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SÄHKÖALOJEN AMMATTIL I ITON JÄSENLEHTI , perustettu 1957 55. vuosikerta

R i i t t a Ka l l i o

Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana yli
100 000 työikäistä suomalaista on satsannut terveyteensä ja
työkykyynsä osallistumalla palkansaajalomajärjestöjen tilaa-
maan kuntoremonttiin.

Suuri osa jaksoilla käyneistä on kuitenkin ollut lähellä elä-
keikää olevia melko hyväkuntoisia naisia.

- Tulevaisuudessa mukaan halutaan lisää miehiä ja myös
ikäjakaumaa pyritään nuorentamaan. Toimintaa halutaan
kohdistaa yhä enemmän niille työikäisille, joilla on vielä työ-
vuosia runsaasti jäljellä ennen eläkeikää. Pyrkimys on lisätä
ihmisten jaksamista työelämässä sekä muutoinkin tukea ihmi-
siä terveytensä edistämisessä jo aiemmassa vaiheessa, tiivistää
projektipäällikkö Kaisa Koivuniemi Liikunnan ja kansanter-
veyden edistämissäätiöstä.

LIKES on asiantuntijaorganisaationa mukana uudistamassa
kuntoremonttitoimintaa. Säätiön haasteena on löytää jak-
soille juuri niitä henkilöitä, ketkä eniten tällaisen toiminnan
tarpeessa olisivat. Eli henkilöitä, jotka kaipaavat tukea liikun-
nan aloittamiseen sekä tietoa ja taitoja esimerkiksi terveelli-
sestä ruokavaliosta sekä hyvistä elintavoista. Ympäri Suomea
pyörii parasta aikaa useita kuntoremonttipilotteja, jotka pyr-
kivät entistä tehokkaampiin liikuntaviikkoihin.

Kohderyhmän lisäksi uudistuu myös kuntoremont-
tijaksojen sisältö. Pilottiprojektien avulla haetaan entistä
toimivampia käytäntöjä. Esimerkiksi monien päällekkäisten
kuntotestien sijaan satsataan enemmän niistä annettavaan
palautteeseen sekä niiden pohjalta tehtäviin henkilökoh-
taisiin liikunta- ja ravitsemussuunnitelmiin. Myös perus- ja
seurantajakson välillä tapahtuvalla sparrauksella motivoidaan
”remonttilaiset” säännölliseen liikuntaan.

Itsekin sain havaita, että viikon rehkiminen Kuortaneen
urheiluopistolla ei alkuunkaan tyydyttänyt vaativia vetä-
jiämme. Joka viikko täytän sähköistä treenipäiväkirjaa ja
sähköpostiin kilahtaa arvio liikuntaharrastukseni laadusta ja
määrästä. Voin myös seurata, kuinka ”Rennosti raameihin”
-kurssin kohtalotoverit kilvoittelevat liikuntasuorituksillaan.
Hienoa, että myös ruohonleikkuusta saa pisteitä…

Myös henkisen jaksamisen puoli sekä unen, levon
ja palautumisen merkitys korostuu tulevissa kuntoremonteis-
sa. Viikkojen keskeisenä osana ovat myös erilaiset liikuntako-
keilut, joita ei ehkä kotona pääse kokeilemaan, mutta myös
tärkeä arkiliikkuminen.

- Kaiken ydin toiminnassa olisi se, että kaikki mitä viikon
aikana tehdään, tehdään loppuelämää, ei jaksoa varten. Koh-
teissa jaksoja vetävät aina ammattilaiset ja kohteesta riippu-
en mukana on eri alojen osaajia. Kuntoremontille pyritään
pilotin myötä myös löytämään uusi, ehkä vielä kuvaavampi
nimi. Remontti-sana antaa ehkä hieman väärän kuvan. Myös
loma-sanaa haluttaisiin välttää, onhan toiminta enemmän jo-
takin muuta kuin ihan lomaa, Koivuniemi pohtii.

Kuntoremonttipilottia hallinnoi SAL ry ja sitä rahoittaa
Raha-automaattiyhdistys. Kuortaneen Urheiluopisto on yksi
pilottikohteista, muita ovat Sokos Hotel Caribia ja Paavo
Nurmi -keskus Turussa, Luontomatkailukeskus Metsäkartano
Rautavaarassa, Kylpylähotelli Peurunka Laukaalla, Kylpy-
lähotelli Rauhalahti Kuopiossa ja Basecamp Oulangal-
la.

Äijät liikkeelle!
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Kannen kuvassa Kirsi Halme, Kuva Riitta Kallio

"Sähköliiton keväällä tekemän jä-
sentutkimuksen tulokset (katso tar-
kemmin sivut 6-7) puhuvaan selvää
kieltään: liittoon luotetaan. Se on
hyvä asia tilanteessa, jossa maailman-
talouden epävarmuus heijastuu liit-
toon työnantajapuolen kiristyneenä
neuvotteluasenteena.

Suunnitelmallisuus, päättäväisyys
ja maltti ovat aina olleet Sähköliiton
parhaita puolia edunvalvontatyössä
ja erityisesti neuvoteltaessa työeh-
tosopimuksista. Tätä jäsenet selvästi
arvostavat, kun kertovat liiton onnis-
tuneen edunvalvonta- ja sopimustoi-
minnassa.

Luottamus näkyy myös halukkuute-
na taistella vaikka lakkoilemalla niin
oman alan kuin liiton muidenkin so-
pimusalojen työehtosopimusten puo-
lesta.

###

Edunvalvonnan suurimpia kysymyk-
siä tällä hetkellä ovat neuvottelut
sopimuksiin sisältyvistä palkantarkis-
tuksista. Sopimuksettomaan tilaan
johtavat aikarajat ovat jo todella lä-
hellä, eikä edistystä ole tähän men-
nessä tapahtunut.

Vaikka Suomen taloudella menee
varsin hyvin, varjostavat muiden EU-
maiden talousongelmat ja rahoitus-

markkinoiden velkakriisit myös säh-
köalan neuvotteluja.

Sähköalan työllisyys on vuoden ai-
kana selvästi parantunut, mutta alan
talousnäkymät ovat heilahdelleet
edestakaisin. Kotimainen inflaatio on
noussut jo 4 prosenttiin, mutta työn-
antajat eivät haluaisi maksaa työn-
tekijöilleen edes sitä. Negatiivinen

palkkakehitys ei taas kelpaa ammat-
tiliitoille.

On kummallista, että työnantajien
keskusjärjestö EK niin kovasti halu-
aa liitto- ja yritystason neuvotteluja,
mutta haluaa silti ”tupomaisesti” yk-
sin määritellä niihin sisältyvän palk-
kojen korotustason. Eihän mikään
yrityskään neuvottele urakkatarjousta
jättäessään muiden kanssa tarjouksen-
sa tasosta.

EK:n on joko annettava liittojen
neuvotella itsenäisesti alakohtaisten
sopimusten palkankorotuksista tai sit-
ten suostuttava reilusti kolmikantai-
seen tulopoliittisiin neuvotteluihin.

###

Jäsentutkimuksessa kysyttiin myös,
mitä pitäisi tehdä tilanteessa, jossa
Sähköliiton taloudellinen tilanne jä-
senmäärän laskun vuoksi heikkenisi.
Kysymys perustui siihen tosiasiaan,
että liiton jäsenmäärä on viimeisen
kymmenen vuoden aikana todellakin
tasaisesti laskenut.

Liitto on kuitenkin toimintaansa
tehostamalla onnistunut parin viime
vuoden aikana tasapainottamaan ta-
loutensa vastaamaan jäsenmaksutu-
loja, tinkimättä kuitenkaan edunval-
vonnan ja muiden jäsenpalveluiden
tasosta.

Ei siis ihme, että luottamus Säh-
köliittoa kohtaan on alkanut näkyä
myös jäsenmäärän kasvuna. Vaikka
liitto ei näy julkisuudessa niin usein
kuin jotkut muut – kenties äänek-
käämmät – ammattiliitot, on sillä
hyvä maine, joka vetovoimallaan
houkuttelee myös uusia jäseniä.!

Luottamusta liitossa – epävarmuutta taloudessa

Punaista herkkua pimenevään syksyyn | Kuva Paavo Holi
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Jäsenvärvääjiä palkittu
Pa a vo H o l i

Huhtikuussa al-
kaneen kampanjan

”Värvää työkaverikin liit-
toon” ensimmäiset palkin-
not on jaettu. Jokainen uu-
den jäsenen hankkinut jä-
sen palkitaan vakuutusyhtiö
If:n lahjoittamalla 20 euron
arvoisen S-ryhmän lahja-
kortilla. Niitä on jaettu jo
35 kappaletta ja 65 odottaa
vielä ottajaansa.

Lisäksi arvotaan kerran
kuussa muita If:n ja vakuu-
tusyhtiö Turvan lahjoit-
tamia palkintoja, joita on
tähän mennessä jaettu yh-
deksän kappaletta. Värvää-
jistä Turvan 50 euron arvoi-
sen tavarapalkinnon ovat
saaneet Raimo Hallaneva,

Mika Hautala ja Jussi Kuu-
sela.

Uusista jäsenistä arpa suo-
si seuraavia: Jari Pohjasnie-
mi, Mika Maija ja Janne
Lindroos. If:n lahjoittaman
yllätyspalkinnon uusien jä-
senten kuukausiarvonnassa
ovat saaneet Jari Lepistö,
Toni Lehto ja Petri Marti-
noff.

Jäsenvärväys jatkuu tämän
vuoden loppuun saakka ja
viisi eniten jäseniä värvän-
nyttä palkitaan lopuksi If:n
tarjoamalla tasokkaalla ris-
teilyllä.

Värväyslomakkeita
voi tilata joko liiton
postituksesta, puhelin
03 252 0111 ja email
postitus@sahkoliitto.fi
tai tulostaa liiton netti-
sivuilta www.sahkoliitto.
fi/lomakkeet/. Lomak-
keita tulostettaessa pitää
huomioida, että lomak-
keen postitus on mak-
sutonta, kun se tehdään
kirjekuorella, johon osoit-
teeksi laitetaan:

SÄHKÖLIITTO
VASTAUSLÄHETYS
Tunnus 5003674
00003VASTAUSLÄHETYS

Pa a vo H o l i

Kolmen suurimman
sopimusalan – ener-

gia-, ICT- ja verkostoalan
(002), sähköistysalan (005),
sekä teknologiateollisuuden
sopimusalan (013) – palkan-
korotusneuvottelut ovat ke-
sän jälkeen yhä auki.

Kaikki kolme TES:sta on
irtisanottu ja niiden voi-
massaolot päättyvät joko
31.8.2011 (002 ja 005) tai
30.9.2011 (013).

Kiistaa vain
korotuksista
Neuvotteluissa kiistellään
monivuotisiin sopimuksiin
sisältyvistä palkantarkistuk-
sista, joiden pitäisi tulla voi-
maan 1.9.2011 (002 ja 005)

ja 1.10.2011 (013).
Kesäkuussa katkenneissa

neuvotteluissa eivät työan-
tajaliitot olleet halukkaita
edes silloisen inflaatiotason
mukaisiin korotuksiin. Ke-
sän aikana on inflaatio Suo-
messa noussut jo noin 4,0
prosenttiin.

Sähköistysalan neuvotte-
luja jatketaan Sähkötekni-
set työnantajat STTA ry:n
kanssa 23.8. Sopimusalan
johtokunta kokoontuu 31.8.
käsittelemään mahdollista
neuvottelutulosta.

Energia-, ICT- ja verkosto-
alan johtokunta oli puoles-
taan 22.8. koolla Tampereel-
la ja keskusteli palkankoro-
tuksia koskevasta neuvotte-
lutilanteesta. Alan yritysten
työtilanne on hyvä, mutta
yritysten kannattavuus on

ankaran tarjouskilpailun
vuoksi heikko. Palkankoro-
tusneuvottelut työantajan
kanssa käydään aivan viime
hetkillä eli 29.8.

Teknologiateollisuuden
osalta neuvottelupäivistä ei
ole edes sovittu, sillä Sähkö-
liitto seuraa ensin Metallilii-
ton ja Teknologiateollisuu-
den välisten neuvotteluiden
sujumista.

Kun kolmella pääsopimus-
alalla työskentelee 19 141
jäsentä Sähköliiton kaikki-
aan 20 699 sopimusalajäse-
nestä, on mahdollista, että
työnantajien härkäpäisyy-
den vuoksi joudutaan vielä
tänä syksynä aloittamaan
lähes kaikkia liiton jäseniä
koskeva TES-neuvottelu-
kierros jälleen aivan alus-
ta.!

Kaikki Sähköliiton pääsopimukset vielä auki
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3,5%5%33,5%
0%0%0%0%%

4%%4%%2,5%,55%222,

0%0%

Sähkön nettotuonti
(tuonti vähennetty-

nä viennillä) on lisääntynyt
vuoden alusta 12,8 prosent-
tia. Lisäys on tullut käytän-
nössä viimeisen neljännes-
vuoden eli huhti-kesäkuun
aikana, jolloin nettotuonti
kasvoi 28 prosenttia. Pelkäs-
tään kesäkuussa sähkön net-
totuonti oli 1 234 gigawatti-
tuntia, mikä on 27 prosenttia
enemmän kuin vastaavana
aikana viime vuonna, ilme-
nee Energiateollisuus ry:n
(ET) julkistamista toisen
vuosineljänneksen sähkön-
käyttöluvuista.

ET:n viestintä- ja yhteis-
kuntasuhdejohtajan Eeva
Kallin mukaan kasvuluvut
ovat suuria, mutta niistä ei
ole syytä tehdä hätiköityjä
johtopäätöksiä. Lähes yhtä
suuria sähköntuontiin liitty-
viä kasvulukuja löytyy esi-
merkiksi parin vuoden takaa.
Niin nyt kuin aiemminkin
suurin selittävä tekijä säh-
kön nettotuonnin kasvulle
on ollut vesitilanteen paran-
tuminen Ruotsissa ja Norjas-
sa, jolloin hiililauhdesähkön
vienti on kääntynyt vesisäh-
kön tuonniksi.

- Sähköntuonnin kasvu-
trendi muistuttaa kuiten-
kin jälleen kerran siitä, että
olemme kovin riippuvaisia
sähkön tuonnista. Vuoden
alusta olemme kattaneet
nettotuonnilla 11 prosent-
tia sähkönhankinnastamme.
Pohjoismaisilla sähkömark-

kinoilla tuonti ja vienti ovat
luonteva osa markkinoita,
mutta sen ohella suurimman
ja tasaisimman osan tuonnis-
ta katamme hankkimalla Ve-
näjältä sähköä.

- Venäjän tuonti on sinän-
sä ollut luotettavaa, mutta
pitemmällä tähtäimellä on
järkevää vähentää sen osuut-
ta ja kasvattaa sähköntuo-
tantomme omavaraisuutta.
Tässä mielessä on hyvä pan-
na merkille, että myös Katai-
sen hallituksen ohjelmassa
on asetettu tavoitteeksi oma-
varaisuuden parantaminen.
Energiateollisuus on valmis
näihin talkoisiin, Kalli sa-
noo.

Sähkönkäyttö
heijastaa
taloustilannetta
Sähkönkäyttö ei Suomessa
vuoden alkupuoliskon aika-
na kasvanut lainkaan. Itse
asiassa se väheni hieman -
0,3 prosenttia. Vielä vuosi
sitten kasvua kirjattiin vas-
taavalta ajalta liki 9 prosent-
tia.

Vuosi sitten talous elpyi fi-
nanssikriisin aiheuttamasta
syvästä pudotuksesta, mikä
näkyi ennen kaikkea teolli-
suuden lisääntyvänä sähkön
käyttönä. Nyt kasvuluvut
ovat tasoittuneet, mikä on
heijastunut vientivetoiseen
teollisuuteemme ja sen myö-
tä sähkön kokonaiskulu-
tukseemme, josta teollisuus
haukkaa noin puolet. !

Sähköntuonti
lisääntynyt

Oletko ollut yhdenjaksoisesti
lomautettuna 200 päivää?

Ota yhteyttä liittoon!
Saatat olla oikeutettu irtisanoutumaan
ilman irtisanomisaikaa ja saamaan
kuitenkin irtisanomisajan palkan niin kuin
työnantaja olisi irtisanonut työsopimuksesi.
Myös irtisanoutuminen kannattaa
tehdä kirjallisesti!

Työsuhdevi
nkki Lähde kurssille!

Sähköliiton kurssivalikoima tarjoaa runsaasti mie-
lenkiintoista koulutusta. Syksyn tärkeimpiin kurs-

seihin kuuluu ”Uusien ja nuorten luottamusmiesten
perehdyttämiskurssi” 1.-21.10. Tampereella. Kurssille
ilmoittautuminen päättyy 16.9.

Toisen suosittu aihe on kolmipäiväinen ”Paikallisen
sopimisen kurssi” 10.-12.10., joka järjestetään Kiljavan
opistolla Nurmijärvellä. Sen hakuaika päättyy 23.9.

Lisätietoja näistä ja muista kursseista löytyy tämän Va-
saman sivulta 23 sekä liiton nettisivuilta www.sahkoliitto.
fi, jossa kursseille voi sähköisesti myös ilmoittautua.!

"Lisää kursseista sivulla 23
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Pa a vo H o l i

Tyytyväisyys liiton
edunvalvonta- ja so-

pimustoimintaan hallitsee
Sähköliiton jäsenten näke-
mystä oman ammattiliiton
tehtävistä. Tämä käy ilmi
Sähköliiton maalis-huhti-
kuussa teettämästä jäsentut-
kimuksesta.

Jäsenten oman elämän
osalta tärkein asia on työsuh-
teen pysyvyys ja jäsenyyden
antama turva työttömyyden
varalta.

Ennakkotietoja jäsentut-
kimuksesta julkaistiin Vasa-
massa jo toukokuussa. Nyt
yhteenveto tuloksista jul-
kaistaan kokonaisuudessaan.

Kattava tutkimus
Oy Ecocontact Ab:n teke-
män tutkimuksen otantaan
kuului 2 285 liiton jäsen-
rekisteristä satunnaisesti
poimittua jäsentä, joille lä-
hetettiin sähköpostiviesti
sähköisestä vastauslinkistä.
Kaikkiaan 560 jäsentä eli 28
prosenttia vastasi tutkimuk-
seen. Tulos vastaa siten riit-

tävällä todennäköisyydellä
koko jäsenistön näkemyksiä.
Kysymykset lähetettiin myös
148 liiton hallinnon (edus-
tajisto, hallitus sekä johto-
ja valiokunnat) edustajalle,
joista 95 henkilöä eli 64 %
vastasi tutkimukseen.

Tutkimus koostui perus-
kysymysten lisäksi 18 liiton
toimintaan ja työelämään
liittyvästä kysymyksestä.
Niissä vastaajia pyydettiin
arvioimaan muun muassa
Sähköliiton onnistumista
edunvalvonta- ja sopimus-
toiminnassa, osastojen toi-

mintaa, lakkohalukkuutta,
ulkomaista työvoimaa ja vas-
taajan omaa puoluekantaa.

Työpaikka tärkein,
sitten vahva liitto
Kuudesta työelämään vai-
kuttavasta asiasta, jotka piti
laittaa tärkeysjärjestykseen
asteikolla 1-6 (tärkein 1, vä-
hiten tärkein 6) oli työsuh-
teen pysyvyys Sähköliiton
jäsenille selvästi tärkein asia.
Lähes 60 % vastanneista
asetti sen ykkös- tai kakkos-
sijalle.

Seuraavaksi tärkeintä oli
palkka ja palkkakehitys, työ-
turvallisuus ja työsuojelu,
työn ja vapaa-ajan yhteen-
sovittaminen, mahdollisuus
kehittyä ammatissa ja työ-
uralla sekä viimeisenä mah-
dollisuus vaikuttaa työpai-
kan asioihin.

Liiton hallinnon edusta-
jien näkemykset näistä asi-
oista eivät merkittävästi poi-
kenneet kenttäjäsenten mie-
lipiteistä.

Liiton merkitystä ja toi-
mintaa pyydettiin kuuden
eri asian osalta arvioimaan
asteikolla 1-5. Tärkeänä tai
erittäin tärkeänä liittoa piti
77 %. Muut liiton luonneh-
dinnat (joustava – jäykkä, lä-
heinen – etäinen, aloitteelli-
nen – vetäytyvä, kannustava
– lannistava, esillä julkisuu-
dessa – näkymätön) jakau-
tuivat tasaisemmin asteikon
keskivaiheille.

Hallinnon edustajien vas-
taukset olivat samansuuntai-
sia, mutta heistä peräti 90 %
arvioi Sähköliiton hyvin tär-
keäksi.

Edunvalvonta
tärkeää,
Vasama ja viestintä ei
Sähköliiton toiminnan pai-
nopisteiden osalta jäseniltä
kysyttiin kahdeksaa asiaa,
jotka piti laittaa asteikolla
1-8 järjestykseen tärkeim-
mästä vähiten tärkeään.

Selvästi tärkeimpänä pi-
dettiin edunvalvonta- ja
työehtosopimustoimintaa,
jonka 73,8 % vastanneista
sijoitti kolmen tärkeimmän
asian joukkoon. Lähes yhtä
suuren kannatuksen sai työt-
tömyysturva, 71,1 %. Kol-
mantena tulee 55,4 %:lla
vaikuttaminen päättäjiin
työelämän kysymyksissä.

Kaikki muut asiat ovatkin
jo huomattavasti vähemmän
tärkeitä: jäsenistön koulutus
29,6 %, jäsenhankinta 22,1
%, jäsenedut 21,3 %, näky-
minen julkisuudessa 20,8 %
ja hännänhuippuna viestin-
tä (Vasama, verkkosivut, so-
siaalinen media yms.), joka
vain 17,9 %:lla vastanneista
oli kolmen tärkeimmän asi-
an joukossa.

Liiton puolesta
vaikka lakkoon
Edunvalvonta- ja sopimus-
toiminta pidetään siis Säh-
köliiton toiminnan kulmaki-
venä. Siltä osin Sähköliitto
voi olla tyytyväinen toimin-
taansa, sillä peräti 87,8 %:n
mielestä liitto on onnistunut
siinä joko kohtalaisesti, hy-
vin tai erittäin hyvin. Tyyty-
väisimpiä olivat alle 30-vuo-
tiaat ja kriittisimpiä energia-,
ICT- ja verkostoalalla työs-
kentelevät.

Hallinnon edustajien mie-
lestä edunvalvonnassa on
onnistuttu vieläkin parem-
min ja heistä kaksi kolmas-
osaa antoi toiminnalle arvo-
sanan hyvä tai erittäin hyvä.

Hyviä sopimuksia ollaan
valmiita myös puolustamaan:
97,3 % olisi valmis lakkoon
oman sopimusalan neuvotte-
lujen vauhdittamiseksi, 77,1
% tukisi lakolla toista sopi-
musalaa ja selvä enemmistö
eli 60,5 % solidaarisuussyistä
toista ammattiliittoakin.

Muita sopimusaloja ollaan
halukkaita tukemaan tasa-
veroisesti vastaajien omasta
sopimusalasta riippumatta.
Sen sijaan poliittiseen pää-
töksentekoon tai muihin yh-
teiskunnallisiin asioihin ei
lakkohalukkuutta löytynyt
kuin 48 %:lla jäsenistä.

Myös lakkointo verotto-
man lakkoavustuksen - 16 €/
päivä - varassa kestäisi varsin
pitkään: 91 % olisi lakossa
ainakin viikon, 72,9 % kaksi
viikkoa, 55,4 % kuukauden
ja 36,1 % kunnes ratkaisu
syntyy.

Ammattiosastojen toimi-
henkilöt ja luottamushenki-
löt sekä yli 60-vuotiaat ovat
muita halukkaampia lakkoi-
lemaan niin pitkään kuin
tarvitaan. Hallinnon lakko-
halukkuus on vieläkin lu-
jempi: yksikään vastanneista
ei lakosta kieltäytynyt ja 60
% istuisi ratkaisuun asti.

Aika-, urakka- vai
tuotantopalkkaus?
Sähköliiton jäseniltä tiedus-
teltiin myös heidän näke-
myksiään omasta työllisyys-

Sähköliiton jäsenet varsin yksimielisiä:

Liiton sopimustoimintaanLiiton sopimustoimintaan
ollaan tyytyväisiäollaan tyytyväisiä

Erittäin hyvin

Hyvin

Kohtalaisesti

Huonosti

Erittäin huonosti

0 10 20 30 40 50 60%

Miten liitto on mielestäsi onnistunut
edunvalvonta- ja sopimustoiminnassa?

3,9%

10,5%

41,4%
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42,5%
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2,1%
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Kysymykseen vastanneet: 560 (ka: 2,7) JÄSENET
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tilanteestaan. Noin puolet
arvioi tilanteen pysyvän
ennallaan, kolmannes uskoi
työllisyyden heikkenevän ja
noin viidennes paranevan.
Talotekniikka ja sähköistys-
alalla odotukset olivat lupaa-
vimmat ja energia-, ICT- ja
verkostoalalla synkimmät.

Useimpien liiton jäsenten
palkkausmuotona on aika-
palkkaus ja vain 10 prosen-
tin ainoana palkkausmuoto-
na on jokin muu. Kuitenkin
moni jäsen noudattaa use-
ampia eri palkkausmuotoja.
Vaihteluvälit ovat kuitenkin
suuret. Talotekniikka- ja säh-
köistysalalla urakkapalkkaa
saa 59 %, kun muilla sopi-
musaloilla luku on vain 13-
15 %.

Tuotantopalkkio tai muu
vastaava suorituspalkkaus
oli käytössä 27 %:lla vas-
tanneista, eniten energia-,
ICT- ja verkostoalalla sekä
teollisuus- ja erityisaloilla
sekä suurissa yli 100 hengen
yrityksissä. Tällaisen palkka-
uksen osuus on sitä noudat-
tavista 45 %:lla vain alle 20
% kokonaistyöajasta. Kui-
tenkin 27 %:lla se on yli 80
% työajasta.

Vastaavasti urakkapalk-
kauksen piirissä olevista 33
%:lla urakkatyön osuus on
alle 20 % kokonaistyöajasta
ja 28 %:lla yli 80 % työajas-
ta. Näiltä jäseniltä kysyttiin
myös urakkahinnan muo-
dostumista. Vastaajista 71
% sanoi urakkahinnan muo-
dostuvan työehtosopimuk-
sen hinnoittelun mukaisesti.
Alakohtaiset erot ovat kui-
tenkin suuret. Talotekniik-
ka- ja sähköistysala on hy-
vin yleisessä linjassa, mutta
muilla aloilla vain 56-60 %

sanoo urakkahinnan olevan
työehtosopimuksen mukais-
ta.

Liiton hallinto ei tässä ky-
symyksessä muodosta parem-
paa poikkeusta, sillä heistä
68 % sanoi hinnoittelun ole-
van työehtosopimuksen mu-
kaista.

Jäseniä ja
ulkomaalaisia
Tutkimukseen vastanneilta
Sähköliiton jäseniltä kysyt-
tiin, kuinka suuri osa muista
oman työpaikan sähköalan
ammattilaisista on Sähkölii-
ton jäsen. Yli puolet oli sitä
mieltä, että yli 90 % on Säh-
köliiton jäseniä, mutta 17 %
arvio järjestäytymisasteen
olevan alle 50 %. Liiton hal-
linnon edustajilla oli asiasta
valoisampi näkemys, sillä
heistä 70 % uskoi järjestäyty-
misasteen olevan yli 90 % ja
vain 10 % uskoi sen olevan
alle 70 %.

Kysyttäessä arvioita siihen,
miksi muut työtoverit eivät
ole Sähköliiton jäseniä, sa-
noi 60 % syyksi jäsenyyden
toisessa ammattiliitossa, 36
% syyksi jäsenyyden YTK-
kassassa (ns. Loimaan kassa),
24 % syyksi ettei halua kuu-
lua mihinkään kassaan tai
liittoon ja 4 % työnantajan
painostuksen. Kuitenkin 10
% oli sitä mieltä, että kukaan
ei työpaikalla vain ole pyy-
tänyt ei-jäseniä liittymään
Sähköliiton jäseneksi.

Ulkomaista työvoimaa oli
joko oman tai muiden yri-
tysten työmailla havainnut
55 % vastaajista. Peräti 65 %
oli sitä mieltä, että ulkomaa-
laisiin ei noudateta Suomen
lakeja ja työehtosopimuksia.

Asian korjaamiseksi 82 %

ehdotti työkohteiden val-
vontaa Suomessa. Myös ul-
komaisten työntekijöiden
informointi jo ennen Suo-
meen tuloa sekä vaikuttami-
nen päättäjiin niin Suomes-
sa kuin EU:ssakin sai vahvaa
kannatusta. Vain 2,5 % oli
sitä mieltä, että liiton ei tar-
vitse tehdä mitään asian kor-
jaamiseksi.

Persut, demarit
ja kaikki muut
Jäsenkysely tehtiin vain
muutama viikko ennen edus-
kuntavaaleja, jotka olivat
jännittävimmät ja yllättä-
vimmät miesmuistiin. Ajan-
kohta oli siis mitä mainioin
Sähköliiton jäsenten poliit-
tisen suuntautumisen selvit-
tämiseksi.

Ensin jäseniltä kysyttiin,
aikovatko he äänestää edus-
kuntavaaleissa. Melko var-
masti aikoi äänestää 84 %.
Hallinnon edustajista peräti
96 % ilmoitti melko varmasti
äänestävänsä.

Niiltä, jotka ilmoittivat
melko varmasti äänestävän-
sä kysyttiin puoluetta, jota
he aikoivat äänestää. Kol-
mannes ei halunnut kertoa
kantaansa, mutta muista Pe-
russuomalaiset saivat 29 %,
SDP 24 % ja Vasemmisto-
liitto 6 %. Kun suhteutetaan
luvut vain kantansa ilmoit-
taneisiin on Perussuomalais-
ten kannatus 43 %, SDP:n
37 % ja Vasemmistoliiton 9
%.

Hallinnon edustajien tu-
lokset olivat tässä tapaukses-
sa aivan erilaiset. Heistä 20
% ei halunnut sanoa kan-

taansa, mutta puolueensa
ilmoittaneiden joukossa oli
SDP:n kannatus peräti 68 %,
Vasemmistoliiton 22 % ja
Perussuomalaisten vain 8 %.
Muille puolueille ei hallin-
non jäseniltä löytynyt lain-
kaan kannatusta.

Vaikka jäsenet siis halu-
avat äänestää valtiollisissa
vaaleissa, eivät he ole kovin-
kaan halukkaita toimimaan
ammattiliitossa.

Kun vastaajat saivat nime-
tä yhden tai useamman luot-
tamustehtävän, josta olisivat
kiinnostuneita, ei 55 % ollut
lainkaan kiinnostunut. Työ-
paikan työsuojelutehtävis-
tä oli kiinnostunut 24 % ja
luottamusmiestehtävistä 23
%. Oman ammattiosaston
toimielimet kiinnostivat 15
%:a ja liiton edustajistossa
tai hallinnossa toimiminen
vain 10 %:a vastaajista.

Ei lomaosakkeita
ammattiosastoille
Ammattiosastojen saamaa
nykyistä kokonaisjäsenmak-
sun 15 %:n suuruista palau-
tusosuutta piti 80 % kyselyyn
vastanneista sopivana.

Myös osastojen toiminnan
tarkoituksesta vallitsi suuri
yksimielisyys. Asteikolla 1-7
(tärkein 1, vähiten tärkein
7) oli kaikkiaan 69 % vas-
tanneista sitä mieltä, että
edunvalvonta kuuluu osasto-
toiminnan kolmen tärkeim-
män asian joukkoon.

Työpaikkatoiminnan tu-
kemista piti tärkeänä 53 %
ja enemmän tai vähemmän
myönteisesti suhtauduttiin
myös koulutukseen, luotta-

musmiesten tukemiseen ja
virkistystoimintaan.

Vähiten kannatettiin jä-
senhankintaa, joka vain 28
%:n mielestä oli tärkeää
osastotoimintaa.

Kaikkein tyrmäävimmin
suhtauduttiin lomaosakkei-
den hankintaan ja sijoitus-
toimintaan, jota vain 25 %
piti tärkeänä ja peräti 51 %
kaikkein vähiten tärkeimpä-
nä osastotoiminnan asiana.

Yhteistyöhön
muiden kanssa?
Jäsenille esitettiin myös
muutama Sähköliiton tule-
vaisuutta koskeva kysymys.
Heiltä tiedusteltiin, mitä lii-
ton pitäisi tehdä, jos jäsen-
määrä yhä jatkaa laskuaan ja
vähentää liiton toimintaan
käytettäviä tuloja. Vaihto-
ehtoja oli neljä ja kantaa
saattoi ottaa yhteen tai use-
ampaan vaihtoehtoon.

59 % halusi etsiä yhteis-
työkumppaneita jakamaan
kustannuksia, esimerkiksi
toimintoja ulkoistamalla tai
toimitiloja jakamalla. Kol-
mannes vastaajista eli 33 %
ryhtyisi mainitussa tilantees-
sa valmistelemaan yhdisty-
mistä jonkun muun tai mui-
den ammattiliittojen kanssa.
Neljännes eli 25 % ratkaisisi
asian supistamalla liiton toi-
mintaa. Jäsenmaksun korot-
tamiseen suostuisi vain 19 %
jäsenistä.

Hallinnossa toimivien vas-
taukset poikkesivat varsin
paljon muun jäsenistön vas-
tauksista. Yhdistyminen toi-
seen ammattiliittoon kiin-
nosti vain 13 %:a ja toimin-

nan supistaminen 16 %:a.
Jäsenmaksua olisi sen sijaan
valmis nostamaan 49 % ja
yhteistyökumppaneita etsi-
mään 53 %.

Varovainen "ehkä"
runkosopimukselle
Lopuksi jäseniltä tiedustel-
tiin, miten Sähköliiton so-
pimustoimintaa tulisi kehit-
tää. Liiton sopimusaloilla on
useita eri työehtosopimuksia
ja jäsenten vaihtaessa työ-
paikkaa saman järjestämisa-
lan sisällä yrityksestä toiseen
saattaa häneen noudatettava
sopimus usein vaihtua.

Lähes puolet vastanneista
eli 46 % pitäisi sopimusra-
kenteen nykyisellään, mutta
kehittäisi työehtosopimusten
määräyksiä samansuuntaisik-
si. 29 % tavoittelisi yhtä yh-
teistä työehtosopimusta kai-
kille sopimusaloille. 25 % oli
sitä mieltä, että muutoksia
nykyiseen eri tarvita.

Hallinnon jäsenet oli-
vat tästä asiasta täysin eri
mieltä: 47 % haluaisi yhden
työehtosopimuksen ja 44 %
tähtäisi ainakin samansuun-
taiseksi kehittämiseen. Vain
8 % kannatti nykytilan säi-
lyttämistä.

Niiltä, jotka kannattivat
sopimusten yhdistämistä ky-
syttiin vielä, olisivatko he
valmiit yhdistämiseen vaik-
ka tulos olisi kompromissi,
jossa jotkut ehdot parani-
sivat ja toiset mahdollisesti
heikkenisivät. 91 % oli sii-
näkin tapauksessa yhdistä-
misen takana ja hallinnon
edustajista täydet 100 %.!

#Kommentti

Tätä mieltä jäsenet ovat
Nyt toteutetun jäsentutkimuksen tulokset eivät tuottaneet
juurikaan yllätyksiä, mutta kiinnostavia ne silti ovat.

Ammattiliitto on Sähköliiton jäsenille olennainen osa
työelämää. Kun oman työpaikan säilyminen on useimmilla
tärkeysjärjestyksessä ykkösenä, on selvää, että edunvalvon-
ta ja työttömyysturva ovat ensisijaisia syitä olla ammattilii-
ton jäsenenä.

Edunvalvonnassa liitto on jäsentensä mukaan pärjännyt
hyvin ja myös työttömyyskassa on muiden selvitysten pe-
rusteella onnistunut tehtävässään moitteitta. Edunvalvon-
taa pidetään myös osastotoiminnan kulmakivenä.

Tyytyväisyys liiton toimintaan näkyy myös korkeana lak-
kohalukkuutena silloin, kun oman tai liiton muiden sopi-
musalojen työehtoja on puolustettava.

$$$

Tummia pilviä jäsenet näkevät lähinnä urakkapalkkauksen
toteutumisessa ja ulkomaalaisten työntekijöiden työeh-
doissa. Jälkimmäiseenkin asiaan jäsenet silti toivovat liiton
puuttuvan mahdollisimman monialaisesti.

Liiton tulevaisuuden osalta sähköliittolaiset mieluimmin
liittoutuisivat muiden kanssa kuin korottaisivat jäsenmak-
sua, jos liiton taloudellinen tilanne niin vaatisi.

Jäsenet eivät kuitenkaan ole itse kovin halukkaita hank-
kimaan liiton tulopohjan kannalta olennaisia uusia jäseniä.
Se työ jätetään mieluimmin liiton harteille. Kuitenkin mel-
kein puolet olisi kiinnostunut toiminnasta jossakin liiton
luottamustehtävässä.

Työehtosopimuksia jäsenten enemmistö kehittäisi varo-
vaisesti yhtenäisempään suuntaan.

$$$

Sähköliiton hallinnossa päätöksiä tekevät jäsenet ovat kai-
ken kaikkiaan hyvin samoilla linjoilla tavallisten jäsenten
kanssa. Yleisarviot ovat kuitenkin positiivisempia ja kah-
dessa kysymyksessä jopa selvästi erilaisia.

Toinen niistä koskee puoluekannatusta, jossa hallinnon
jäsenet edustavat perinteistä SDP – Vasemmistoliitto -lin-
jaa, kun tavallisten jäsenten osalta Perussuomalaiset oli
noussut selvästi suosituimmaksi puolueeksi. Sopii pohtia,
onko asialla kuitenkaan käytännön merkitystä, kun jäsenet
kerran ovat tyytyväisiä liiton toimintaan?

Sopimustoimintaa hallinnon jäsenet kehittäisivät kent-
täjäseniä selvästi reippaammin kohti yhtä yhtenäistä työ-
ehtosopimusta, vaikka tuloksena olisi hiukan eriarvoinen
kompromissi.$

Paavo Holi
päätoimittaja

"Jäsentutkimuksen yh-
teydessä toteutettiin myös
Oy Ecocontact Ab:n Jarmo
Nurmion toimesta Sähkö-
liiton sopimusosapuolina
toimivan neljän työnanta-
jaliiton johtajien henkilö-
haastattelu. Kohteina olivat
Energiateollisuus ry (johtaja
Kari Laaksonen), Palvelu-
alojen työnantajat PAL-
TA ry (varatoimitusjohtaja
Harri Hietala), Teknolo-
giateollisuus ry (ryhmäpääl-
likkö Pekka Kärkkäinen)
ja Sähkötekniset työnanta-
jat STTA ry (toimitusjohta-
ja Esa Larsén).

Yleisarviona työnantajat
toteavat neuvottelusuhtei-
den Sähköliittoon olevan
kunnossa. Liiton neuvotte-
lijoita arvostetaan ja Sähkö-
liittoa pidetään varsin mal-
tillisena sopimuskumppani-

na. Toisaalta Sähköliitolta
odotetaan rohkeampaa ja
uudistavampaa asennetta
sopimusten kehittämisessä.

Tämä ajatus pohjautuu
työnantajaliittojen näke-
mykseen, että nykyiset sopi-
mukset ovat liian laajoja ja
yksityiskohtaisia. Sopimus-
ten pitäisi olla yleisluon-
toisempia ja sopimustoi-
minnan painopistettä tulisi
siirtää yrityksiin.

Työnantajien mielestä
sähköalan työvoiman tarve
ja erikoistuminen lisäänty-
vät ja samoin ulkomainen
työvoima on tullut jäädäk-
seen. Harmaata taloutta
ei periaatteessa hyväksytä,
mutta kovin huolestunei-
ta siitä ei ainakaan tässä
haastattelussa tunnuttu ole-
van.!

Työnantajat Sähköliitosta:
Riittävän maltillinen
mutta liian perinteinen
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R i i t t a Ka l l i o

STX:n Turun
telakan sähkö-
liittolaisten pää-
luottamusmies
Kari Vinnari
suuntaa tänä
syksynä autonsa
keulan entistä
useammin kohti
Tamperetta.

- Tällaista yllätystä en
olisi halunnut, totesi

varamies Kari Vinnari tul-
lessaan Sähköliiton hallituk-
sen kesäkuiseen kokoukseen
väkivallan uhrina menehty-
neen Esa Knuutilan tilalle.

Vinnari jutteli edesmen-
neen Knuutilan kanssa vain
pari päivää ennen tämän
kuolemaa. Miehet keskuste-
livat osallistumisesta Kilja-
van pitkälle ay-kurssille.

- Tuskin nyt kuitenkaan
lähden koulutukseen, Vin-
nari huokaa.

Työsuojelua ja
luottamusasioita
Kari Vinnari edustaa Esa
Knuutilan tapaan hallituk-
sessa metalliteollisuuden
sopimusalaa ja Edunvalvon-
nantekijöiden ryhmää. Hän
lupaa paneutua tarmokkaasti
hoitamaan liiton hallituspes-
tiä, joka jatkuu näillä näky-
min ainakin tulevaan mar-
raskuun edustajistoon asti.

Vinnari on työskennellyt
Turun telakalla sähkökun-
nossapidossa sekä sähköliit-
tolaisten pääluottamusmie-
henä vuodesta 2003 lähtien.

Vinnari on myös asian-
tuntijajäsenenä liiton teol-
lisuusalojen johtokunnassa.
Sähköliiton edustajistossa
hän on mukana ensimmäistä

kauttaan.
- Tutustuin Esaan jo 90-lu-

vulla, kun olimme molem-
mat työpaikkojemme työsuo-
jeluasiamiehiä, hän Helsin-
gin telakalla ja minä Turussa,
Kari Vinnari muistelee.

Sen jälkeen Vinnari on
ennättänyt toimia jo pitkään
työpaikkansa vakituisten
sähköasentajien luottamus-
miehenä.

- Viime vuoden joulukuus-
sa päättyneissä yt-neuvotte-
luissa telakalta irtisanottiin
yhdeksän sähkövarustelun
13:sta työntekijästä, Vinnari
toteaa.

Sitä edelliset yt-neuvotte-
lut päättyivät 2010 tammi-
kuussa, jonka jälkeen tela-
kalla oli enää 24 sähkötyön-
tekijää.

- Nyt elokuussa meistä suu-
rin osa on taas töissä, vain
muutama on enää lomautet-
tuna. Kesälomien alla meistä
vielä neljä oli lomautettuna,
talvella pakkolomalla oli 19
työntekijää.

Keskitalvella telakka oli
todella hiljainen paikka:

- Lumikin aurattiin vain
tärkeimmiltä liikkuma-alu-
eilta. Välillä ainoina elon-
merkkeinä näyttivät olevan
nostureita kiertelevät varik-
set, Vinnari summailee tela-
kan ankeaa vuodenkulkua.

Uudet tilaukset
antavat toivoa
Elokuussa Turun telakan
hiljaiselo taittui, kun loh-
konkuljetusalus Aura-kak-
kosen tuotanto pääsi alulle.
Syyskuulla aloitetaan myös
Vikingin ison matkustaja-
aluksen rakentaminen. Säh-
köistyspuolella se tosin tietää
isompaa kiirettä vasta kevät-
talvella.

Vinnari tietää, että huo-
lestuttavan hiljaisen tela-
kan pidemmän työllisyyden
turvaisi vasta toinen saman-
kokoinen alus. Sellaisia tila-
uksia ei Turkuun kuitenkaan
toistaiseksi ole tullut.

Neuvotteluja käydään kah-
den hotellilaivan valmistuk-
sesta turkulaisen Sunborn
Groupin kanssa, mutta te-
lakan pitkäaikainen pääasi-

akas Royal Caribbean tilaa
seuraavan loistoristeilijänsä
Saksasta.

- Koko ajan meidän kaup-
pamiehet ovat töissä. Minä
uskon, että tilauksia tulee.
Pari pitkään lomautettu-
na ollutta kaveria otti juuri
lopputilin, kun muualta löy-
tyi töitä. Tämä epävarmuus
pistää varsinkin nuoremmat
harkitsemaan muita töitä.

Nieminen veti
ay-toimintaan
Kari Vinnari arvelee, että

eräs tietty henkilö on sattu-
moisin merkittävästi vaikut-
tanut hänen etenemiseensä
ammattiyhdistysuralla.

Kyseessä on liiton eläk-
keelle jäänyt toimitsija Antti
Nieminen, joka aikanaan oli
myös telakan sähköliittolais-
ten pääluottamusmies ja joka
värväsi Vinnarin mukaan
toimintaan jatkamaan hä-
nen jälkeensä telakan tuuli-
sessa luottamusmiespestissä.

- Antin aikaan telakalla oli
vielä parisataa sähköasenta-
jaa. Nythän porukka on ku-

tistunut kovasti, kun koko
sähkövarustelu on ulkoistet-
tu, Vinnari summailee.

Ulkomaisen
työvoiman ongelmat
- muiden lisäksi
Kari Vinnarista liiton kesä-
kuun hallituksessakin esillä
olleet Olkiluodon ulkomai-
sen työvoiman käyttöön liit-
tyvät ongelmat ovat jo tela-
kalta tuttuja.

- Ulkomaalaisten työnteki-
jöiden osuus on noussut niin
isoksi, että telakalla ei enää

tahdo pärjätä pelkällä suo-
mella. Hyvä olisi osata aina-
kin vähän englantia lisäksi.

Vinnari arvelee myös, että
useissa tapauksissa ulkomaa-
laisille maksetaan alipalkkaa
ja teetetään töitä suomalais-
ten työehtosopimusten vas-
taisesti. Tapauksiin on kui-
tenkin vaikea päästä käsiksi,
kun pääsääntöisesti tulijat ei-
vät esimerkiksi kuulu suoma-
laiseen ammattiliittoon ei-
vätkä viivy kerrallaan puolta
vuotta pidempään.!

VinnariVinnari
telakaltatelakalta

- Telakalla mielialat ovat odottavia. Nykyiset tilaukset antavat toivoa, mutta lisää tarvittaisiin, sähkömiesten pääluottamusmies
Kari Vinnari arvioi tämänhetkistä tilannetta.
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sähköjohto
Nyt väännetään
palkankorotuksia

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

omat on pidetty, akut
ladattu ja kevein mielin
käymme uusiin haastei-
siin. Niitä riittää, sillä
muutaman päivän sisään

pitäisi yhteisymmärrys löytyä liiton
pääalojen työehtosopimusten pal-
kankorotusten tasosta.

Keväältä ratkaisut siirtyivät syk-
syyn osapuolten yhteisestä tahdosta.
Kaikki olettivat, että syksyllä tilanne
maailmantaloudessa olisi vakiintu-
nut, mikä helpottaisi palkankorotus-
tasosta sopimista.

!!!

Onko tilanne sitten kesän aikana sel-
keytynyt? - Ei välttämättä; tummia
pilvilauttoja leijailee taivaanrannas-
sa jopa entistä enemmän ja puheet
ovat sen mukaisia. Tähän on ollut
syynä lähinnä rahoitusmarkkinoilla
kasvanut epäluottamus eräiden valti-
oiden kykyyn hoitaa nykyiset ja tule-
vat velvoitteet.

Inflaation odotetaan asettuvan yli
kolmen ja puolen prosentin, mutta
BKT:n kasvuennuste on kuitenkin

vielä tälle vuodelle neljä prosenttia,
tulevalle vuodelle hiukan alempi.

!!!

Maan hallitus on rakentanut ensi
vuodelle budjettia, joka pitää sisäl-
lään menoleikkauksia ja verojen
korotuksia. Samalla hallitus perään-
kuuluttaa palkkamalttia ja on myös
vaatinut keskusjärjestöjä löytämään
yhteisen tahtotilan uusien tapojen
hakemiseksi, joilla talous- ja työ-
markkinapolitiikka yhteen sovite-
taan.

Hallitus siis peräänkuuluttaa kes-
kitettyä ratkaisua, jolla EK:n näke-
myksen mukaan ei saa olla TUPON
nimeä eikä välttämättä sisältöä. SAK
keskusjärjestönä on valmis hallituk-
sen esittämään keskusteluun.

!!!

Työnantajajärjestölle keskitetystä
ratkaisumallista ilmeisesti sopisi mo-
nivuotinen kaikkia sektoreita sitova
sopimusmalli ilman palkankorotuk-
sia. Maan hallitus määrittelisi tulo-
veroalennuksen, jolloin palkansaajat
maksaisivat välillisesti itse palkanko-
rotuksensa.

Luin juuri hallituksen esittämän
esimerkin, jossa yhden prosenttiyk-
sikön veronalennus vastaisi noin
neljän prosentin palkankorotusta.
Tällainen malli sopisi työnantajille
ilmeisen hyvin.

Lainaan sanomalehti Pohjalaisessa
21. elokuuta olleesta jutusta TEAM-
liiton kesäpäivillä Lahdessa puhu-
neen puheenjohtaja Timo Vallitun
osuvia sanoja: ” Ennen vanhaan
riitti, että vaadittiin veroja valtion
maksettavaksi. Nykyisin pitäisi val-
tion hoitaa vielä palkankorotukset-
kin työnantajien puolesta”.

!!!

On kuitenkin selvää, etteivät pal-
kansaajajärjestöt tule tekemään kes-
kitettyä ratkaisua palkansaajien os-
tovoiman turvaamiseksi pelkästään
veronkevennyksin, vaan sen pitää
sisältää kohtuullinen palkankorotus.

Kääritään hihat ja ryhdytään töi-
hin.

Voltti-päivätapaamisiin!
Kuva Paavo Holi

TÄÄLLÄ
VARTIOIN
MINÄ

Olemme asiakkaidemme omistama, erityisesti ammattiliittojen kanssa
yhteistyötä tekevä vakuutusyhtiö. Palvelemme puhelimitse numerossa
01019 5110ma-pe 8-18 sekä osoitteessawww.turva.fi/sahkoliitto

Ole todellakin kuin kotonasi.

Jokainen ihminen tarvitsee asunnon. Se, missä kukin
tuntee olevansa kotonaan, onkin jo toinen juttu. Koska
koti on pikemminkinmielentila, varmista että voit asua
turvallisin mielin. Pyytämällä meidät kotikäynnille saat
laadittua juuri oikein mitoitetut ja asiantuntevasti laa-
ditut vakuutukset. Näin et maksa turhasta. Sähköliiton
jäsenenä saat myös lukuisia etuja. Ota yhteyttä alueesi
edustajaan ja sovi kotikäynti. Lähimmän edustajan löy-
dät osoitteesta www.turva.fi

Kotikäyntitakaa oikeinmitoitetunvakuutusturvan.

kä

Sähköliitonjäsenenä saat etujamyös Tapiola Pankinpankkipalveluista.Lue lisää$$$)'&!%")#(pankkiedut
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Ma rg i t N u rm i k o l u

Työttömyys-
kassan asi-
oita hoitaa
edustajiston
kokouksessa
valittu kas-
san hallitus,
johon kuulu-
vat puheen-
johtaja, vara-
puheenjoh-
taja ja neljä
varsinaista
jäsentä.

Puheenjohtajana
toimii liittosihteeri

Timo Punkki Sähköliiton
toimistolta. Varapuheenjoh-
taja on Hannu Rautiola Ou-
laisista ja varsinaiset jäsenet
Jari Arffman Mikkelistä,
Timo Koivuniemi Ylöjärvel-
tä, Esa Paldanius Muhok-
selta ja Jyrki Tapper Tikka-

koskelta. Kullekin jäsenelle
on valittu lisäksi varajäsen,
mikäli varsinainen jäsen on
estynyt hoitamasta tehtävää.

Aikaisemmin työttömyys-
kassan asioita hoiti Sähkölii-
ton hallitus, mutta viimeksi
valitussa edustajistossa – kol-
me vuotta sitten – työttö-
myyskassa sai oman hallituk-

sen.
- Hallitus kokoontuu tar-

vittaessa, ja meillä on ollut
kokouksia yleensä joka toi-
nen kuukausi, Jari Arffman
kertoo.

Kassan hallituksen varapu-
heenjohtaja Hannu Rautiola
toteaa, että nykyisin on hel-
pompi perehtyä asioihin en-

tistä perusteellisemmin, kun
kassalla on oma hallitus.

- Koen hallitustyöskente-
lyn tärkeänä ja uskon työn
tässä roolissa tukevan myös
jäsenistöämme ja henkilös-
töä. Tärkeintä on, että jä-
senistö saa tarvittavan pal-
velun ja toimeentuloturvan
työttömyyden kohdatessa,
Hannu Rautiola painottaa.

Hän on perin tyytyväinen
koko hallituksen yhtenäi-
seen työskentelyyn.

- Minkäänlaista ryhmäja-
koa ei ole esiintynyt ja asiat
keskustellaan valmiiksi.

Korvausasioiden
joustavuus tärkeintä
Hallitus valvoo, että työt-
tömyyskassan asioita hoide-
taan lain, kassan sääntöjen
sekä edustajiston kokouksen
päätösten ja sen vahvistami-
en toimintaohjeiden mukai-
sesti.

Kokouksissa käydään läpi
muun muassa työttömyysti-
lannetta, maksatustilastoja,
päivärahojen käsittelyaiko-
ja, lainsäädäntöön liittyviä
mahdollisia muutoksia, vilp-
piasioita ja kassan talouteen,
esimerkiksi varojen sijoitta-
miseen ja budjetointiin liit-
tyviä asioita. Kassan hallitus
myös valitsee ja erottaa kas-
saan toimihenkilöt ja kassan
johtajan.

- Työttömyysetuuksia kos-
kevat vilppiasiat aiheuttavat

kokouksissa yleensä eniten
keskustelua ja mielipiteitä,
Timo Koivuniemi kertoo.

Hän on tällä hetkellä työt-
tömänä sähköasentajan työs-
tään ja antaa suuren kiitok-
sen kassan etuuskäsittelijöil-
le, jotka ovat suurista työttö-
myysluvuista huolimatta pys-
tyneet pitämään käsittely- ja
maksatusajat hyvällä tasolla.

- Koska olen tullut valituk-
si kassan hallitukseen jäse-
nistön edustajaksi, pidän sitä
luottamuksenosoituksena ja
koen olevani mukana teke-
mässä jäsenistön edunmu-
kaisia päätöksiä. Tärkeintä
mielestäni onkin tehdä sel-
laisia päätöksiä, että työttö-
mien korvausasiat saataisiin
sujumaan mahdollisimman
joustavasti, Koivuniemi pai-
nottaa.

Hallituksen
työmieluisaa
Pari vuotta sitten työttömyys
rupesi lisääntymään lähes
joka alalla.

- Päätimme tuolloin palka-
ta kassaan lisää henkilökun-
taa. Kassatyöhön valmiita
ja osaavia ihmisiä oli tarjol-
la kuitenkin vähän, koska
muutkin kassat etsivät uutta
henkilökuntaa työttömyys-
lukujen nopeasti kohotessa.
Meille kuitenkin saatiin li-
sää väkeä ja työ on sujunut
hyvin, Jyrki Tapper kiittelee.
Hän on itsekin ollut työttö-

mänä jo jonkin aikaa ja to-
teaa, että omasta työttömyy-
destä on jotain hyötyäkin:
kun toimii kassan hallituk-
sessa, on mahdollisuus näh-
dä asiat molemmilta puolin.

- Tiedän, mitä työttömänä
oleminen on. Ei se ole pel-
kästään sitä, ettei ole työtä.
Pitkään työttömänä olleesta
tulee äkkiä ulkopuolinen, jos
ei ole muuta sosiaalista ver-
kostoa, Tapper sanoo.

Kassan hallituksessa hän
tuntee olevansa oikeassa pai-
kassa.

- Tehtävä ei ole liian iso,
mutta asia on tärkeä ja halli-
tuksen työ mieluisaa, Tapper
kiteyttää.

Vilppiasiat
hankalimpia
Vilppitapaukset koetaan kas-
san hallituksessa yksimieli-
sesti hankalimmiksi asioiksi.
Työttömyyskassan hallitus
voi antaa huomautuksen tai
varoituksen tai jopa erottaa
jäsenen vilppitapauksissa,
jos jäsen on liittyessään an-
tanut vääriä tai harhaanjoh-
tavia tietoja, on ilmoittanut
väärin tai salannut jonkin
ansioturvan saantiin tai sii-
hen vaikuttavan seikan tai
joka on kieltäytynyt noudat-
tamasta kassan sääntöjä tai
kassan hallituksen antamia
ohjeita.

Relacom Finland Oy:n pal-
veluksessa kaukokäyttöyhte-

Työttömyyskassan hallitusTyöttömyyskassan hallitus
paljon vartijanapaljon vartijana

Kesäkuun kokouksessa olivat paikalla kaikki työttömyyskassan
hallituksen varsinaiset jäsenet. Vas. Jari Arffman, Timo Koivuniemi,
Esa Paldanius, Timo Punkki, Hannu Rautiola ja Jyrki Tapper.

- Työttömyyskassa sai kolme vuotta sitten oman hallituksen ja
senmyötä on asioiden käsittely saanut enemmän syvyyttä. Aikai-
semmin, kun liiton hallitus käsitteli omien asioidensa ohessamyös
työttömyyskassan asioita, jäi käsittely pintapuolisemmaksi, kassan
hallituksen puheenjohtaja Timo Punkki toteaa.
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Tarja Ojala (vas.) aloitti työt työttömyyskassan uutena johtajana elokuun alussa.
Maarit Tenlenius jää eläkkeelle elokuun lopussa.

SÄHKÖALOJEN
TYÖTTÖMYYSKASSA
Aleksanterinkatu 15,
PL 774, 33101 Tampere.
Puh. 03 252 0111 (vaihde)
Faksi 03 252 0209
Päivystys arkisin
klo 9 – 11,
puh. 03 252 0300
ttkassa@sahkoliitto.fi

www.sahkoliitto.fi

facebook.com/Sahkoliitto

yksiä asenteleva Hannu Rau-
tiola toteaa, että päiväraho-
jen osalta ikävimpiä ovat
juuri väärinkäytökset ja ta-
kaisinperinnät.

- Siinä joutuu tahtomat-
taan jonkinlaiseen tuomarin
rooliin. Mutta laki on kai-
kille sama, Hannu Rautiola
muistuttaa.

Samaa latua kulkevat Esa
Paldaniuksenkin ajatukset.

- Vilppitapauksiin liittyvät
takaisinperinnät ovat todel-
la hankalia asioita. On ikävä
suorittaa takaisinperintä jo
usein muutenkin hankalaan
taloudelliseen tilanteeseen
joutuneilta henkilöiltä. On-
neksi tällaisia hallitukseen

tulevia tapauksia on varsin
vähän, Paikallis-Sähkössä
sähköasenatajana työskente-
levä Esa Paldanius toteaa.

Hän on itsekin kokenut
lama-ajan pitkän työttömyy-
den ja toteaa, että hallituk-
sessa vaikuttamalla hän pää-
see nyt omalta osaltaan aut-
tamaan työttömänä olevien
sähköliittolaisten asioiden
hoitamisessa.

Myös talouspuolella
visaisia asioita
Vilppiasioiden lisäksi myös
talouspuolen asiat ovat jos-
kus hankalia.

Pelloksen vaneritehtaalla
sähköasentajana työsken-

televä Jari Arffman toteaa
hallituksen valvovan, että
asiat menevät Finanssival-
vontaviraston ohjeiden mu-
kaisesti. Hallitus myös seuraa
kassan sijoituksia: miten ra-
havarat tulevat ja menevät

- Alussa oli vähän hanka-
laa, mutta mitä pitempään
ja paremmin asioista pääsee
jyvälle, sitä helpommiksi ne
tulevat, Arffman toteaa.

Hänen mielestään halli-
tuksen 4-vuotiskausi on kui-
tenkin suhteellisen lyhyt ja
hän toivookin jonkunlaista
jatkuvuutta, vaikka ei itse
olisikaan mukana seuraavas-
sa hallituskokoonpanossa.

- Tämä on sellaista solidaa-

risuutta, kun pystyy vaikut-
tamaan kokonaisvaltaisesti
asioihin ja tähän pääsee mu-
kaan vain kokemuksen kaut-
ta, Arffman tuumii.

Työttömyyskassalle
uusi johtaja
Työttömyyskassan hallitus
valitsi kesäkuun kokoukses-
saan yksimielisesti kassalle
uuden johtajan. Työttömyys-
kassan nykyinen johtaja
Maarit Tenlenius jää syksyl-
lä eläkkeelle ja hänen tilal-
leen valittiin sosionomi Tar-
ja Ojala, joka aloitti työnsä
elokuun alussa.

- Iloksemme totesimme,
että paikasta oli kiinnostu-
nut moni toimeen pätevä
henkilö. Nykyiselle kassan-
johtajalle toivomme lep-
poisia eläkepäiviä ja uuden
johtajan toivotamme terve-
tulleeksi uusien haasteiden
ääreen, Esa Paldanius kiteyt-
ti koko kassan hallituksen
puolesta.!

KOSTEUSONGELMIA?
Aquasit on vedenpitävä ratkaisu!

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

Tuotetiedot

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

AQUASIT KVM SSTL-nro 52 341 00

Yksinkertainen asennus:
Putkilo pistooliin, pursotus, valmis.

Sähkömittaukset voidaan
tehdä geelin läpi.

Saako Impressivo-tuotteet
myös keskiölevyllisinä?

Tietenkin.

ABB Oy
Asennustuotteet
PL 16, 06101 Porvoo
Puh. 010 22 11
www.abb.fi/asennustuotteet
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R i i t t a Ka l l i o

Pyrkimys esteettömyy-
teen näkyi monissa

kohteissa esimerkiksi saavu-
tettavuuden helppoutena.
Kynnys ry:n tekemän tutki-
muksen mukaan yksikään
asunto ei kuitenkaan ollut
täysin esteetön esimerkiksi
pyörätuolilla liikkuvan nä-
kökulmasta. Tasaiselle täyt-
tömaalle tehty ympyränmuo-
toinen asuntoalue lähellä

kaupungin keskustaa on silti
varsin hyvin liikuntaesteis-
tenkin saavutettavissa.

Esteettisyys ja
asumismukavuus
vetonaulana
Tuulisen merenrannan ra-
kentamishaasteisiin oli mes-
suilla löydetty monia käyt-
tökelpoisia ideoita. Asumis-
mukavuutta oli lisätty esi-
merkiksi viherhuoneilla ja
suojaisilla terasseilla.

Rakennusten sijoittelun ja

matalaenergiatalojen ohel-
la esimerkiksi messualueen
yleisvalaistus toteutettiin
sähköä säästävällä led-tek-
niikalla. Koko tiivis alue on
kaukolämmön piirissä, jota
parissa kohteessa oli vahvis-
tettu käyttöveden lämmityk-
seen liitetyillä aurinkokeräi-
millä. Kehämäisellä asema-
kaavalla ja kaarevilla kaduil-
la pyritään parantamaan tuu-
lisen rannan asuttavuutta.

Yhdessä kerrostalokoh-
teessa kävijät saivat ihailla
raakatiloja, jossa asunnon
tekniikkaa ei ollut verhoiltu
pintamateriaaleilla vaan esi-

merkiksi sähkövedot olivat
havainnollisesti esillä. Mo-
nelle "maallikolle" piuhojen
suuri määrä kerrostaloasun-
nossa oli yllätys.

Rantarakentaminen
kiinnosti ministeriäkin
Asunto- ja viestintäminis-
teri Krista Kiurukin in-
nostui kiittelemään alu-
een monipuolisuutta mes-
sujen päätöstilaisuudessa.

- Alueen asemakaava on
mielenkiintoinen ja raken-
nukset energiatehokkaita.
Suunnittelussa on otet-
tu huomioon tuuliolosuh-
teet ja rantarakentaminen.
Kiuru piti hyvänä myös
asumisen elinkaarimal-

lien esille nostamista.
- Messuilla on kohteita,

joissa kolme sukupolvea voi
asua sulassa sovussa samas-
sa pihapiirissä. Se on hieno
asia, ja varmasti tulevaisuu-
dessa monilla on tarpeita tä-
mäntyyppisiin ratkaisuihin.

Tehokasta vai
turhankin tiivistä?
Monet muutkin kävijät ihas-
telivat kaupunginlahden-
suun täyttömaalle raken-
nettua tiivistä, 131 asuntoa
käsittävää messualuetta,
joka sijaitsee vain kahden
kilometrin päässä Kokkolan
keskustasta.

30 omakotitalon tulevat
asukkaat eivät tarvinne eril-
listä kesämökkiä, kun meri
loiskii aivan tontin nurkalla.
Myös kerrostalojen ylemmis-
tä kerroksista avautuu hui-
kea merinäköala, ehkä myös
turhankin avara näkymä
naapuritalon pihalle.

Kriittisemmät kävijät hir-
vittelivät paitsi uuden asun-
toalueen hintatasoa myös
alueen tehokasta rakenta-
mista, pihojen pienuutta ja
tuulisuutta.

- Ei niitä lasipalatseja ai-
nakaan lapsiperheille voisi
ajatella, tiivisti messualueen
moderneinta arkkitehtuuria
tutkaillut kokkolalainen tie-
toliikenneasentaja Krister
Witick ja mietiskeli, miten
sujuu monta metriä korkei-
den ikkunoiden pesu kovas-
sa merituulessa.!

Esteettömyys ja energiaEsteettömyys ja energia
esillä asuntomessuillaesillä asuntomessuilla
Kokkolassa elokuun puolivälissä päättyneet
asuntomessut olivat monella tavalla tasok-
kaat. Hulppeitten merenrantatalojen lisäksi
lähes 128 000 kävijää keränneellä kuukauden
mittaisella kesätapahtumalla esiteltiin mo-
nenlaisia asumisvaihtoehtoja ja hyviä käytän-
töjä. Messurakentamisen kantavina ajatuksi-
na olivat esteettömyys ja energiatehokkuus.

Rantarakentamista, monen-
laisia asumisenmuotoja ja ra-
kennusmateriaaleja esitelleelle
Kokkolan asuntomessualueelle
muuttaa näinä viikkoina niin
senioreita kuin junioreitakin.
Eri asukasryhmien tarpeita
ennakoineet messut nousivat
Suomen suurimmaksi kesäta-
pahtumaksi.

- Esteettömyys tarkoittaa asumisessa yhdenvertaisia mahdolli-
suuksia kaikenikäisille ja -kuntoisille. Se merkitsee myös turval-
lisuutta ja laatua, selvitti messuilla toimintarajoitteisten asiaa
esitellyt terveydenhoito-opiskelija Hanna Kalavainen HYVISTO-
hankkeesta.

Energiatehokkaan asunto-
osakeyhtiö Albatrossin ylimmän
kerroksen kolmio oli jätetty
raakatilaksi, jossa sai tutustua
kerrostalorakentamisen tek-
niikkaan.
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Maahanmuuttajat
ovat keskustelunaihe,

joka kuumentaa suomalais-
ten mielipiteet nykyisin niin
netissä, lehdissä kuin kahvi-
pöydissäkin. Vuosittain noin
vähän yli 25 000 ihmistä
muuttaa Suomeen, mutta ul-
komaalaisten osuus Suomen
väestöstä on eurooppalaisit-
tain silti poikkeuksellisen
pieni.

Keskustelussa unohtuu,
että suomalaiset ovat aiem-
min itse suurin joukoin läh-
teneet työn ja paremman

elintason toivossa muihin
maihin. Viimeisten sadan
vuoden aikana arviolta yli
miljoona suomalaista on
muuttanut ulkomaille.

Yhdysvallat, Kanada
ja Ruotsi vetivät
Vuoteen 1931 mennessä oli
yli 400 000 suomalaista läh-
tenyt siirtolaisina Yhdysval-
toihin ja yli 40 000 Kana-
daan. Seuraava suuri muut-
toaalto tapahtui 1960-luvul-
la, kun yli 300 000 ihmistä
lähti työn perässä Ruotsiin.

Työväen historian ja pe-
rinteen tutkimuksen seuran
kesäseminaari 8.-9.8. Tam-

pereella käsitteli siirtolai-
suuden erityiskysymyksiä.

Yksi mielenkiintoisim-
mista aiheista oli professo-
ri Markku Kangaspuron
(Helsingin yliopisto, Alek-
santeri-instituutti) esitelmä
”Amerikan suomalaisten tie
Neuvosto-Karjalaan – lei-
pää, poliittista aktivismia ja
murskattuja unelmia”.

Kangaspuro kertoi, että
suuri osa Pohjois-Amerik-
kaan lähteneistä työsken-
teli muun muassa metsäte-
ollisuudessa: metsätöissä ja
sahoilla. Ammattiyhdistys-
toiminta ja sosialismi olivat
molemmat vahvoja aatteita

suomalaissiirtolaisten parissa
myös Atlantin toisella puo-
lella.

Ei siis ihme, että 1930-lu-
vun laman koittaessa Neu-
vosto-Karjalan metsätyö-
maiden mahdollisuudet al-
koivat kiinnostaa amerikan-
suomalaisia.

Petetyt lupaukset
Neuvostoliitto tarvitsi am-
mattitaitoisia metsätyömie-
hiä ylimitoitettujen hak-
kuutavoitteidensa toteutta-
miseksi. Puuta myytiin ulko-
maille, jotta sosialistivaltio
olisi saanut kipeästi tarvitse-
maansa ulkomaan valuuttaa.

Niinpä vuosina 1930-34
Atlantin takaa onnistuttiin
houkuttelemaan Neuvos-
toliittoon kaikkiaan noin
6 000 – 7 000 ihmistä ”ra-
kentamaan sosialismia” noin
15 000 muun Neuvostoliit-
toon siirtyneen suomalaisen
joukkoon.

Markku Kangaspuron mu-
kaan aluksi kaikki näytti su-
juvan suomalaissiirtolaisten
osalta hyvin. Töitä riitti ja
elinolosuhteet Neuvosto-
Karjalassa olivat paikallisia
paremmat, tulokkailla oli
käytössä muun muassa omat
erikoiskaupat.

Politiikan trendit kuiten-

kin muuttuivat nopeasti.
Sosialistinen unelma osoit-
tautui köyhäksi raadannaksi
ja lopusta pitivät vainohar-
haisen Stalinin 1933-38 toi-
meen panemat puhdistukset
huolen. Suomalaisuus oli
pian varma lähete joko te-
loituskomppanian eteen tai
työleirille Siperiaan.

Moni ulkomaan passinsa
säilyttänyt ymmärsi kuiten-
kin ajoissa palata takaisin
länteen, pettyneenä, mut-
ta hengissä. Vuonna 1950
Neuvostoliitossa asui enää
noin 600 Atlantin takaa tul-
lutta suomalaista tai heidän
jälkeläistään.!

Työväestö maahanmuuttajana –seminaari:

Suomalaiset ovat itse
maahanmuuttajia

R i i t t a Ka l l i o
j a Pa a v o H o l i

Rautatieläisten liit-
toon kuulunut, 500

sähköalan ammattilaises-
ta koostuva ammattiosasto
numero 73 (Rautatieläisten
Liiton osasto N:o 73 Sähkö-
alan viran- ja toimenhaltijat
ry) on hakenut Sähköliiton
jäsenyyttä jo toistamiseen.
Sähköliiton 18. elokuuta
kokoontunut hallitus ei kui-
tenkaan nytkään suoralta
kädeltä hyväksynyt osaston
hakemusta.

Rautatieläisten liitosta
erotetulle osastolle jätettiin
kuitenkin takaovi auki, sillä
Sähköliiton hallitus päätti,
että liitto jatkaa puheen-
johtajansa kera neuvotteluja
asiasta VR-yhtymän, PALTA
ry:n, Rautatieläisten liiton ja
JHL:on kanssa.

Neuvottelujen tavoitteena
on sopimusoikeuksien saami-
nen Sähköliitolle rautatiea-
lan työehtosopimusta koski-
en tai liittyminen olemassa
olevaan sopimukseen.

Jäseneksi vain
sopimusoikeuksien
toteuduttua
Käytävien neuvottelujen ai-
kana Sähköliiton jäsenyyttä

hakeneen osaston jäsenille
esitetään liittymistä jonkin,
jo olemassa olevan Sähkölii-
ton ammattiosaston jäsenik-
si. Ammattiosaston luvalla
lähestytään heidän jäseniään
asiaa koskevalla kirjeellä.

- Jos asetetut neuvottelu-
tavoitteet täyttyvät kaikkia
osapuolia tyydyttävällä ta-
valla, jäsenyyttä hakenut
osasto voidaan ottaa Sähkö-
liiton jäseneksi, sanoo pu-
heenjohtaja Martti Alakos-
ki.

Hän arvioi, että osasto 73:n
lähes 300 sopimusala- ja 207
eläkeläisjäsentä, ammatil-
taan sähkö-, tietoliikenne-,
turvalaite- ja verkostoasen-
tajia, sinänsä sopisivat hy-
vin Sähköliittoon, koska he
tekevät pääosin samoja töitä
kuin Sähköliittoon kuulu-
vatkin.

- Mutta meillä täytyy olla
heille myös tarjottavana so-
pimusalan edunvalvonta
sekä muutkin edut, mitä liit-
to tarjoaa jäsenilleen. Se on
mahdollista ainoastaan ole-
malla mukana sopijaosapuo-
lena tai liittymällä heihin
noudatettavaan työehtoso-
pimukseen.

Rautatiesähkärit
hyvin pettyneitä
VR:n sähköalan ammattilai-
sia edustavan ammattiosas-

ton 73 puheenjohtaja Jukka
Parviainen kertoi osaston jä-
senten olevan erittäin petty-
neitä Sähköliiton tekemään
päätökseen:

- Työskentelemme saman-
laisissa sähköalan töissä kuin
Sähköliiton nykyiset jäsenet.
Olisi hyvä saada kaikkia alan
ammattilaiset saman katon
alle. Lisäksi me arvioni mu-
kaan toisimme jäsenmak-
suina Sähköliittoon noin
200 000 euroa vuodessa.

Yhdeksi mahdollisuudeksi

Parviainen kertoi sen, että
he liittyvät henkilöjäseninä
yhteen ainoaa Sähköliiton
jo olemassa olevaan ammat-
tiosastoon.

- Haluamme pysyä yh-
tenäisenä porukkana, sillä
vaarana on, että pettyneet
jäsenemme jäävät pysyväs-
ti kaikkien ammattiliittojen
ulkopuolelle, Parviainen sa-
noo.

Parviaisen mukaan heidät
erotettiin Rautatieläisten lii-
tosta, koska olivat jo vuosia

olleet tyytymättömiä liiton
lepsuun asenteeseen työn-
antaja VR:ää kohtaan. Aina
vain huonommaksi muuttu-
neet työehdot aiheuttivat lo-
pulta kriisin, joka johti myös
pääluottamusmies Parviaisen
erottamiseen.

Nyt 500 sähköalan ammat-
tilaista odottaa kiinnostaa-
ko ammattiyhdistysliikettä
enemmän valtionyhtiö VR:n
hyvittely vai työntekijöiden
oikeuksien puolustaminen.!

Rautatiesähkärit haluavatRautatiesähkärit haluavat
Sähköliiton jäseniksiSähköliiton jäseniksi
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- Aikaisemmin pyl-
väskeikkoja oli enem-

män. Tämä ukkoskesä on
kyllä taas lisännyt kiipeily-
hommia, tietoliikenneasen-
taja Kirsi Halme pohtii va-
rustautuessaan tarkistamaan
puhelinlinjan toimivuutta.

Järvenpään Ristinummelta
on tullut vikailmoitus Rela-
comin Keravan toimipistee-
seen ja Halme on huristanut
pakettiautollaan paikalle
etsimään häiriön aiheutta-
jaa. Vian paikallistamiseksi
hänen on kiivettävä puhe-
linpylvään nokkaan ja kyt-
kettävä linjaan koepuhelin,
jolla hän voi kuunnella sig-
naalin toimivuutta.

Sitä ennen asentaja pu-
kee päälleen asianmukaiset
turvavarusteet. Helteestä
huolimatta Halme vetäisee
autosta ylleen suojaavan työ-
takin, kuulokkeilla ja leuka-
hihnalla varustetun kypärän
ja suojalasit, käsiin piukat
työhanskat ja turvakenkien
päälle pelottavan näköiset
pylväskengät.

- Pitää aina malttaa laittaa
kaikki suojavälineet päälle,
vaikka olisi kuinka kiire tai
tekisi hommia kuinka rutii-
nilla. Kun tekee yksin näi-
tä keikkoja, vastuu on vain
itsellä. Turvavarusteet ovat
halpa henkivakuutus, Halme
vakuuttaa.

Ei ihan tanssikengät
- Ei nämä ihan tanssiken-
gistä käy, vuosia tanssia har-
rastanut Kirsi Halme nauraa
harppoessaan kömpelöillä
jalkineillaan kohti pylvästä.

Pylväsjalkineiden lisäksi
Halme on varustautunut pyl-
väsvyöllä, jonka pitävyyden
hän varmistaa huolellisesti
sitä kiinnittäessään. Kavut-
tuaan noin puolentoista met-
rin korkeuteen hän testaa
pylvään kantavuuden. Tu-
keva pylväs ei hievahdakaan
rytkäisyn voimasta, joten
asentaja jatkaa kapuamista
pylvään kärkeen.

Tottuneesti Halme avaa
pylväspäätteen ja kiinnittää

koepuhelimen piuhan lin-
jaan. Kuulokkeista kuuluva
signaali kertoo, että vikaa
pitänee hakea lähempänä
liittymää.

- Ukkoset ovat hajottaneet
tänä kesänä haja-asutusalu-
eilla asiakkaiden puhelimia
ja tietokoneita. Monikaan
kotivakuutus ei luonnontu-
hoja korvaa, joten kannat-
taa satsata ylijännitesuojiin.
Jos on pitkään poissa kotoa,
kannattaa ottaa piuhat irti
töpselistä.

Naisasentaja
tarvitsee asennetta
- 98 prosenttia asiakkaista on
mukavia, Kirsi Halme sanoo
24 vuoden asentajakoke-
muksellaan.

Hän kiittää myös työpo-
rukkaansa, jonka kanssa hän
on paiskinut hommia jo 15
vuotta.

- Tällä porukalla ei ole
asenneongelmia. On muka-
va tehdä töitä, kun ei tarvitse
taistella sovinismia vastaan.
Sitä nimittäin todella vielä
piisaa miesvaltaisilla aloilla.

Työhönsä tyytyväinen
Halme kertoo aikanaan käy-
neensä ammatinvalintates-
teissä, joiden perusteella hä-
nelle suositeltiin teknistä- tai
asiakaspalveluun suuntautu-
vaa ammattia. Silloinen am-
matinvalinnanohjaaja arve-
li, että naisille ei ole oikein
tarjolla mitään ammattia,
joissa molempia luontaisia
kykyjä voisi käyttää.

- Nuorena olin kolmisen
vuotta KTK:lla jakeluauton
kuljettajana Helsingin kes-
kustassa. Pienen lapsen äi-
tinä halusin kuitenkin pois
epäsäännöllisistä työajoista,
joten opiskelin puhelinasen-
tajaksi Vallilan ilta-ammatti-
koulussa, Halme kertaa uran-
sa alkuvaiheita.

Myöhemmin hän on työn-
sä ohessa suorittanut myös
mekaanikon ammattitutkin-
non.

Monta kommellusta
Naisasentaja on saanut kuul-
la monenlaista kommenttia
sukupuolestaan miehisiä töi-
tä tehdessään. Enimmäkseen

tilanteista selviää hurtilla
huumorilla.

- Kyllähän aikanaan asiak-
kaan oli mahdotonta ymmär-
tää, että pylvääseen kapuaa-
kin nainen – ja vielä lähes
viimeisillään raskaana oleva,
Kirsi Halme nauraa ja kertoo
uransa aikana kieltäytyneen-
sä kapuamasta vain yhteen
pylvääseen.
"Vähältä piti" -tilanteita on
osunut Halmeenkin kohdal-
le, onneksi ei sentään ihan
hengenvaarallisia.

- Kerran kapusin niin van-
haan ja tikkuuntuneeseen
pylvääseen, että pylväsken-
gät eivät pitäneet ja luistin
alas käsien varassa. Juuri sil-
loin olin tarkkaa työtä var-
ten ottanut isot hanskat pois
kädestä. Arvatkaa montako
tikkua sai nyppiä illalla pois
käsistä!

Sittemmin Halmeella on
pylvästöissä ollut aina sopi-
van piukat hanskat kädessä,
vaikka ne sitten olisi itse os-
tettava.

Osaamista
päivitettävä
- Tietoliikenneasentajan
osaamisalueen on oltava ny-
kyään melko laaja. Kun teh-
dään töitä monelle operaat-
torille, ja asiakkaille tarjo-
taan yhä laajempia palvelui-
ta, ammattitaitoa on pidet-
tävä aktiivisesti ajan tasalla.
Esimerkiksi laajakaistat,
operaattorien viihdepaketit
ja vahtipalvelut ovat yleisty-

neet viime aikoina huimasti
ja lisänneet meidän hommia.
Kirsi Halmeen mielestä on
vain kiva tehdä monenlai-
sia töitä. Uralla ei oikein voi
edetä, mutta osaamistaan voi
jokainen kehittää.

- Ja pylväisiin aion kiivetä
niin kauan kuin jalat kanta-
vat, hyväkuntoinen Halme
vakuuttaa.

Järjestöaktiivi
pienestä pitäen
Aktiivisuuttaan Halme
suuntaa työn ulkopuolella
muun muassa asukastoimin-
taan.

- Olen kasvanut järjestö-
toimintaan. Isä oli Sdp:n ak-
tiivi ja vei minut pienestä pi-
täen mukanaan muuallekin
kuin autoremontteihin.

Asukasaktiivina hän on
mukana muun muassa Vuok-
ralaisten keskusliitossa, ai-
emmin pitkään myös Ha-
kunilan osaston sihteerinä.
Nykyisen Havukosken vuok-
rakotinsa talotoimikunnassa
Halme on puheenjohtajana.

- Talo on aina asukkaiden-
sa näköinen. Minusta asuk-
kaiden pitää pitää yhteistä
hyvinvointia yllä. Sitä var-
ten vuokralaisdemokratia on
olemassa.

A m m a t t i o s a s t o s s a a n
039:ssä Halme on keskittä-
nyt voimansa vapaa-ajan ja-
ostoon, jonka seuraava täh-
täin on Yyterin Voltti-päivät
9.-10. syyskuuta.!

Tietoliikenneasentaja Kirsi Halmetta eivät pylväät pelota

ToiveammatissaToiveammatissa
uran huipullauran huipulla

Relacomin Keravan toimipisteestä Kirsi Halme kiitää asennus- ja vi-
kakeikoilla työ-Hiacellaan pitkin Uuttamaata, ja päivittäin kilomet-
rejä saattaa kertyä yli 200.

Reipasotteinen Kirsi Halme viihtyy tietoliikenneasenta-
jan ammatissa. Tarkkuus, työturvallisuus ja hyvä asiakas-
palvelu ovat korkealla hänen tärkeysjärjestyksessään.
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Putoamiskuolema.
Halvaantuminen. Va-

kavia kallovammoja. Luun-
murtumia. Työsuojeluinsi-
nööri Jaakko Ahvola lukee
papereista. Hänen edessään
pöydällä on palanen lahoa
pylvästä. Se katkesi maan-
pinnan tasalta ja nuori asen-
taja menetti henkensä.

- Ovatko kaikki tietoisia
siitä kuinka paljon lahoja
pylväitä sähkö- ja telelinjoja
kannattelevien noin seitse-
män miljoonan pylvään jou-
kossa on, kysyy useita kym-
meniä pylvästyötapaturmia
selvittänyt Ahvola.

Pylvästöiden tarkastami-
nen on osa Energia 2010
–2011 -hanketta, jonka yh-
teydessä työsuojelun vastuu-
alue selvittää myös työaiko-
ja, työhyvinvointia ja työta-
paturmien ehkäisyä yleensä-
kin.

Pylväistä vanhimmat voi-
vat olla peräisin 50-luvulta.
Ojien perkauksen seurauk-
sena pylväs voi olla maan
sisällä vain muutaman kym-
menen sentin syvyydeltä,
vaikka vaatimusten mukaan
upotussyvyyden olisi oltava
seitsemäsosa pylvään kor-
keudesta ja kuitenkin vähin-
tään 1,4 metriä.

Käsittelemättömät pylväät
ovat riski, mutta sitä voivat
olla myös karsinogeenisilla
aineilla kyllästetyt pylväät.
Laho on voinut iskeä myös
niihin.

Tarkat määräykset
puuttuvat
- Pylväitä pitäisi tarkastaa,
mutta tarkat määräykset
puuttuvat, kun pylväitä kos-
keva asetusluonnos kaatui
aikoinaan STM:n asettaman
ja kolme vuotta toimineen
työryhmän erimielisyyksiin,
Jaakko Ahvola sanoo.

Riskienkartoitusta vai-
keuttaa sekin, että verkon
omistaa nykyisin useimmi-
ten eri yhtiö kuin se, jonka
palveluksessa asentajat ovat.
Pylväistä pidettiin aiemmin

monin paikoin yksityiskoh-
taista rekisteriä. Se auttoi
päivittäistä työn suunnitte-
lua.

- Puupylväs, joka on maan
sisässä, ei ole erityisen tur-
vallinen. Parempi olisi kii-
peillä vähemmän ja käyt-
tää järjestelmällisesti hen-
kilönostimia. Niillä pääsee
paljon useampiin paikkoihin
kuin luullaan. Myös erilaisia
tuentakeinoja on olemassa.
Ja yritysten pitäisi panostaa
enemmän työnjohdon ja

asentajien turvallisuuskoulu-
tukseen.

Parasta ennen
– päiväys
vanhentunut
Kehnoja ja vielä kehnompia.
Saman arvion tekee myös
vantaalaisen tietoliikenne-
yrityksen Relacomin työ-
suojeluvaltuutettu Jukka Jo-
hansson. Yrityksen 500 niin
sanotusta pylväsmiehestä
arviolta 50 tekee päivittäin
töitä suurissa korkeuksissa
jossain päin Suomea.

- Pylväspuolella ei ole ta-
pahtunut juuri mitään konk-
reettista sen jälkeen, kun
aloitin työt 1972. Keskus-
telua on kyllä riittänyt, Jo-
hansson ihmettelee.

Johansson on nähnyt pyl-
väitä, jotka ovat niin lahoja,
etteivät maanomistajat us-
kalla raivata risukkoa ympä-
riltä, ja tolppia on maannut
katkenneina maassa, vaikka
ne ovat vielä kannatelleet
toimivaa linjaa.

Niinpä toivomuslistalla

ovat sekä lahotutkimus että
pylväsrekisteri.

- Kasvava kilpailu on yksi
syy siihen, ettei kukaan ha-
lua satsata verkkoon, vaan
kaikki odottavat maakaape-
leiden tyyppisiä uusia tekni-
siä ratkaisuja. Ne ovatkin ai-
noa turvallinen vaihtoehto.
Emme tiedä milloin kaikki
pylväät on vaihdettu, vaik-
ka monien kohdalla parasta
ennen -päiväys on mennyt
umpeen jo aikoja sitten, Jo-
hansson sanoo.

Riskiarvio
asentajan tehtävä
Relacom on säästynyt kuo-
lemaan johtaneilta työtapa-
turmilta 2000-luvulla. Vain
muutama pylvästapaturma
on sattunut. Mutta yrityksel-
lä onkin selvä turvallisuus-
strategia.

- Jokainen asentaja tekee
itse riskiarvioinnin jokai-
sesta pylväästä ennen kiipe-
ämistä. Suurin osa meidän
asentajistamme on kokenei-
ta pylvästyöntekijöitä, jotka
ovat oppineet työssään ha-
vaitsemaan heikot pylväät.

Pylvääseen kiipeäminen
kuuluu opetussuunnitel-
maan osassa ammattikoulu-
ja. Jukka Johansson antaa jo-
kaiselle uudelle työntekijälle
neljän tunnin johdatuksen
tolppatyön teoriaan: kuinka
lahous tarkistetaan, kuinka
varusteet puetaan.

- Kentällä jokainen uusi
asentaja saa kiivetä pylvää-
seen ja sitten hänelle anne-

taan palautetta. Aluksi työs-
kennellään kokeneen asen-
tajan parina. Peukalosääntö
kuuluu: pyydä aina apua, kun
sitä tarvitset!

Yksintyöskentely
on riski
Yksintyöskentely on riski
linjatöissä. Taajama-alueilla
joku useimmiten näkee, jos
jotain tapahtuu, mutta maa-
seudulla asentaja on turvat-
tomassa tilassa.

Pylväsmiehille ja masto-
miehille järjestetään sään-
nöllisiä pelastautumisharjoi-
tuksia. Putoamissuojainten
vuositarkastukset kuuluvat
pakollisiin varustetarkastuk-
siin.

Pylväskengät, pylväsvyöt,

suojakypärä, valokaarelta
suojaavat haalarit, suojalasit,
kuulosuojaimet ja hanskat
kuuluvat varustukseen, joka
jokaisen on tarkastettava
työpäivän alkaessa.

Jokaisella sähköasenta-
jalla on myös kokonainen
korttipakka: pakolliset kor-
tit kuten tieturvakortti, tu-
lityökortti, sähköturvalli-
suuskortti ja ensiapukortti.
Relacomilla 97 prosenttia
työntekijöistä on suorittanut
työturvallisuuskortin. Parai-
kaa järjestetään ensiapukurs-
seja. !

Julkaistu aiemmin ruotsiksi
Löntagaren-lehden
numerossa 2/2011.
Käännös Marjatta Perlinen.

Katkeavat tai kaatuvat sähkö- ja telepylväät asentajien painajaisena

Henkensä kaupallaHenkensä kaupalla

Sähkö- ja teleasentajalle evääksi
Käytä aina suojakypärää ja kahdella turvahihnalla
varustettua turvavyötä.

Turvahihna on kiinnitettävä aina ennen nousua ja
varmistettava, että haka on lukkiutunut luotettavasti.

Tutki aina:
• onko pylväässä varoitusmerkintöjä
• pylvään lahoisuus
• mahdolliset mekaaniset vauriot
• harusten tai tukipuun kunto
• noustuasi noin metrin korkeudelle, rytkäytä vielä pylvästä
linjan poikkisuunnassa. Huomioi, että rytkäytys ei aina kerro
tuetun pylvään lujuutta (esim. harus, tukipuu).

- Joka päivä noin 50 Relacomin
asentajaa kiipeää pylväisiin
eri puolilla maata. Henkensä
uhalla, jos pylväs on laho, sanoo
Työsuojeluvaltuutettu Jukka
Johansson.

Pylväs ja elämä katkesivat.
Nuori asentaja kohtasi kuolemansa,
kun sähköpylväs katkesi
maanpinnan tasalta viimeistä
johdinta irrotettaessa.
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Palkattomien jaksojen
ilmoittaminen

JÄSENMAKSUVAPAIDEN ILMOITTAMINEN

JÄSENMAKSUVAPAIDEN SYYJAAIKA

PÄIVÄYS JAALLEKIRJOITUS

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.

Sukunimi ja etunimet

Puhelin Matkapuhelin

Henkilötunnus

Sähköposti

Henkilötiedot

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

Opiskelu
Toimita erikseen oppilaitoksen todistus opiskeluajasta, selvitä myös
palkaton loma-aika ja muista hoitaa jäsenmaksu loma-ajan palkka-
tulosta (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 Allekirjoitus

Osoite
PL 747 (Aleksanterinkatu 15)
33101 Tampere

Puhelin
03 252 0111

Faksi
03 252 0210

Lomakenumero SL/02.06

www.sahkoliitto.fi
FI53 5731 7920 0237 36 OKOYFIHH

Te k s t i
M a r g i t N u rm i k o l u
Ku va t S am i H e l e n i u s

Sähköliiton jäsenre-
kisteri muistuttaa jä-

seniä pitämään jäsentiedot
ajantasaisina. Tietojen au-
kottomuus on oleellista, sil-
lä esimerkiksi jäsenmaksusta
vapautumiseen täytyy aina
olla jokin peruste.

- Asioiden sujuvan käsit-
telyn vuoksi tietojen päivit-
täminen on tärkeää ja myös
esimerkiksi tulevan eläkkeen
oikean määräytymisen var-
mistamiseksi, jäsenrekiste-
rihoitajat Arja Toivonen ja
Leila Haapamäki opastavat-

Monta tapaa
päivittää tiedot
Kätevin tapa on päivittää
omat jäsentiedot Sähköliiton
nettisivujen verkkopalvelun
kautta www.sahkoliitto.fi >
Jäsenrekisteri. Kirjautumis-
ohjeet tulevat esiin heti lin-
kin painamisen jälkeen.

Verkkopalvelu toimii 24
tuntia vuorokaudessa eli sitä
voi käyttää silloin kuin par-
haimmaksi näkee.

Tietoja voi lähettää jäsen-
rekisteriin myös sähköpostil-
la jasenrekisteri@sahkoliitto.
fi tai kirjeitse osoitteella Säh-
köalojen ammattiliitto ry, Jä-
senrekisteri, PL 747, 33101
Tampere. Ilmoituksissa pitää
aina olla mukana yhteystie-
dot, joko syntymäaika tai jä-

sennumero.
Puhelinpalvelu valitetta-

vasti ruuhkautuu helposti,
joten sitä kannattaa välttää,
mikäli vain mahdollista.

Jäsenrekisterin puhelinpäi-
vystys on avoinna arkisin klo
9-11 ja 14-15.

Jäsenmaksut kuntoon
Jäsenmaksujen maksuaikaa
on kuusi kuukautta siitä,
kun maksuperuste on syn-
tynyt. Jäsenmaksu on 1,4
prosenttia, joka maksetaan
päätoimen ennakonpidätyk-
senalaisista palkkatuloista
ja työttömyyskassan maksa-
mista etuuksista. Kassa perii
jäsenmaksun automaattisesti
päivärahoista.

Kun työnantaja
perii jäsenmaksut
Vaihtaessasi työnantajaa tee
aina uusi perintäsopimus
työnantajan kanssa ja toimi-
ta se jäsenrekisteriin.

Tarkista palkkalaskelmas-
tasi, että jäsenmaksuperintä
on käynnistynyt heti en-
simmäisestä palkanmaksusta
lähtien.

Perintäsopimuksen voi lä-
hettää sähköisesti nettisivu-
jen kohdasta ”Liity jäsenek-
si” tai sen voi tulostaa koh-
dasta ”Lomakkeet” (Liitty-
misilmoitus/perintäsopimus)
ja postittaa jäsenrekisteriin.

Kunmaksat
jäsenmaksut itse
Jos työnantaja ei peri jäsen-
maksuja palkasta, voit mak-
saa ne verkkopalvelussamme
www.sahkoliitto.fi > Jäsenre-
kisteri tai pyytää jäsenrekis-
teristä jäsenmaksujen mak-
samista varten viitenumerot.
Maksaessasi jäsenmaksuja
verkkopalvelun kautta et tar-
vitse erillistä viitenumeroa.

Vaikka työnantaja ei peri
jäsenmaksuja, lähetä jäsen-
rekisteriin kuitenkin perin-
täsopimus, jossa ilmoitat uu-
den työnantajan tiedot.

Jäsenrekisterin
yhteystiedot
Sähköliitto, Jäsenrekisteri,
PL 747, 33101 TAMPERE
jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
puh: 03 252 0303 klo 9-11
ja 14-15
faksi: 03 252 0210
www.sahkoliitto.fi

Päivitä
jäsenyystietosi
ajan tasalle

Ilmoita palkaton jakso jä-
senrekisteriin, jotta se voi-
daan merkitä jäsenmaksu-
vapaaksi. Näin varmistat,
että jäsenyytesi ja samalla
työttömyysturvaoikeutesi
pysyy voimassa.

Jäsenmaksuvapautusaiko-
ja ovat muun muassa
• Kelan maksama työttö-
myyspäiväraha- ja sairaus-
päiväraha-aika
• armeija
• määräaikainen eläke
• äitiys-/isyys- tai vanhem-
painraha-aika

• hoitovapaa
• opiskelu (vapautus ilmoi-
tetaan ja hyväksytään vain
opiskelun lukukausille).

Voit Ilmoittaa palkatto-
mat jaksot:
•Verkkopalvelun kautta
www.sahkoliitto.fi > Jäsen-
rekisteri
• Sähköpostilla jasenrekis-
teri@sahkoliitto.fi
• Kotisivuiltamme tulostet-
tavalla lomakkeella ”Jäsen-
maksuvapaiden ilmoittami-
nen”
• Yllä olevalla lomakkeella

Sähköliiton uudeksi
pääpankiksi TSOP

Sähköliiton maksupalvelut kilpailutettiin kevään 2011 ai-
kana. Liiton talousvaliokunta valitsi uudeksi pääpankiksi
Tampereen Seudun Osuuspankin sekä liitolle että työttö-
myyskassalle.

Jäsenmaksuille säilyvät edelleen sekä Nordean että Sam-
mon tilit, mutta ensisijaisesti jäsenmaksut tulisi maksaa Tam-
pereen Seudun Osuuspankin tilille.

TSOP:n tilit ovat:
Liiton jäsenmaksut
573179-20023736
FI53 5731 7920 0237 36 OKOYFIHH
Liitto
573008-20179741
FI88 5730 0820 1797 41 OKOYFIHH
Työttömyyskassa 573008-20093736
FI43 5730 0820 0937 36 OKOYFIHH

Arja Toivonen

Leila Haapamäki
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Eroon silmälaseista laser- ja linssikirurgialla
Medilaser on Suomen suurin vaativaan laser-, kaihi- ja linssikirurgiaan erikoistunut

yksityinen klinikka. Huippukirurgit ja yli 50 000 tyytyväistä asiakasta.
Varaa aika klinikaltamme. www.medilaser.fi
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l e d a r e n
Resume

Kalenterin ja Vasaman tilaus
nyt myös tekstiviestillä

Tee tilaus viimeistään:
Kalenteri 10.10.2011 mennessä
Eläkeläisten Vasama 30.9.2011 mennessä

Sopimusalanjäsen-
ten mahdollisuutta

tilata kalenteri ja eläkeläisjä-
senten tilata Vasama on nyt
laajennettu tekstiviestipal-
velulla.

Tosin yhä kaikkein paras
tapa tehdä jompikumpi ti-
laus, on asioida Sähköliiton
nettisivujen Verkkopalvelus-
sa olevan Kalenteri- ja lehti-
tilaukset -toiminnon kautta.

Kalenteritilaus
Sopimusalanjäsenten vuo-
den 2012 kalenteritilaus ta-
pahtuu lähettämällä teksti-
viesti numeroon 13145.

Viestiin pitää kirjoittaa
sanat ”sähkö” ja ”kalenteri”
(välilyönnillä erotettuna,
kirjaimet voivat olla isoja
tai pieniä) sekä jäsenkortista
löytyvä jäsennumero nume-
roina.
ESIMERKKI:
sähkö kalenteri 0124

Tilaaja saa vastauksena ti-
lauksen vastaanottamisvah-
vistusviestin "Kalenteritila-

uksesi on vastaanotettu.
T: Sähköliitto".

Sekä verkko- että teksti-
viestipalvelu ovat jo toimin-
nassa.

EläkeläistenVasama
Koska eläkeläisille ei vuonna
2012 enää automaattisesti lä-
hetetä Vasamaa, on lehdestä
kiinnostuneiden tilattava se
joko Verkkopalvelusta tai
tekstiviestillä. Muulla tavoin
tilausta ei voi tehdä.

Eläkeläisjäsenten Vasama-
lehden tilaus tapahtuu lähet-
tämällä tekstiviesti nume-
roon 13145 ja aivan samalla
tavalla kuin edellä kuvattu
kalenteritilaus. Erotukse-
na on, että sana ”kalenteri”
korvataan sanalla ”vasama”.
ESIMERKKI:
sähkö vasama 0124

Tilaaja saa vastauksena ti-
lauksen vastaanottamisvah-
vistusviestin ”Vasama-leh-
den tilaus on vastaanotettu.
T: Sähköliitto”.!

"Resultatet av vårens medlemsun-
dersökning i Elektrikerförbundet (se
närmare sidorna 6-7) talar sitt tydliga
språk: medlemmarna litar på förbun-
det. Det är bra i ett läge där osäkerhe-
ten i den globala ekonomin avspeglar
sig i förbundet i form av arbetsgivarsi-
dans skärpta förhandlingsattityd.

Målmedvetenhet, beslutsamhet och
besinning har alltid hört till Elektri-
kerförbundets bästa sidor i intresse-
bevakningsarbetet och i kollektivav-
talsförhandlingarna i synnerhet. Det
står klart att medlemmarna uppskattar
detta eftersom de förklarar att förbun-
det bedrivit en lyckad intressebevak-
ning och avtalsverksamhet.

Förtroendet framgår också av viljan
att kämpa även med en strejk för kol-
lektivavtalen i den egna branschen
såväl som för förbundets övriga avtals-
branscher.

###

En av de viktigaste frågorna inom
intressebevakningen för närvarande är
förhandlingarna om lönejusteringarna
i avtalen. Avtalens giltighetstider går
snart ut och vi hamnar i ett läge där
inga avtal gäller. Ändå har det hittills
inte skett några framsteg.

Även om Finland i dag har en rätt
god ekonomi överskuggas förhandlin-
garna i elbranschen av övriga EU-län-

ders ekonomiska problem och finans-
marknadens kreditkris.

Sysselsättningen i elbranschen har
förbättrats klart under året, men de
ekonomiska utsikterna har pendlat
fram och tillbaka. Den inhemska in-
flationen har redan stigit med 4 pro-
cent, men arbetsgivarna vill inte er-

sätta arbetstagarna ens för inflationen.
En negativ löneutveckling duger dock
inte för fackförbunden.

Det är märkligt att arbetsgivarnas
centralförbund EK så intensivt önskar
förhandlingar på förbunds- och före-
tagsnivå, men ändå ”inpo-aktigt” en-
sam vill bestämma de avtalsenliga lö-
neökningarna. Inget företag förhand-
lar heller med de andra om prisnivån i
sin entreprenadoffert.

EK måste antingen låta förbunden
förhandla självständigt om löneför-

höjningarna i de branschvisa avtalen
eller rejält gå med på inkomstpolitiska
trepartförhandlingar.

###

I medlemsundersökningen frågades
det också vad man borde göra om
Elektrikerförbundets ekonomiska läge
skulle försämras till följd av minskat
medlemsantal. Frågan byggde på det
faktum att förbundets medlemsantal
under det senaste decenniet verkligen
har sjunkit stadigt.

Genom att effektivera verksamhe-
ten har förbundet ändå under de två
senaste åren lyckats balansera eko-
nomin så att utgifterna motsvarar in-
täkterna av medlemsavgifterna, dock
utan att ge avkall på intressebevak-
ningen och andra medlemstjänster.

Det är därför inget under att förtro-
endet för Elektrikerförbundet har bör-
jat skönjas också i ett ökat antal med-
lemmar. Även om förbundet inte syns
i offentligheten lika ofta som en del
andra - kanske mer högljudda – fack-
förbund, har förbundet dock ett gott
anseende som med sin dragningskraft
lockar nya medlemmar till sig. !

Förtroende i förbundet
- osäkerhet i ekonomin

Avbrutna eller fallna
el- och telestolpar
elmontörernas
mardröm

I n g e g e r d E k s t r a n d

"Arbetarskyddsingen-
jör Jaakko Ahvola är djupt
bekymrat. Fem allvarliga
stolpolyckor förra hösten och
i år redan en.

De äldsta elstolparna kan
vara från 1950-talet. Följden
av dikesröjningar är att stol-
pen kan stå bara några tio-
tals centimeter ner i marken
även om nedsänkningsdju-
pet enligt kraven ska vara en
sjundedel av stolpens höjd
och minst 1,4 meter.

- En trästolpe som är ned-
grävd i marken är inte särs-
kilt säker. Det vore bättre att
klättra mindre och systema-
tiskt använda personliftar.
Med dem når man fler ställen
än man tror. Det finns också
olika typer av stödmetoder.
Och företagen borde satsa
mer på säkerhetsutbildning
för arbetsledningen och el-
montörerna.

Förr förde man på många
orter ett detaljerat register
över stolparna. Det var till
hjälp när man planerade det
dagliga arbetet.

- Stolparna borde granskas,
men noggranna bestämmel-
ser saknas eftersom förord-
ningsutkastet om elstolpar
föll på meningsskiljaktighe-
ter i den arbetsgrupp som

social- och hälsovårdsminis-
teriet hade utsett och som
hann arbeta i tre år, säger
Jaakko Ahvola.!

Energi i Yyteri

R i i t t a Ka l l i o

"Elektrikerförbundets
andra Voltti-dagar hålls i
Yyteri i Björneborg den 10
och 11 september. Ett ak-
tivt veckoslut på ett badho-
tell utlovas. Nu är det dags
att raska på med hotell- och
supékortsbokningarna!

Fackavdelningarna i Björn-
borg och Harjavalta står som
arrangör för Voltti-dagarna
och de lovar att sensomma-
rens avkopplande veckoslut
kommer att vara årets mest
energisprudlande helg. Ener-
gi är temat för den inledande
paneldiskussionen med int-
ressanta deltagare i panelen.

Hoellbokningarna görs via
Yyteri badhotell, försäljare
Anita Reunamo, tfn 02 628
5259, e-post anita.reuna-
mo@yyterinkylpylahotelli.fi
Badhotellets pris för ett rum
är 90 euro (45 €/pers./dygn/
dubbelrum. Tillägget för en-
kelrum är 31 €/dygn.

Supékorten kostar 25 €/
vuxen. Bokningar per e-post:
volttipaivat@gmail.com
Närmare uppgifter: Raimo
Härmä, tfn 0440 592 448

Närmare information om
Voltti-dagarna: www.sahko-
liitto.fi !
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Laaja sähkökatko
pysäytti Mikkelin

keskussairaalan toimin-
nan suurelta osin kesäkuun
puolessa välissä. Katkon ai-
heutti virheellinen sähkö-
asennus, jolloin sairaalan
sähköverkkoon iski virta-
piikki verkkovirtaa kytket-
täessä.

- Asentaja kytki yhden
vaiheen nolla-johtoon, jol-
loin varoke toimi myöhäs-
sä. Virtapiikki karkasi siis
nolla-johtoon, Mikkelin
keskussairaalan sairaalajoh-
taja Jari Välimäki kertoo.

Varavoimalla virtaa
Suurin osa onnettomuus-
päivän leikkaustoimenpi-
teistä jouduttiin peruutta-
maan ja siirtämään myö-
hemmäksi. Kiireelliset toi-
minnot voitiin kuitenkin
pitää yllä varavoiman avul-
la. Esimerkiksi tehohoidos-
sa tärkeät lääkintälaitteet
kytkettiin katkeamatto-

maan virransyöttöön, niin
sanottuihin ups-akkuihin.

Kustannukset
satoja tuhansia
Virtapiikki rikkoi sairaa-
lan kalustoa ja suuri osa
verkkovirtaan kytketyistä
laitteista vaurioitui ylijän-
nitetilasta. Osa lait-
teista muun muassa savusi
voimakkaasti. Sairaalan
mukaan ihmishenkiä ei ol-
lut uhattuna, mutta tilan-
teessa oli suuremman on-
nettomuuden ainekset.

Onnettomuudessa tuhou-
tui muun muassa hissejä,
tietokoneita, pakastimia,
röntgen- ja dialyysiyksikön
laitteita ja suuri määrä tie-
tokoneita.

- Vahinkojen korjaami-
seen meni aikaa noin vii-
kon verran. Korvaavia lait-
teita ja varaosia tilattiin sitä
mukaa, kun vikoja paljas-
tui. Tällä hetkellä korjaus-
kustannusten yhteissumma
näyttäisi asettuvan 250 000
– 300 000 euron välille, Jari
Välimäki summaa.!

Asennusvirheestä virtapiikki
Sähkökatko lamaannutti
Mikkelin keskussairaalan

Kolme henkilöä sai
viime vuonna surman-

sa sähkötapaturmissa. Luku
on suurin sitten vuoden
2006, jolloin sähkötapatur-
missa menehtyi neljä hen-
keä. Tukesin (Turvallisuus-
ja kemikaaliviraston) kesä-
kuussa valmistuneiden tilas-
tojen mukaan myös vakavi-
en, työkyvyttömyyteen joh-
taneiden sähkötapaturmien
määrä kasvoi viime vuonna
selvästi edellisvuosista. Säh-
kötapaturmissa menehtyi
yksi ammattilainen ja kaksi
maallikkoa.

Viimeisen kymmenen vuo-
den aikana on lähes joka
vuosi kuollut yksi sähköalan
ammattilainen sähkötapa-
turmassa. Koko 1990-luvun
aikana tällaisia tapauksia oli
vain yksi.

Alajärven 400 kV:n säh-
köasemalla työskennellyt
22-vuotias kytkinlaitosasen-
taja menehtyi marraskuussa
saatuaan tappavan sähkö-
iskun puutteellisesti maa-
doitetusta mittalaitteesta.
Toinen kuolemaan johtunut
tapaturma sattui syyskuussa
omakotitalon pihalla, missä

virheellisesti kytketystä jat-
kojohtokelasta tullut sähkö-
isku aiheutti käyttäjän kuo-
leman.

Myös Turussa viime vuo-
den toukokuussa sattunut ta-
paus, missä 23-vuotias mies
kuoli pudottuaan kävelysil-
lalta junan katolle, tilastoi-
tiin sähkötapaturmaksi.

Vuonna 2010 Tukesin tie-
toon tuli yhteensä 78 sähkö-
tapaturmaa, joista 51 sattui
maallikoille ja 27 ammat-
tilaisille. Maallikoidenkin
tapaturmien määrä on kas-
vanut huolestuttavasti, sillä

vuosina 2006–2009 maalli-
koille sattui vain 37–42 ti-
lastoitua sähkötapaturmaa
vuodessa.

Viranomaisten ja verkon-
haltijoiden velvollisuutena
on ilmoittaa vakavista säh-
kötapaturmista Tukesille,
mutta lievemmät ja varsin-
kin vapaa-ajalla sattuneet
tapaturmat jäävät kuitenkin
usein ilmoittamatta. Todel-
lisuudessa vakaviakin säh-
kötapaturmia tapahtuu vuo-
sittain selvästi tilastoitua
enemmän.!

Vakavat sähkötapaturmat
lisääntyivät viime vuonna

TILAUKSET

tilaukset@sahkoinfo.fi
09 5476 1111

www.sahkoinfo.fi/kirjat

ILMOITTAUTUMINEN

koulutus@sahkoinfo.fi
09 5476 1422

www.sahkoinfo.fi/kurssit

SFS 6002 KÄYTÄNNÖSSÄ

SFS 6002 i praktiken

SFS 6002 in practice

SFS 6002 i praktiken

SFS 6002 in practice

Kirjassa kerrotaan, miten standardin SFS 6002

vaatimuksia käytännössä.sovelletaan

Hinta 26, 00 e

Koko B5. 88 s. 2010.

Koko B5. 88 s. 2010.

Koko B5. 88 s. 2011.

Hinta 26, 00 e

Hinta 26, 00 e

Tämä kirja on jokaisen sähköasentajan perusteos ja se

soveltuu erinomaisesti oppimateriaaliksi.

SFS 6002 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS

Koulutus on suunniteltu kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan lukien

työnjohto-, käyttö-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat

henkilöt.

27.9.2011 VANTAA

13.10.2011 TAMPERE

19.10.2011 TURKU

26.10.2011 VAASA

2.11.2011 VANTAA

3.11.2011 OULU

13.12.2011 VANTAA

Hinta 370,00 e

Päivän aikana kerrataan turvalliset työskentelytavat erilaisissa sähkö- ja käyttötöissä. Kurssilla
opastetaan henkilökohtaisten jännitetyö- ja suojalaitteiden käyttöön.
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Yt-neuvottelujen
määrä on ollut alku-

vuodesta laskussa, mutta
irtisanottuja on lähes yhtä
paljon kuin viime vuoden al-
kupuolella. SAK:n tekemän
seurannan mukaan tammi-
kesäkuussa 2011 irtisanottiin
5 552 työntekijää, kun viime
vuonna vastaavana aikana
irtisanottiin 5 722 työnteki-
jää. Yt-neuvottelut koskivat
alkuvuodesta 17 200 työnte-
kijää. Viime vuonna vastaava
luku oli 33 000 työntekijää.

Suurimmat yt-neuvottelu-
ja irtisanomisluvut koskivat
alkuvuodesta matkapuhelin-
yhtiö Nokiaa. Irtisanottuja
oli alkuvuodesta 500, ja ke-
säkuussa päättyneissä neu-
votteluissa ilmoitettiin vä-
hennystarpeen olevan 1 400

työntekijää. Finnair irtisanoi
alkuvuodesta 495 henkilöä
ja telakkayhtiö STX 195
työntekijää. Pörssiyrityksis-
sä irtisanomisia oli 4 055 ja
muissa yrityksissä 1 497.

Monissa yrityksissä yt-
neuvottelut ovat koskeneet
satoja työntekijöitä, vaikka
varsinainen vähentämistarve
onkin pienempi. Esimerkiksi
Metsäliitolla neuvottelujen
piirissä on 760 henkilöä,
Alma Medialla 1 100, Tie-
dolla 800 henkilöä ja VR:llä
400 henkilöä.

Pitkäaikais-
työttömyys
jatkuu vieläkin
Työllisyystilanteen hidas pa-
raneminen jatkuu, mutta
samaan aikaan pitkäaikais-

työttömien määrä on jämäh-
tänyt paikoilleen yli 55 000
henkilöön. Tilanteeseen tuo-
vat epävarmuutta matkapu-
helinsektorin ja telakkate-
ollisuuden vaikeudet, jotka
heijastuvat monen alihank-
kijayrityksen työpaikkoihin.

- Eduskunnan hyväksymä
lisäbudjetti työllisyysmää-
rärahoihin tuli työttömien
kannalta viime hetkellä. Sen
myötä työ- ja elinkeinotoi-
mistot saavat loppuvuodek-
si voimavaroja työttömien
työllistämiseen ja koulutuk-
seen, toteaa SAK:n koulu-
tus- ja työvoima-asioiden
päällikkö Saana Siekkinen.

- Hallitusohjelmaan kirjat-
tuja työllisyyspolitiikan toi-
menpiteitä erityisesti nuor-
ten ja pitkäaikaistyöttömien

työllistämiseksi sekä osaami-
sen parantamiseksi on ryh-
dyttävä toteuttamaan heti.
Syksyn budjettiriihessä on
varmistettava työllisyyden
hoitoon riittävät määrära-
hat, hän jatkaa.

- Työnantajilta tarvitaan
edelleen vastuullista asen-
netta irtisanomis- ja lomau-
tustilanteissa. Osaavista
työntekijöistä kannattaa pi-
tää kiinni tilapäisissä talou-
den notkahduksissa. Lisäksi
irtisanomistilanteissa on tär-
keää, että työnantajat tuke-
vat osaltaan työntekijän uu-
delleen työllistymistä, Siek-
kinen korostaa.!

Työllisyys paranee hitaastiTyöllisyys paranee hitaasti
R i i t t a Ka l l i o

" Vaikka monissa tiedotus-
välineissä ennustetaan uu-
den laman olevan jo ovella,
sähköalojen työttömyys on
lähtenyt laskuun. Tosin pitkä
matka on vielä vuoden 2008
tasolle, sanoo Sähköalojen
työttömyyskassan johtaja
Maarit Tenlenius.

Hän kertoo, että viime
heinäkuussa päivärahan saa-
jia oli 1 539. Vastaava luku
oli viime vuonna 1 954 eli
tänä vuonna oli 406 saajaa
vähemmän. Lomautettuina
oli 367 kassan jäsentä. Se
on 238 henkilöä vähemmän
kuin edellisenä vuonna.

Laskua yli
20 prosenttia
Työttömyysaste 1.1.-30.6.2011
oli 9,2 prosenttia, kun se vii-
me vuoden vastaavana aika-
na oli 11,4 prosenttia.

Kaikkien sopimusalojen
työttömyystilastojen henki-
lömäärissä oli laskua noin 23
prosenttia.

Tenlenius muistuttaa, että
kesän aikana maksatukseen
tulee yleensäkin jonkin ver-
ran laskua, koska lomaute-
tut pitävät kesälomia. Myös
viime kesän tilastot kaunis-
tuivat kesäkaudella, mutta
syksyn tullen työttömyys taas
lisääntyi hieman.!

Sähköalan työttömyys laskussa

UP /M i k a Pe l t o n e n

Uusi työministeri
Lauri Ihalainen (sd.)

lupaa työllisyyden paranta-
miseen sata miljoonaa euroa
vuodessa seuraavien neljän
vuoden aikana. Rahat on
tarkoitus käyttää etenkin
nuoriin ja pitkäaikaistyöttö-
miin.

Kesäkuussa toimintansa
aloittanut uusi hallitus rusta-
si ensi töikseen 28 miljoonan
lisäbudjetin työllisyyteen.

- Ilman lisäbudjettia mää-
rärahat nuorten ja pitkäai-
kaistyöttömien työllistämi-
seen olisivat loppuneet. Kii-
tos eduskunnalle, joka käsit-
teli asian ripeästi.

Jatkossa Ihalainen koros-
taa aktiivista työvoimapoli-
tiikkaa, jossa ammatillisen
osaamisen parantaminen ja
työelämän kehittäminen tu-
kevat toisiaan.

- Työstä tai ammatista toi-
seen siirtyminen vaatii aktii-
vitoimia.

60miljoonan toppari
Nuorille Ihalainen tarjoaa
60 miljoonaa euroa vuodessa
maksavia ”toppareita”, jotka
pysäyttävät työttömyysjak-
son korkeintaan kolmeen
kuukauteen.

- Rakennamme yhteiskun-
tatakuun, jossa jokaiselle
nuorelle tarjotaan mahdolli-
suus työpaikkaan, koulutus-
paikkaan, harjoittelupaik-
kaan, työpajapaikkaan tai
kuntouttavaan työhön.

Nykyinen yhteiskunta-
takuu vuotaa, kun nuorten
työttömyys jatkuu yli kolme
kuukautta.

- Uusi järjestelmä tehdään
aukottomaksi. Tarjous teh-
dään jokaiselle nuorelle en-
nen kuin työttömyys on jat-
kunut kolme kuukautta.

Pitkäaikaistyöttömille
lisää koulutusta
Pitkäaikaistyöttömien ja vai-
keasti työllistyvien tilannet-
ta aiotaan parantaa 40 mil-
joonalla eurolla vuodessa.

- Pitkäaikaistyöttömien
mahdollisuuksia päästä am-
matilliseen aikuiskoulutuk-
seen ja työvoimakoulutuk-
seen helpotetaan.

Uudessa kuntakokeilussa
vastuu työttömistä viedään
”etulinjoille”, arkeen, jossa
yritetään tavoittaa vaikeasti

työllistettäviä työllisyyspo-
lun etsimiseen.

- Tässä kunta on keskeinen
toimija yhteistyössä muiden
viranomaisten ja kolmannen
sektorin kanssa. Tarkoitus

on kokeilla, onnistuuko täl-
lainen konsepti poimimaan
näitä pitkäaikaistyöttömiä.

Myös osatyökykyisten
mahdollisuuksia palata työ-
elämään selvitellään.

- Malli voisi olla sellainen,
jossa yhdistetään osa-aikatyö
ja osatyökyvyttömyyseläke.
Näillä ihmisillä on antaa
hyvä työpanos.

Nuorten ja pitkäaikaistyöt-
tömien työllisyyttä aiotaan
edistää edelleen myös palk-
katukimallilla.

Työllisyyteen
roima korotus
Jos lisärahalla saadaan pu-
dotettua työttömyysluku-
ja, Ihalaisen tavoitteena on
hallituskaudella 72 prosen-
tin työllisyysaste. Hänen
mukaansa tähän tarvitaan
kuitenkin myös hyvää ta-
louskasvua.

- Tänä vuonna kasvu on
ollut jo ihan kohtuullista. Jos

runsaan 2,5 prosentin kasvu
jatkuu, se luo hyvät edelly-
tykset tavoitteen saavutta-
miseen, Ihalainen sanoo.

Riskinä hän pitää sitä,
että Euroopassa tai muualla

maailmassa tapahtuu jotakin
sellaista, joka vaikuttaa Suo-
men kaltaiseen vientivetoi-
seen valtioon.

Kasvun ja kilpailukyvyn
lisäksi tarvitaan Ihalaisen
mielestä myös yritysten kas-
vuhakuisuutta, kansainvälis-
tä verkostoitumista ja kiin-
nittymistä niitä tukevaan
elinkeinopolitiikkaan.

Talouskasvu ei yksin rat-
kaise kaikkea.

- Tarvitsemme myös työ-
markkinoiden toimivuutta
vahvistavaa työpolitiikkaa,
koska 72 prosentin työlli-
syystavoite on kunnianhi-
moinen.

Tällaiseen lukuun ei ole yl-
letty 1990-luvun taantuman
jälkeen. Ennen lamaa työlli-
syysaste oli 74 ja nyt se on 68
prosenttia.

Työllisyysasteen nostamis-
ta haasteellisempana Iha-
lainen pitää työttömyyden
pudottamista 7,7 prosentista

viiteen. Sekin on hänen ta-
voitteensa.

- Se edellyttäisi 80 000 uut-
ta työpaikkaa.

Valoa näkyvissä
Työllisyydessä on tapahtunut
myönteistäkin. Vaikka nuo-
ria on edelleen työttömänä
26 000, heidän työttömyy-
tensä on alentunut viimeisen
vuoden aikana.

- Myös nuorten työttömyy-
den kesto on keskimääräistä
alempi, 14 viikkoa, kun se
yleisesti on 42 viikkoa. Jos
talouden suhdanteet parane-
vat, myös nuorten työllisyys
paranee.

Positiivista on myös se, että
ikääntyneiden 55–64-vuoti-
aiden työllisyysaste on nous-
sut 14 prosentilla kymme-
nessä vuodessa.

- Kun taloustaantuma
vuonna 2008 tuli, suurten
ikäluokkien työllisyys ei las-
kenutkaan.

Tällä hetkellä Suomessa
lähtee vuosittain eläkkeelle
20 000 ihmistä, kun työelä-
mään tulee samaan aikaan
10 000 uutta.

- Uskon tämänkin autta-
van työllisyystavoitteen saa-
vuttamisessa.!

Ministeri lupaa työllisyyden hoitoonMinisteri lupaa työllisyyden hoitoon
sata miljoonaa vuodessasata miljoonaa vuodessa

Lauri Ihalainen tavoittelee 72
prosentin työllisyysastetta.
Nuorten ja pitkäaikaistyöttö-
mien työllistämiseen hän lupaa
sata miljoonaa euroa vuodessa.

Suomessa lähtee vuosittain
eläkkeelle 20 000 ihmistä.
Työelämään tulee samaan aikaan
10 000 uutta.
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Ma rg i t N u rm i k o l u

Sähköliiton edusta-
jiston jäsen Ari Käh-

könen täyttää 50 vuotta
syyskuun 4. päivänä. Sähkö-
asentajana Lemminkäinen
Talotekniikka Oy:n urak-
katyömailla työskentelevä
Kähkönen viettää syntymä-
päiviään perhepiirissä ja sisa-
rusten kanssa.

- En mitenkään erityisem-
min juhli tätä niin sanottua
merkkipaalua, koska mieles-
täni olen ”vasta keski-iässä”,
Ari Kähkönen naurahtaa.

Kähkönen on myös Säh-
köliiton talotekniikka-alan
johtokunnan jäsen ja kiitte-
lee johtokuntatyöskentelyä.

- Johtokunnassa asioiden
esille ottaminen on hieman
helpompaa kuin edustajistos-
sa. Nykyinen johtokunta on
todella yhtenäinen ja haluaa
tosissaan kehittää alaa. Mu-
kana on tosi hyviä tyyppejä,
Kähkönen kehuu.

Vuodesta 2006 lukien

edustajistossa vaikuttanut
mies on myös Hyvinkään
osaston puheenjohtaja sekä
koulutussihteeri. Lisäksi hän
toimii Hyvinkään SAK:n
paikallisjärjestön hallituk-
sessa ja on myös hallituksen
varapuheenjohtaja.

Työpaikallaan Lemmin-
käinen Talotekniikka Oy:ssä
Kähkösellä on ollut pääluot-
tamusmiehen pesti vuodesta
2001 lähtien sekä nyt kol-
matta vuotta sähköasenta-
jayhdistyksen puheenjohta-
juus.

- Olen myös osa-aikainen
valtion virkamies Opetus-
hallituksen nimeämässä
sähköasennusalan tutkinto-
toimikunnassa, jossa toimin
varapuheenjohtajana, Käh-
könen kertoo.

Opiskelu maistui
Lopen Läyliäisistä alkujaan
kotoisin oleva Kähkönen
kuuluu viimeisiin ikäluok-
kiin, jotka saivat keskikou-
lun päättötodistuksen, en-

nen kuin siirryttiin perus-
kouluaikaan. Oppikouluvuo-
sien jälkeen Kähkönen meni
ammattikouluun Hämeen-
linnaan, josta valmistui au-
tosähköasentajaksi vuonna
1980.

- Opiskelin sen jälkeen Jär-
venpään AKK:ssa sisäjohto-
asentajaksi. Sähköasentajan
ammattitutkinnon suoritin
vuonna 1997 ja yliasentajan
ammattitutkinnon vuonna
2000, Kähkönen summaa.

Työuransa Kähkönen aloit-
ti kesätöissä autosähköasen-
tajaharjoittelijana Riihimä-
ellä vuonna 1979.

- Niissä töissä vierähtikin
sitten viisi vuotta, Kähkönen
muistelee.

Monta vuotta
reissuhommissa
Matkatyöt mies aloitti Ra-
kennustoimisto Puolimat-
kan asennuspuolella. Tuol-
loin työ vei miehen entiseen
Neuvosto-Eestiin ja Tallin-
naan. Suomen Sähkötarvi-
ke Oy:n palveluksessa Käh-
könen rakensi viljasatamaa
ja piipahti välillä Suomessa
Onnisen leivissä.

- Palasin kuitenkin takaisin
Eestiin Kuusitunturin palve-
luksessa rakentamaan ur-
heilukenkätehdasta. Sitten
matka jatkui Sähkölähteen-
mäen töissä, kun rakensim-
me silmäklinikoita ympäri
suurta Neuvostovenäjää. Vii-
meisin neuvostosaavutus oli
Rakveren lihakombinaatin

rakentaminen ARE:n palk-
kalistoilla. Kaikkiaan reis-
suhommissa ulkomailla tuli
vietettyä noin kuusi vuotta,
Kähkönen laskee.

Kotimaa kuitenkin kut-
sui takaisin ja Kähkönen
työskenteli Instrumentointi
Oy:n ja Etelä-Hämeen Kun-
nossapidon palveluksessa,
mutta piipahti vielä vuonna
1995 Moskovassa sähköistä-
mässä golf-klubia.

- Nykyiselle työnantajalle-
ni tulin töihin vuonna 1997,
tosin silloin se oli vielä ni-
meltään Tekmanni Oy, Käh-
könen toteaa.

Luottamusmiehen
parhaat hetket ehkä
vasta edessäpäin
Kähkönen kertoo, että viime
talvi oli työrintamalla hiljai-
sin vuosikausiin.

- Koko urakkapuoli oli lo-
mautettuna kukin vuorol-
laan. Työtilanne selkiytynee
loppusyksyn aikana, kunhan
Kiinteistötekniikan sulautu-
minen on myös lattiatasolla
selvää.

Tekmannin aikana huo-
non tuloksen vuoksi työn-
antaja irtisanoi lähes puolet
urakkapuolen asentajista ja
Hämeenlinnan konttori tyh-
jeni tuolloin lähes kokonaan
sähköasentajista.

- Vaikka yt-neuvottelujen
aikana mietittiin ja yritettiin
löytää erilaisia vaihtoehtoja
ja eläkeiän kynnyksellä ole-
vat ”siirtyivät putkeen”, oli

luottamusmiehenä todella
vaikeaa katsella, kun par-
haassa työiässä olevat ihmi-
setkin saivat lopputilin, Käh-
könen muistelee.

Nykyisin paljon puhetta
aiheuttaneesta ulkomaisesta
työvoimasta Kähkönen to-
teaa, että vierastyövoimaa
tarvitaan, mutta työehtojen
tulee olla samat kuin suoma-
laisillakin.

- On todella surkeaa, että
Suomeen yritetään muodos-
taa kaksia työmarkkinoi-
ta. Kun rakentamista ei voi
viedä ulkomailla tehtäväksi
alihankinnalla, niin ulko-
mainen työvoima rahdataan
tänne epämääräisillä työ- ja
palkkaehdoilla. Tähän on-
gelmaan on lailla saatava
kuri ja sanktioiden tulee olla
riittävän kovat, Kähkönen
vaatii.

Geokätköily
vei mennessään
Sen ajan, mikä yhdistystoi-
minnalta ja luottamustehtä-
viltä jää jäljelle, Kähkönen
pyrkii harrastamaan liikun-
taa – kesäisin pyöräilemään
ja talvisin hiihtämään.

- Tänä kesänä tuli pyö-
räiltyä Ahvenanmaa ympäri
helteisessä säässä. Kilometre-
jä kertyi viiden päivän aika-
na 190, Kähkönen iloitsee.

Perinteisten lajien lisäk-
si ehtivälle miehelle löytyi
muutama vuosi sitten vielä
uusi harrastus: geokätköily.

- Oikeastaan hiihdon,

pyöräilyn ja geokätköilyn
voi yhdistää helposti. Geo-
kätköjen etsintä vie yleensä
sellaisiin paikkoihin, joihin
ei muuten tulisi mentyä.
Varsinkin lomakohteissa on
mielenkiintoisia kätköjä ja
kohteita, jotka kätkön teki-
jä haluaa näyttää, Kähkönen
selvittää.

Luottamustehtävien, töit-
ten ja harrastusten lisäksi
Kähkönen jaksaa vielä huo-
lehtia muistakin.

- Nuorille sähköasentajille,
jotka ovat vasta uransa alku-
taipaleella, haluan muistut-
taa, että sähköalan koulutus
on hyvä perusta ihan millai-
siin tehtäviin tahansa. Kan-
nattaa myös jatkuvasti olla
innokas oppimaan tehdystä
työstä ja kehittää itseään,
sillä tärkeintä on oppia op-
pimaan, Kähkönen muistut-
taa.!

Ari Kähkönen 50 vuotta:

”Vasta keski-iässähän tässä ollaan””Vasta keski-iässähän tässä ollaan”

Ma rg i t N u rm i k o l u

Sähköliiton huhti-
kuun alussa avattu Fa-

cebook-sivu saa tasaisesti uu-
sia tykkääjiä. Nyt sivulla on
jo 428 fanittajaa ja sinne on
kirjoiteltu hyvin monipuoli-
sia kommentteja.

Heinäkuun puolestavälistä
elokuun puoleenväliin uudet
tykkäämiset olivat kasvaneet
edellisen kuukauden ajalta
6,7 prosenttia ja kuukausit-
taisten käyttäjien määrä 19
prosentilla.

Suomen lisäksi kävijöitä
on ollut muun muassa Viros-
ta, Norjasta, Romaniasta ja

Itävallasta.
Suomen kaupungeista vilk-

kaimmin Facebook-sivulla
on vierailtu Helsingistä,
Tampereelta ja Espoosta.

Asiat ennemmin
Facebookista
Sähköliiton Facebookin yl-
läpitäjät ovat vieneet Face-
bookiin esimerkiksi erilaisia

tiedotteita ja järjestettäviä
kursseja – ja lukijoita on ol-
lut tuhansia. Liiton nettisi-
vujen kävijämäärään verrat-
tuna Fb-sivun lukijakunta on
ollut moninkertainen ja Fb
näyttääkin palvelevan osaa
jäsenkunnasta erinomaisen
hyvin.

Hienoa on ollut myös
huomata, että Sähköliiton

osastot ovat entistä aktiivi-
semmin lähteneet mukaan
Facebook-sivustolle omilla
sivuillaan.

Kannattaa käydä katsomassa,
kommentoimassa ja tykkää-
mässä www.facebook.com/
Sahkoliitto !

Sähköliiton Facebook-sivun suosio kasvussa
Etusivu Profiili Käyttäjätili "Haku

Sinä tykkäät tästä

Kirjoita kommentti...
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Työttömyyskassa
TIEDOTTAA

Työttömyyskassan palveluajat
!Puhelintiedustelut arkisin
klo 9.00 – 11.00, puh. 03 252 0300

Hakemusten postitusosoite
!Sähköalojen työttömyyskassa
PL 774, 33101 TAMPERE

ILMOITTAUDU
TE-TOIMISTOON
Jos joudut työttömäksi tai
lomautetuksi, ilmoittaudu
työ- ja elinkeinotoimistoon
viimeistään ensimmäisenä
työttömyyspäivänä. Työn-
antaja tekee lomautetuista
ilmoituksen TE-toimistolle
vain, jos lomautettuja on
vähintään kymmenen. Var-
mista työnantajaltasi, kuinka
monta muuta työntekijää
työpaikaltasi lomautetaan ja
tekeekö työnantaja ryhmäil-
moituksen.
TE-toimiston antamia il-
moittautumispäiviä on nou-
datettava, koska päivärahan
maksaminen katkeaa sinä
päivänä, jona työnhakukort-
tiin merkitty uusimispäivä
umpeutuu. TE-toimiston an-
tamat lausunnot sitovat kas-
saa, eikä kassa voi maksaa
päivärahaa, ellei työnhakusi
ole voimassa. Jos työnhaku-
si katkeaa, et voi uusia sitä
takautuvasti viittaamalla
unohtamiseen, pitkään il-
moittautumisväliin, auton
rikkoutumiseen, lapsen sai-
rastumiseen tai muuhun inhi-
milliseen syyhyn.
Muista pitää työnhakusi
voimassa!

TEE PÄIVÄRAHA-
HAKEMUS
Saat päivärahahakemuksen
TE-toimistosta tai voit tulos-
taa sen ja palkkatodistus-
pohjan Työttömyyskassojen
yhteisjärjestön www.tyj.fi
-sivulta kohdasta Lomak-
keet.
Täytä ensimmäinen työt-
tömyyspäivärahahakemus
vähintään kahdelta täydeltä
kalenteriviikolta huolellisesti.

Puutteellisesti täytetty ha-
kemus palautetaan täyden-
nettäväksi.
Liitä hakemukseesi vierei-
sen muistilistan mukaiset
liitteet ja lopuksi tarkasta
vielä, että jäsenmaksuasiasi
ovat kunnossa työttömyyden
alkuun asti.

HAKEMUKSEN LÄHETTÄ-
MINEN JA KÄSITTELYAJAT
Voit postittaa päivärahaha-
kemuksesi aikaisintaan ha-
kujakson viimeisenä päivänä.
Työttömyyskassa ei käsittele
etukäteen lähetettyjä hake-
muksia.
Ensimmäisen päiväraha-
hakemuksen käsittelyaika
on tällä hetkellä 2–3 viikkoa.
Maksupäiviä ovat keskiviikko
ja perjantai.
Jatkohakemukset puoles-
taan ovat maksussa haku-
jakson päättymisestä lasket-
tuna viimeistään 1½ viikon
kuluttua keskiviikkona. Mak-
supäiviä ovat keskiviikko ja
perjantai.
Täytä jatkohakemus vähin-
tään neljältä täydeltä kalen-
teriviikolta siten, että haku-
jakso päättyy sunnuntaihin.
Jos työnantajasi maksaa
sinulle lomautuksen aikana
esimerkiksi pekkasia tai pitä-
mättömiä lomapäiviä, muista
ilmoittaa siitä jatkohakemuk-
sessasi ja liitä palkkatodis-
tus hakemuksesi liitteeksi.

HAKUAIKA
Hakemuksen pitää olla työt-
tömyyskassassa kolmen kuu-
kauden kuluessa siitä päi-
västä, jolle etuutta haetaan.
Hakuaika koskee kaikkia
työttömyyskassan maksamia
etuuksia.

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

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

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

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

Muutosverokortti etuutta varten, jos haluat muuttaa
työttömyyskassalle tammikuussa 2011 verottajalta
tulleita verotietoja.
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Lähetä jatkohakemus netin kautta
Jos sinulle on jo maksettu päivärahaa, voit tehdä neljän vii-
kon tai koko kuukautta koskevan jatkohakemuksesi netis-
sä. Klikkaa www.sahkoliitto.fi > Sähköliiton verkkopalvelut
> Työttömyyskassa, kirjaudu ja täytä tarkoituksiisi sopiva
jatkohakemus.

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, jäsenre-
kisterin tai Voimavirran verkkopalveluihin, käyttäjätunnus
on oma jäsennumerosi, jonka löydät jäsenkortistasi. Sala-
sana on oma postinumerosi.

Järjestelmä vaatii muuttamaan salasanan ensimmäisen
kirjautumisen yhteydessä. Uuden salasanan täytyy olla
8–12merkkiä pitkä ja siinä on käytettävä kahta seuraa-
vista kolmesta: ISOJA KIRJAIMIA, pieniä kirjaimia tai
numeroita 2–9. Erikoismerkit sekä skandit å, ä ja ö eivät
kelpaa.

Kassalla, rekisterillä ja Voimavirralla sama salasana
Jos olet aikaisemmin kirjautunut työttömyyskassan, jä-
senrekisterin tai Voimavirran verkkopalveluihin, käyttäjä-
tunnus on jäsenkortista löytyvä jäsennumerosi ja salasa-
nasi säilyy entisellään.

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

Lomautettu – ilmoita vuosilomasi
ajankohta työttömyyskassalle.
Toimita loman jälkeen kassalle
vuosiloma-ajan palkkaa koskeva
palkkatodistus tai palkkalaskelma.

LISÄTIETOA
www.sahkoliitto.fi/
tyottomyyskassa

ttkassa@sahkoliitto.fi

Koonnut Jonna Heiniluoma

Jos olet työttömä-
nä työnhakijana tai

lomautettuna, olet työikäi-
nen etkä ole saanut RAY:n
lomatukea tai ollut tuetulla
lomalla 24 kuukauteen, voit
hakea syksyysi piristystä Tat-
si ry:n työttömien kuntolo-
milta.

Viisipäiväinen täysihoito-
loma sisältää majoituksen,
ateriat, ulkoilua, liikuntaa,
terveysneuvontaa, kuntotes-
tejä ja kotiinviemisiksi hen-

kilökohtaiset kunto-ohjeet.
Kuntoremonttilomalle, jo-
hon sisältyy kaksipäiväinen
seurantajakso puolen vuo-
den kuluttua lomasta, voit
hakea yksin tai yhdessä puo-
lisosi kanssa.

Perhekuntolomalle mu-
kaan pääsevät myös tenavat.
Perheloma sisältää ohjattua
toimintaa ja touhua paitsi
eri-ikäisille lapsille, myös
koko perheelle yhdessä.

Sporttia syksyyn kuntolomalta Loppuvuoden kuntolomat
ovat haussa nyt!
Kuntoremonttilomat Viimeinen hakupäivä
Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna 9.–14.10. 9.9.
Holiday Club Katinkulta, Vuokatti 13.–18.11. 14.10.
Ikaalisten kylpylä 20.–25.11. 21.10.

Noin puolen vuoden kuluttua kuntoremontista osanottajilla on mahdol-
lisuus lähteä kuntoremontin seurantaan "terveystreffeille" kahdeksi
vuorokaudeksi.

Perhekuntolomat Viimeinen hakupäivä
Yyterin kylpylä, Pori 17.–22.10. 16.9.
Holiday Club Oulun Eden 21.–26.12. 21.11.
Kisakallion urheiluopisto, Lohja 23.–28.12. 21.11.

Perhekuntolomat on tarkoitettu ainoastaan lapsiperheille, joissa lapset
tulevat mukaan lomalle.

Hakemuskaavake löytyy osoitteesta www.salry.net/
hakemukset/avustushakemus. Voit myös tilata sellaisen
Tatsin toimistolta laittamalla sähköpostia osoitteeseen
sanna.vallinen@sak.fi tai numerosta 050 460 1611.

Täytä hakemus huolellisesti, allekirjoita se ja lähetä se
osoitteeseen: Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys Tatsi ry,
Hakaniemenranta 1 A 3. krs, 00530 HELSINKI.

Lisätietoa: www.tatsi.org/tuetut_lomat

Työtön työnhakija tai lomautettu on
oikeutettu hakemaan lomatukea Tat-
si ry:n kuntoremontti- ja perhekunto-
lomille, joilla pääsee kokeilemaan eri
lajeja ja löytää eväitä sporttisempaan
elämään.

Tuima tuki
leikkaa kulunkeja
Jos kuntolomahakemuksesi
hyväksytään, saat lomatuen,
joka kattaa hyvän osan lo-
man hinnasta. Maksettavak-
sesi jäävät matkustamisen
kustannukset ja työttömän
osallistujan omavastuu 50 €.
Ei-työttömän puolison oma-
vastuu vaihtelee lomakohtei-
den erilaisten lomahintojen
vuoksi.

”Terveystreffi”-seuranta-
jaksolle osallistumista varten
kuntoremontissa olleet saa-
vat automaattisesti 150 eu-
ron treffituen. Loput terveys-
treffien hinnasta jäävät osal-
listujan itse maksettavaksi.

Perhekuntoloman omavas-
tuu aikuisille ja yli 16-vuo-
tiaille lapsille on 50 euroa.
6–16-vuotiaiden omavastuu
on 25 € ja alle 6-vuotiaat lo-
mailevat ilmaiseksi.

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



21vasama 7 / 2 0 1 1

KOULUTTAUDU
TYÖTEKNIKOKSI

joustavasti työn ohessa!
Työteknikkokoulutus on suunniteltu tekniikan eri ammattialojen
työnjohto-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville tai
niihin siirtyville henkilöille.

TYÖTEKNIKKO-KOULUTUS PARANTAA VALMIUKSIA
• vastuullisempiin tehtäviin
• parempaan esimiestyöskentelyyn
• kannattavaan tulokselliseen toimintaan

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ:
Toimialajohtaja Leevi Karvonen puh. 020 7798 232,

leevi.karvonen@rastor.fi tai
www.rastor.fi -> Koulutus -> Tekniikka

HELSINKI KUOPIO OULU TURKU

Rastor käynnistää useita Työteknikon koulutusohjelmia valtakunnallisesti.
Koulutuksen aikana suoritetaan virallinen Tekniikan erikoisammattitutkinto.
Toteutamme myös yrityskohtaisia kokonaisuuksia.

puh 02 72 72 00 www.finnparttia.fi
F i n n p a r t t i a

puh 02 72 72 00 www.finnparttia.fi
F i n n p a r t t i a

Edulliset
sähkömoottorit tassu- ja
laippakiinnitteisinä
Moottorit ovat IEC-julkai-
sujen IEC 72-DIN 42673 ja
IEC 34-6 mukaisia. IP55
Eristysluokka F=155°C.
3-vaihemoottoreiden
varastomallit:
1000 r/min 0,09 - 55 kW
1500 r/min 0,06 - 90 kW
3000 r/min 0,09 - 90 kW
Esim.

SM 2,2
2,2 kW
1500 r/min
rakenne B3
hinta vain 164 €

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

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

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

hinta vain 124 €

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

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

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

1-5 kpl á 75 €
yli 5 kpl á 68 €

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

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

1-5 kpl á 28 €
yli 5 kpl á 26 €

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

TL 5 E27 N
1-9 kpl á 28 €

yli 9 kpl á 26 €

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

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

1-9 kpl á 78 €
yli 9 kpl á 72 €

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

voit aktivoida haluamasi tuoterivin ja vetää sen tiedot

tilaus / kustannuslaskentalomakkeelle. Lomake laskee

kokonaishinnan huomioiden määräalennukset ja toi-

mituskustannukset. Voit tilata uuden tuoteluettelomme

myös 260 sivuisen kirjana veloituksetta.

Uusi n. 6000 sähkötarvikkeen tuote-

luettelomme No 24 on ilmestynyt.

Lataa se ja uusi Excel-käyttöön sopiva

tilauslomakeemme itsellesi kotisivultamme

www.finnparttia.fi

Ohessa muutamia esimerk-
kejä tuoteluettelostamme

ROUNDLINE
Sähkölämmittimet

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

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

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

maksaa vain 78 €
Laajemmin sivuilla 198-200.

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

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

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

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

Antennipistorasia APU 1 KJ
keskiölevyyllä

1-9 kpl á 580 €
yli 9 kpl á 530 €

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

JUSSI-sarjan 2-osainen suko-
pistorasia kokopeitelevyllä

PU 2 MJP
1-9 kpl á 850 €

yli 9 kpl á 770 €

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

yli 9 kpl á 630 €
2-osainen pistorasia

PP 2 RJ
1-9 kpl á 980 €

yli 9 kpl á 900 €

Uudenlainen sähkökalustesarja

Exxact
Primo

Exxact
Design

Exxact
Solid

Exxact
Combi

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

Ota yhteys paikalliseen
sähköliikkeeseen )))%,-$"'#+'.&'!'-*.#-%(
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Osastot toimivat
Seuraavaan Vasamaan (ilmestyy 22.9.2011) tulevat osastojen
ilmoitukset pyydetään toimittamaan 12.9.2011 klo 15.00 mennessä
Margit Nurmikolulle: puh. 050 409 8472 tai s-posti vasamalehti@sah-
koliitto.fi. Muistathan merkitä yhteystietosi, kun lähetät ilmoituksen!

Oikein vastanneiden kesken arvotun yllätyspalkinnon voitti
Tapio Eskelinen Espoosta. Palkinto on postitettu voittajalle. Onnea!

Kesäristikon ratkaisu

001Oulun
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry/
Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaoston kokous pidetään
aina joka kuukauden toisena tiis-
taina klo 12.00 osaston toimis-
tolla, Rautatienkatu 16 D 46.
Tervetuloa!

007 Lauritsalan
Sähköalojen ammattiosasto ry
Illanvietto saunomisen ja ilta-
palan merkeissä perjantaina

26.8.2011 klo 17.00 Hyötiön
henkilökuntasaunalla. Ilmoittau-
tumiset: Kari Holm, puh. 040 594
3041, työ 040 833 0328 tai
kari.holm@upm.com tai Asko
Pulli, puh.0400 772 747, työ
040 741 6305 tai asko.pulli@
nordkalk.com

011Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry/
Veteraanijaosto
Veteraanijaoston kokous maanan-
taina 5.9.2011 klo 14.00 osas-

ton toimistolla, Näsilinnankatu
33b A 25. Tervetuloa!

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Volttipäiville 10.9.–11.9.2011
lähtevät, ilmoittautukaa ennak-
koon taloudenhoitajalle, rauno.
vuorinen@ruukki.com tai tekstari
numeroon 040 522 3628.

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Olemme varanneet lippuja
3.11.2011 klo 19.00 Juha Tapi-
on konserttiin Verkatehtaalle. Il-
moittautumiset 30.9.2011 men-
nessä rauno.vuorinen@ruukki.
com. Myös puolisot ovat tervetul-
leita, heiltä tosin peritään lipusta
30 €. Tervetuloa mukaan hyvän
musiikin pariin!

022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Mato-onkikilpailut lauantaina
3.9.2011 Mustolan sulun koh-
dalla kanavan varrella klo 10.00.
Kokoontuminen Mustolan enti-
sen kioskin parkkipaikalla. Kilpai-
lun jälkeen on tarjolla virvokkei-
ta. Lisätietoja: Toni Mustola, puh.
040 501 3192. Tervetuloa!
–Virkistystoimikunta

025 Loviisan
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry
Osasto järjestää perinteisen
syysretken jäsenille puolisoi-
neen Tallinnaan. Viking XPRS
lähtee lauantaina 19.11.2011
klo 11.30 ja palaa sunnuntaina
20.11.2011 klo 19.00. Yöpymi-
nen Sokos Hotel Virussa. Matkan
hinta 30 €/hlö sisältäen bussi-
ja laivakuljetukset, yöpymisen 2

hh:ssa ja illallisen. Ilmoittautumi-
set (nimi ja synt.aika) sähköpos-
tilla ari.raisanen@fortum.com tai
puh. työ 010 455 3445. Ilmoit-
tautumiset ja maksu osaston tilille
800013-1177615 viimeistään
30.9.2011 mennessä. Mukaan
mahtuu 50 henkeä ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Bussiaikataulu
yms. ilmoitetaan lähtijöille myö-
hemmin. Matkalle tarvitaan passi
tai virallinen EU-henkilökortti.

041Turun Seudun
Sähkötyöntekijät ry/
Eläkeläisjaosto
Jaoston tapaamiset syksyllä
2011 pidetään osaston toimistol-
la, Brahenkatu 13 A 4, Turku
to 15.9. klo 12.00, to 20.10.
klo 12.00, to 17.11. klo 12.00.
–Toimikunta

043 Porvoon
Sähkötyöntekijät ry
Osaston kuukausikokous torstai-
na 1.9.2011 klo 18.00 Raken-
nusliiton toimistolla, Sibeliusbu-
levardi 36. Seuraavat kokouk-
set: 6.10.2011 ja syyskokous
10.11.2011. Tervetuloa!
–Hallitus

060Mikkelin
sähköalantyöntekijät ry
Osaston perinteinen saunailta
pidetään perjantaina 2.9.2011
klo 18 – 24 Lahdenpohjan toimin-
takeskuksella, Lahdenpohjantie
1. Tarjolla syötävää ja juotavaa.
Tervetuloa!
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EDUSTAJISTONVARSINAINEN KOKOUS

Aika 11. – 12.11.2011
Paikka Tampere, Scandic Tampere City

Sähköalojen ammattiliiton sääntöjen 8 §:n 11. kohdan mukaan
edustajiston varsinaisesta kokouksesta on annettava edustajiston
jäsenille kirjallinen ennakkoilmoitus viimeistään neljä kuukautta
ennen kokousta.

Hallitus on kokouksessaan 16.6.2011 päättänyt kutsua
edustajiston varsinaisen kokouksen koolle

marraskuun 11. – 12. päivinä 2011.

Kokous- ja majoituspaikkana on Scandic Tampere City,
os. Hämeenkatu 1, Tampere. (Käyntiosoite Rautatienkatu 16).

Käsiteltävät asiat
Liiton sääntöjen 8 §:n 12. kohdan mukaan asioista, jotka halutaan
edustajiston varsinaisen kokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä
esitys hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen kokousta.

Edustajiston kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat
on kirjallisina osoitettava hallitukselle ja toimitettava liiton
toimistoon viimeistään 9.9.2011.

Ammattiyhdistysterveisin

Sähköalojen ammattiliitto ry
Hallitus

Martti Alakoski Timo Punkki
puheenjohtaja liittosihteeri

E NNAKKO I LMO I TUS 1 . 6 . 2 011

KUTSUTYÖTTÖMYYSKASSAN EDUSTAJISTON
VARSINAISEENKOKOUKSEEN

Aika 11.–12.11.2011
Paikka Tampere, Scandic Tampere City

Sähköalojen työttömyyskassan sääntöjen 23 §:n mukaan
edustajiston varsinaisen kokouksen kirjallinen ennakkoilmoitus
asiamiespiireille ja edustajiston jäsenille on lähetettävä
viimeistään neljä kuukautta ennen kokousta.

Työttömyyskassan hallitus on kokouksessaan 13.5.2011
päättänyt kutsua työttömyyskassan edustajiston koolle

marraskuun 11.- 12. päivinä 2011.

Kokouksessa käsitellään kassan sääntöjen 15 §:ssä
määrätyt asiat sekä sääntömuutosesitykset.

Edustajiston kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat
on kirjallisina osoitettava työttömyyskassan hallitukselle
ja toimitettava kassan toimistoon viimeistään 9.9.2011.

Sähköalojen työttömyyskassa
Hallitus

Timo Punkki Maarit Tenlenius
puheenjohtaja kassanjohtaja

Kerro mielipiteesi
Lukijan ääni -palstalla

vasamalehti@sahkoliitto.fi

Osaaminen tuottaa tulosta

Sähköturvallisuustutkintoon ST3
valmentava iltakoulutus alkaa 18.10.2011
Kesto ja aika: 5 + 1 pv klo 16.00 - 20.30:
ti 18.10./ ti 25.10./ ti 1.11./ ti 8.11./
ti 15.11./ ST -tutkinto to 17.11. klo 12.00 - 15.00
Hinta (sisältää ST-tutkintomaksun): 825 €/ henkilö
Ilmoittautuminen: 4.10.2011 mennessä

Yleinen sähkötyöturvallisuus SFS6002
-koulutus 6.10., 10.11. tai 8.12.2011
klo 08.00 - 14.30.
Koulutuksen hinta on 180 € / henkilö.

amiedu.fi
Asiakaspalvelu puh. 010 80 80 90, asiakaspalvelu@amiedu.fi

Ilmoittautuminen:
www.pohto.fi

puh. 010 8434 600 tai asiakaspalvelu@pohto.fi

Sähköalan koulutusta
Syksyllä 2011 Oulussa

Valmennuskurssit sähköturvallisuustutkintoon:
Tutkinto 1 ja 2: 19. - 20.10.2011, Hinta: 580 € + alv.

Tutkinto 3: 19.10.2011, Hinta: 300 € + alv.

Valtakunnallinen Sähköturvallisuustutkinto 1, 2 ja 3
17.11.2011, Hinta: 175 € + alv.

POHTO Oulu - Tampere - Vantaa

www.pohto.fi
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Sähköli iton
KURSSIT 2011
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Ma rg i t N u rm i k o l u

Nyt sinulla on oiva tilaisuus hakea
kuntoremonttilomalle ja nauttia tropiikin
kosketuksestamarraskuun pimeyden keskellä.

!Holiday Club KuusamonTropiikki, Kuusamo
20.11. - 25.11.2011

Loman hinta 497 €, johon lomatukea 350 €
Omavastuuosuus 147 €/henkilö
Täysihoito
Hakuaika päättyy 10.10.2011

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

Mikä kuntoremonttiloma oikein on?

Kuntoremonttiloma ei ole kuntoutusta,
vaan ehkäisevää toimintaa.
Kuntoremonttiloma on 5-7 vuorokauden mittainen, täyshoi-
toateriat sisältävä loma. Kuntoremonttilomaan kuuluvat aina
kuntotestit osanottajille, päivittäinen terveysneuvonta ja
ohjattuliikunta sekä henkilökohtaiset kuntoiluohjeet kotiin
vietäväksi.

Viime vuosina on kuntoremonttiin sisällytetty liikunnan ohella
myös jaksamiseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyviä ainek-
sia. Puolen vuoden kuluttua kuntoremontista osanottajilla on
mahdollisuus lähteä kuntoremontin seurantaan ”terveystref-
feille” kahdeksi vuorokaudeksi. Treffeillä tarkistetaan päivän
kunto ja päivitetään kuntoiluohjeet sen mukaiseksi.

Kuntoremonttilomien kohteet ovat terveyskylpylöitä, kuntou-
tuslaitoksia ja liikuntakeskuksia. Kuntoremonttiloman keski-
hinta on 480 euroa henkilöltä ilman avustusta. Tällöin on kyse
5 vuorokauden lomasta täysihoitoaterioin. Kahden vuorokau-
den mittaisten terveystreffin keskihinta on 200 euroa henki-
löltä ilman avustusta.

Kuntoremonttilomaa varten haetaan taloudellista tukea
omasta ammattiliitosta.
Tuki kuntoremonttilomaan myönnetään painotetusti tervey-
dellisin perustein, mutta niin, että myös taloudelliset ja sosiaa-
liset näkökohdat otetaan huomioon.
Kuntoremonttituen arvo on 350 euroa/henkilö. Tukea kunto-
remonttilomalle voivat hakea liiton työikäiset ja jäsenet, jotka
eivät ole saaneet RAY:n lomatukea tai olleet tuetulla lomalla
24 kuukauteen. Tukea ei voida myöntää lapsille.
Matkakustannuksista lomalainen vastaa itse.

Tuen saanut on automaattisesti oikeutettu myös ”treffitu-
keen”, joka on 150 euroa/henkilö. Pelkästään terveystreffejä
varten ei tukea kuitenkaan myönnetä.

Määrärahat kuntoremonttilomiin saadaan SAL ry:n kautta
Raha-automaattiyhdistyksen avustuksista.

Kuntoremontin sisältö

1. Kesto
• 5 – 7 vuorokautta, puoli- tai täysihoidolla

2. Testit ja tutkimukset
• Elämäntapakysely
• Riskikartoitus kuntotestausta varten
• Tutkimukset: pituus ja paino, kehonpainoindeksi, verenpaine,
lepopulssi
• Lepo-EKG ja lääkärin tulkinta
• Lihaskuntotestit
• Polkupyöräergometritesti
• UKK-kävelytesti

3. Terveysneuvonta, tietoiskuja päivittäin
(kesto 45 – 60min/päivä)
• Jokamiehen terveysriskit
• Ravinto ja terveys
• Liikunta ja terveys
• Päihteet ja terveys
• Henkinen hyvinvointi
• Ergonomia ja työsuojelu

4. Ohjattu ryhmäliikunta
Esimerkiksi:
• Aamujumppa
• Vesiliikunta, allasvoimistelu
• Kuntosaliharjoittelu
• Aerobic, voimistelu
• Lenkkeily, palloilu
• Rentoutusharjoitukset

Ohjattua liikuntaa on vähintään kaksi tuntia päivässä.

5. Kuntoresepti
Jokaiselle osanottajalle annetaan henkilökohtainen kuntoi-
luohjelma, joka perustuu kuntotestien tuloksiin. Ohjelmaa
noudattaen voi kuntoilla tehokkaasti ja turvallisesti myös ko-
tioloissa.

6. Terveystreffit
Kuntoremonttiloman viettäjällä on mahdollisuus halutessaan
lähteä kuntoremontin seurantaan eli terveystreffeille. Kysees-
sä on kahden vuorokauden mittainen ”miniloma”, joka järjeste-
tään noin puoli vuotta kuntoremonttiloman jälkeen.

Syyskuu
Sähköliitto tutuksi
14.9.2011
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 2.9.2011

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

Luottamusmiesten
jatkokurssi
I-osa 19.9. – 23.9.2011
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
II-osa 24.10. – 28.10.2011
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Uudistuva ammattiosasto
23.9.2011 Sokos Hotel
Alexandra, Jyväskylä
Hakuaika päättyy 9.9.2011

Uudistuva ammattiosasto
24.9.2011 Sokos Hotel
Lappee, Lappeenranta
Hakuaika päättyy 9.9.2011

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

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

Lokakuu
Uusien ja nuorten luotta-
musmiesten perehdyttämis-
kurssi
1.10. – 2.10.2011
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 16.9.2011

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

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

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

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

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

Marraskuu
Yt-menettelyn kurssi
11.11. – 13.11.2011
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Luottamusmiesten
peruskurssi
14.11. – 18.11.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Uusien ja nuorten luottamusmiesten
perehdyttämiskurssi

!1.10. – 2.10.2011
Sähköliiton koulutustilat, Tampere

Oletko juuri tehtävään valittu luottamusmies?
Oletko vailla koulutusta?
Aloita tästä kurssista.

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

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

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

Ilmoittaudu mukaan 16.9.2011mennessä puh. 050 409
8469 tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

Työympäristön
ajankohtaispäivät
18.11.– 19.11.2011
Scandic Hotel, Lahti
Hakuaika päättyy 4.11.2011
Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan
TES-kurssi
Urakkatöiden laskeminen
19.11. – 20.11.2011
Sokos Hotel Puijonsarvi,
Kuopio
Hakuaika päättyy 4.11.2011

Ulwin -urakkalaskentakurssi
26.11. – 27.11.2011
Jyväskylä
Hakuaika päättyy
11.11.2011

Liiton kursseille ilmoittaudu-
taan hakuaikaan mennessä
sähköpostilla tiina.makkyla@
sahkoliitto.fi tai soittamalla
koulutusyksikköön,
puh. 050 409 8469.

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

Tropiikin kuntoremontti kutsuu sähköliittolaisia

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

Sähköistä
palvelua



24 vasama 7 / 2 0 1 1

R i i t t a Ka l l i o

Sähköliiton toi-
sia Voltti-päiviä
vietetään Porin
Yyterissä 10. –
11. syyskuuta.
Luvassa on
toiminnallinen
viikonloppu
kylpylähotellissa
kansallismaise-
man keskellä.

Porin ja Harjavallan
ammattiosastot toi-

mivat Voltti-päivien jär-
jestäjinä ja lupaavat, että
loppukesän rento viikon-
loppu on vuoden energisin.
Energia on myös teemana
päivät avaavalla paneelikes-
kustelulla lauantaiaamuna
9.30 - 11.30, jossa on muka-
na kiinnostavia osallistujia.

Energiateollisuus ry:n toi-
mitusjohtaja Juha Nauk-
karinen alustaa aiheesta.
Paneelin juontaa tiedottaja
Heikki Raittila Työeläke-
vakuuttajat TELA ry:stä.
Paneelissa mukana ovat
myös Teollisuuden Voima
Oyj:n varatoimitusjohtaja
Risto Siilos, kansanedustaja
Jouko Skinnari eduskun-

nasta ja Sähköliiton puheen-
johtaja Martti Alakoski.

Paneeli pohtii muun mu-
assa energian saatavuutta ja
tuotantoa, kuluttajahintoja,
alan työmarkkinakysymyk-
siä- ja ympäristökysymyksiä
sekä EU:n sisämarkkinoi-
den vaikutusta energian
hintaan. Asiakokonaisuutta
käsitellään ensisijaisesti ku-
luttajan näkökulmasta

Tangokuninkaalliset
tanssittattavat
Energisyyttä on luvassa
myös Voltti-päivien muus-
sakin ohjelmassa. Pariin päi-
vään Porin Yyterissä tiivis-
tyy monenmoista mukavaa
toimintaa: hemmottelua
kylpylässä, kilpaongintaa
aallonmurtajalla, tutustu-
mista tuulipuistoon ja mu-
seoon, tanssia juhlaillallisen
lomassa, kisailua sökömes-
taruudesta, hiekkalinnojen
rakentamista ja runsaasti
rentoa yhdessäoloa.

Yyterin parketeilla saa
pyörähdellä hyvän tanssi-
musiikin siivittämänä, sillä
musiikista vastaa nuorekas
Jackpot-yhtye, jonka solis-
tina loistavat tangokunin-
kaalliset Henri Stenroth ja
Mira Kunnasluoto.

Golfaamaan tai
Reposaaren
tuulipuistoon
Voltti-päivillä on tarjolla
golfiin tutustumista ja lyön-
tiharjoitteita harjoitusalu-
eilla, kesto n. 1,5 tuntia, al-
kaen noin kello 13.00. Hin-
ta 10 €/henkilö. Ilmoittau-
tumiset volttipaivat@gmail.
com. Maksut kentällä.

Porin Tuulipuisto sijaitsee
Reposaaren Pengertien var-
rella samoin kuin tuulipuis-
ton opastuskeskus, johon

tehdään tutustumiskäynti.
Keskuksesta saa ajankoh-
taista tietoa Suomen Hyö-
tytuuli Oy:n tuulivoimatuo-
tannosta ja tuulivoimasta
yleensä. Opastuskeskuksen
piha-alueella sijaitsee myös
lintutorni, jota vierailijat
voivat käyntinsä yhteydessä
hyödyntää.

Opastetulle
linturetkelle
Porin Yyterinniemi on kan-
sainvälisesti arvokas luon-
totyyppikokonaisuus, jolle
on keskittynyt lintuvesien
lisäksi kasvistollisesti, geo-
logisesti ja maisemallisesti
arvokkaita alueita. Yyterin-

niemen luontoa on suojeltu
pitkään valtakunnallisilla
suojeluohjelmilla ja kaavoi-
tuksella.

Retkeilyreitti kiertää Prei-
viikinlahden ruovikoissa,
rantaniityillä, tervaleppä-
lehdoissa, metsissä ja dyy-
neillä. Alue on tunnettua
kahlaajalintualuetta, jossa
sijaitsee lintutorneja. Ret-
kellä käydään lintutorneissa.
Paluu luontopolkua ja dyy-
nien pitkospuita pitkin ho-
tellille. Omia kaukoputkia

ja kiikareita kannattaa ottaa
mukaan. Luontoretkelle on
kuljetus kylpylähotellilta. Il-
moittautumiset ennakkoon
volttipaivat@gmail.com tai
Info -tiskille.

Frisbee-golfia, sököä,
hiekkalinnoja ja
motoristeja
Yyterin kylpylähotellin lä-
hiympäristössä on 10 -kori-
nen Frisbee Golf -rata. Lajin
saloihin on opastusta kel-
lo 11.45 Info -tiskin lähei-
syydessä sekä myös radalla.
Frisbee -välineitä saa Info
-tiskiltä.

Hiekkalinnojen rakennus-
kilpailuun voi ilmoittautua
Info -tiskillä kello 10 alka-
en. Tarvittavat välineet täy-
tyy 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 -tis-
killä.

Volttipäivien motoris-
titapaaminen on Yyterin
kylpylähotellin edessä 10.
aamupäivän aikana. Päi-
vän kiertoajelulla poiketaan
kahveille Leineperin histori-
alliselle Ruukille. Ilmoittau-
tumiset ennakkoon voltti-
paivat@gmail.com tai ennen
kello 11.00 Info -tiskille.

Majoitus
Varaukset tehdään Yyte-
rin kylpylähotellin kautta.
Myyntineuvottelija Ani-
ta Reunamo hoitaa hoitaa
varauksia, puhelin 02 628
5259, sähköposti anita.reu-
namo@yyterinkylpylahotel-
li.fi.

Kylpylähotellissa huone-
hinta on 90 euroa, (45 €/
hlö/vrk/H2). H1-lisä on 31
€/vrk. Majoitushintoihin
sisältyy aamiainen ja kylpy-
län sekä kuntosalin käyttö-
oikeus aukioloaikana.

Illalliskortit
Hinta on 25 €/aikuinen.
Varaukset sähköpostilla:
volttipaivat@gmail.com
Lisätiedot ja kaikki ilmoit-
tautumiset aktiviteetteihin:
Raimo Härmä, puh. 0440
592 448

P.S. Ongenvapoja saa lai-
naksi Volttipäivien järjestä-
jiltä.

EnergiaaYyteristä
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OHJELMA
Lauantai 10.09.2011

09.00-18.00 Info auki
09.00- Kylpylä käytössä
09.30-11.30 Paneelikeskustelu
10.00- Lähtö linturetkelle (kuljetus)
11.00- Frisbee -golf ja hiekkalinnat
12.00- Sökökisa
12.00- Golf-kierros Yyteri Links

ja Golfiin tutustuminen (kuljetus)
12.00- Motoristitapaaminen

kiertoajelun lähtö
12.30-15.00 Onkikilpailu Kallo (kuljetus)
13.00-16.00 Tuulipuistovierailu (kuljetus)
19.00 Illallinen ja tanssit

Sunnuntai 11.09.2011
10.00 Lähtö Satakunnan museoon (kuljetus)

Jackpotin solisti Henri Stenroth
ja kitaristi Petri Hautaniemi tar-
joavat vauhdikkaitten
Voltti-tanssien tahdit.


