipua takaisin kovin korkealle tasolle,
Punkki totesi.
Hän rauhoitteli kuitenkin,
että jäsenmaksu tulee kattamaan toimintakulut, mutta
puskurirahastoa ei nyt pystytä kasvattamaan.

Harmaa talous saatava kuriin

Puheenvuoron Sähköliiton
tulevaisuuden haasteista
käyttivät myös talotekniikkapuolen sektoripäällikkö
Keijo Rimmistö, energiaICT-verkoston ja erityisalojen sektoripäällikkö Sauli
Tampereen Työväenteatterin
johtaja Riku Suokas veti lennokkaat stand up – komiikkaesitykset perjantaina seminaarin lopuksi ja herätteli väen lauantaiaamuna uusilla hauskuuksilla.

Väntti sekä järjestöpäällikkö
Reijo Salmi.
Keijo Rimmistö puhui
sähköistysalan tilanteesta ja
totesi, että jotta tulevaisuudessa saataisiin konkreettisia
tuloksia paikallisesta sopimisesta, sen tulisi olla nimenomaan sopimista, ei pakottamista. Hän peräsi paikallisen
sopimisen yhteyteen myös
lakko-oikeutta.
Rimmistö otti esiin myös
harmaan talouden kitkemisen.
- Esimerkiksi Olkiluodon
tilanne ei voi jatkua missään
tapauksessa ennallaan, koska
siellä ei noudateta Suomen
lakeja eikä makseta TES:n
mukaisia palkkoja, Rimmistö jyrähti.

Uudet sukupolvet työmarkkinoille

Sauli Väntti viittasi puheenvuorossaan muun muassa siihen, että ammattiliitoille on
suuri haaste, kun uudet sukupolvet tulevat mukaan.
- Järjestäytymisessä tulee
olemaan muutoksia ja joudumme ennemmin tai myöhemmin myöntämään sen,
että me myymme palveluita,
joita ostetaan jäsenmaksuilla, Sauli Väntti totesi.
Hän otti esiin myös yritysten rakenteiden muutoksen
ja kilpailutilanteen vaikutuksen työsuhteiden pituuteen.
- Pitkiä työsuhteita samalle työnantajalle ei enää ole
ja tämä näkyy selvänä haasteena työpaikoilla. Työpaikkaa vaihdetaan tai joudutaan

vaihtamaan suhdanteiden
tai kilpailutilanteen muuttuessa. Työsuhteen pysyvyyttä
kuitenkin arvostetaan eniten, palkka- ja palkkauskehitys tulevat vasta kakkosena,
Väntti totesi.
Hän kritisoi sitä, että varsinkin sähkönjakelu- ja tietoliikennealoilla operaattorit
ruokkivat epätervettä kilpailua ja luovat tilaa hämäräyrityksille.
Väntti otti kantaa myös
yritysten omistuspohjien laajentumiseen.
- Tuottavuus ja tehokkuus
ovat päivän sana. Tarvitaan
nopeaa reagointia suhdanteiden vaihtuessa ajateltaessa
henkilöstön määrää suhteessa työtilanteeseen, Väntti
painotti.

Jäsenhankinta toiminnan elinehto

Järjestöpäällikkö Reijo Salmi
muistutti meneillään olevasta jäsenhankinnasta ja korosti, ettei jäsenhankinta ole
yksittäinen projekti, vaan liiton toiminnan elinehto.
Hän muistutti vuoden
2010 edustajistossa tehdyistä
sääntömuutoksista, jotka tukevat osaltaan jäsenhankintaa.
- Oppilasjäsenyys jatkuu
kaksi vuotta opintojen päättymisen jälkeen, jos jäsen ei
löydä alalta työpaikkaa ja
muuta jäsenyyttään sopimusalajäsenyydeksi. Näin mahdollistetaan potentiaalisista
jäsenistä kiinnipitäminen,
Salmi totesi.
Hän kertoi myös sääntö-

muutosten mahdollistavan
alennetun jäsenmaksun
myöntämisen uusille jäsenille liittymisvuonna.

Luottamushenkilöiden rooli jäsenhankinnassa tärkeä

Ensimmäinen jäsenhankinnan suosituskampanja ”Värvää työkaverikin liittoon”
käynnistyi huhtikuussa ja
kaikki uuden jäsenen värvänneet saavat palkinnon.
Salmi totesi, että sähköinen liittymiskanava netissä
toimii moitteetta ja helpottaa merkittävästi liittymisprosessia.
Hän myös painotti luottamushenkilöiden roolin tärkeyttä jäsenhankinnassa.
- Vaatikaa tiedot kaikista
uusista työntekijöistä, tavatkaa ja keskustelkaa heidän
kanssaan henkilökohtaisesti.
Kuunnelkaa ihmisiä ja ohjatkaa jäsenyyspäätökseen
saarnaamatta ay-liikkeen
kaikkivoipaisuudesta, Salmi
painotti.

Käskyistä ja kielloista
parhaisiin
käytäntöihin

Seminaarissa puhuivat sähköalojen työmarkkinatoiminnan tulevaisuudesta
myös työnantajapuolen
edustajat: Sähköteknisten
työnantajien STTA ry:n
toimitusjohtaja Esa Larsen,
Energiateollisuus ry:n johtaja Kari Laaksonen sekä Teknologiateollisuus ry:n ryhmäpäällikkö Pekka Kärkkäinen.

vasama
Esa Larsen totesi sähköisten alojen eri työehtosopimusten piirissä olevien
yritysten liiketoiminta-alueiden kehittyneen ja limittyneen alan toisen työehtosopimuksen soveltamisalueelle
esimerkiksi sähköistys- ja
huolto- ja kunnossapitoaloilla.
- Sähköisillä aloilla sovelletaan monia eri työehtosopimuksia. Herääkin kysymys,
ovatko eri TES:ien sisällölliset erot perusteltuja, jos tehtävät työt ovat samoja, Larsen mietti.
Hän painotti, että TESiä
pitää kehittää siten, että
”käskyjen ja kieltojen kirjasta” siirrytään alan ”parhaiden käytäntöjen oppaaseen”.
Larsen korosti myös sitä, että
sähköistysalan työn luonne
on muuttunut ja se vaatii uudenlaista ajattelua.
- Suoritus pitää ymmärtää
kokonaisvaltaisesti ja asennustyön ohella täytyy olla
kykyä hallita tuotantoprosessin muitakin osa-alueita sekä
tiedostaa alaan kohdistuvat
muutostekijät, Larsen vaati.

Yhdessä kohti tulevaisuuden haasteita

Kari Laaksonen pureutui tulevaisuuden haasteisiin ET:n
näkökulmasta.
- Energiateollisuuden ja
Sähköliiton tulee varautua
yhdessä tulevaisuuden haasteisiin. Me istumme samalla puolen pöytää ja voimme
näin yhteistuumin viestittää
nuorille sähköalasta sekä
vaikuttaa sähköalan vetovoimaan, Laaksonen selvitti.
Hän muistutti myös, että
ulkomailta tulevan osaavan
työvoiman tarjoamat resurssit ja mahdollisuudet on
otettava huomioon.
- Tervetuloa vain ulkomaiset yrittäjät, mutta samoilla säännöillä kuin muutkin,
Laaksonen totesi.
Pekka Kärkkäinen puolestaan valotti Teknologiateollisuuden näkökulmaa hajautetun työmarkkinamallin
tarpeesta ja perusteista, paikallisen sopimisen hyödyistä
sekä toimenpiteistä yrityskohtaisuuden edistämiseksi.
Hän korosti myös sitä, että
sopimusrakenteet pitää saat-

taa ajan tasalle.
- Sopimusrakenteiden on
perustuttava liiketoiminnan
lähtökohdille, yritysten pitää
nähdä koko henkilöstö yhtenä ryhmänä ja saada aikaan
mahdollisimman laajat sopimuskokonaisuudet, Kärkkäinen sanoi.

kin vastaansa työnantajapuolen edustajien tylyn vastauksen: ehdoton ei kanneoikeudelle.
- Kanneoikeus ei sovi suomalaiseen järjestelmään.
Sama asia voidaan hoitaa
valtakirjoilla, Laaksonen kiteytti kolmikon mielipiteen.

Työnantajilta tyly ei
kanneoikeudelle

Kauimpana kotoa

Työnantajapuolen edustajat olivat hyvin yksimielisiä
keskenään ja samaa mieltä
Sähköliiton edustajien kanssa siitä, että kaikin keinoin
tulee varmistaa se, että toimitaan samoilla säännöillä
kaikkien osalta.
- Mikään työnantajajärjestö ei voi sallia sitä, että
toimittaisiin erilaisilla säännöillä ja Suomen lain vastaisesti, Larsen totesi.
Kanneoikeudesta työnantajapuoli sitä vastoin oli täysin eri mieltä sähköliittolaisten kanssa.
Martti Alakoski selvitti,
miten kanneoikeus helpottaisi huomattavasti asioiden
hoitamista. Hän sai kuiten-

Seminaarilaisilta pyydetyn
mielipidekyselyn mukaan
osanottajat olivat hyvin tyytyväisiä seminaarin antiin.
Varsinkin sitä pidettiin
hyvänä, että seminaari pidettiin yhteisseminaarina
eikä sopimusalakohtaisena.
Kehittämistäkin toki löytyi,
ja ensi vuonna pyritään ottamaan mukaan tämän vuoden
kyselyn perusteella tulleita
kehittämisideoita.
Pisimmän matkan päästä
Tampereelle seminaariin tuli
Ellappi Oy:n pääluottamusmies Timo Portti Ivalosta.
- Pattitilanne sai lähtemään mukaan, kun ei valtakunnallisessa sopimuksessa
uusista palkankorotuksista
vielä ole saatu sopua. Taka-
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Inarista tullut Ellappi Oy:n pääluottamusmies Timo Portti kertoi
menevänsä äitienpäivänä pilkille.

rajaan 15.5. tosin on vielä
vähän aikaa. Toinen asia,
minkä vuoksi tulin, on se
että saisin omiin paikallisiin
neuvotteluihin parempaa
tietopohjaa ja osaisin sitten
valistaa porukkaa saamillani
tiedoilla, Portti tuumi.
Hän kertoi olevansa ensimmäistä kertaa luottamushenkilöseminaarissa, mutta

on ollut luottamusmieskoulutuksessa monta kertaa.
- Aina näistä tapaamisista
hyvää jää käteen. Parasta on
se, kun voi jutella muiden
samassa asemassa toimivien kanssa ja kuulla, miten
muualla Suomessa työnantajat kohtelevat työntekijöitä,
Portti summasi.!

Paneelikeskustelussa oltiin yhtä mieltä
harmaan talouden ongelmista
Te k s t i P a a v o H o l i
Kuva
Margit Nurmikolu

Luottamushenkilöseminaarin toinen

päivä huipentui yli tunnin
mittaiseen paneelikeskusteluun, johon osallistuivat
kaikki seminaarin puhujat.
Keskustelun vetäjänä toimi aluetoiminnan päällikkö
Teuvo Pernu SAK:n Tampereen toimipisteestä.

Kilpailukyky ja
pelisäännöt

Paneelin ensimmäisinä keskusteluaiheina olivat kilpailukyky ja sähköalan pelisäännöt. Martti Alakoski
peräsi työnantajilta hyvää
työnjohtoa ja luottamuksen arvoisia toimintatapoja.
Luottamushenkilöiden joukosta omia kysymyksiään
esittivät Kari Ylikauppila
(sopimusala 002, Loviisa) ja
Seppo Fahlström (005, Järvenpää).
- STTA:n Esa Larsenin
aiemmassa omassa alustuksessa ehdottomat itseohjautuvat työryhmät ovat olleet
jo vuosia käytössä, Fahlström
sanoi. Larsen myönsi näin
olevan, mutta sanoi tarkoi-

tuksena olevan, että myös
TES:iin olisi saatava asiasta
maininta ja sen myötä tuki
työryhmille.
- Onko suomalainen työnantaja polvillaan virolaisen
ja puolalaisen työvoiman
edessä? Eikö ulkomaisten
yritysten laskutustaso pitäisi olla Suomen tasolla, oli
Fahlströmin toinen kysymys.
- Alalle muodostuu tietty
hintamielikuva, kun mukana on ulkomaisia toimijoita ja sille ongelmalle ei voi
mitään. Jos suomalainen on
kalliimpi, niin sitten on vastavuoroisesti oltava parempi,
eli loppupeleissä suomalainen työ olisikin halvempaa,
Larsen pohdiskeli vastauksessaan.

Sopimuksia
noudatettava

Sekä Lauri Järvinen (002,
Kajaani) että Krister Witick
(002, Kokkola) epäilivät
työnantajapuolen asennetta ulkomaisia työntekijöitä koskevien pelisääntöjen
noudattamisessa. Kritiikkiä
esittivät myös Pentti Leskinen (005, Tornio) ja Raimo
Kemppainen (002, Rautalampi).
Sektoripäällikkö Keijo
Rimmistö sanoi STTAn jä-

Paneelikeskustelun osanottajat vasemmalta oikealle: Keijo Rimmistö (Sähköliitto), Esa Larsen (STTA), Martti Alakoski (Sähköliitto),
Pekka Kärkkäinen (Teknologiateollisuus), Sauli Väntti (Sähköliitto) ja Kari Laaksonen (Energiateollisuus).

senyritysten ottavan virolaisia aliurakoitsijoita, jotka
myöhemmin ryhtyvät tekemään urakkatarjouksia aivan
itsenäisesti.
- Sopimukset ja laki antavat minimipalkkatason, jota
pitää noudattaa. Jotain pitää
kuitenkin tehdä, että suomalainen urakointi kannattaa.
Eli on noudatettava Suomen
lakia ja kaikkien osapuolten
pitää sitä myös valvoa, sektoripäällikkö Keijo Rimmistö vaati.
Esa Larsen vastasi, että
STTA on perustettu edusta-

maan kotimaisia yrityksiä ja
kotimaista työtä. Siinä on
kysymys yhteisestä vastuusta.
Alan sopimukset sisältävät
kuitenkin asiakerrostumia,
joihin sisältyy paljon tulkintaa.
- Paljon ohuempi ja vain
pääsäännöillä toimiva sopimus olisi parempi, koska se
vähentäisi näitä tulkintoja.
Ammattiliitto Pro on kai
ehdottanut, että 20-sivuinen
sopimus olisi sopiva, Larsen
totesi.

Miksi pätevyyden
arviointi ei toimi?

- Miten energia - ICT – verkostoalan henkilökohtaisen
pätevyyden arviointi voi toimia, kun se on vain hyvin
harvassa yrityksessä käytössä? Vai onko niin, että sopimukseen on rakennettu liian
monimutkainen järjestelmä,
Seppo Saari (002, Riihimäki) kysyi Energiateollisuuden
Kari Laaksoselta.
Laaksonen vastasi olevansa
yllättynyt, jos järjestelmä ei
ole laajassa käytössä, kuten
on tarkoitettu.

- Oikeudenmukaisuuteen
pyritään, eli taitavampia ja
vaativampia töitä tekevä saa
enemmän, Laaksonen järkeili, mutta arvioi, että tällainen toimintapa on kuitenkin
sopimusalalla jollakin tavalla
rämettynyt.
Sektoripäällikkö Sauli
Väntti kertoi omassa vastauksessaan, että kyseinen
järjestelmä ohjaa yrityksen
palkkapolitiikkaa:
- Tänä keväänä on sovittu, mitä palkkaustietoja pääJatkuu seuraavalla sivulla"
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"Jatkoa edelliseltä sivulta

luottamusmiehille annetaan,
jotta he voivat paremmin
seurata palkkakehitystä.
Väntti sanoi myös, että
liittojen välillä on sovittu
palkkausjärjestelmän koulutuksen järjestämistä jopa
vuosittain.

Harmaa talous
yhteisesti kuriin

Henrik Holmberg (002,
Vantaa) siirsi keskustelun
harmaan talouden alueelle
kysymällä panelistien kantaa
käännettyyn arvonlisäveroon ja ay-liikkeen kanneoikeuteen. Työantajien edustajat suhtautuivat epäilleen
ensin mainittuun ja jyrkän
kielteisesti kanneoikeuteen.
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Sähköliiton edustajat sen
sijaan odotetusti tukivat molempia esityksiä. Liittosihteeri Timo Punkki ihmettelikin työantajien vastustusta,
koska kanneoikeus kohdistuisi vain järjestäytymättömiin yrityksiin.
Teknologiateollisuuden
Pekka Kärkkäisen mukaan
harmaa talous on liiketoimintaa, jossa vältetään julkisoikeudellisia veroja ja
maksuja ja se heikentää rehellisten yritysten mahdollisuuksia.
- Ulkomaisia työntekijöitä koskevissa vähimmäistyöehdoissa voitaisiin tehdä
yhteistyötä ammattiliittojen
kanssa, Kärkkäinen ehdotti.
Kari Laaksonen sanoi
Energiateollisuuden suhtau-

GALLUP
1. Mitä koulutusta olet saanut
luottamushenkilön työhön?
2. Pitäisikö koulutuksen olla jossain määrin
pakollista pääluottamusmiehille?
3. Luottamusmiehen pahin painajainen?
4. Mitä mieltä olet paikallisesta sopimisesta?

Ismo Selìn
Pori Energia Oy,
varapääluottamusmies, ammattiosaston luottamusmies
(002), Turku
1. 70-luvulla kävin viikon
mittaisen luottamusmieskurssin ja myöhemmin pari
viikonloppukurssia. 10 vuoden työsuojeluasiamiesurani
aikana suoritin monia asiaan
liittyviä kursseja.
2. Ei voi olla pääluottamusmies, jos ei halua koulutukseen.
3. Kun työnantaja ilmoittaa
yt-neuvotteluiden alkamisesta.
4. Paikallinen sopiminen on
paikallaan, jos työnantaja
ymmärtää, että sovitaan paremmin kuinTES:sissä.
Mika Raitokari
Sata-Electro Oy,
varapääluottamusmies
(005), Pori
1. En ole ollut luottamusmieskoulutuksessa. Osaston

toiminnassa ja kursseilla
olen ollut mukana viimeiset
15 vuotta.
2. Koulutus olisi paikallaan.
Luottamusmiehellä riittää
haaastaita tänä päivänä.
3. Vierastyövoiman yleistyminen työmailla.
4. Ok, jos sillä saadaan leivottua parempia sopimuksia.
Kari Lampén
Kuusitunturi Lahti Oy,
pääluottamusmies (005),
Lahti
1. Urakkalaskentakursseilla
olen ollut, tulevaisuudessa

tuvan vakavasti harmaaseen
talouteen ja he ovat esimerkiksi yhteistyössä Sähköliiton kanssa tekemässä esitettä
ulkomaisille yrityksille työnteon ehdoista Suomessa.
Myös STTA:n Esa Larsen
oli jyrkästi harmaata taloutta vastaan:
- Voimme olla vain laillisen toiminnan takana, Larsen painotti.
Martti Alakoski viittasi omassa vastauksessaan
STUL:n toimitusjohtaja
Olli-Heikki Kyllösen taannoiseen toteamukseen, että
harmaa talous on vain pehmennetty termi rikolliselle
toiminnalle.
Keijo Rimmistö sanoi Teknologiateollisuudella olevan
liittona vastuu omista yri-

tyksistään ja Sauli Väntti totesi hämäräyritysten jäävän
ennemmin tai myöhemmin
kiinni.

Telakat, hissit
ja aikapalkat

Paneelin loppupuolella keskustelu aaltoili sinne tänne,
kun yleisönä olevat luottamushenkilöt alkoivat lämmetä ja peräsivät varsinkin
työnantajien edustajilta vastauksia aika yksityiskohtaisiin kysymyksiin
Mika Rainio (005, Helsinki) kysyi sähköistämisalan
aikapalkkausta, johon Esa
Larsen vastasi työryhmän
tutkivan asiaa
- Henkilökohtainen panos
saa työntekijän liikkeelle,
mutta millaiset mittarit sen

toteamiseksi pitäisi olla, Larsen pohdiskeli.
Esa Knuutila (013, Vantaa) oli huolestunut siitä,
miten telakoille voitaisiin
palkata suomalaista työvoimaa ulkomaisen sijaan.
Vastauksena Teknologiteollisuuden Pekka Kärkkäinen ehdotti, että tulopalkka
alalle voisi olla alempi kuin
TES:n tarjoama minimi ja
sitä voitaisiin toteuttaa nuorisolle suunnattuna vetovoimahankkeena. Salista kuuluvista naurahduksista saattoi
aistia, että ajatus ei luottamushenkilöitä suuremmin
innostanut.
- Miksi päivystävien työntekijöiden määrää pudotettiin hissiyrityksessämme ja
päivystys siirrettiin pelastus-

laitokselle, joka tekee työn
ilmaiseksi eli se teetetään
yhteiskunnan varoilla. Miten työnantajat voivat moraalisesti tämän hyväksyä,
Tommi Eriksson (013, Lempäälä) kysyi Pekka Kärkkäiseltä.
Niilo Ojala (013, Pattijoki) taas epäili Teknologiateollisuuden olevan palaamassa entiseen yksi työpaikka
yksi sopimus -malliin.
- Hissiasia on kesken, en
voi ottaa siihen kantaa.
Emme ole Metalliliiton bulvaani, soveltamisala metalliin on ollut hankala, mutta tarkoitus on saada siihen
ratkaisu, Pekka Kärkkäinen
lopetti.!

Mikä luottamusmiestä askarruttaa?
Luottamusmiehet ovat paljon vartijoina työpaikoillaan. Erityisesti paikallisen sopimisen
lisääntyminen tuo lisähaasteita luottamushenkilöille. Vasama luotasi heidän tuntojaan
pikaisessa käytäväkyselyssä Tampereen luottamushenkilöseminaarin yhteydessä.
varmaan myös luottamusmieskursseilla.
2. Esimerkiksi Tes tutuksi
-kurssit ovat hyviä, samoin
seminaarit ja tapaamiset.
3. Rahastahan työnantajan
kanssa riidellään, ja sovun
etsinnässä on joskus taiteilemista. Työnantajille koulutusta pitäisi olla erityisesti
paikallisesta sopimisesta.
4. Paikallisesta sopimisesta
on nykyisellään hyötyä vain
työnantajalle.
Paavo Karinkanta
Empower Oy,
työhuonekunnan varaluottamusmies, energia – ICT –
verkostoalan johtokunnan
jäsen (002), Oulunsalo
1. Osaston järjestämiä kursseja. En ole käynyt luottamusmieskurssia.
2. Pitäisi ilman muuta olla.
Luottamusmiesten perus- ja
jatkokurssi, paikallinen sopiminen ja TES:n tulkinta
olisivat hyviä aiheita.
3. Jatkuvat yt-neuvottelut ja
irtisanomiset. Se tuntuu pahalta, kun työtovereita katoaa pois työpaikan piiristä.
4. Nimenomaan vapaaeh-

miehen perus- ja jatkokurssit ja yrittänyt osallistua
liiton järjestämiin tilaisuuksiin.
2. Ei välttämättä.
3. Työnantajan uudet kujeet.
4. Ei ole lainkaan toimiva
systeemi. Se on niin kiinni
siitä, mikä käsitetään paikalliseksi, yksi toimipiste vai
koko Suomi.

toisuuteen perustuva asia.
Eihän sen tarkoituksena ole
mennä TES:n alle. Hyvä
asia silloin, kun etu katsotaan molemmin puolin.

Veli Lampinen
Efora Oy,
työosaston luottamusmies
(011), Imatra
1. Luottamusmiesten peruskurssin olen käynyt, mutta
en jatkokurssia. Lisäksi olen
käynyt muutamia pienempiä
palkallisia kursseja.
2. Pakko on paha näissä asioissa.
3. Kun työpaikalta irtisanotaan työkavereita. Heidän
eteensähän luottamusmies
juuri työtä tekee.
4. Omalta osaltani aika kielteinen. On mielestäni vielä
aika paljon sanelua. Tulevaisuudessa voi onnistuakin,
jos kehittyisi.
Jani Ala-Sipilä
Lammaisten Energia Oy,
pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu (002), Harjavalta

1. Olen saanut luottamusmiesten peruskoulutuksen ja
menossa jatkokoulutukseen.
Työsuojeluvaltuutetun tehtävään olen saanut TTK:n
viikon koulutuksen.
2. Kyllä hyvä olisi, näin tulisi tietty pohjakoulutus.
Mahdotonhan sitä on toimia, jos perusasiat eivät ole
kunnossa.
3. Ikävä työnantaja.
4. Toimivaa, jos ei perustu
pakottamiseen ja palvelee
molempia osapuolia.
Arto Aittola
ABB Oy Service, sähköalan
työntekijöiden pääluottamusmies (013), Tammisaari
1. Olen käynyt luottamus-

Lasse Knuuttila
Lemminkäinen Talotekniikka Oy, työsuojeluvaltuutettu
(005), Tampere
1. Työsuojeluvaltuutetun
peruskurssi Kiljavalla.
2. Olisi aivan suotavaa, ettei
oltaisi pelkästään tittelin varassa. Ammattiosastot voisivat edellyttää sitä.
3. Yritysfuusiot ovat vaikeita, työt loppuvat ja esimerkiksi luottamushenkilöiden
määrä voi puolittua. Yt:t
eivät myöskään ole kovin
mukavia.
4. Olen ryhtynyt suhtautumaan skeptisemmin. Hyvin
hoidettuna voi toimia, mutta ei ole kovin yksinkertainen asia.

vasama
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Työsuojeluvaltuutettu
kannattaa selviä sääntöjä
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Riitta Kallio

Luottamushenkilöseminaarin
puheenvuoroja
kuunnellut työsuojeluvaltuutettu
Jussi Kasanen ei
tiennyt nauraisiko
vai itkisikö kuultuaan työnantajaliitto STTA:n Esa
Larsénin kannanottoja paikallisen
sopimisen puolesta.
- Tessissä sovitut asiat pitävät. Erinäisillä
suosituksilla ei ole paljonkaan painoarvoa. Kunnon
säännöt on oltava, oikeat
rajat. Kukaan ei noudattaisi
nopeusrajoituksia, jos ne olisivat vain suosituksia, Jussi
Kasanen pohtii.
Kasanen lähettää terveisiä
Larsénille:
- Onko se vain meidän
duunareiden asia taistella
harmaata taloutta vastaan!?

Työsuojelu toimii
ja kuntoilu virkistää

30-vuotias kouvolalainen
Kasanen työskentelee sähköasentajana Polar 2000 Oy:ssä
ja on 16 asentajan työsuojeluvaltuutettu. Ammattiosastossaan 029:ssä hän on taloudenhoitajana.
- Meidän ﬁrmassa työsuojeluasiat ovat hyvällä mallilla.
Työnjohto on hoitanut asiansa hyvin. Kaikki tarpeelliset suojalaitteet ja muut asiaan liittyvät seikat hoidetaan
asiallisesti, joten työsuojelupesti hoituu vaivatta.
Sähköasennuksia talotekniikan työehtosopimuksella
tekevä Kasanen harrastaa
vapaa-aikoinaan maastopyöräilyä ja uppopalloa.
- Liikunta pitää kunnossa.
Ei näitä hommia voi tehdä,

- Meidän firmassa työsuojeluasiat
ovat hyvällä mallilla.

!Jussi Kasanen oli tyytyväinen
luottamushenkilöseminaarin
antiin ja lähti takaisin Kouvolaan mukanaan tuoretta tietoa
työehto- ja työsuojeluasioista.
"Suojalaite Oy esitteli uusia
turvavarusteita. Seminaaritauolla laitteita tutkiskelivat Timo
Rosvall ja Jukka Hynninen.

Työympäristöasiamies Veijo Korhonen ja ylitarkastaja Pekka von
Hertzen pohtivat ajankohtaisia työsuojeluasioita.

ellei peruskunto ole kohdallaan, arveli Kasanen, joka oli
tyytyväinen luottamusseminaarin antiin.

Työmaan vastuut
kannattaa tietää

Yhteisistä työmaista ja rakennustöiden työturvallisuusasioista luennoinut ylitarkastaja Pekka von Hertzen korosti työtapaturmien
vastuukysymyksiä.
- Esimerkiksi monelle omakotirakentajalle saattaa tulla
täytenä yllätyksenä, että hänet todetaan työtapaturmatilanteessa päätoteuttajaksi,
joka vastaa myös työmaan
turvallisuudesta.
Von Hertzen muistutti,
että jokaisella yhteisellä rakennustyömaalla pitää olla
turvallisuuskoordinaattori.
- Turvallisuuskoordinaattorin tulee huolehtia siitä,
että työmaalla on nimetty
päätoteuttaja, jolla on riittävä asiantuntemus ja pätevyys. Hänen asianaan on
myös huolehtia siitä, että
käytettävissä ovat tarvittavat lähtötiedot. Kaikilla
rakennushankkeen urakoitsijoilla on oltava tieto siitä,
mikä osuus vaadittavista turvallisuussuunnitelmista on
heidän vastuullaan. Turvallisuuskoordinaattorin huolena
on myös se, että turvalliseen
työsuoritukseen on varattu
riittävästi aikaa.

Suojavarusteita on
muistettava käyttää

Pekka von Hertzen esitteli
kylmiä tilastoja viime vuosina sattuneista työtapaturmista. Yllättävän moni niistä
olisi voitu välttää käyttämällä olemassa olevia suojavarusteita, esimerkiksi kypärää
ja suojalaseja.
Erityisesti von Hertzen
kiinnitti huomiota tikkaiden, telineiden ja nostimien
käyttöön. Edelleen suuri osa
työtapaturmista liittyy niiden epäasialliseen käyttöön.
- Edelleen muistutan, että
nojatikkaita saa käyttää vain
pakottavissa, kertaluontoisissa tilanteissa. Mikäli nojatikkaiden käyttö on välttämätöntä, on tikkaiden
kaatuminen, luistaminen ja
tikkailla työskentelevän putoaminen estettävä esimerkiksi turvavaljailla.
Työympäristöasiamies Veijo Korhonen kävi seminaarin lopuksi läpi ajankohtaisia
työsuojeluasioita ja esitteli, millaisessa yhteistyössä,
myös viranomaisten kanssa,
Sähköliitto on mukana edistämässä sähkötyöturvallisuutta. Liitto osallistuu myös
kansallisten standardien valmisteluun. !
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Elektrobudowalla
ongelmia Olkiluodossa

Paavo Holi

ja
Sähköliitto ovat yhdessä pyrkineet selvittämään
OL 3 -ydinvoimalahankkeen sähköasennuksia tekevän puolalaisen Elektrobudowan vaikeuksia. Yhtiöllä
on työmaalla tällä hetkellä
317 sähköasentajaa. Luku
sisältää myös alihankkijat,
joiden osalta ongelmat ovat
kaikkein pahimpia.
Viranomaiset

Tuntemattomia
alihankkijoita

- Elektrobudowa ilmoitti
meille jo 7.5. irtisanoneensa
kaikki alihankintasopimukset ja palkkaavansa heidän
tilalleen lisää oma väkeä.
Nyt on käynyt ilmi, että asia
ei olekaan aivan näin, työehtoasiamies Hannu Luukkonen kertoo.
Työsuojelupiirin 3.5. työmaalle tekemässä tarkastuksessa kävi ilmi, että Elektrobudowan alihankintatöissä
on yhä ainakin kaksi tuntematonta yritystä, joista ei ole
ollut aiemmin mitään tietoa.
Työsuojelupiiri kertoi tarkastuksessa mukana olleelle
työmaan työsuojeluvaltuutetulle kyseisten yritysten
työehdoista löytyneen puutteita. Ne olivat niin merkittäviä, että kuulopuheen muOL 3:a rakentavan ranskalaisen
Arevan projektijohtaja JeanPierre Mouroux on kertonut
Vasamalle, että työmaalla ei
hyväksytä yrityksiä, jotka maksavat sähköasentajille ammattitaitoisen työntekijöiden palkkatason alittavia palkkoja.

kaan työsuojelupiiri harkitsee asiasta rikosilmoituksen
tekemistä. Laajan tarkastuksen loppuraportin valmistumiseen menee kuitenkin ainakin kuukausi.
OL 3:n työmaalla edustettuna olevat ammattiliitot
Ammattiliitto Pro, Metalliliitto, Rakennusliitto ja Sähköliitto kokoontuvat jälleen
25.5. pohtimaan tilannetta.
Puolalainen ilmastointiurakoitsija KMW Engineering
joutui jo taipumaan yhteispainostuksen edessä ja sopimaan Metalliliiton kanssa
maksamattomien palkkojen
maksamisesta.

Puolalainen Wavenet
myös tarkastelussa

Sähköliitto on tutkinut myös
toisen OL 3:ssa työskentelevän puolalaisyrityksen, Wavenetin asioita. Viimeksi
4.5. pidetyssä palaverissa yritykseltä pyydettiin tarkkoja
tietoja yrityksen työntekijöilleen maksamista palkoista, mutta niitä ei saatu.
- Wavenetin edustaja eh-

Olkiluodon kolmannen ydinvoimalaitoksen työmaalla oli helmikuun lopussa 4 025 työntekijää,
joista 725 oli kuvan puolalaisia asentajia. Suomalaisia työntekijöitä oli noin 1 200.

dotti, että niitä pyydettäisiin työsuojelupiirin kautta.
Se on kuitenkin oma-aloitteisesti jo kesäkuussa 2010
pyytänyt niitä ja kun ei ole
mitään tietoja saanut, niin
on heinäkuussa ja syyskuussa
2010 uudistanut pyyntönsä,
edelleenkin turhaan, Luuk-

konen ihmettelee.
Tietoja tarvitaan, jotta
maksettuja palkkojen tuntimääriä voitaisiin verrata esimerkiksi työmaan sähköisiin
kulunvalvontatiedostoihin
oikeiden työtuntien laskemiseksi.
Myös Teollisuuden pal-

kansaajat on kovasanaisesti
vaatinut OL 3:a rakentavaa
ranskalaiselta Arevalta tiukkoja toimia sen varmistamiseksi, että alihankkijat antavat ammattiliitoille kaikki
keskeiset tiedot työntekijöidensä työehdoista.!

Pistorasiayhdistelmät
100 mm peitelevyin
Jussiin ja Impressivoon

Jussi-kalusteet (IP21) voidaan asentaa kuivaan tilaan joko yksittäisiksi tuotteiksi tai yhdistelmiksi.
Käytettävissä on 1-5-aukkoiset 100 mm peitelevyt sekä 100 mm RJ45-, antenni- ja umpikeskiölevyt. Muut Jussi-tuotteet voidaan asentaa sovittimen avulla. Pistorasioiden runkoon
integroidut lapsisuojat mahdollistavat heikkovirtatuotteiden asentamisen saman peitelevyn alle.
Impressivo-kalusteista (IP21) löytyy myös 1-5-aukkoiset 100 mm peitelevyt. Muut kuin kaksiosaiset pistorasiat asennetaan sovitteen avulla.
Yhdistelmiä voidaan asentaa myös pintaan käyttämällä 100 mm pintakehyksiä. Jussi-kalusteisiin
on saatavilla 1-3-osaiset pintakehykset, ja Impressivoon 1-4-osaiset pintakehykset.
www.abb.fi/asennustuotteet

ABB Oy
Asennustuotteet
PL 16, 06101 Porvoo
Puh. 010 22 11
www.abb.fi/asennustuotteet
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Mihin tämä maailma
on oikein menossa?

Teboilille. Sieltä saa
jäsenkortilla 2,5 snt/litra
edullisempaa menovettä.

Teboililla juuri sinä olet etuasiakas. Oman liittosi jäsenkortilla saat nyt erikoisalennuksen bensiinistä ja dieselöljystä -2,5 snt/litra (normaalialennus 1,7 snt/litra).
Alennuksen saat kaikilta Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta*. Esitä jäsenkortti kassalla ennen maksua tai syötä kortti automaattiin ennen maksuvälinettä.
*Alennusta ei saa Teboil Express –automaattiasemilta. Erikoistarjous on voimassa 1.6.-31.8.2011.
www.teboil.ﬁ/liitto
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Sähköliiton henkilökunnan yhteystiedot
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Tarjolla

Muistathan, että Sähköliiton jäsenenä ja Turvan asiakkaana saat jäsenetuja myös Tapiola Pankista.
Tapiola Pankki on suomalainen, asiakkaidensa suosittelema pankki, joka maksaa käyttötilille markkinoiden
parhaimpiin kuuluvaa korkoa jokaisen päivän saldolle. Siinä on eroa – sinun eduksesi. Monet pankit nimittäin
maksavat korkoa kuukauden alimmalle saldolle. Kun sinulla on kotivakuutus Turvassa ja siirrät
palkkatilisi Tapiola Pankkiin, olet lisäksi oikeutettu erityisetuihin.

Edut Sähköliiton jäsenille 1.1.2011 alkaen:
Hyvät tilit: markkinoiden parhaimpiin kuuluvaa korkoa jokaisen päivän saldolle
100 % alennus Tapiola Pankin verkkopalvelun kuukausimaksuista
100 % alennus Tapiola Pankin maksukortin* vuosimaksuista
Kokonaiskustannuksiltaan edullista lainaa
Kuukausisäästäminen Tapiola-rahastoihin ilman merkintäpalkkiota, kun tili Tapiola Pankissa

t
Kiinnos

uitko?

Ota
Ot yhteyttä Turvaan, hoidetaan pankkiasiasi ajan tasalle.
Ot
Lisätietoja osoitteesta www.turva.fi/sahkoliitto tai
Turvan palvelunumerosta 01019 5110
Tapiola-rahastoja hallinnoi Tapiola Varainhoito Oy.
* Koskee Pankin korttia ja Electronic-korttia (vakiokuvapohjaisina)
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sähköjohto
Martti Alakoski

K

olea vappu oli ja
meni. Merkillepantavaa kuitenkin oli mittava
palkansaajien osallistuminen työväen vappujuhliin
ja tilaisuuksiin. Helsingissä
työväen vappumarssiin osallistui yli viisituhatta marssijaa, millaista ei vuosiin ole
nähty. Olisikohan syy ollut
juuri käytyjen eduskuntavaalien, jotka herättivät
myös palkansaajat. Sähköliiton jäseniä ei muuten tullut tälläkään kertaa valituksi eduskuntaan.

!!!

Vapun alla kokoontui myös
Teollisuuden Palkansaajien
(TP) hallitus, joka päätti
perustaa uuden päätoimisen tehtävän nimikkeellä
elinkeino- ja edunvalvontaasiamies. Tehtävään valittiin Paperiliiton nykyinen

puheenjohtaja Jouko Ahonen.
Vastuualueenaan Ahosella on muun muassa TP:n eri
liittojen yhteistyön kehittäminen ja siihen liittyvän
edunvalvonta- ja järjestötoiminnan koordinointi ja
tehostaminen. Erityinen
painoarvo on kaikille TP:n
liitoille yhteisen teollisuuspolitiikan edistämisessä.
Ahosen uusi työ TP:n
palveluksessa alkaa varsinaisesti sen jälkeen, kun
Paperiliiton liittovaltuusto
on myöntänyt hänelle eron
Paperiliiton puheenjohtajan tehtävästä. Ahosen
eroanomusta käsitellään
Paperiliiton liittovaltuuston kokouksessa 19. toukokuuta. Ahonen aloittaa virallisesti TP:n elinkeino- ja
edunvalvonta-asiamiehenä
kesäkuun alussa.
Teollisuuden Palkansaajat
-neuvottelukunta edustaa
noin 806 000 SAK:Iaisiin,
STTK:Iaisiin ja Akavalaisiin teollisuuden ammatti-

5/2011
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Palkankorotusneuvottelut
taas käynnissä
liittoihin kuuluvaa jäsentä.
!!!

Toukokuu käynnisti palkankorotusneuvottelut myös
Sähköliiton pääsopimusaloilla. Teollisuuden ja erityisalojen palkankorotusneuvotteluissa tulos syntyi
jo ennen vappua.
Ensimmäiset neuvottelukontaktit on jo käyty, ilman
merkittävää tulosta. Näkemyserot sopimusalojemme
tuottavuuden kehityksestä
ja maksukyvystä vaihtelevat
merkittävästi. Haasteellista
on säilyttää jäsenkuntamme
ostovoima ja saavuttaa pienikin reaaliansioiden kasvu,
kun inﬂaatioennustekin on
yli 3 prosenttia tälle vuodelle.
Saattaa käydä niin, että
jollain liiton sopimusaloista yhteistuumin työnantajajärjestön kanssa sovitaan
jatkoajasta neuvotteluille.
Palkankorotuksista pitäisi
löytyä sopu sopimusalasta

riippuen joko 15.5. tai 31.5.
mennessä niin, että sovitut
korotukset tulevat voimaan
syyskuun alusta. Ellei ratkaisua löydy voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 31.8. 2011.
!!!

Merkittävä neuvottelutulos syntyi nykyisen Palvelutyönantajat PALTA ry:n
kanssa, jossa on mukana
myös aikaisempi sopijaosapuolemme Tikli. PALTAn
kanssa ratkaisu löytyi sii-

tä, että Talotekniikka-alan
sähköasennustoimialan
työehtosopimukseen kirjataan työsuojeluosio samoin,
kuinka siitä alan yleissitovassa työehtosopimuksessa
sovitaan.
Samoin sovelletaan allekirjoituspöytäkirjan kohdan 13 työryhmämääräyksiä. Palkankorotusten osalta
1.9.2011 noudatetaan alan
yleissitovan työehtosopimuksen palkkaratkaisua.
Ratkaisu tarkoittaa sitä,
että vaikka sopimusalla toimii kaksi työnantajajärjes-

töä, joiden kanssa Sähköliitto on neuvotellut työehtosopimuksen, ovat ne saman
sisältöiset.
!!!

Sähköliitto järjesti toistamiseen yhteisen luottamushenkilöseminaarin
luottamushenkilöille sekä
työsuojeluvaltuutetuille. Tilaisuuden järjestelyissä huomioitiin viime tilaisuudesta
saatu palaute. Mielestäni,
vaikka ilmeisesti olen jäävi,
tilaisuus onnistui paremmin
ja antoi enemmän osallistujille kuin viimeksi. Saamamme palaute oli pääosin
positiivista ja sisälsi hyviä
kehitysehdotuksia seuraaville tilaisuuksille.
Aurinkoista alkukesää!

Onnistunut luottamushenkilöseminaari keräsi yli 200 osallistujaa. Hienoa oli, että mukana
oli myös paljon nuoria jäseniä.

Mitatusti parhaat.
Uudistuneet
Esteri-keskukset.
Esteri-keskus on varma valinta. Uudet ominaisuudet
takaavat muunneltavuuden ja lisäävät asennusnopeutta
entisestään. Mittaus tapahtuu ennen pääkytkintä, mikä
varmistaa että etäluettavalta mittarilta ei katkea jännite.
Myös lista muista eduista on yhtä katkeamaton – tutustu
tarkemmin liikkeessä tai verkossa. Esterillä ratkaiset
tehokkaan sähkönjakelun rakennusvaiheesta tulevaisuuden uusiin tarpeisiin.
www.ensto.fi/keskukset

! Helppo ja tilava liittymäpiste
syöttökaapeleille
! Selkeä asiakas- / sähkölaitospuoli -jako
! Helppo ryhmälisäys; valmis kisko
kolmelle lisäautomaatille
! Valmiiksi asennetut 25 A-sulakkeet,
-pohjat ja supistuskannet
! Asennus seinälle, pylvääseen tai
jalustalle, myös kiinteällä jalustalla
! Värinä nyt tyylikäs, vaaleampi
efektipintainen RAL7035E
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Taitaja-kisat

tukevat työnhakua
ja markkinoivat koulutusta
Te k s t i
Jarmo Seppälä
Kuvat
Hannu Miettinen

Ammattiopiskelijoiden Taitaja-kilpai-

lut ovat osaamisen mittari
ja koulutuksen markkinointikeino. Kilpailussa menestyminen vaatii omaa aktiivisuutta ja kehittymishalua.
Sen osoittivat myös sähkö-

asennuksen opiskelijat tämänvuotisissa kisoissa Kuopiossa. Kilpailun parhaimmille on useimmiten luvassa
työpaikka ja mahdollisuus
osallistua MM-kisoihin.
Kuopiolainen Juha-Pekka
Alho ahertaa huoneiston
sähköasennustehtävän kimpussa, kuten seitsemän muutakin sähköasennuksen Taitaja-ﬁnalistia. Tehtävänä on
asentaa huoneistoon valaistus, pistorasiat ja RJ45-pisto-

rasiat, dokumentteina ovat
tasokuva ja keskuskaavio.
Kilpailijoilla on mukanaan
henkilökohtaiset sähköasentajan työkalut ja käyttöönottomittarit.
Täydessä Kuopio-hallissa
liikkuu koko ajan eri alojen
asiantuntijoita sekä muuta
yleisöä, jotka pysyvät kilpailijoista muutaman metrin
päässä, aitojen takana. Taustahälinä on kuitenkin koko
ajan melkoinen, salamava-

Automaatioasentajalle
Sähköliiton palkinto
Oiva Partanen pokkasi automaatioasennuksen parhaana
taitajana Sähköliiton myöntämän 600 euron kumppanuuspalkinnon.

Tarkkaa työtä

Alhon aamupäivä on kulunut ahkerasti tehtävän kimpussa. Välillä hän on pitänyt
ruokatauon, ja nyt on iltapäivä jo pitkällä. On osuuden viimeinen tunti käsillä.
Kello käy, ja vielä on paljon
tehtävää. Mielessä käy myös
edellispäivän hyvä sijoitus,
kun ilmastointipuhaltimen
asennus ja käyttöönotto sujuivat varsin mallikkaasti.
Mahtaako tämän päivän
suoritus olla samantasoinen?
Vielä viimeinen tarkistus,
ja sitten suorituspaikka siistiksi. Huh! Valmista tuli,
mutta kahdeksan tunnin
määräajassa ei ollut minuuttiakaan liikaa.
- Ei tehtävässä mitään ylivoimaista ollut, enkä mitenkään hermoillut, mutta
työt pitää tehdä tarkasti ja
oikeassa järjestyksessä. Mielestäni kokonaissuoritukseni
oli melko hyvä. Nyt ei muuta
kuin illalla lepoa ja huomenna viimeisen tehtävän kimppuun, Alho huokaisee.
Seuraavana päivänä on
vuorossa helpohko pintaasennustehtävä, jossa aikaa
on kolme tuntia.

Tiukka kisa

Kuva Petteri Löppönen

" Myös automaatioasennuksen taitaja-tittelistä käytiin kova kisa. Voiton korjasi selkeästi Oulun seudun
ammattiopiston Oiva Partanen, joka sai myös Sähköliiton myöntämän stipendin.
Menestyvän kilpailijan
tuli osata opetussuunnitelman mukaisiin sähkö- ja automaatioasennuksiin perustuen säätöpiirin virittäminen, sekvenssiohjelmointi,
proﬁbuskenttäväylän konﬁgurointi ja etä-I/O:n hallinta, vianetsintä, johdotus ja
kaapelointityöt, mekaaniset
asennustyöt sekä sähkö- ja
työturvallisuus.
Ensimmäisenä kilpailupäivänä oli asennuspainotteinen tehtävä, toisena prosessi- ja instrumenttimuutosten sekä ohjelmoinnin ja
säätöpiirien viritysten päivä
ja kolmantena kunnossapitopainotteinen päivä.!

lot räpsyvät ja puheensorina
täyttää kulkukäytävät.

Viimeisen tehtävän jälkeen
lasketaan loppupisteet ja
jännitys tiivistyy, sillä Alhon
ja toisena oleva kilpailija
ovat edenneet tehtävissään
melko tasapistein. Kaikki
sähköasennuksen kilpailijat
ovat kokoontuneet kilpailualueelle jännittämään, mutta
tulokset eivät vieläkään näy

Juha-Pekka Alhon mielestä sähkötöiden tekeminen on kiinnostavaa, mukavaa ja tarkkuutta vaativaa.

monitorissa.
Vihdoin lajivastaava Osmo
Heikkinen tulee paikalle ja
ilmoittaa:
- Kultaa Juha-Pekka Alho,
Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio, 545 pistettä.
Hopeaa Aarne Liutta, Hyria
koulutus Oy, Hyvinkää, 538.
Pronssia Jaakko Manninen,
Koulutuskeskus Salpaus,
Heinola, 514.
Onnitteluja satelee Alholle, joka kiittelee ja hymyilee
vaatimattomasti. Hän on jo
ehtinyt vaihtaa työasunsa

tyylikkääseen liituraitapukuun ja lierihattuun.

Hermot kurissa
hyviin tuloksiin

Alho on menestynyt opinnoissaan hyvin ja lisäksi
harjoitellut kilpailua varten
ennakkotehtäviä sekä ollut
muutamalla leiripäivällä.
Hänen mielestään tehtävät
olivat sopivan vaikeita.
Juha-Pekka Alhon valmentajana on hänen isänsä
Timo Alho, joka toimii sähköalan opettajana.
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Lokakuussa Lontooseen
" Lontoossa lokakuussa

pidettäviin neljäpäiväisiin
ammattitaidon WorldSkillsmaailmanmestaruuskisoihin
osallistuu sähköasennuskilpailijoita 32 maasta, ja taso
on kova.
MM-kisoihin valmistautuvat Matti Alarautalahti
Parkanosta ja Ruben van
Gemert Hollannista tekivät Kuopion Taitaja-kisoissa
yhteissuorituksena kilpailun
ulkopuolella samat tehtävät

Matti Alarautalahti (vas.) ja Ruben van Gemert valmistautuivat yhdessä MM-kisoihin.

Tehtävät kuvaavat
oikeaa työmaata

Tuloksia
Sähköasennus:

Alho Juha-Pekka, Savon ammatti- ja aikuisopisto,
Liutta Aarne, Hyria koulutus Oy,
Manninen Jaakko, Koulutuskeskus Salpaus,
Pantsar Eetu, Ammattiopisto Lappia,
Rinta-Runsala Ville, Koulutuskeskus Sedu,
Heikura Antti, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä,
Nyyssönen Niko, Ylä-Savon ammattiopisto,
Hankaniemi Henri, Forssan ammatti-instituutti,

545
538
514
499
495
486
473
449

Automaatioasennus:
Partanen Oiva, Oulun seudun ammattiopisto,
Kalliokoski Miika, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä,
Känsäkangas Taneli, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä,
Rikkonen Antti, Koulutuskeskus Salpaus,
Mönkkönen Joni, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä,
Holmtröm Janne, Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus,
Parviainen Joni, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä,
Oinonen Aleksi, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä,

551
524
522
517
478
475
468
466

Elektroniikka:
Kinnunen Niko, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä,
Rantanen Henri, Jyväskylän ammattiopisto,
Pusula Ismo, Keuda,

542
534
521

Mekatroniikka:
Harjula Niklas / Laihinen Niko, Turun ammatti-instituutti,
HahtokariToni / Renlund Jonas, Optima,
Koukku Arto / Lahti Teppo,
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä,

549
519
506

Raimo Tornberg Kajaanista ja Jari Peura Jyväskylästä
kuuluivat sähköasennuksen
tuomaristoon. Heidän mukaansa kilpailijoille asetettu
aikataulu erityisesti kahtena
ensimmäisenä kilpailupäivänä oli varsin tiukka.
Sähköasennuksen kilpailutehtävät pohjautuvat Sähköalan ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma-perusteisen koulutuksen
"kiitettävä 3"- tason vaatimuksiin.
- Kilpailutehtävät ovat
vaativia ja vastaavat todellisen työelämän tilanteita.
Tehtävät olivat ennakolta
tiedossa, mutta kilpailussa
niitä muutettiin 30 prosenttia, Tornberg mainitsi.
Maksimipisteet kunakin
päivänä olivat 100. Arvostelukohtia oli yhteensä samaten 100. Esimerkiksi käyttöönottomittaukset teettivät

kuin varsinaiset kilpailijatkin.
Englanninosaamistaan ja
asennustaitojaan hioneet
maansa mestarit pitivät harjoittelumahdollisuutta hyvänä. Kommunikointi vieraalla kielellä sopi molemmille
ja oli osaltaan valmentautumista MM-kisasuoritukseen.
Tehtävät Taitaja-kisoissa
olivat sopivan tasoisia.
- Ennen kesää on vielä tiedossa kolmen päivän
harjoitteluleiri. Vapaudun
varusmiespalveluksesta heinäkuussa, ja sitten työtä on

tarjolla Suomen Tekojää
Oy:ssä, joka asentaa jäähallien kylmälaitteita, Alarautalahti kertoi.
Van Gemertin mukaan
asennukset ja työtavat poikkeavat eri maissa jonkin
verran toisistaan, joten harjoittelu eri ympäristöissä on
hyväksi.
- MM-kisoissa pitää pärjätä englannilla ja kieliharjoittelu ammattitehtävissä
on tärkeää. Ammattitaitoni
puolesta uskoisin menestyväni kisoissa kohtalaisesti,
van Gemert sanoi.

Lontoon WorldSkills-kilpailujen Suomen maajoukkueeseen kuuluu 46 kilpailijaa ja 40 eksperttiä, joten
joukkue on kisojen suurin.
Joukkueen jäsenet ovat
valikoituneet Suomen edustajiksi valmennuksen ja karsintojen kautta. Kilpailijat
valmistautuvat syksyn koitokseen maajoukkueleireillä
ja valmentautumispäivillä.
WorldSkills-kilpailuihin
osallistuu 1 000 kilpailijaa
53 eri maasta, ja tapahtuman kävijämäärä on noin
200 000.!

kilpailijoilla aika lailla työtä.
Suorituksesta arvioitiin
muun muassa sähkö- ja työturvallisuus, asennuksen toimivuus, asennuksen siisteys
ja ulkonäkö, suunnitelmien
noudattaminen, dokumentointi, asiakkaan opastaminen sekä työskentelytavat ja
-tekniikat.

Taitajilla kysyntää
työmarkkinoilla

Sähköasennuksen lajivastaava Osmo Heikkinen Kuopiosta kertoi, että Taitaja-kisat
antavat nuorille käytännön
tietoa ammateista, tuovat
kootusti esille tietoa ammatillisesta koulutuksesta ja
ovat ammattioppilaitosten
selkeä markkinointikanava
nuorten suuntaan.
- Säännönmukaisesti Taitaja-kisapaikkakunnalla hakijamäärät ammatilliseen
koulutukseen kasvavat muihin vuosiin verrattuna. Tärkeää on myös se, että kisoissa

- Kilpailutehtävät vastaavat todellisen työelämän tilanteita. Tehtävät olivat ennakolta tiedossa, mutta kilpailussa niitä muutettiin
30 prosenttia, kilpailutuomarit Raimo Tornberg (vas.) ja Jari Peura
kertoivat.

opettajat tapaavat kollegojaan, vaihtavat tietoja ja kehittävät osaltaan opetusta,
Heikkinen tiesi.
- Nuoren valmentautuminen ja osallistuminen Taitaja-kisoihin on merkki kehityshalusta ja innosta omaa
alaansa kohtaan, mikä esimerkiksi työnhakutilanteessa huomataan. Ainakin loppukilpailun mitalisteille on
opintojen jälkeen työpaikka

yleensä tiedossa.
Heikkinen kiitteli yritysten mahtavaa panosta kilpailuiden onnistumiselle.
Yritykset antavat Taitaja
SM-kilpailun käyttöön henkilökuntaansa, laitteita, rahaa ja asiantuntemusta.
- Rakensimme tätä kilpailua kaksi viikkoa eli melkoista taustatyötä näin iso tapahtuma vaatii.!

Tietokoneet ja verkot:
Mikkonen Teemu, Etelä-Karjalan ammattiopisto,
Jalava Timi, Turun ammatti-instituutti,
Hakkarainen Ossi, Savon ammatti- ja aikuisopisto,

- Juha-Pekan valmistautuminen on sujunut melko
hyvin. Kilpailussa hän on
kylmähermoinen ja pystyy
työskentelemään paineen
alaisena. Tähän vaikuttanee
osaltaan aktiivinen jääkiekkoharrastus maalivahtina

541
534
525

KalPan B-junioreihin asti,
Timo Alho arveli.
Juha-Pekka Alho valmistuu nyt sähköasentajaksi ja
menee sen jälkeen varusmiespalvelukseen Rissalaan.
Sitten on töitä tiedossa sukulaismiehen yrityksessä.
- Vapaa-ajalla harrastan
sählyä ja harrastejääkiekkoa.
Jonkin verran tulee laitetuksi
ja huolletuksi omaa autoa, ja
tietysti ajelluksi.
Juha-Pekka Alhoa on
pyydetty MM-leiritysrinkiin, jonka tavoitteena on
WorldSkills-kisat Leipzigissa
2013. Alho kertoi vielä harkitsevansa asiaa.

- Nuoren valmentautuminen ja
osallistuminen Taitaja-kisoihin
on merkki kehityshalusta ja
innosta omaa alaansa kohtaan.
Tämä on meriitti työnhaussa,
sähköasennuksen lajivastaava
Osmo Heikkinen muistutti.

Kuopiossa ennätysyleisö
" Ammattioppilaitos-

ten opiskelijoiden Taitaja

2011 Kuopio -kilpailussa
oli 41 kilpailulajia ja kolme
näytöslajia. Lisäksi käytiin
TaitajaPlus eli erityistä tukea tarvitsevien ammattitaitokilpailu sekä Taitaja9
eli peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten kädentaitojen

joukkuekilpailu. Kilpailijoita oli yhteensä yli 350 ja yhteistyökumppaneita, kuten
yrityksiä, yli 500.
Kilpailujen järjestäjinä
toimi Savon ammatti- ja aikuisopisto sekä Ylä-Savon
ammattiopisto yhdessä alueen elinkeinoelämän kanssa. Taitajan taustaorgani-

saatio on Skills Finland ry.
Tapahtumassa oli ennätysyleisö, lähes 67 000 kävijää. Tapahtuman suojelijana
toimi EU:n komission jäsen
Olli Rehn.
- Ammatillisen koulutuksen tunnettuus ja kehittäminen, opettajien keskinäinen tiedonvaihto ja työelä-

mäosaamisen korostaminen
ammatillisissa taidoissa sekä
yritysyhteistyö ovat varmasti tämän tapahtuman suuria
asioita, tyytyväinen kilpailujohtaja Ilkka T. Kemppainen kertoi.
Seuraavat Taitaja-kilpailut järjestetään Jyväskylässä
huhtikuussa 2012.!
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Pidä
jäsenyystietosi
kunnossa
" Jäsenmaksujen maksuaikaa on kuusi kuukautta
siitä, kun maksuperuste on
syntynyt. Jäsenmaksu on 1,4
prosenttia, joka maksetaan
päätoimen ennakonpidätyksenalaisista palkkatuloista ja
kassan maksamista etuuksista. Työttömyyskassa perii
jäsenmaksun automaattisesti
päivärahoista.

Kun työnantaja
perii jäsenmaksut

Vaihtaessasi työnantajaa tee
aina uusi perintäsopimus
työnantajan kanssa ja lähetä
se jäsenrekisteriin.
Tarkista palkkalaskelmastasi, että jäsenmaksuperintä
on käynnistynyt heti ensimmäisestä palkanmaksusta
lähtien.
Perintäsopimuksen voi lähettää sähköisesti kotisivuiltamme kohdasta ”Liity jäseneksi” tai sen voi tulostaa
kohdasta ”Lomakkeet”.

Kun maksat
jäsenmaksut itse

Jos työnantaja ei peri jäsenmaksuja palkasta, voit maksaa ne verkkopalvelussamme
www.sahkoliitto.ﬁ > Jäsenrekisteri tai pyytää jäsenrekisteristä jäsenmaksujen maksamista varten viitenumerot.
Maksaessasi jäsenmaksuja
verkkopalvelun kautta et tarvitse erillistä viitenumeroa.
Vaikka työnantaja ei peri
jäsenmaksuja, lähetä jäsenrekisteriin kuitenkin perintäsopimus, jossa ilmoitat uuden työnantajan tiedot.

Jäsenrekisterin
yhteystiedot

Sähköliitto, Jäsenrekisteri,
PL 747, 33101 TAMPERE
jasenrekisteri@sahkoliitto.ﬁ
puh: 03 252 0303
klo 9.00 -15.00
faksi: 03 252 0210
www.sahkoliitto.ﬁ

JÄSENMAKSUVAPAIDEN ILMOITTAMINEN

Sääntöjen mukaan jäsenmaksu maksetaan päätoimen veronalaisesta palkasta ja työttömyyskassan maksamista
etuuksista. Jäsenmaksuista vapautumisajat on jäsenen itse selvitettävä Sähköliiton jäsenrekisteriin.
Jos et ole vielä selvittänyt vuoden aikana olleita jäsenmaksusta vapautumisaikoja ja niiden syitä, voit tehdä sen
tällä lomakkeella. Hoida jatkossakin jäsenmaksuvapaiden ilmoitukset säännöllisesti 2-4 kertaa vuodessa.
Lähetä ilmoituksesi Sähköliittoon alareunassa olevalla osoitteella.

Henkilötiedot

Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimet
Puhelin

Matkapuhelin

Sähköposti

JÄSENMAKSUVAPAIDEN SYY JA AIKA
Alkamispäivämäärä

Päättymispäivämäärä

Työttömyysturvan peruspäiväraha/työmarkkinatuki 500 kassapäivän
jälkeen tai ennen liiton työttömyyskassan päivärahaoikeutta
Kelan/vakuutusyhtiön sairauspäiväraha
Vakuutusyhtiön tapaturmapäiväraha
Kelan/vakuutusyhtiön kuntoutusraha
Äitiys-/isyyspäiväraha
Vanhempainraha
Hoitovapaa/kotihoidontuki
Omaishoitaja
Palkaton virkavapaa
Asevelvollisuus

Palkattomien jaksojen
ilmoittaminen
Ilmoita palkaton jakso jäsenrekisteriin, jotta se voidaan merkitä jäsenmaksuvapaaksi. Näin varmistat,
että jäsenyytesi ja samalla
työttömyysturvaoikeutesi
pysyy voimassa.
Jäsenmaksuvapautusaikoja ovat muun muassa opiskelu, Kelan maksama työttömyyspäiväraha- ja sairauspäiväraha-aika, armeija,
määräaikainen eläke, äitiys-/isyys- tai vanhempainraha-aika, hoitovapaa.
Voit Ilmoittaa palkatto-

mat jaksot:
• Verkkopalvelun kautta
www.sahkoliitto.ﬁ > Jäsenrekisteri
• Sähköpostilla jasenrekisteri@sahkoliitto.ﬁ
• Kotisivuiltamme tulostettavalla lomakkeella ”Jäsenmaksuvapaiden ilmoittaminen”
• Oheisella lomakkeella
Omia jäsenyystietoja voi
tarkistaa ja päivittää verkkopalvelussa www.sahkoliitto.ﬁ > Jäsenrekisteri.

Opiskelu
Toimita erikseen oppilaitoksen todistus opiskeluajasta, selvitä myös
palkaton loma-aika ja muista hoitaa jäsenmaksu loma-ajan palkkatulosta (oppilasjäseniltä emme tarvitse erillistä selvitystä)
Kuntoutustuki/määräaikainen eläke
Merkitse aika ja toimita kopio eläkepäätöksestä
Toistaiseksi maksettava pysyvä eläke
Toimita kopio päätöksestä, niin siirrämme sinut eläkeläisjäseneksi
Muu syy, mikä

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Päiväys

Allekirjoitus

Puhelin
(03) 252 0111

Osoite
PL 747 (Aleksanterinkatu 15)
33101 Tampere

Faksi
(03) 252 0210

www.sahkoliitto.ﬁ
FI50 1521 3000 1023 78 NDEAFIHH

Lomakenumero SL/02.06

ledaren

Förtroende över gränserna
"Ordet förtroende förknippas i hög grad

med arbetsmarknadens intressebevakning.
Om arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden inte litar på varandra kan de
heller inte uppnå ordentliga arbetskollektivavtal.
Det krävs också ett ömsesidigt förtroende
för att genomföra och övervaka avtal. Många stridigheter har uppstått när förtroendet
för att bägge parterna säkert förbinder sig att
följa ett gemensamt avtal plötsligt upphör.
Det ﬁnns en oskriven överenskommelse
mellan fackförbunden att man inte trampar
andra förbund på tårna genom att oombedd
blanda sig i deras angelägenheter. Och alla
förbund litar på att fackförbunden vid behov stöder varandra i arbetskonﬂikter, till
och med över avtalsgränserna.

###

Och sen har vi förtroendemannen. Eller i
dag förtroendepersonen, eftersom det kan
vara antingen en man eller en kvinna. Också arbetarskyddsfullmäktige hör till dem.
Förtroendepersonen. Själva ordet förklarar vad personen står för. Det är en person
som har arbetsplatsens, arbetskamraternas,
fackavdelningens och förbundets förtroende. En person som representerar medlemmarna på arbetsplatsen på gräsrotsnivå och
som ser till att branschens kollektivavtal
iakttas i praktiken.
Förtroendepersonerna är Elektrikerförbundets måhända viktigaste resurs. Ju kunnigare och starkare de är desto bättre fungerar intressebevakningen.

Förtroende är emellertid inte en enkelriktad rörelse. När arbetstagarna litar på
sin egen huvudförtroendeperson måste han
eller hon också kunna lita på sina arbetskamrater.
Förtroendepersonens arbete är krävande
och ofta mycket tungt, och det är sällan någon större konkurrens om uppdraget. Därför
behöver varje engagerad förtroendeperson
de övrigas uppskattning och stöd.
###

Förtroendepersonernas betydelse ökar hela
tiden, eftersom verksamheten på arbetsmarknaden ser ut att utvecklas i en riktning
som innebär att allt ﬂer ärenden avtalas lokalt på arbetsplatsen. Till följd av arbets-

givarsidans attityd förﬂyttas tyngdpunkten i
kollektivavtalen allt mer ner på lokal nivå.
Vid lokala överenskommelser är förtroendepersonen den viktigaste personen,
som både arbetstagarna och arbetsgivaren
behöver. Företagsledarna borde förstå att
en kunnig, utbildad och motiverad huvudförtroendeperson också är en av företagets
främsta framgångsfaktorer.
På en bra arbetsplats löper arbetet väl
och alla är nöjda. Därför måste varenda
arbetsplats få sin egen förtroendeperson.
Framgång uppnås inte utan ömsesidigt förtroende, inte heller utan en förtroendeperson.!
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Lähde mukaan ”Pitkälle”!
keakoulun opintoihin.
Pitkä kurssi koostuu viidestä lähiopetusjaksosta ja
lisäksi on runsaasti erilaisia
etätehtäviä, joita opiskelija voi suorittaa uusimmilla
verkko-opetuksen ohjelmilla.

Ensimmäisen pitkän kurssin yhteisten kokemusten
perusteella hahmottuneet aihealueet

Vaativiin ay-tehtäviin
haluaville

Margit Nurmikolu

Juuri nyt on oikea

www.facebook.com/Sahkoliitto

aika harkita osallistumista Kiljavan opiston
29.8.2011 alkavalle toista
kertaa järjestettävälle pitkälle kurssille.
Kiljavan opisto on kehittänyt vuosien varrella
suomalaisten ay-aktiivien
osaamista ja samalla kerännyt uskomattoman määrän
kokemuksia ja tietoa kentältä. ”Pitkällä” onkin näin
käytössä koko opiston osaaminen ja lisäksi eri alojen
asiantuntijoita. Tiedossa on
siis mielenkiintoista ja asiantuntevaa opetusta.
Tässä 10 viikon koulutuskokonaisuudessa uutta on
sisäänrakennetut kaksi Humanistisen ammattikorkeakoulun viiden pisteen kokonaisuutta. Nämä yhteensä
10 pisteen suoritukset voi
hyväksyttää avoimen kor-

”Pitkällä” paneudutaan syvälle omaan rooliin aktiivisena toimijana ja vaikuttajana sekä opetellaan perusteellisesti nykyaikaisen
työelämän vaikuttamisen
välineet. Kurssilla harjoitellaan myös tulevaisuuden ayaktiivin taitoja ja etsitään
kestäviä perusteita oppimiselle ja tiedon hankinnalle.
- Kurssi on tarkoitettu vaativiin ay-tehtäviin haluaville, esimerkiksi tuleville pääluottamusmiehille, toimitsijoille ja liiton hallintoon
pyrkiville. Myös jatko-opintoihin kurssista on hyötyä
ja ”Pitkä” mahdollistaa syvällisemmän paneutumisen
jokaista itseäään erityisesti
kiinnostaviin asioihin, Kiljavan opiston opettaja Raine Mäkelä toteaa.

- Kurssi on tarkoitetttu erityisesti vaativiin ay-tehtäviin haluaville ja siitä on hyötyä myös
jatko-opintoihin, Raine Mäkelä
korostaa.

tämiseen.
Kurssilla ei jaeta ehdotonta totuutta, vaan etsitään se
kyseenalaistaen ja yhdessä
rakentaen. Lukuvuoden aikana tutustutaan työpsykologian, yhteiskuntapolitiikan ja viestinnän teoreettiseen taustaan ja opitaan
hyödyntämään näitä taitoja.
- ”Pitkä” yrittää palauttaa
Kiljavan perinteisen vuosikurssin ideaa pätkityssä
muodossa eli viidessä jaksossa: yhteensä 10 viikkoa Kiljavalla ja välitehtäviä, Raine
Mäkelä kertoo.!

Opiskelun, tutkimisen ja ajattelun kohteina olivat
• Pohjoismaisen hyvinvointivaltion puolustaminen
• Työväenliikkeen historia ja vasemmiston tulevaisuus
• Ammattiyhdistysliikkeen nykytila ja tulevaisuus
• Demokratian, oikeusvaltion ja työoikeuden merkitys
• Talouskriisin vaikutukset, köyhyys ja osattomuus
• Hyvän, innostavan ay-aktiivin asema ja tehtävät
• Työelämän muutos ja siihen vaikuttaminen
• Ihmisyys, arvot ja moraalinen toiminta
Oppimisprosessin yhteydessä ja välitehtävinä harjoiteltiin
• Yhteiskunnallisen näkemyksellisyyden rakentamista ja mediakritiikkiä
• Lukemisen, kirjoittamisen ja ajattelun yhdistämistä, rehellisyyttä
• Demokraattisen keskustelun käymistä ja sen tärkeyden ymmärtämistä
• Itseluottamusta, itsehallintoa ja yhteiskunnallista, vastuullista täysi-ikäisyyttä
Itsevalittuja, erilaisia välitehtäviä
Toisen kurssin sisältö rakennetaan myös yhteisesti ensimmäisen kurssin
kokemusten perusteella vastaamaan kurssilaisten tarpeita.
Ilmoittautuminen koulutukseen 17.8.2011 mennessä.

Lisätietoja:
Raine Mäkelä, raine.makela@kio.ﬁ
Ari-Pekka Lunden, ari-pekka.lunden@kio.ﬁ
www.kiljavanopisto.ﬁ

Ei ehdotonta totuutta

”Pitkän” tarkoitus ei ole
vain ottaa vastaan tietoa,
vaan myös jakaa omaa osaamista ja luoda yhdessä tärkeää sisältöä ay-liikkeen toimintaan ja työelämän kehit-

KOSTEUSONGELMIA?
Aquasit on vedenpitävä ratkaisu!

Yksinkertainen asennus:
Putkilo pistooliin, pursotus, valmis.

Sähkömittaukset voidaan
tehdä geelin läpi.

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

AQUASIT KVM SSTL-nro 52 341 00

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

> > > ) 1 / ; 1 ) 9 7 < ; 7 5 + 7 / 5 1 + 3 + - + /

Sähköalan ammattitutkintoja
Sähköasentajan
ammattitutkinto
Sähköasentajille joilla on muutaman
vuoden työkokemus sähköasennustöistä. Toteutus monimuoto-opiskeluna
iltapäivisin/iltaisin kerran viikossa,
kesto 1,5 vuotta. Hinta 330 euroa.
Hakuaika päättyy 12.8.2011 ja
koulutus alkaa 25.8.2011.

Sähköverkkoasentajan
ammattitutkinto
Sähköverkkoasentajille joilla on muutaman vuoden työkokemus sähköverkkoasennustöistä. Toteutus monimuotoopiskeluna kerran viikossa, kesto
1,5 vuotta. Hinta 330 euroa. Hakuaika
päättyy 26.8.2011 ja koulutus alkaa
9.9.2011.

Koulutuksen sisältö:
Sähköasentajan yleistaidot,
turvallisuus ja riskien hallinta,
kiinteistöjen sähköasennukset,
viestintä- ja tietoverkot,
sähkömoottorikäytöt.

Koulutuksen sisältö: Sähkölaitosasentajan yleistaidot, sähköturvallisuusmääräykset, turvallisuus ja riskien hallinta,
ilmajohtotekniikka, maakaapelitekniikka,
tie- ja aluevalaistustyöt, sähköverkon
käyttötehtävät.

Lisätietoja: Jukka Kesonen,
puh. 010 27 22448,
jukka.kesonen@osao.ﬁ tai
www.osao.ﬁ/aikuiskoulutuskalenteri

Lisätietoja: Jukka Kesonen,
puh. 010 27 22448,
jukka.kesonen@osao.ﬁ tai
www.osao.ﬁ/aikuiskoulutuskalenteri

Hakeminen: Jouko Heikkilä,
puh. 010 27 22142,
jouko.heikkila@osao.ﬁ

Hakeminen: Jouko Heikkilä,
puh. 010 27 22142,
jouko.heikkila@osao.ﬁ
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Yyterin pitkä kuuma kesä huipentuu syyskuun 10.-11. pidettäviin
Sähköliiton Voltti-päiviin. Meininki tulee olemaan merellistä,
kun tapahtumat sijoittuvat kuusikilometrisen
hiekkarannan ja sataman tuntumaan.

Yyteri kutsuu kesään
Riitta Kallio

Toukokuun alun läm-

pimät päivät käynnistivät Yyterin kesäsesongin. Kaikesta päätellen Porin kupeessa sijaitsevaan
suosittuun lomaparatiisiin
on tulossa pitkä kuuma kesä,
joka huipentuu syyskuun 10.
päivä alkaviin Sähköliiton
Voltti-päiviin.
Yyterin kuusikilometrisen hiekkarannan ja uljaan
kylpylähotellin suojissa vietettävät päivät vetävät sähköliittolaisia merihenkiseen
ja ohjelmalliseen viikonloppuun, jonka aikana on
luvassa menoa erityisesti aikuiseen makuun.
Kylpyläriemujen ja rennon
yhdessäolon ohella tapahtuma pitää sisällään muun
muassa juhlaillallisen tanssiorkesteri Jackpotin tahdittamana, ongintakisan, tutustumiskäynnin tuulipuistoon,
liikunta- ja pelimahdollisuuksia laidasta laitaan.
Hieno paikka ja monipuolinen ohjelma on saanut jo
runsaasti sähköliittolaisia
liikkeelle ja ilmoittautumaan vauhdikkaaseen tapahtumaan. Vielä peli ei ole
kuitenkaan menetetty, sil-

lä Yyteristä löytyy edelleen
majoitustilaa, vaikka aivan
kaikki eivät ehkä sovi kylpylähotellin seinien sisään.
Laadukkaita mökkejä on
hotellin kupeessa edelleen
vapaana ja tarvittaessa avuksi otetaan myös kaupungin
muut majoituspaikat. Kaikki majoitusvaraukset myyntineuvottelija Anita Reunamon kautta, puh. 02 628
5259 / anita.reunamo@yyterinkylpylahotelli.ﬁ.

Tulossa vuoden
energisin viikonloppu

Voltti-päivien järjestäjät,
Porin ja Harjavallan ammattiosastot lupailevat viikonlopusta tulevan vuoden
energisin. Koko tapahtuma
myös käynnistyy energia-aiheisella paneelikeskustelulla, jonka osanottajat varmistuvat näinä päivinä.
Viikonlopusta ja raittiista
meri-ilmasta voi nauttia Yyterissä patikoiden, uiden tai
vaikkapa pelaamalla fresbeegolﬁa tai rantalentopalloa.
Muutaman kilometrin päässä on myös oikea golfkenttä,
jolla harrastelijatkin pääsevät testaamaan taitojaan.
Sähköliiton perinteisiin
kuuluva onkikisa käydään
Mäntyluodon aallonmurtajalla lähellä pursiseuraa ja
vanhaa majakkaa. Pursiseuran paviljonki on kisojen
tunnelmallinen keskuspaikka, josta kalastajat saavat
myös ruokaa ja juomaa. Hotellilta järjestetään kuljetus
paikalle, jonne odotetaan
vähintään sataa onkijaa.
Kilpailun sarjat ovat naisetmiehet-nuoret. Ilmoittautumiset volttipaivat@gmail.
com tai Info -tiskille.
Harjavallan osaston nuori aktiivi Matti Peltonen arvioi Yyterin
kylpylähotellin meiningin kelpaavan hyvin liiton nuorillekin
jäsenille.

12.30-15.00
13.00-16.00
19.00

OHJELMA
Lauantai 10.
10.09.2011
Info
I f avautuu
t
Kylpylä käytössä
Paneelikeskustelu
Lähtö linturetkelle
(kuljetus)
Frisbee -golf ja hiekkalinnat
Sökökisa
Golf-kierros Yyteri Links
ja Golfiin tutustuminen
(kuljetus)
Motoristi -tapaaminen
kiertoajelun -lähtö
Onkikilpailu Kallo
(kuljetus)
Tuulipuisto -vierailu
(kuljetus)
Illallinen ja tanssit

10.00

Sunnuntai 11.09.2011
Lähtö Satakunnan museoon (kuljetus)

09
09.00-18.00
00 18 00
09.0009.30-11.30
10.0011.0012.0012.0012.00-

Paikka tekee
vaikutuksen

- Onpa siisti paikka, henkäisi Yyteriin ja sen kylpylähotelliin tutustumaan tullut
22-vuotias automaatioasentaja Matti Peltonen, joka on
mukana Voltti-päivien taustavaikuttajana Harjavallan
ammattiosaston jäsenenä ja
osaston kotisivujen päivittäjänä.
Tyttöystävän ja koiran
kanssa liikkeellä ollut, Harjavallan ABB-Servicellä
työskentelevä nuori sähköalan ammattilainen on asunut Porissa vuoden verran,
mutta ehätti vasta nyt tutustumaan kuuluisaan kylpyläympäristöön.
- Uimarannalle ei näköjään saa tuoda eläimiä, mutta onneksi hotellin pohjoispuolella on koirille oma rantansa, Peltonen havaitsi.
Voltti-päivillä Peltonen
odottaa erityisesti pääsevänsä tutustumaan tuulipuiston
laitteisiin ja toimintaan.
- Toivottavasti silloin on
hyvä sää. Onneksi täällä

näyttää olevan paljon tekemistä, vaikka sataisikin, Peltonen tuumii ja lähtee lenkittämään koiraansa kansallismaiseman männikköiseen
harjumetsään.

Menoa moneen
makuun

- Yyterin kylpylässä on hyvät harrastusmahdollisuudet
kaikenikäisille ja -kuntoisille. Hotellissa majoittujille kylpylä on käytössä koko
päivän. Muille kuin hotellissa yöpyjille kylpylän käyttö
maksaa 10 euroa, muistuttaa
Voltti-päivien puuhamies,
Porin ammattiosaston puheenjohtaja Raimo Härmä.
Hän vinkkaa erityisesti
daameille, että hotelli tarjoaa kylpylän ohella mahdollisuuden erilaisiin hemmotteluhoitoihin, joihin voi tutustua hotellin nettisivuilla
www.yyterinkylpylahotelli.
ﬁ. Hoidot tilataan suoraan
hotellilta. Tietoja Volttipäivistä löytyy myös www.sahkoliittopori.ﬁ -sivuilta.
Volttipäiviin liittyvis-

s tiedusteluissa voi ottaa
sä
yyhteyttä Raimo Härmään
00440-592448 tai sähköposttitse raimo.harma@sahkolliittopori.ﬁ.

IIltajuhlassa tavataan
ttangokuninkaallisia

IIltajuhla alkaa Yyterin Kylppylähotellin maisemaravinttolassa kello 19.00. Tarjollla on maittava illallinen ja
rrentoa yhdessäoloa. Musiikkista vastaa nuorekasta tansssimusiikkia soittava Jackpot,
jjonka solistina on nuori kulttakurkku Henri Stenroth,
vvuoden 2007 tangokuninggas. Toisena solistina kuulllaan tangoprinsessa Mira
K
Kunnasluotoa.
Illalliskortit tilataan sähkköpostitse osoitteesta volttipaivat@gmail.com. Tilatessa pitää mainita tilaaja
ja korttien määrä. Samat
tiedot merkitään viestikenttään maksun yhteydessä. Illalliskortit saa Info-tiskiltä.
Maksu osoitetaan tilille FI
0212693000655298.

Golfaamaan tai
Reposaaren
tuulipuistoon

Yyteri Golf Links sijaitsee
Yyterin rantojen kupeessa. Aurinko ja meri antavat kierrokselle aivan oman
leimansa. Voltti-päivillä on
tarjolla golﬁin tutustumista
ja lyöntiharjoitteita harjoitusalueilla, kesto n. 1,5 tuntia, alkaen noin kello 13.00.
Hinta 10 €/henkilö. Ilmoittautumiset volttipaivat@
gmail.com. Maksut kentällä.
Porin Tuulipuisto sijaitsee
Reposaaren Pengertien varrella samoin kuin tuulipuiston opastuskeskus, johon
tehdään tutustumiskäynti.
Keskuksesta saa ajankohtaista tietoa Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulivoimatuotannosta ja tuulivoimasta
yleensä. Opastuskeskuksen
piha-alueella sijaitsee myös
lintutorni, jota vierailijat
voivat käyntinsä yhteydessä
hyödyntää.

Tilaa Volttipaita

!Volttipäivät Yyteri 2011 -paitoja voi tilata
sähköpostitse osoitteesta volttipaivat@gmail.com.
Paitojen pääväri on musta, jossa keltainen -logo.
Paidat • Kauluspaidat
30 € kpl M, L, XL, XXL
• Pikeepaidat miehet 25 € kpl M, L, XL, XXL
• Pikeepaidat naiset 20 € kpl M, L, XL, XXL
Paidat maksetaan tilille
Volttipäivät FI 0212693000655298.
Tilaukset kannattaa tehdä mahdollisimman nopeasti.
Porin Seudun Sähköalantyöntekijöiden iskuryhmä poseerasi
tyylikkäissä paidoissaan aurinkoisella hiekkarannalla. Volttipaitoja päivettämässä vasemmalta Jyrki Vihlman, Jere Lepistö,
Marko Seppälä, Anssi Rosenlöv, Mika Raitokari, Raimo Härmä ja
Jouni Hakala.

vasama
Opastetulle
linturetkelle

Raimo Härmä ennustaa, että
Voltti-päiviä vietetään loppukesän helteessä.

Porin Yyterinniemi on kansainvälisesti arvokas luontotyyppikokonaisuus, jolle
on keskittynyt lintuvesien
lisäksi kasvistollisesti, geologisesti ja maisemallisesti
arvokkaita alueita. Yyterinniemen luontoa on suojeltu
pitkään valtakunnallisilla
suojeluohjelmilla ja kaavoituksella.

Retkeilyreitti kiertää Preiviikinlahden ruovikoissa,
rantaniityillä, tervaleppälehdoissa, metsissä ja dyyneillä. Alue on tunnettua
kahlaajalintualuetta, jossa
sijaitsee lintutorneja. Retkellä käydään lintutorneissa
ja paluu tapahtuu luontopolkua ja dyynien pitkospuita pitkin hotellille. Omia
kaukoputkia ja kiikareita
kannattaa ottaa mukaan.

Luontoretkelle on kuljetus
kylpylähotellilta. Ilmoittautumiset ennakkoon volttipaivat@gmail.com tai Info
-tiskille.

Frisbee-golfia, sököä,
hiekkalinnoja ja
motoristeja

Yyterin kylpylähotellin lähiympäristössä on 10 -korinen Frisbee Golf -rata. Lajin
saloihin on opastusta kel-
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lo 11.00 Info -tiskin läheisyydessä sekä myös radalla.
Frisbee -välineitä saa Info
-tiskiltä.
Hiekkalinnojen rakennuskilpailuun voi ilmoittautua
Info -tiskillä kello 10 alkaen. Tarvittavat välineet täytyy olla itsellä.
Volttipäivien sökökisaan
voi ilmoittautua ennakkoon
volttipaivat@gmail.com tai
Info -tiskille kello 11.00

mennessä. Kisa alkaa kello
12.00. Maksu 10 € Info -tiskillä.
Volttipäivien motoristitapaaminen on Yyterin kylpylähotellin edessä 10. aamupäivän aikana. Päivän kiertoajelulla poiketaan kahveille Leineperin historialliselle
Ruukille. Ilmoittautumiset
ennakkoon volttipaivat@
gmail.com tai ennen kello
11.00 Info -tiskille.!
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Vahvoilla on varaa joustaa
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Gamaflex 10 ohjauskaapeli joustaa ja kestää. Sen taipuisa rakenne antaa lisää liikkumavaraa vaativiinkin kohteisiin.
Gamaflexia voidaan käyttää mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.
• Toimitus varastosta
• Pakkauskoko 100 m/500 m
• OZ ja JZ versiot myös häiriösuojattuna
• Kestää hyvin yleisimpiä kemikaaleja
Saatavana myös:
• 450/750 V ja 0,6/1kV versiot harmaalla tai mustalla ulkovaipalla
• Halogeenittomana
• Värikoodatuilla johtimilla OB/JB

www.hedtec.fi
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Pentti Laaksonen 60 vuotta

Pelimiehellä pitkä työputki
Riitta Kallio

- Työ on vuosien var-

rella helpottunut ja
koneellistunut, sähkölaitosasentaja ja Sähköliiton halli-

tuksen jäsen Pentti Laaksonen kommentoi työnkuvansa muuttumista 38 vuoden
kokemuksella.
Suur-Savon Sähkötyön
palkkalistoilla vuosikymmenet viihtynyt mikkeliläinen

Laaksonen on tyytyväinen
työnsä keventymiseen, vaikka liikkuvaisella miehellä ei
ole koskaan ollut vaikeuksia
töissä jaksamisessa.
- Alkuaikoina töitä tehtiin
miesvoimin. Pylväiden nostelu ja kuoppien kaivaminen
tehdään nykyisin pääosin
koneiden avulla. Poikkeuksellisen luminen talvi ja
myrskyt teettivät tosin kuluneena talvena meillä töitä
tavallista rankemmin, Laaksonen tuumii.

Vikakeikoille
kelissä kuin kelissä

Nykyisin huolto- ja kunnossapitoporukassa työskentePentti Laaksonen juhli 60-vuotispäiviään 23.3. - periaatteessa perhepiirissä vaimon, neljän
aikuisen lapsen ja seitsemän
lastenlapsen kera. Monessa mukana olevaa miestä muistettiin
kuitenkin monelta muultakin taholta, mistä Laaksonen välittää
kiitokset kaikille.

levä Laaksonen tietää, että
pääsääntöisesti vikakeikoille
lähdetään pahalla ilmalla.
- Harvoin vikoja tulee hyvän sään vallitessa. Kesällä ja
keväällä on kyllä hienoa olla
ulkotöissä, kun saa nauttia
auringonpaisteesta. Ei tarvitse lähteä etelän rannoille
virkistymään.
Laaksonen tunnustaa aina
olleensa ulkoilmaihminen,
joka nuorena haaveili puutarha-alasta. Armeijan jälkeen nuorta hyväkuntoista
jalkapalloilijaa kuitenkin
vietiin kurssien kautta sähkölaitostöihin, millä tiellä
hän on edelleen.
- Urheilutaustasta on ollut
etua tälläkin alalla, sanoo
Laaksonen, jonka hyllyssä
komeilee tuore ikämiesten
jalkapallon Suomenmestaruus -hopeamitali.
Aiempia pokaaleja Mikkelin Kissojen veteraaniurhei-

lijan kaapissa on entuudestaan A-junioreiden SM-hopeasta ja puolustusvoimien
mestaruudesta alkaen. Myös
sähly kuuluu Laaksosen lajivalikoimaan.

Luottamustehtävissä
löytyy

Jos mies on ollut aktiivinen
urheilukentillä niin myös
ammattiyhdistyksessä ja sosiaalidemokraattisen puolueen
monissa luottamustehtävissä
Mikkelissä. Kymmenkunta
vuotta Laaksonen on ollut
Suur-Savon Sähkötyön 143
asentajan pääluottamusmiehenä ja aiemmin ammattiosastonsa puheenjohtajana.
Sähköliiton hallituksessa
hän on ensimmäistä kauttaan. Aiemmin hän ehätti
olla myös kaksi kautta energia-alan johtokunnassa.
- Viime aikojen myönteisin asia oli minusta energia-

ja tietoliikennealan yhdistyminen. Kun samoja hommia
tehdään, on järkevää tehdä
niitä yhteisillä työehdoilla.
Hän myöntää, että pääluottamusmiehenä ei varsinkaan alkuaikoina ollut helppoa, kun työnantaja alkoi
yhtiöittämisen myötä irtisanoa väkeä.
- Olen edelleen sitä mieltä,
että irtisanomiset olivat turhia. Nyt väestä on jo välillä
pulaa, vaikka joitain töitä
on ulkoistettukin. Samoin
meidän asentajien on vaikea sulattaa kreosoottipylväiden käyttöä. Ja vaikka
terveystarkastuksia tehdään,
kohonneille arvoille ei voida
mitään, miettii Laaksonen,
joka pitää kreosoottisuojavarusteita turhan hankalana
käyttää varsinkin kesäkuumalla.!

Henry Träff 50 vuotta

Keurusselän sinessä
monessa mukana
Margit Nurmikolu

Toista kauttaan Säh-

köliiton edustajistossa
istuva keuruulainen sähköasentaja Henry Träff vietti
50-vuotispäiviään 12. huhtikuuta.

- Juhlat pidettiin seuraavana viikonloppuna ja kestivät
kaksi päivää. Ensin oli virallinen osuus, jossa kaupunginhallitus ja -valtuusto sekä
muut luottamustoimiin liittyvät tahot toivat tervehdyksensä ja onnittelunsa. Sitten
seuraavana päivänä juhlit-

tiin Keuruun työväentalolla
vähän runsaan sadan hengen
sukulais- ja ystäväjoukolla.
Mukavat juhlat ruoan ja juoman parissa, Henry Träff kertoo.
Mikään ihme ei olekaan,
että onnittelijoita kertyi paljon, sillä Henry Träff vaikuttaa monella suunnalla. Sähköliiton edustajiston lisäksi
hän on liittohallituksen varajäsen, energia-alan johtokunnan jäsen ja TES-neuvottelukunnan jäsen. Lisäksi hän on mukana Keuruun
ammattiosaston johtokunnassa ja toimi aikaisemmin
myös osaston puheenjohtajana vuosina 1989-1999.

Pitkä työura samalla
työnantajalla

Sisäjohtoasennuksia päivätyönään tekevä mies on viihtynyt jo 26 vuotta Keuruun
Sähkön palveluksessa. Hän
on myös työpaikkansa pääluottamusmies jo kolmatta
kautta ja Keuruun Sähkö
Oy:n hallituksen jäsen.
- Teen talotekniikka-alan
töitä, vaikka olenkin ener-

gia-ICT-verkostoalalla, Träff
toteaa.
Hän kertoo, että heillä on
töissä hyvä työtilanne ja on
ollut jo pitkään.
- Lomautuksista ei ole ollut
pelkoa. Meillä on niin monta sektoria, että jos jollakin
sektorilla on hiljaisempaa,
voidaan väkeä siirrellä niihin kohteisiin, missä työtä
riittää, Träff iloitsee.
Hän toteaa, että Keuruulle valmistui juuri uusi lämpövoimalaitos, joka oli kaupungille suuri investointi ja
työllisti paljon väkeä.
Paikallisen sopimisen suhteen Träff hieman empii.
- En ole ihan varma siitä ja
pelkään, että se voi riistäytyä
käsistä. Liittojen välille pitää
tehdä vahvat sopimukset.

Kunnallispolitiikassa
vahvasti mukana

Päivätöiden lisäksi Träff vaikuttaa myös Keuruun kunnallispolitiikassa. Hän on
kaupunginvaltuutettuna nyt
kolmatta kautta, valtuuston
toinen varapuheenjohtaja ja
vapaa-aikalautakunnan pu-

heenjohtaja.
Kunnallispolitiikan lisäksi
mies seuraa myös valtakunnan politiikkaa.
- Oma puolue eli demarit
pärjäsi kohtuullisesti eduskuntavaaleissa. Jäi vain noin
1 400 äänestä kiinni, että
demarit olisivat menneet kokoomuksen ohi, Träff summaa.
Perussuomalaisia Träff pitää mielenkiintoisena ilmiönä.
- En välttämättä näe perussuomalaisia huonona asiana.
Voi olla, että antavat uutta
ajatusta poliittiseen kenttään. Se vähän huolestuttaa,
saavatko he pidettyä rivinsä
kasassa ja jos eivät saa, mitä
sitten tapahtuu, Träff miettii.
Hän toteaa, että demarit ja
perussuomalaiset ovat kuitenkin aika lähellä toisiaan
ja voisivat yhteistuumin taistella kokoomusta vastaan.

Harrastuksiin
jää aikaa

Pesäpallo on kuulunut Henry
Träfﬁn vapaa-aikaan tiivisti
30 vuotta. Hän on ollut myös

Työkaverit toivat 50-vuotislahjaksi parimetrisen pöllöpatsaan,
jonka työkaverin vaimo oli tehnyt moottorisahalla.

seuransa, Keuruun Toverit
ry:n puheenjohtajana jo 13
vuotta. Myös kaukalopallo
on miehen sydäntä lähellä
ja hän on toiminut kaukalopallotuomarina viisi kautta.
Muita mieluisia harrastuksia
ovat pöytätennis, lentopallo,
hiihto ja laskettelu.
- Onhan näitä luottamustoimia ja harrastuksia vuosien varrella kertynyt ja itsekin joskus ihmettelen, miten
aika riittää, Träff miettii.
Mitään ihmeempää suunnitelmaa Träfﬁllä ei ole mielessä kesäksi.
- Meillä on talo kaksi kilometriä keskustasta järven
rannalla ja rannassa vene.
Siitä se kesä lähtee, kun pääsee veneellä anopin ja appiukon mökille, Träff virnistää.!
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ASLAK® - kurssi SAK-laisille luottamusmiehille
ja työsuojeluvaltuutetuille
Kelan ASLAK®-kurssille voivat hakea kaikki, jotka tuntevat tarvetta ja ovat motivoituneita oman hyvinvointinsa ja työssä jaksamisensa kohentamiseen.
Kohderyhmä
ASLAK on ennaltaehkäisevä, työkykyä parantava kurssi niille työntekijäryhmille ja ammattialoille, joilla työstä johtuva fyysinen, henkinen tai sosiaalinen kuormitus johtaa helposti terveysongelmien kasautumiseen. ASLAK-kuntoutus ajoitetaan vaiheeseen, jolloin
sairaus- ja rasitusoireet ovat vielä lieviä ja palautuvia.
ASLAK-kurssi on hyvä valinta, jos
• haluat jakaa ja saada vertaistukea työn henkisessä kuormituksessa
• haluat löytää uusia keinoja työpaikalla ilmenevien ongelmien käsittelyyn
• haluat parantaa työssä jaksamistasi
• haluat oppia pitämään huolta kunnostasi, terveydestäsi, ravitsemuksestasi '
ja koko hyvinvoinnistasi
• haluat oppia stressinhallintaa ja rentoutumista.
Sisältö
Kurssi muodostaa noin vuoden pituisen oppimisprosessin toteutettuna kolmessa jaksossa. Osallistujat laativat omaa hyvinvointiaan edistävän tavoitesuunnitelman toteutettavaksi prosessin aikana. Kurssiohjelma sisältää alustuksia, ryhmäkeskus-teluja, työn
tutkimista, rentoutusharjoituksia ja liikuntaa. Kuntoutuksesta vastaa tiimi, johon kuuluu
työfysioterapeutti, psykologi, lääkäri ja työelämän asiantuntija.
Toteutus
Kurssi on osallistujalle ilmainen ja sen ajalta maksetaan kuntoutusrahaa.
Kurssi järjestetään Avire-Kuntoutuksessa Helsingin Malminkartanossa.
Kurssilla on täysihoito. Työskentely tapahtuu 10 henkilön ryhmässä. Ajankohdat ovat:

!1. jakso 10. - 14.10.2011
!2. jakso 27.2. - 9.3.2012
!3. jakso 1. - 5.10.2012

Kelan kurssinumero 43611
Hakeutuminen
Kurssille hakeudutaan oman työterveyshuollon kautta. Mikäli työterveyshuolto
suosittelee osallistumista kurssille, hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin
B-lausunto ja Kelan hakulomake KU102.
Lisätietoja
SAK: asiantuntijalääkäri Kari Haring, 040 718 2624, kari.haring@sak.fi
psykologi Outi Reinola, 044 781 3125, outi.reinola@avire.fi
kurssikoordinaattori Anne Lindstedt, 044 781 3192, anne.lindstedt@avire.fi
Avire-Kuntoutus Oy
puh. 029 009 1993
www.avire-kuntoutus.fi
Pakarituvantie 4-5, PL 40, 00411 Helsinki
e-mail: etunimi.sukunimi@avire.fi
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Työelämän verkko-opisto
julkaisi työelämäsanaston
!Verkkoon on jo pitkään

kaivattu helppokäyttöistä
sanastoa, joka kokoaa yhteen työelämässä tarvittavat käsitteet ja avaa niiden
merkitykset niin ay-toiminnan, edunvalvonnan, järjestötoiminnan, talouden,
aikuiskoulutuksen kuin
sosiaaliturvankin kannalta. Tämä tavoite toteutuu
SAK:n tuottamassa, osana
Työelämän verkko-opistoa
julkaistussa työelämäsanastossa, joka sisältää jo lähes
neljäsataa keskeistä termiä
selityksineen.
Jokainen käyttäjä voi
olla itsekin mukana kehit-

Saartoilmoitus
Sähköalojen ammattiliitto ry
on julistanut hakusaartoon
16.5.2011 alkaen kaikki
nykyiset ja tulevat virolaisen
United Brothers Oü:n
sähköistysalaa koskevat
työt.

tämässä työelämäsanastoa
ehdottamalla siihen uusia,
puuttuvia termejä verkkolomakkeen avulla. Työelämäsanasto on tarkoitettu
kaikille, mutta erityisesti
sen avulla halutaan kehittää nuorten ja opiskelijoiden työelämätietoutta ja
palvella ay-liikkeen uusia ja
nuoria jäseniä sekä suomalaiseen työelämään mukaan
tulevia maahanmuuttajia.
Työelämäsanastoa pääsee
käyttämään osoitteessa
www.tyoelamasanasto.ﬁ
Työelämän verkko-opisto
on vuonna 2007 perustettu SAK:n, sen jäsenliitto-

jen, ay-liikkeen opistojen
sekä TSL:n ja KSL:n opintokeskusten yhteinen sisäänkäynti työelämän verkko-opiskelun maailmaan:
verkkokursseihin ja verkkotuettuihin opintoihin. Vuoden 2010 aikana verkkoopiston pitkillä, ohjatuilla
kursseilla oli jo lähes 300
opiskelijaa ja sen itseopiskelumateriaaleja käytti yli 10
000 työelämäkysymyksistä
kiinnostunutta henkilöä.
Työelämän verkko-opisto
sisältää tällä hetkellä pääsyn yli viiteenkymmeneen
opintokokonaisuuteen verkossa."

Akavan, SAK:n ja STTK:n yhteinen

kesäduunari-info

palvelee kaikkia kesätyöntekijöitä
elokuun puoleenväliin saakka.
Soita numeroon 0800 179 279
(ma–pe klo 9–15).
www.kesaduunari.fi

Tiedustelut: sektoripäällikkö
Keijo Rimmistö
puh. 050 68 291

MITÄ SAA AIKAAN VIHAINEN SÄHKÖASENTAJA?
1970-luvulla suomalaissyntyinen sähköasentaja Matti Viio menetti malttinsa käyttäessään toimimattomia, epämukavia ja rumia
työvaatteita. Snickers Workwear sai alkunsa, kun vihainen sähköasentaja Matti 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.
Esimerkkinä valikoimistamme: erikoismuotoiltu Sähköasentajan veitsi (myös vasenkätisille) ja suorasorkkainen Sähkö- ja listavasara.

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

TIEDOTTA A
Työttömyyskassan
tilit nähtävillä

Sähköalojen työttömyyskassan toimintakertomus,
tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus lausuntoineen
vuodelta 2010 ovat kassan sääntöjen 23 § 3 momentin
edellyttämällä tavalla nähtävinä kassan toimistossa
Tampereella osoitteessa Aleksanterinkatu 15.
Asiakirjoihin voi tutustua 13.6.–17.6.2011
kello 9.00–15.00.
Maarit Tenlenius
työttömyyskassan johtaja

Työttömyyskassan palveluajat
!Puhelintiedustelut arkisin

klo 9.00 – 11.00, puh. 03 252 0300

Hakemusten postitusosoite
!Sähköalojen työttömyyskassa
PL 774, 33101 TAMPERE

Ilmoita vuosilomasi ajankohta!
Jos olet lomautettu, ilmoita vuosilomasi ajankohta
työttömyyskassalle ennen
loman alkamista. Täytä päivärahahakemuksesi vuosiloman ensimmäistä päivää
edeltävään päivään asti ja
kirjoita esimerkiksi viivakoodillisen jatkohakemuslappusen Muutos-laatikkoon
päivämäärät, mistä mihin

asti olet vuosilomalla. Nettihakemuksessa voit laittaa
loma-ajan Tiedot hakujaksolta -kohdan Muu syy -riville. Voit myös kirjoittaa lomatiedon erilliselle paperille
hakemuksesi liitteeksi.
Kun olet sopinut lomastasi
työnantajasi kanssa ja ilmoitat loman ajankohdan kas-

salle etukäteen, sinun ei tarvitse lähettää lomasi ajalta
päivärahahakemuksia, eikä
siis täyttää selvitystä tekemisistäsi joka päivältä.

Palkkatiedot liitteeksi
loman jälkeen
Aloita päivärahahakemuksen täyttäminen taas vuosilomasi päättymispäivää

seuraavasta päivästä. Lähetä jatkohakemus lomaa
seuraavilta neljältä täydeltä
viikolta niin, että hakemus
päättyy sunnuntaihin. Liitä
hakemuksen mukaan vuosiloma-ajan palkkaa koskeva
palkkatodistus tai palkkalaskelma.

Lomautettu, ilmoita vuosilomasi myös TE-toimistolle!
Jos sinut on lomautettu ja olet henkilökohtaisesti ilmoittautunut
työ- ja elinkeinotoimistoon, varmista omasta TE-toimistostasi, kuinka sinun
pitää menetellä, jotta työnhakusi pysyy siellä voimassa vuosilomasi ajan.

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 hakemus 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 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.

Liitä ansiopäivärahahakemukseen

Lähetä jatkohakemus netin kautta

Palkkatodistus
P
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.

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.

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.

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

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

Saat päivärahat tilillesi nopeasti
ja säästät postimaksun
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.

LISÄTIETOA
www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa
ttkassa@sahkoliitto.fi
Koonnut Jonna Heiniluoma

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

vasama

5/2011

O s a s t o t t o i m i va t

Seuraavaan Vasamaan (ilmestyy 16.6.2011) tulevat osastojen ilmoitukset pyydetään toimittamaan 6.6.2011 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!

011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry

Osaston kesäpaikka Ullikan perinteiset kevättalkoot lauantaina
21.5.2011 klo 10.00. Talkooväelle evästä tarjolla ja sauna
lämpimänä. Kyytiä tai lisätietoja tarvitsevat ottakaa yhteyttä
Ullikka-vastaavaan, Petri Haanpäähän, puh. 0400 448 001.
Tervetuloa!
www.osasto11.com

024 Varkauden
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry

Osasto järjestää 6.-7.8.2011
matkan Jyväskylään. Matkan
hintaan sisältyy linja-autokuljetus Varkaus - Jyväskylä – Varkaus, 5-kanavan risteily Jyväskylästä Suolahteen, josta paluu Jyväskylään linja-autolla, yöpyminen hotelli Alexandrassa. Ruokailut päivällä laivalla ja illalla
hotellilla, sekä aamupala. Matkan hinta 50 €/osallistuja. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään
3.6.2011 mennessä Veli-Matille, puh. 040 356 6480 työ tai
040 511 3527 koti.
Paikkoja varattu 50. –Hallitus

025 Loviisan
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry

Osasto järjestää jäsenille perheineen matkan Sähköliiton Volttipäiville Porin Yyteriin 10.- 11.
syyskuuta. Osasto maksaa matkan, majoituksen ja iltajuhlan.
Matkan omavastuuhinta on 20 €.
Matkalle lähtö on perjantai-iltana
9.syyskuuta. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan lähtijöille myöhemmin. Lisätietoja Voltti-päivistä saa
Vasama-lehdestä. Ilmoittautumiset 19.6.2011 mennessä: mieluiten e-mail: ari.raisanen@fortum.
com tai työaikana puh. 010 455
3445.

043 Porvoon
Sähkötyöntekijät ry

Osaston kuukausikokous torstaina 26.5.2011 klo 18.00
Rakennusliiton toimistolla,
Sibeliusbulevardi 36. Seuraavat
kokoukset: 1.9., 6.10. ja syyskokous 10.11.2011. Tervetuloa!
–Hallitus

074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry

Eläkejaosto tekee kesäretken
16.6.2011. Retken kohteina ovat
Heureka Vantaalla ja Autotekninen museo Espoossa. Retken
alustava hinta on 67 €/henkilö.
Kuljetus Puolakan bussilla. Opastukset, ruokailu sekä kahdet kahvit sisältyvät retken hintaan. Bussi
lähtee klo 8.30 Tähteen koululta
ajaen reittiä Vo. linja-autoasema
(tarvittaessa), Kipparila, Heteka,
Tähtee, Puistokatu, Ekholmintie,
vanha R-Kioski, Kuusaantie, Kou-

Sähköistä
palvelua

Pilkit
lukuja, Ky. Seurakuntakeskus ja
Neste Kiltatie. Ilmoittautumiset
30.5 2011 mennessä Arvo Honkanen, puh.0400 255 844. Kerro
mistä tulet mukaan!
Heinäkuun ”lomailemme”!
Rannalta ongintakilpailut ovat
2.8.2011 Lappalan mökillä
klo 17.00.
Syyskuun kokous pidetään
Kettumäen palvelukeskuksessa
7.9.2011 klo 13.00.
Tervetuloa osallistumaan!

077 Savonlinnan ja
Lähiympäristön Sähkömiehet ry

Toukokuun kuukausikokous pidetään 20.5.2011 klo 18.00 hotelli
Pietari Kylliäisen saunaosastolla.
Kokouksessa käsitellään ajankohtaiset asiat. Osasto tarjoaa iltapalan kokouksen jälkeen.
Tervetuloa! –Hallitus

077 Savonlinnan ja
Lähiympäristön Sähkömiehet ry

Toimisto pidetään suljettuna 1.6.–
31.8.2011. Tarvittaessa ota yhteys osaston toimihenkilöihin. Puheenjohtaja Tatu Lehtosaari, puh.
050 582 2782, taloudenhoitaja
Jouko Karttunen, puh. 0500 658
159 ja sihteeri Markku Valjakka,
puh. 050 326 6049.

108 Nurmeksen
Sähköalantyöntekijät ry

Osaston jäsenten "kesänkorkkajaisruokailu" aterioidaan
lauantaina 4.6.2011 ravintola
Nurmeshovissa. Paikalle toivotetaan tervetulleeksi jäsenet puolisoineen. Tilaisuus alkaa
klo 20.00. Ilmoittautumiset sekä
erikoisruokavaliot tekstiviestillä
Mikolle 31.5.2011 mennessä,
puh. 040 752 9234.

112 Pieksämäen
Sähköalantyöntekijät ry

Kuukausikokous tiistaina
24.5.2011 klo 18.00 Kaakinmäen Nesteellä. Esillä muun muassa
sääntömuutosasia ja muut esille
tulevat asiat. Tervetuloa! –Hallitus

120 Vanhankaupungin
Sähkömiehet ry

Osasto järjestää syysretken lentäen Vilnaan 30.9.–3.10.2011.
Matkan hinta on 459 €, josta
osasto avustaa 200 € edellyttäen osallistumista syyskokoukseen, jossa raha palautetaan.
Ilmoittautumiset 30.5.2011
mennessä Päiville, puh. 050 453
0407.

091 Lieksan Sähkötyöntekijät
Ammattiosasto ry

Perinteiset pilkkikisat pidettiin
kauniissa kevätsäässä Herranniemen rannassa 9.4.2011 klo
9-13. Kalaa nousi aivan kohtalaisesti. Kisan osanottajamäärän
vähäisyys johtui samalle päivälle
sattuneiden tapahtumien johdosta. Kiitokset kisojen järjestäjille!

Tulokset
Miehet
1. Kari Eronen
4 194 g
2. Esa Halonen
2 152 g
3. Veijo Komulainen
1 804 g
4. Osmo Kärkkäinen
1 562 g
5. Kari Leinonen
1 352 g
6. Vesa Jokinen
644 g
7. Veikko Saastamoinen 468 g
8. Ismo Ahtiala
194 g
9. Jorma Korhonen
117 g
Naiset
1. Mirja Halonen
2. Katja Leinonen

2 424 g
1 774 g

Junnut
1. Veera Leinonen

528 g

Suurin kala
Veijo Komulainen ahven 444 g

099 Loimaan
Sähköalantyöntekijät ry

Loimaan Sähköalantyöntekijät ry:n
50-vuotisjuhlatilaisuus perjantaina 10.6.2011 klo 17.00. Ilmoittautuminen 1.6.2011 mennessä
puh. 0400 751 471.
Tervetuloa mukaan!

Kiitokset
Helge kiittää saamistaan
huomionosoituksista 60 v.
ja eläkkeelle jäännin johdosta.
Samalla kiitän myös menneistä
yhteisistä sähköliittovuosista.
Helge Hakkarainen

Osaaminen tuottaa tulosta
Sähköasentajan ammattitutkinto
alkaa 12.9.2011.
Opiskelijamaksu: 580 € + tutkintomaksu 58 €.
Hakeminen: 8.8. mennessä.
Sähköturvallisuustutkintoon ST3
valmentava iltakoulutus alkaa 18.10.2011.
Kesto ja aika: 5 + 1 pv klo 16.00 - 20.30:
18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11. ja
ST -tutkinto 17.11. klo 12.00 – 15.00.
Hinta (sisältää ST-tutkintomaksun): 825 €/hlö.
Ilmoittautuminen: 4.10. mennessä

amiedu.ﬁ

Poista riskit
työstäsi
Ongelma on sisällä.
Sinun täytyy olla ulkopuolella.
Nyt voit korjata jännitteiset
koneistot turvallisesti
kauempaakin.
Uudella Fluke 233 irrotettavalla,
langattomalla näytöllä varustetulla
yleismittarilla voit kytkeä mittapäät
mittauspisteisiin ja lukea mittaustuloksia turvallisesti kauempaakin.
Pysy erossa liikkuvista koneistoista,
sähkötauluista ja suurjännitekomponenteista.

☎ 0800 111 862

Fluke 233
yleismittari
irrotettavalla näytöllä.
Vianhakua turvallisesti
kauempaakin.
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www.ﬂuke.ﬁ/233

Fluke. Keeping your world up and running.®

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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Sähköliiton
KURSSIT 2011
SYYSKUU
Sähköliitto tutuksi
14.9.2011
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 2.9.2011
Sähköistysalan ja talotekniikka-alan TES-kurssi
Urakkatöiden laskeminen
17.9. – 18.9.2011
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 2.9.2011
Luottamusmiesten
jatkokurssi
I-osa 19.9. – 23.9.2011
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
II-osa 24.10. – 28.10.2011
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Uudistuva ammattiosasto
23.9.2011
Sokos Hotel Alexandra,
Jyväskylä
Hakuaika päättyy 9.9.2011

Sokos Hotel Vaakuna,
Kouvola
Hakuaika päättyy 9.9.2011
LOKAKUU

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

Uudistuva ammattiosasto
24.9.2011
Sokos Hotel Lappee,
Lappeenranta
Hakuaika päättyy 9.9.2011

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

Energia – ICT – verkostotoimialojen työehtosopimuskurssi
15.10. – 16.10.2011
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 30.9.2011

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

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

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

Paikallisen sopimisen kurssi
10.10. – 12.10.2011
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 23.9.2011

MARRASKUU
Yt-menettelyn kurssi
11.11. – 13.11.2011Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Luottamusmiesten
peruskurssi
14.11. – 18.11.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Työympäristön
ajankohtaispäivät
18.11.– 19.11.2011
Scandic Hotel, Lahti
Hakuaika päättyy 4.11.2011
Sähköistysalan ja talotekniikka-alan TES-kurssi
Urakkatöiden laskeminen
19.11. – 20.11.2011Sokos
Hotel Puijonsarvi, Kuopio
Hakuaika päättyy 4.11.2011

Ulwin -urakkalaskentakurssi
26.11. – 27.11.2011
Jyväskylä
Hakuaika päättyy
11.11.2011
Liiton kursseille ilmoittaudutaan hakuaikaan mennessä
sähköpostilla
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
tai soittamalla koulutusyksikköön, puh. 050 409 8469.
Osallistuminen kursseille on
liiton jäsenille maksutonta.
Matkakulut korvataan, mikäli
niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle
julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa
käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 €/km

Kuntoremontti uudistuu – uudistu sinäkin
Te k s t i O u t i J u v a n i
Kuvat
KKI/Jiri Halttunen
ja Petteri Kivimäki

Palkansaajalomajärjestöt yhteistyös-

sä liikunnan ja terveyden
edistämisen asiantuntijoiden

kanssa kehittävät ja uudistavat työikäisille suunnattua kuntoremonttitoimintaa
vuoden 2011 aikana. Kehittämistyötä varten perustetun pilottiprojektin aikana
kokeillaan uusia ja erilaisia
sisältöjä sekä toimintamuotoja.

Uusi aika,
uudet kujeet

- Tulevaisuuden kuntoremontin sisältöihin haetaan
lisää yksilön motivointiin ja
elämänhallintaan liittyviä
toimintamuotoja. Jaksoilla
satsataan aikaa itse liikkumiseen ja liikuntakipinän
löytämiseen. Tavoitteena
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Etsimme kokeilunhaluisia miehiä ja naisia – siis juuri sinua
Haluatko kokeilla uutta? Koetko olevasi rapakunnossa? Haluatko antaa kiloille kyytiä pysyvästi? Onko elämässäsi liikuntaharrastuksen
mentävä aukko? Kaipaatko tietoa, tukea ja
motivaatiota?
Kuntoremontti on laitettu remonttiin, ja toimintaa uudistetaan kuudessa pilottikohteessa eri
puolilla Suomea. Pilottijaksoille haetaan nyt
osallistujia. Tule siis mukaan tekemään hyvää
itsellesi sekä kehittämään kuntoremontista
entistä ehompi.

Tarjolla on erityyppisiä jaksoja kadonnutta
liikuntakipinää etsiville ja kevyttä oloa haikaileville naisille ja miehille.
Varsinaiselle jaksolle ja sen seurantaosioon
osallistuminen on maksutonta. Ainoastaan
matkakustannukset jäävät osallistujan
maksettavaksi.
Lisätietoja, ohjelmat, hakeminen ja nimikilpailu:
www.kuntoremontti.ﬁ

Yhteistyössä palkansaajalomajärjestöt, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ja RAY.

on, että osallistujilla olisi
remontin jälkeen aiempaa
enemmän ”kotiin viemistä”.
Näin toivotaan saatavan pidempikestoisia vaikutteita,
kertoo projektipäällikkö ja
toiminnanjohtaja Pasi Ylitalo Suomen Ammattiliittojen Lomajärjestö SAL ry:stä,
joka hallinnoi RAY:n rahoittamaa projektia.
Toimintaa uudistetaan
kuudessa pilottikohteessa eri
puolilla Suomea. Kohteet
tarjoavat erityyppisiä jaksoja
kadonnutta liikuntakipinää
etsiville ja kevyttä oloa haikaileville naisille ja miehille. Uutuutena on pelkästään
miehille suunnitellut omat
sporttipäivät, joiden toivotaan tuovan mukaan aiempaa enemmän miehiä.

Irtiotto arjesta,
hengähdystauko
kiireen keskellä

Jokainen lähtee jaksolle omista lähtökohdistaan.
Yksi hakee vinkkejä liikunnan aloittamiseen ja painonhallintaan. Toinen toivoo irtiottoa arjesta. Kolmas haluaa yhdistää lomaansa kaiken
tämän. Hyviä syitä kaikki ja
oli syy mikä tahansa, ei tilaisuutta kannata jättää käyttämättä.
- Turhan moni tuntuu ajat-

televan, ettei tämä ole minua varten. Eihän kuntoni
tarvitse kohennusta tai että
tällainen toiminta on tarkoitettu eläkeikää lähestyville. Näin ei kuitenkaan ole,
sanoo Ylitalo ja kannustaa
etenkin miehiä ja juuri työelämän koukeroihin sukeltaneita lähtemään mukaan
pilottijaksoille.

Lähde mukaan
uudistumaan

- Pilottijaksoilla tutustutaan
erilaisiin liikuntamuotoihin
ja arkiliikunnan mahdollisuuksiin sekä saadaan tietoa
omasta kehosta ja kunnosta
helpoilla, mutta kattavilla
kuntotesteillä, kertoo projektipäällikkö Kaisa Koivuniemi Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö
LIKESistä.
Jaksojen ohjelma sisältää

tietoa ravitsemuksesta, levon
merkityksestä sekä muista
terveyden ja hyvinvoinnin
osa-alueista. Päivien aikana
koetaan elämyksiä ja rentoudutaan muun muassa luonnossa liikkumalla. Tukea ja
voimaa haetaan ryhmästä ja
yhdessä tekemisestä.
Muutama kuukausi varsinaisen jakson jälkeen järjestetään seurantaosio, jonne
jaksolla olleet henkilöt osallistuvat.
Lisätietoja:
LIKES, projektipäällikkö
Kaisa Koivuniemi
050 443 2352 tai
kaisa.koivuniemi@likes.ﬁ
Suomen Ammattiliittojen
Lomajärjestö SAL, toiminnanjohtaja ja projektipäällikkö Pasi Ylitalo
050 344 0909 tai
pasi.ylitalo@sal-lomat.net
Akava-järjestöjen Lomayhdistys - A-lomat, toiminnanjohtaja Mervi Luostarinen 040 584 5399 tai mervi.
luostarinen@a-lomat.ﬁ
Toimihenkilölomat T-lomat, toiminnanjohtaja
Vuokko Koistila
050 414 5283 tai
vuokko.koistila@sttk.ﬁ
www.kuntoremontti.ﬁ
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Kevätristikon ratkaisu
Oikein vastanneiden kesken arvotun yllätyspalkinnon voitti
Timo Linna, Kokkola. Palkinto on postitettu voittajalle. Onnea!
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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

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.

ProPac
Kätevä pakkaus asentajan avuksi
Parhaat ideat ovat yksinkertaisia, kuten Drakan uusi ProPac: pieni, pyörivä kela pahvipakkauksessa.
Se helpottaa kaapelin käsittelyä, asennusta ja varastointia – ja painaa vain kymmenisen kiloa.
Pakkauksessa kaapeli säilyy puhtaana ja suorana. ProPacista voi kelata johdinta jopa
500 metriä. Pakkauksessa ML- ja MMJ-asennuskaapeli sekä UC 400 Cat6 -tietoverkkokaapeli.
Drakan etsii jatkuvasti kaapelin asennusta helpottavia ratkaisuja, jotka säästävät asiakkaan aikaa ja
kustannuksia – laadusta koskaan tinkimättä. Näistä lähdökohdista on syntynyt myös kätevä ProPac.

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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- Auton oppi
i tuntemaan
ku
vasta silloin
, kun sen rake nnolla
ntaa itse,
Alfa Romeon
si
Pertti Turune suksia tutkaileva
n ki
tusfilosofians teyttää harrasa.

Työttömänä vaan ei toimettomana

PeTe puuhaa
monenmoista
Riitta Kallio

Kiteeläinen sähkö-

asentaja ja Sähköliiton edustajiston jäsen Pertti Turunen ei anna työttömyyden masentaa. Vaikka
varsinaisia leipätöitä ei aina
Kiteeltä löydy, muuta tekemistä riittää. Usein tekeminen liittyy autoihin, joiden
remontointi on miehen tärkein harrastus.
Harrastuksen laajuudesta
kertoo itse rakennettu, paljolti kierrätysmateriaaleista
kasattu 120 neliön korjaushalli Ruppovaarassa, lähellä Turusten omakotitaloa.
Laajalla tontilla on myös
remontin alla oleva isännän
”taukotupa” ja kokoelma eri
kuntoisia Alfa Romeoita.

Puuha-Pete
korjaa kaikkea

Huhtikuussa 50 vuotta täyttäneen Pertti Turusen perheeseen kuuluu kirjastovir-

kailijavaimo ja kaksi vilkasta
poikaa. Nuorimmainen on
vasta nelivuotias, joten vanhassa omakotitalossa Ruppovaarassa asuva ”puuha-PeTe”
ei ehdi varsinaisesti kärsiä
työttömyydestä remonttien
ja lastenhoidon tuoksinassa.
Sitä paitsi miehen autoharrastus on sen verran laajaa,
että täysaikainen ansiotyö
saattaisi pahimmillaan häiritä paitsi autojen remontointia myös kilpa-ajotoimintaa.
Siitä Turusella on todisteena
iso laatikollinen palkintopokaaleja kakkostalon miltei
valmiiksi remontoidulla vintillä.
- Oma ajaminen on kyllä
viime aikoina jäänyt vähemmälle. Usein olen mukana
huoltojoukoissa tai järjestysmiehenä. Aktiivisesti ajoin
15 vuotta jokamiesluokassa,
Turunen summailee ja esittelee kansallisen kisan komeaa
pokaalia, jonka kyljessä on
sijoituksesta kertova numero
2.

Lama muutti
suunnitelmia

Pertti Turunen osasi varautua siihen, että pienellä paikkakunnalla sähköasentajalle
ei välttämättä aina riitä töitä ympäri vuoden. 90-luvun
alussa iskenyt totaalinen
lama yllätti kuitenkin monitoimisen miehen ja pakotti
tarttumaan muihin töihin.
- Minusta tuli automaalari
ja sitä myötä yksityisyrittäjä
kuudeksi vuodeksi. Yrittämisen huonot puolet tulivat tutuksi, mutta kyllä myös tarkka tekeminen. Maalipinta ei
anna anteeksi minkäänlaista
puolittaisuutta pohjatöissä.
Turunen kertoo, että hän
joutui lopettamaan autonmaalaustyöt terveydellisistä
syistä, kun keho ei enää kestänyt maaleissa käytettyjä
myrkkyjä.
Pitkänhuiskean miehen
kunto romahti välillä niin
heikoksi, että lääkäri epäili
jo borrelioosia. Nyt elämä
sujuu taas hyvin ja lentopalloharrastuskin voi jatkua.

Alan työt Pohjois-Karjalan
maaseudulla ovat kuitenkin
sen verran vähissä, että Turusen asentajaura koostuu
erimittaisista pätkätöistä.
- Pisin pesti minulla oli
Sähköhuolto J. Katteluksen
leivissä. Isoin kohde meillä
oli 1 400 neliön laajuinen
robottinavetta, mutta yleensä työkohteet olivat pienenpuoleisia.
Viime vuodet vaihtelevissa
pätkätöissä tai työttömänä
ollut Turunen arvelee suunnistavansa lähivuosina sähköalan töihin 70 kilometrin
päähän Joensuuhun, kunhan
kuopus saadaan kouluikään.

Itseoppinut
automekaanikko

- Mekaanisesti toimivat

Keski-Karjalan Sähkömiesten ammattiosastoon kuuluva, 23.4.
50 vuotta täyttänyt Pertti Turunen tuo Sähköliiton edustajistoon
tietämystä myös pätkätöistä, yksityisyrittäjyydestä ja työttömyydestä.

laitteet ovat aina kiinnostaneet. Autojen tuunauksen
aloitin jo ammattikouluikäisenä, kun koko sanaa ei vielä
ollut edes keksitty, Turunen
tunnustaa.
On helppo huomata, että
Turunen tuntee autot perusteellisesti. Pihalla talvehtineet Alfa Romeot ovat

Tekniikka hallussa

Pertti Turunen on kotonaan
kaikenlaisen tekniikan parissa. Ilomantsissa käydyn ammattikoulun lisäksi hän on
läpäissyt armeijan sähköteknisen koulun ja pätevöitynyt
tutka-asentajaksi. Hän on
suorittanut myös sähköasentajan ammattitutkinnon.
15 vuoden kilpa-ajoharrastuksesta muistona on monia
komeita pokaaleja ja monta
kolhittua autoa. Nyt harrastus
merkitsee lähinnä monia talkootunteja.

lähinnä autoharrastajan sydäntä. Ne eivät selvästikään
ole vain autonromuja vaan
"Hurjimuksia" ja "Kulkureita".
Itseoppinut automekaanikko korjaa sellaisetkin
kulkupelit, joita moni alan
ammattilainen on pitänyt
toivottomana tapauksena.
- Kaverit ovat vetäneet narun jatkona pajalle autoja,
joita jo on yritetty korjata
useammassa paikassa. Kaikki
ne ovat täältä lähteneet ajamalla. Eräs kaveri sanoi, että
voisin tehdä omaisuuden
osaamisellani, mutta asun
400 kilometriä väärässä paikassa, Turunen nauraa.!

Työttömyys laskussa sähköaloilla
Ty ö t t ö m y y s a s t e

sähköaloilla on tämän
vuoden ensimmäisen neljänneksen perusteella laskenut
viime vuodesta. Nyt työttömyysaste on 9,8 , kun se viime vuonna oli 11,6.
Eniten työllisyystilanne oli
parantunut talotekniikkaalalla ja lähes saman verran

myös teollisuudessa. Kummassakin tilanne oli kohentunut yli 22 prosenttia viime
vuodesta.
Vaikka suunta on parempaan päin, vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana
Sähköalojen työttömyyskassa maksoi korvauksia 2 596
henkilölle. Keskimäärin kas-

sa maksoi korvauksia 69,94
päivän pituisilta työttömyysjaksoilta.
Ansiosidonnaiselta korvaukselta tipahtaneiden pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi viime vuodesta. Maaliskuun lopussa kassan piirissä
heitä oli 70.!

