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SÄHKÖALOJEN AMMATTIL I ITON JÄSENLEHTI , perustettu 1957 55. vuosikerta

Myrskyn silmässä | Kuva Kiti Haila
Median kiinnostus kohdistuu taas Metalliliiton Riku Aaltoon ja Säh-
köliiton Martti Alakoskeen. Työmarkkinaosapuolten hyväksymä
raamisopimus ei poista metalliteollisuuteen julistettua ylityökieltoa
eikä lakonuhkaa. Elleivät Metalliliitto, Ammattiliitto Pro ja Sähköliitto
pääse neuvottelutulokseen sitä ennen, lakko alkaa 21.10. kello 6.00.
Ammattiliittojen on myös ilmoitettava viimeistään 24.11.2011 ovat-
ko ne mukana työmarkkinaratkaisussa.

"Syyskuun viimeisen päivän tilas-
totieto Sähköliiton jäsenmäärästä oli
iloista luettavaa. Ensimmäisen kerran
koko liiton olemassaolon aikana oli
jäsenmäärä yli 33 000, tarkalleen ot-
taen 33 205.

Mikä ilahduttavinta, ei suurin kas-
vu tullut tällä kertaa eläkeläisistä,
vaan eri sopimusalojen maksavista
jäsenistä. Heidän määränsä on nyt
21 056. Edellisen kerran liitolla on
ollut näin paljon jäsenmaksua mak-
savia jäseniä vuonna 2008.

Jäsenmäärän nopean kasvun takana
on kaksi syytä: sekä Suomessa työs-
kentelevät puolalaiset, että Rauta-
tieläisten liitosta erotetut VR:n säh-
köasentajat ovat joukolla liittyneet
Sähköliiton jäseniksi.

Se kertoo siitä, että meillä on liit-
tona vetovoimaa. Tieto leviää, että
Sähköliiton edunvalvonta toimii ja
jäsenet saavat täällä vastinetta jäsen-
maksulleen.

###

Viimeaikainen jäsenmäärän kasvu
herättää kaikessa positiivisuudes-
saankin valitettavasti myös hiukan
toisenlaisia kysymyksiä. Poikkeuk-
selliset olosuhteet ovat saaneet puo-

lalaiset ja veeärräläiset liittymään
suurin joukoin liittoon, mutta kuin-
ka yksittäiset, tavalliset suomalaiset
sähköasentajat houkuteltaisiin teke-
mään samoin?

Meneillään olevan jäsenvärväys-
kampanjan saldo on jäänyt aika vaa-
timattomaksi. Se kertoo samaa tari-
naa kuin hiljattain julkistettu jäsen-
tutkimuskin: yksittäiset jäsenet eivät
ole kiinnostuneet jäsenvärväyksestä.
Tavallista sähköliittolaista ei näytä
kiinnostavan se, että jopa oma työ-
pari saattaa olla loimaankassalainen
vapaamatkustaja.

Jäsenhankinta ei kuitenkaan voi
olla pelkästään liiton henkilökunnan
työn varassa. Sähköalan työpaikko-
jen määrä on yksinkertaisesti liian
suuri tehokkaaseen jäsenvärväyk-
seen, elleivät jo ennestään jäseninä
olevat sähköliittolaiset ole siinä ak-
tiivisesti mukana.

###

Miksi jäsenmäärän kasvattaminen on
sitten tärkeää? Sinun, Sähköliiton ri-
vijäsenen tulevaisuuden vuoksi.

Liitto neuvottelee jäsenilleen työ-
ehtosopimukset ja huolehtii niiden
valvonnasta, työttömyyskassa taas

antaa turvan, jos elämä näyttää nur-
jimmat puolensa.

Mutta liitto tarvitsee toimiakseen
rahaa ja sitä saadaan vain jäsen-
maksun avulla. Mitä useampi jäsen
on maksamassa jäsenmaksuja, sitä
paremmin ja tehokkaammin liiton
edunvalvontakoneisto toimii.

Sillä voimakkaista liiton toiminta-
budjettia koskevista kululeikkauksis-
ta huolimatta eivät jäsenmaksutuo-
tot tahdo millään riittää kattamaan
toiminnasta syntyviä kuluja. Säh-
köliiton taloudellinen tilanne ei ole
huono, päinvastoin, sillä erityisesti
työtaistelukassan omaisuuden määrä
on huomattava. Mutta työttömyys ja
kustannusten yleinen kasvu nakerta-
vat joka vuosi seuraavan toiminta-
kauden budjettia.

Nopeaa, pysyvään muutokseen täh-
täävää ratkaisua ei tilanteeseen ole
olemassa. Meidän on vain uskottava
itseemme ja itse kunkin tehtävä en-
tistä kovemmin töitä kaikkien jäsen-
ten puolesta. Sähkö yhdistää meitä,
jotta huominen olisi parempi kuin
tämä päivä.!

Uusia jäseniä – entisiä ongelmia

2 Ammattitaidon olympialaiset

3-4 Metalliteollisuudessa kuohuu

5 Jäsenhankinnasta palkitaan

6-7 Siisti hotellityömaa

8-9 Sähköasentajapariskunta

10 Lomaviikkoja tarjolla

11 Sähköjohto

12-14 Pohjolan yhteiset ongelmat

16 50 Kirjavaista vuotta

18 Työttömyyskassa

19 Syysristikko

20 Osastot toimivat

22 Kurssit

Kannen kuvassa: Kimmo Lanki, Jukka-Pekka Hannikainen
ja Heikki Siltanen. Kuva Margit Nurmikolu

Suomalais-
menestystä
ammattitaidon
MM-kilpailussa
Ka t j a N i em i n e n / S k i l l s F i n l a n d

Maailman suurin nuorten ammatillinen kilpailu-
tapahtuma WorldSkills käytiin lokakuun alussa Lontoossa.
Suomen joukkue pääsi juhlistamaan viittä hopeaa ja kolmea
pronssia. Erinomaisia suorituksia oli lisäksi peräti 18.

WorldSkills London 2011 -kilpailuun osallistui 960 nuorta
51 maasta. Kilpailua kävi seuraamassa yli 200 000 katsojaa.
Suomesta kilpailuun osallistui 46 hengen joukkue.

Suomalaiskilpailijat voittivat hopeaa painotekniikassa, len-
tokoneasennuksessa, kauneudenhoidossa, ravintolapalvelussa
ja lähihoitajalajissa. Maalaus ja tapetointi -lajissa, floristiikas-
sa ja hiusmuotoilussa suomalaiset saivat pronssia.

Lisäksi 18 suomalaista palkittiin Medallion for Ex-
cellence -tunnustuksella, jonka saavat ne kilpailijat, joiden
pistemäärä on yli lajin keskiarvon (500 pistettä). Kokonai-
suudessaan tämä tarkoittaa sitä, että reilusti yli puolet Suo-
men joukkueesta on keskiarvon paremmalla puolella - oman
lajinsa maailman huippua!

- Joukkueemme oli mitalipisteillä mitattuna kilpailun seit-
semännellä sijalla, mikä on erittäin hyvin tällaisessa kovan
maailmanluokan kilpailussa, toteaa Skills Finlandin hallituk-
sen puheenjohtaja, Opetushallituksen pääjohtaja Timo Lan-
kinen tyytyväisenä.

- Kilpailun tulos kertoo, että suomalainen ammattikoulutus
on korkeatasoista ja lähellä maailman kärkeä. Suomalainen
ammattikoulutus ja koulutusjärjestelmä oli esillä myös tapah-
tuman oheisohjelmassa, Lankinen sanoo.

Medallion for Excellence -tunnustus
myönnettiin muun muassa seuraaville nuorille:
Sähköasennus: Matti Alarautalahti, Parkano
Automaatioasennus: Tuomas Pirttijoki, Ylöjärvi
Mekatroniikka: Joonas Nuolijoki, Ruokolahti ja
Tomi Summanen, Imatra
Elektroniikka: Ville Viitala, Nastola
Tietokone ja verkot: Markus Lintuala, Vantaa

Euroopan unionin kesäkuussa julkaisema Euroba-
rometer-raportti "Attitudes towards vocational education and
training" kertoo, että asenteet ammattikoulutusta kohtaan
ovat toiseksi positiivisimmat Euroopassa. Tasan 90 prosenttia
vastanneista oli Suomessa sitä mieltä, että ammattikoulutuk-
sella on myönteinen imago.

Lisäksi tutkimuksesta käy ilmi muun muassa se, että 96 pro-
sentin mielestä Suomessa on käytössä opetuksessa moderni
teknologia ja työvälineet.
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NEF, joka edustaa yli 130 000 sähköalan
ammattilaista pohjoismaissa, on erittäin
huolissaan ja hämmästynyt Ruotsin sähkö-
turvallisuusviranomaisen yksipuolisesta eh-
dotuksesta uudeksi sähkölaiksi, jonka perus-
tana on sähköturvallisuus ja vastuu sähkö-
töistä, mutta ehdotus näyttää olevan yhteen
sopimaton muiden pohjoismaiden sääntöjen
kanssa sekä EU:n läpinäkyvyyttä koskevien
vaatimusten kanssa.

Pohjoismaiden viranomaisten ja hallitus-
ten tulee pyrkiä läheisessä yhteistyössä alan
osapuolten kanssa luomaan järjestelmiä, jot-
ka ovat toisiinsa verrattavia sähköasennus-
töitä koskevissa ehdoissa.

Sähköasennukset täytyy aina tehdä am-
mattitaitoisten sähköasentajien toimesta,
jotta voidaan taata täysi turvallisuus ja kor-
keatasoinen työ.

NEF on erittäin huolissaan Euroopassa
vallitsevasta suuntauksesta, jossa epätyypil-
liset työsuhteet (vuokratyövoima ja muut
löyhät työsuhteen muodot) lisääntyvät.
NEF pitää tärkeänä sitä, että vakituisia työ-
suhteita vaalitaan sähkö- ja energiayritysten
sähköturvallisuustyössä. On huolestuttavaa,
kun valtion viranomainen Ruotsissa tekee
esityksen, joka pohjimmiltaan perustuu sii-

hen, että työntekijöitä erotetaan ja heidät
korvataan ”itsenäisillä yrittäjillä”, joilla on
täysi juridinen ja taloudellinen vastuu. Täl-
laista toimintaa NEF myös pitää yhtenä kei-
nona heikentää työehtosopimusten roolia
työmarkkinaosapuolten välillä.

NEF:n mielestä on tärkeää, että koulutuk-
sen ja ammattitaidon laadusta tulee saman-
kaltaisempi, jotta voidaan helpottaa sähkö-
asentajien työskentelyä rajojen yli. Kuiten-
kin kansallisia työehtosopimuksia pitää aina
kunnioittaa.

Vastaavasti pohjoismaissa toimiville ulko-
maisille yrityksille pitää asettaa samat vaati-
mukset.

Martti Alakoski,
Sähköalojen ammattiliitto, Suomi
Jonas Wallin,
Svenska Elektrikerförbundet, Ruotsi
Hans O Felix,
EL & IT Forbundet, Norja
Jørgen Juul Rasmussen,
Dansk El-Forbund, Tanska
Kristján Þórður Snæbjarnarson,
RSI, Islanti

Lisää NEF:in teemakonferenssista s. 12-14

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

Keskusjärjestöjen
työmarkkinaratkaisu

syntyi 13. lokakuuta. Niin
kutsuttuun raamisopuun on
kirjattu yhteensä 4,3 prosen-
tin palkankorotukset hieman
runsaan kahden vuoden so-
pimuskauden aikana.

Sopimus sisältää palkanko-
rotukset kahdelle vuodelle
sekä työelämän laadullisia
parannuksia.

31 kuukauden
palkkakausi
Raamisopimuksessa on sovit-
tu kahdesta palkkakaudesta.
Ensimmäisen 13 kuukauden
aikana palkat nousevat 2,4
prosenttia ja seuraavan 12
kuukauden aikana 1,9 pro-
senttia.

Sen lisäksi maksetaan 150
euron kertakorvaus, joka

nostaa palkkojen kustannus-
vaikutuksen noin 2,8 pro-
senttiin. Useilla SAK:laisilla
aloilla vaikutus on noin kol-
me prosenttia.

- Sopimuksessa on panos-
tettu merkittävästi työelä-
män kehittämiseen. Am-
mattitaidon parantamiseksi
työntekijät voivat osallis-
tua vuosittain kolmen päi-
vän ajan koulutukseen. Yli
55-vuotiaiden kohdalla näi-
tä päiviä voidaan käyttää
myös työkyvyn edistämiseen.
Isyysvapaa pitenee kaksi
viikkoa. Työsuojelua kehi-
tetään, työttömyysturvaa
parannetaan ja yksinkertais-
tetaan sekä pätkä- ja vuok-
ratyöhön liittyviä epäkohtia
korjataan, SAK:n puheen-
johtaja Lauri Lyly luettelee.

Raamisopimuksessa on so-
vittu, että niin sanottu lo-
makorvausten jaksotus pois-
tetaan eli työsuhteen aikana
kertyneet lomakorvaukset
eivät enää siirrä työttömyys-
päivärahakauden alkamista.

Myös soviteltua työttömyys-
päivärahaa parannetaan. Uu-
distukset ovat merkittäviä
etenkin määräaikaisissa työ-
suhteissa työskenteleville.

Sopimus turvaa
ostovoimaa
Kertakorvaus hyödyttää
etenkin pienipalkkaisia, jot-
ka saavat nyt suhteessa suu-
rimmat korotukset.

- Nyt saavutettu ratkaisu
turvaa ostovoiman oikeu-
denmukaisella tavalla. Hin-
tojen noususta ovat kärsi-
neet etenkin pienipalkkaiset.
Heidän kannaltaan on tär-
keää, että ratkaisuun sisältyy
kohtuullinen euromääräinen
korvaus, Lyly lisää.

Työmarkkinoiden raami-
ratkaisun pohjalta käynnis-
tetään nyt liittokohtaiset
neuvottelut sopimuksen so-
veltamisesta. Sopimuksen
syntyminen edellyttää erit-
täin laajaa kattavuutta, jota
arvioidaan 25. marraskuuta.

Näin sovittiin:
• Palkkoja korotetaan en-
simmäisenä vuonna 2,4 pro-
senttia ja toisena 1,9 pro-
senttia.
• Työntekijät saavat ensim-
mäisenä sopimusvuonna 150
euron kertakorvauksen.
• Työntekijät voivat osallis-
tua vuosittain kolmen päi-
vän ajan osaamista lisäävään
koulutukseen.
• Isyysvapaa pitenee kah-
della viikolla. Isyysvapaa
voidaan käyttää joustavasti,
kunnes lapsi täyttää kaksi
vuotta.
• Työttömyyskorvauksia lyk-
käävä niin sanottu lomakor-
vauksen jaksotus poistetaan.
• Sovitellun työttömyyspäi-
värahan työaikaraja noste-
taan 75 prosentista 80 pro-
senttiin.
• Pätkä- ja vuokratyönteki-
jöiden asemaa parannetaan

Raamisopimus antaa 4,3
prosentin palkankorotuksen

Sähköliitto on antanut
luvan yhdelle sähköistys-
alan yritykselle tutkia tuot-
teidensa tunnettuutta alan
työntekijöiden piirissä. Ky-
selyn toteuttaa tutkimusyh-
tiö, jonka lähettämä sähkö-

posti tulee loka-marraskuun
aikana niille sähköistysalan
jäsenille, joilla on sähköpos-
tiosoite. Toivottavasti mah-
dollisimman moni vastaa
oman alansa tekniikkaan
liittyvään kyselyyn.!

Sähköistysalan
jäsenille
lähetettävä
kysely

Pohjoismaisten Sähköliittojen
Federaatio koolla Vantaalla

Pa a vo H o l i

El inkeinoelämän
keskusjärjestö EK on

jo pitkään vannonut, että
Suomeen ei enää tehdä kes-
kitettyjä tuloratkaisuja eli
tupoja. Nyt keskusjärjestöt
ovat kuitenkin saaneet ai-
kaiseksi työmarkkinaratkai-
sun, joka vastaa varsin hyvin
entisiä tupoja. Nimi on vain
EK:n mieliksi vaihdettu ”raa-
miksi”.

Keskitetyn ratkaisun
kaikki merkit
Uudessa raamiratkaisussa so-
vitaan keskitetysti niin pal-
kankorotuksista kuin monis-
ta työelämän kehittämiseen
liittyvistä asioista. Lisäksi sii-
hen liittyy maan hallituksen
tekemiä päätöksiä, niin ve-
ronalennusten kuin työttö-
myysturvankin osalta. Nämä
ovat kaikki klassisia tuposo-

pimuksen merkkejä.
Mutta oli lopputuloksen

nimi mikä hyvänsä, ei sil-
lä ole tulevaisuutta, elleivät
alan järjestöt riittävän in-
nokkaasti liity siihen mu-
kaan. Selvää on, että aina-
kin Metalliliiton ja Tekno-
logiateollisuuden on tämä
ratkaisu hyväksyttävä. Myös
valtion ja kuntien olisi hyvä
olla sopimuksessa mukana,
ettei palkkakilpailu riistäydy
käsistä. Kaikkien halukkai-
den on ilmoittauduttava mu-
kaan viimeistään 24.11.2011

Sähköliiton kanta
on yhä täysin auki
Sähköliiton osalta akuutein-
ta on teknologiateollisuuden
sopimusalan tilanne, jos-
sa edessä on 21.10. alkava
lakko, ellei alan sopimusta
sitä ennen saada aikaiseksi.
Työnantajapuolen katkaistua
neuvottelut 29.9. on mahdo-

tonta ennustaa, miten neu-
votteluissa tulee käymään.

Muiden sopimusalojen
osalta tilanne on helpom-
pi, koska tulevan vuoden
palkankorotuksista on jo
sovittu. Jos Sähköliitto läh-
tee liittona mukaan, astuvat
raamisopimuksen korotukset
voimaan noilla sopimusaloil-
la vuotta myöhemmin ja kes-
tävät myös vuotta myöhem-
min.

Siinä tapauksessa Sähkö-
liitolla olisi edessään peräti
syksyyn 2014 asti neuvoteltu
ketju palkankorotuksia ja sen
myötä myös harvinaisen pit-
kä ja rauhallinen työmarkki-
nakausi.

Aiemmista ratkaisuista ei
kuitenkaan voi päätellä, läh-
teekö Sähköliitto tällä kertaa
mukaan vai ei, sillä molem-
mat vaihtoehdot ovat tilan-
teesta riippuen jäsenistölle
kelvanneet.!

Tuleeko raamista
”pikkutupo” vai ei?

Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin Sähköliittojen edustajat kokoontuivat
teemakonferenssiin syyskuun lopussa Vantaalla. Konferenssissa tehtiin myös yhtei-
nen julkilausuma koskien Ruotsissa suunnitteilla olevaa uutta sähkölakia. Edustajat
esittivät huolestuneisuutensa sähkötöiden vastuun ja sähköturvallisuuden heikentä-
misen vuoksi.

Pohjoismaisten Sähköliittojen
federaation (NEF) julkilausuma
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R i i t t a Ka l l i o

Sähköliitto on julis-
tanut koko teknolo-
giateollisuutta kos-
kevan ylityökiellon
ja valmistautuu
kaksiviikkoiseen
työtaisteluun, joka
kattaisi 44 keskeis-
tä metalliteollisuu-
den yritystä. Niissä
työskentelee noin
700 Sähköliiton jä-
sentä. Myös Metalli-
liitto ja Ammattiliit-
to Pro ovat mukana
samassa työtaiste-
lurintamassa isom-
malla jäsenmääräl-
lä.

Hämeenlinnan Rau-
taruukin sähköasenta-

jien pääluottamusmies Jari
Korpela valmistautuu poru-
koineen työtaisteluun. Kor-
pela arvelee sovun kuitenkin
löytyvät ennen lokakuun 21.
päivää, jolloin määräaikaisen
lakon olisi määrä alkaa.

- Vuosikausia metalliteol-
lisuudessa on menty todella
pienillä palkankorotuksilla.
Kyllä nyt on jo aika saada
reilumpi korotus ja teksti-
puolellekin parannuksia.
Työnantajan tarjous oli ihan
lipan alta ja tehtiin törkeästi
aivan viime tingassa, sanoo
Korpela, joka odotti viikkoa
ennen määräajan päättymis-
tä myös valtakunnansovitte-
lijan puuttuvan peliin.

Liitosta saa tukea
- Lakkotoimikunnalla oli jo
kokous. Yritämme varmis-
tella, että lakon aikaiset pe-

lisäännöt ovat selvillä kai-
killa. Jo ylityökiellon kanssa
on saanut hieman selvitellä,
mitä kaikkea se käytännössä
tarkoittaa, Korpela kertoo ja
kiittää taustatuesta entistä
työkaveriaan, liiton nykyis-
tä työehtoasiamiestä Mikko
Korpista.

Liiton päättämää 50 eu-
ron suuruista lakkoavustusta
Korpela piti myöskin koh-
tuullisena aiempaan 16 eu-
roon verrattuna.

- Eihän sillä lainoja lyhen-
nellä, mutta kyllä sillä ruuan
saa pöytään.

Lakkotoimikunnalle
uusi tilanne
15 vuotta Ruukilla työsken-
nellyt Korpela tunnustaa,
että kaikille lakkotoimikun-
nan yhdeksälle jäsenelle ti-
lanne on uusi, sillä liiton
julistamaan lakkoon ei ole
miesmuistiin tarvinnut val-
mistautua vaikka tehtaalla
on erinäisiä mielenilmaisuja
toteutettukin vuosien var-
rella.

- Pientä hämmennystä oli
ilmassa, mutta kyllä me kaik-
ki asiat saimme selvitettyä.
Mahdollisen lakon aikaisen
tiedotuksen pelisäännöistä
puhuttiin, samoin lakkovah-
tien työnjaosta, Korpela pal-
jastaa.

Korpela kertoo, että teh-
taan vajaasta 50 sähköasen-
tajasta suurin osa tekee sään-
nöllistä päivätyötä. Kymme-
nen on vuorotöissä. Pääluot-
tamusmiehen oma päivätyö
on sinkityslinjalla, jossa pää-
osa töistä liittyy automaatio-
asennuksiin.

Työtaistelu
liittojen välillä
- Toivottavasti kaikki muis-
tavat, että mahdollinen
työtaistelu on vain liittojen
välinen. Henkilösuhteita ei
pidä tärvätä, Jari Korpela va-
roittelee.

Vajaan vuoden pääluotta-
musmiehen pestiä hoitanut

Korpela on huomannut, että
luottamustoimi tuo muka-
naan uusia haasteita.

- Ihmisillä tuntuu olevan

monenlaisia työhön liittyviä
murheita. Onneksi tämän
ison talon etuna on se, että
luottamusmiehillä on mah-
dollisuus käyttää riittävästi
aikaa asioiden selvittämi-
seen. Luottamusmiesverkos-
to on myöskin kattava, sillä
Metallilla on 10 luottamus-
miestä, jokaisella osastolla
omansa tehtaan pääluotta-
musmiehen lisäksi.

Korpela on positiivisesti yl-
lättynyt luottamusmiespestin
monipuolisuudesta.

- Tämä tuo vastuuta ja
vaihtelua tavallisiin töihin.
Olen myös pyrkinyt koulut-
tautumaan ja hankkimaan

lisää tietoa homman tueksi.
Hiljattain kävin Kiljavalla
luottamusmiesten jatkokurs-
sin, mistä on vielä toinen
jakso tulossa. Voin suositella

kursseja kaikille luottamus-
tehtävissä oleville, sillä tie-
toa todella tarvitaan näissä
hommissa.!

Ruukilla uskotaan sopuunRuukilla uskotaan sopuun

Työehtoasiamies Mikko Kor-
pinen keskusteli pääluotta-
musmies Jari Korpelan kanssa
mahdollisen työtaistelun peli-
säännöistä.

Lakkofakta
"Työlupa-asiat, joita työpaikan lakkotoimikunta ei
pysty päättämään, päätetään Sähköliiton keskustoimistol-
la Tampereella sektoripäällikkö Sauli Väntin (p. 050 528
7044) ja työehtoasiamies Mikko Korpisen (p. 050 67 592)
toimesta.

Lakon piiriin kuuluvia töitä ei saa tehdä kukaan, esimer-
kiksi liittoon kuulumattomat henkilöt. Saadakseen Sähkö-
liiton lakkoavustuksen heidän tulee liittyä Sähköliittoon
ennen lakkoa tai lakon aikana. Liittyminen tapahtuu hel-
poiten liiton nettisivuilla www.sahkoliitto.fi.

Lakkovahtien asettamisesta on syytä sopia työpaikkakoh-
taisesti yhdessä Metallityöväen Liiton ja Pro-liiton lakko-
toimikuntien kanssa.!
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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 käsitte-
lyn vuoksi tietojen päivit-
täminen on tärkeää ja myös

esimerkiksi tulevan eläkkeen
oikean määräytymisen var-
mistamiseksi.

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 jäsenmaksuperin-
tä 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
Palkattomien jaksojen
ilmoittaminen
Ilmoita palkaton jakso jäsenrekisteriin, jotta se voidaan
merkitä jäsenmaksuvapaaksi. Näin varmistat, että jäse-
nyytesi ja samalla työttömyysturvaoikeutesi pysyy voimassa.

Jäsenmaksuvapautusaikoja ovat muun muassa
• Kelan maksama työttömyyspäiväraha- ja

sairauspäiväraha-aika
• armeija
• määräaikainen eläke
• äitiys-/isyys- tai vanhempainraha-aika
• hoitovapaa
• opiskelu (vapautus ilmoitetaan ja hyväksytään vain

opiskelun lukukausille)
Voit Ilmoittaa palkattomat jaksot:

•Verkkopalvelun kautta www.sahkoliitto.fi > Jäsenrekisteri
• Sähköpostilla jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
• Kotisivuiltamme tulostettavalla lomakkeella
”Jäsenmaksuvapaiden ilmoittaminen”

Arja Toivonen Leila Haapamäki

Pa a vo H o l i

Sähköliitto aloitti
huhtikuussa kampan-

jan ”Värvää työkaverikin
liittoon”, jolla jokainen säh-
köliittolainen voi hankkia
uusia alan jäseniä. Värväys-
esite jaettiin huhtikuun Va-
saman välissä kaikille liiton
sopimusalajäsenille.

Uusia jäseniä on tullut,
mutta Sähköliiton edun-
valvonta tarvitsee tuekseen
kaikki alalla työskentelevät
ihmiset. Ennen kaikkea am-

mattiliiton jäsenyydestä hyö-
tyvät tietysti uudet jäsenet.

Palkintona risteilyjä
ja lahjakortteja
Jokainen uuden jäsenen
hankkinut jäsen palkitaan
vakuutusyhtiö If:n lahjoit-
tamilla palkinnoilla. Kam-
panjan sata ensimmäistä saa
S-ryhmän 20 euron arvoisen
lahjakortin. Seuraavat 100
värvääjää saa palkinnoksi
sammutuspeitteen. Myö-
hempien jäsenhankkijoiden
palkinnot kerrotaan tulevis-
sa Vasaman numeroissa. Pal-

kinnot on lahjoittanut va-
kuutusyhtiö If ja niiden taso
pysyy loppuun asti samana.

Uusia jäseniä kannattaa
todellakin etsiä, sillä viisi
eniten jäseniä värvännyttä
palkitaan If:n tarjoamalla
tasokkaalla risteilyllä. Sen
lisäksi kerran kuukaudessa –
toukokuusta 2011 aina tam-
mikuuhun 2012 asti – pal-
kitaan arpomalla yksi edel-
lisessä kuussa liittynyt uusi

jäsen ja yksi värvääjä Turvan
lahjoittamalla 50 euron ar-
voisella tavarapalkinnolla.

Uusien jäsenten kesken ar-
votaan lisäksi kuukausittain
If:n lahjoittama yllätyspal-
kinto. Tätä asiaa kannattaa
värvääjien jäsenhankintaa
tehdessä myös mainostaa.!

Uusien jäsenten
värvääminen palkitaan!

"Värväyslomakkeita
voi tilata joko liiton pos-
tituksesta, puhelin 03 252
0111 ja email postitus@sah-
koliitto.fi tai tulostaa liiton
nettisivuilta www.sahkoliit-
to.fi/lomakkeet/.

Lomakkeita tulostetta-
essa pitää huomioida, että
lomakkeen postitus on vii-

sainta tehdä kirjekuorella,
johon osoitteeksi laitetaan:

SÄHKÖLIITTO
VASTAUSLÄHETYS
Tunnus 5003674
00003 VASTAUSLÄHETYS

Sähköliitto maksaa posti-
maksun.!

Lisää lomakkeita joko
nettisivuilta tai postituksesta

Nyt
tasokas risteily
tarjolla pienellä

vaivalla!

"Tilausaika sopimusalajä-
senten kalenterin tilaamisel-
le vuodeksi 2012 päättyy lo-
kakuun lopussa. Tilausmah-
dollisuutta on laajennettu
tekstiviestipalvelulla, mutta
paras tilaustapa on kirjau-
tua Sähköliiton nettisivujen
Verkkopalvelussa olevaan
Kalenteri- ja lehtitilaukset
-toimintoon ja tehdä tilaus
siellä.

Kalenteri vain
sopimusalajäsenille
Sopimusalanjäsenten vuo-
den 2012 kalenteritilaus ta-
pahtuu siis joko liiton net-
tisivujen Verkkopalvelun
kautta tai lähettämällä teks-
tiviesti numeroon 13145.

Viestiin pitää kirjoittaa sa-
nat sähkö ja kalenteri (vä-
lilyönnillä erotettuna, kir-
jaimet voivat olla isoja tai

pieniä) sekä jäsenkortista
löytyvä oma jäsennumero
numeroina. Mitään muuta
viestiin ei saa kirjoittaa.
Esimerkki:
sähkö kalenteri 0124

Tilaaja saa vastauksena ti-
lauksen vastaanottamisvah-
vistusviestin "Kalenteritila-
uksesi on vastaanotettu. T:
Sähköliitto".!

Pa a vo H o l i

"Sähköliiton jäsenmää-
rä ylitti 30.9.2011 ensim-
mäisen kerran 33 000 jäse-
nen rajan. Tarkka luku on
33 205. Eniten kasvanut
jäsenryhmä oli maksavat
jäsenet eli sopimusalajä-
senet, joiden lukumäärä oli
21 056. Kasvua oli edellis-
vuodesta 357 jäsentä. Vii-
meksi sopimusalajäseniä

on ollut näin paljon kolme
vuotta sitten.

Äkillistä kasvua selittää
kaksi uutta Sähköliiton jä-
seneksi tullutta ryhmää: Ol-
kiluodossa työskentelevät
puolalaiset sähköasentajat
ja Rautatieläisten liitosta
erotetut VR:n sähköasen-
tajat. Molemmista ryhmis-
tä on Sähköliiton jäsenek-
si tullut jo lähes kaksisataa
alan ammattilaista.!

ta
umero

ään muuta
a kirjoittaa.

i 0124
auksena ti-

amisvah-
eritila-

u. T:

Vielä lokakuu aikaa tilata kalenteriJäsenmäärä nyt yli 33 000
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Viime lokakuus-
sa kaivettiin Jy-
väskylän messu-
alueelle monttu
Sokos Hotellin
rakennustyömaa-
ta varten ja ra-
kennustyöt aloi-
tettiin vuoden-
vaihteessa. Uusi
hotelli Paviljonki
valmistuu ensi
vuoden touko-
kuussa.

Tilaaja on Keskimaa
OSK, pääurakoitsija

NCC ja työmaan sähköliit-
tolaisten asentajien työnan-
taja KS Kitek Oy.

- Kaikki on mennyt hy-
vin ja olemme aikataulussa.
Runko nousee vielä vähän
ja sisutusvaihe on alkamas-
sa, asentajien kärkimiehenä
toimiva Jukka-Pekka Han-
nikainen kertoo.

Kellarikerroksen
lattia järvenpinnan
alapuolella
Yhdeksänkerroksisen hotel-
lin kerrosala on 10 577 m²
ja siihen valmistuu 170 ho-
tellihuonetta. Yläkerroksista
avautuvat hulppeat näky-
mät Jyväsjärvelle. Uudisra-
kennuksen kellarin lattia on
puolitoista metriä Jyväsjär-
ven vedenpinnan alapuolel-
la ja se on tehty täysin ve-
sitiiviistä rakenteista. Maan
alle on juntattu yhden ison,
kokonaisen pohjalaatan alle
yhteensä 8,5 kilometriä te-
räsputkipaalua.

- Tämä vesitiivis maanalus-

kerros on aikamoinen erikoi-
suus, sillä näin ei ole mones-
sa paikassa tällä Lutakon alu-
eellakaan tehty, vaikka täällä
sijaitsee paljon kerrostaloja,
työsuojeluvaltuutettu Heik-
ki Siltanen toteaa.

Mielenkiintoisena yksityis-
kohtana rakenteilla olevissa
huoneissa on valmiit kylpy-
huonemodulit. Muovin si-
sään pakatussa ”kuutiossa”
on täydellinen kylpyhuone-
varustus lavuaareineen, pyt-
tyineen ja ammeineen tai
suihkuineen.

- Muutaman viikon päästä
tehdään lisäksi yksi malli-
huone täysin valmiiksi teks-
tiileitä ja valaistuksia myö-
ten, Jukka-Pekka Hannikai-
nen kertoo.

Messuväelle lisää
majoitustilaa
Hotelli sijaitsee aivan Jy-
väskylän keskustassa messu-
keskus Paviljongin kyljes-
sä. Keskuksessa järjestetään

vuosittain yli 700 tapahtu-
maa, joten hotellikapasiteet-
tia tarvitaan.

- Laajennusvaraa on vielä
50 hotellihuoneeseen, Keski-
maan kiinteistöjohtaja Matti
Vihinen kertoo.

Nyt valmistuvista huoneis-
ta normaalit hotellihuoneet
sijaitsevat kerroksissa 3 – 8.
Hotellirakennuksen ensim-
mäisessä ja toisessa kerrok-
sessa on pääosin ravintolati-
loja ja muutama kokoustila.

Vastaanotto ja toimistoti-
lat sijaitsevat rakennuksen
ensimmäisessä kerroksessa.
Ylimmässä kerroksessa ovat
muun muassa saunaosastot,
ja kellarikerroksessa on väes-
tönsuoja, teknisiä tiloja sekä
kulkuyhteys parkkihalliin.
Lisäksi hotelliin pääsee kol-
mannen kerroksen P-tasolta.

Hotellirakennus ei ole ai-
noa työmaa messualueella.
Samalla alueella on lisäksi
parkkihallin, kerrostalon,

toimistorakennuksen sekä
alikulkutunnelin rakennus-
työmaa.

- Parisataa metriä pitkän
Siltakadun tunnelin ansios-
ta saadaan yhtenäinen tori
Jyväsjärven rantaan asti. Li-
säksi läheisen, noin 20 000
asukkaan Kuokkalan alueen
liikenne tasaantuu, varakär-
kimies Kimmo Lanki miettii.

- Monen eri työmaan sa-
manaikainen rakentaminen
samalle alueelle aiheuttaa

Messualueelle nousee uljas hotelli Paviljonki

Sähköliiton asentajatSähköliiton asentajat
ahertavat Jyväskylässäahertavat Jyväskylässä

Työmaa on jo kolmas, jossa Juk-
ka-Pekka Hannikainen, Kimmo
Lanki ja Heikki Siltanen työs-
kentelevät yhdessä.
- Meillä on ollut mielenkiintoisia
työkohteita, joissa haasteita on
riittänyt eikä työ ole käynyt yk-
sitoikkoiseksi, miehet tuumivat.

Hotelli Paviljongin yläkerrok-
sista avautuvat uljaat näkymät
Jyväsjärvelle.
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jonkin verran aamu- ja il-
tapäiväruuhkia, mutta kyllä
tässä hyvin pärjätään, mie-
het toteavat.

Nolla tapaturmaa
Työmaalla on tällä hetkellä
töissä kahdeksan Kitek Oy:n
sähköasentajaa ja määrää
kasvaa vielä muutamalla,
kun rakennustyöt etenevät.
Lisäksi saman firman putki-
puolen porukkaa on raken-
nuksella puolenkymmentä.

Ulkomaista työvoimaa
hotellityömaalla on jonkun
verran, lähinnä betoni- ja
muuraushommissa, mutta
sähköasennukset hoidetaan
suomalaisvoimin.

- Kaikki työmaan työnteki-
jät on hyvin perehdytetty. Se
onkin tuottanut tulosta, sillä
koko rakennusurakan aikana
ei ole sattunut ainoatakaan
työtapaturmaa, Heikki Silta-
nen iloitsee.

Rakennustyömaan pihassa

oleva kyltti kertookin, että
rakennuksella on ollut jo 297
tapaturmatonta päivää.

Pääurakoitsija NCC:llä on
oma palkitsemisjärjestelmä
”0-tapaturmaa” suhteen.

- 40 tapaturmatonta päivää
palkitsee kaikki työntekijät
lounaalla. Pitemmän tapa-
turmattoman jakson jälkeen
tulee sitten työntekijöille
isompi palkinto, Jukka-Pek-
ka Hannikainen kertoo.

Sama porukka
yhdessä jo pitkään
Hotellityömaa ei suinkaan
ole ensimmäinen rakennus-
kohde, jossa Hannikainen,
Siltanen ja Lanki ovat pu-
haltaneet yhteen hiileen.

Miehet ovat olleet nykyi-
sen työnantajansa palveluk-
sessa jo 11 vuotta eli firman
perustamisesta lähtien ja
kolmikolle on töitä riittä-
nyt koko ajan. Asentajakol-
mikko pitää hotellityömaata
normaalikokoisena projekti-
na.

- Tämä on nyt kolmas yh-
teinen projekti, jossa olem-
me kaikki olleet mukana,
Hannikainen selvittää.

Projektipäällikkönä työn-
johtotehtävissä rakennuk-
sella työskentelevä Juha
Haimakainen toteaa, että
tämä sama asennusporukka
on tehnyt yhdessä töitä noin
kolme vuotta.

- Helppo on työskennel-
lä, kun kaverit ovat tuttuja
ja luotettavia. Olen tilaajan
ja asennusryhmän välisenä
henkilönä ja asiat ovat suju-
neet todella hyvin, Juha Hai-
makainen kiittelee.

Hannikainen, Siltanen ja
Lanki ovat Haimakaisen
kanssa yhtä mieltä.

- Meillä on ollut mielen-
kiintoisia ja vaihtelevia koh-
teita. Olemme olleet tämän
hotellin lisäksi asennustöissä
myös voimalaitos- ja kauppa-
keskustyömaalla. Haasteita
on riittänyt eikä työ ole käy-
nyt yksitoikkoiseksi, miehet
toteavat.

Ja kun kaikki puitteet ovat
kunnossa, mikä on ollessa
tyytyväinen.

- Tämä on normaalisti las-

kettu urakkakohde ja työ-
maasopimuskin saatiin neu-
votellen aikaan – ja kunnos-
sa on, Jukka-Pekka Hanni-
kainen toteaa.

Kolmikko on tyytyväinen
myös tämän syksyn sähköis-
tysalan palkankorotuksiin.

- Ei ollut mitään niin hir-
veitä odotuksia ja nykyises-
sä taloudellisessa tilanteessa
kun jotain saa lisää, täytyy
olla tyytyväinen Heikki Sil-
tanen summaa.!

- Muunmuassa erilaisia kaapeleita vedetään työmaalle yhteensä
noin 160 kilometriä, Kimmo Lanki ja Jukka-Pekka Hannikainen las-
kevat.
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Hotellityömaalla ei ole koko
aikana sattunut ainoatakaan
työtapaturmaa.

"Fingrid Oyj korottaa
vuoden 2012 alusta kanta-
verkkomaksuja keskimäärin
30 prosenttia. Maksuko-
rotukset perustuvat kanta-
verkkotoiminnan kustan-
nustason nousuun sekä yhti-
ön suureen investointiohjel-
maan kantaverkon ikäänty-
neiden osien korvaamiseksi
ja uuden tuotannon liittä-
miseksi kantaverkkoon.

Vastineeksi sähkön toi-
mitusten luotettavuus koti-
talouksille ja teollisuudelle
paranee ja suomalaiselle
yhteiskunnalle keskeinen
infrastruktuuri rakennetaan
Suomen ilmasto- ja energi-
astrategian vaatimalle ta-
solle. Kantaverkkomaksut
ovat Suomessa jatkossakin
eurooppalaisesti vertaillen
alhaiset.

Investointiohjelma
ja nousevat
kustannukset
Fingrid investoi tällä vuosi-
kymmenellä merkittävästi
sähkön siirron kantaverk-
koon, jotta Suomen ilmas-
to- ja energiastrategian
mukaiset tavoitteet sähkön
tuotannon omavaraisuu-
desta, hiilidioksidipäästöjen
alentamisesta ja uusiutuvan
energian lisäämisestä voi-

daan saavuttaa.
Tarkoituksena on turvata

luotettava sähkönsiirto Suo-
messa myös tulevina vuosi-
na. Myös rajasiirtoyhteyksiä
on parannettava, jotta Itä-
meren alueen sähkömark-
kinoilla sähkö voi esteettä
virrata maasta toiseen te-
hostaen sähkömarkkinoi-
den toimintaa ja parantaen
sähkön saannin varmuutta
Suomessa.

Fingridin kokonaisinves-
toinnit kuluvana vuonna
ovat noin 270 miljoonaa
euroa. Investointitahti kan-
taverkon vahvistamiseksi
jatkuu kiivaana: yhteensä
seuraavan kymmenen vuo-
den aikana Fingrid varautuu
investoimaan 1,7 miljardia
euroa uusiin siirtoyhteyksiin
ja varavoimalaitoksiin.

3 000 kilometriä
uutta voimajohtoa
Kaiken kaikkiaan yhtiön
suunnitelmissa on raken-
taa lähes 3 000 kilometriä
voimajohtoja ja 30 sähkö-
asemaa. Investointiohjelma
pitää sisällään useita suur-
hankkeita kuten kaksi me-
rikaapelisiirtoyhteyttä sekä
Forssan varavoimalaitoksen
rakentamisen. Uusien siir-
toyhteyksien lisäksi 1960- ja

1970-luvulla rakennettuja
sähköasemia ja voimajohto-
ja peruskorjataan.

- Markkinat ja tuotanto
muuttuvat. Me rakennam-
me verkkoa asiakkaiden
ja yhteiskunnan tarpeiden
mukaisesti. Asiakkaiden
uusi sähköntuotanto on
saatava liitettyä verkkoon,
toisaalta yhteiskunnalle on
ensiarvoisen tärkeätä tur-
vata varma sähkönsaanti ja
toimivat sähkömarkkinat,
kertoo Fingridin toimitus-
johtaja Jukka Ruusunen.

Toimitusjohtaja Ruusunen
painottaa, että kantaverkko-
maksujen nousu on monen
tekijän summa. Yhtiö on-
kin kertonut kantaverkko-
maksujen korotuspaineista
jo usean vuoden ajan. Mit-
tavan investointiohjelman
lisäksi kantaverkkotoimin-
nan markkinaehtoiset kus-
tannukset ovat kasvamassa.
Fingrid vastaa Suomessa
siitä, että sähkön tuotanto
ja kulutus ovat koko ajan
tasapainossa. Tasapainon
hallitsemiseksi yhtiö pitää
yllä riittävän määrän reser-
viä. Reservejä tarvitaan sekä
normaalitilanteita että häi-
riötilanteita varten.

- Fingridin kantaverk-
kotulot ovat tänä vuonna

noin 220 miljoonaa euroa.
Vuosittaiset varavoima- ja
reservikustannukset tulevat
nousemaan noin 20 mil-
joonaa euroa nykyisestä 30
miljoonasta eurosta. Fing-
ridin hankkimien verkon
sähköhäviöiden määrä on
myös kasvussa ja yhtiön
häviösähkökustannukset
ovatkin nousemassa noin 70
miljoonaan euroon seuraa-
vien vuosien aikana. Tämän
lisäksi yhtiön rahoituskulut
nousevat nykytasolta noin
20 miljoonaa euroa tulevina
vuosina.

Portaittain
energiamarkkina-
viranomaisen
sallimalle tasolle
Teollisuuden ja energiayh-
tiöiden kantaverkkomaksut
nousevat ensi vuoden alus-
ta keskimäärin 30 prosent-
tia. Tavallisten kuluttajien
sähkön hinnassa muutos ei
ole merkittävä. Nykyisel-
lään kantaverkkomaksun
osuus on vain kaksi prosent-
tia sähkölaskusta, eli arvi-
olta kuluttajahinta nousee
kerrostaloasukkaalla noin 4
euroa vuodessa ja sähköläm-
mitteisessä omakotitalossa
noin 16 euroa vuodessa.

Uusi sopimuskausi on ne-

livuotinen, mutta kanta-
verkkomaksut tarkistetaan
vuosittain. Kantaverkkota-
riffin rakenne säilyy pääosin
samanlaisena kuin ennen-
kin, mutta sähkön tuottaji-
en maksuosuus hieman kas-
vaa.

- Fingridin kantaverkko-
maksut nousevat jatkossa
portaittain tasolle, joka vas-
taa energiamarkkinaviran-
omaisen sallimaa kantaverk-
kotoiminnan tuottotasoa.
Yhtiö on viimeisten neljän
vuoden aikana perinyt kan-
taverkkomaksuja noin 250
miljoonaa euroa alle ener-
giamarkkinaviranomaisen
salliman tuottotason, mutta
tätä alituottoa ei peritä uu-
sissa maksuissa, Ruusunen
kertoo.

Fingridin kantaverkko-
maksutovatedelleeneuroop-
palaisesti vertaillen alhaiset.

- Myös muissa eurooppa-
laisissa kantaverkkoyhti-
öissä on käynnissä mittavat
verkkoinvestoinnit ja muun
muassa Pohjoismaissa on
kantaverkkotariffeja nostet-
tu kymmenillä prosenteilla
jo muutama vuosi sitten,
Ruusunen sanoo.!

Fingrid korottaa kantaverkkomaksuja

Fingridin maanlaajuinen kantaverkko on keskeinen osa Suomen
sähköjärjestelmää. Kantaverkko on sähkön siirron runkoverkko, jo-
hon suuret voimalaitokset, tehtaat ja alueelliset jakeluverkot ovat
liittyneet. Fingrid huolehtii siitä, että Suomi saa sähköä häiriöttä.
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R i i t t a Ka l l i o

Kymmenen seurus-
teluvuoden jälkeen

Soile Häyrinen-Lindholm,
43, ja Ari Lindholm, 54,
sanoivat toisilleen "tahdon"
oman kotinsa laiturilla Vih-
dissä toissa kesänä rapujuh-
lien alkajaisiksi. Kahden
sähköasentajan avioliitto on
pariskunnan töistä johtuen
kuitenkin arkisin etäsuhde,
sillä Soile Häyrinen-Lind-
holm asuu ja työskentelee

viikot Lahdessa vs. palotar-
kastajana.

Ari Lindholmin työmaa on
tänä syksynä lähellä. Esasäh-
kön kokenut kärkimies vetää
Nummelan terveysaseman
sähkösaneerausta vain 15
minuutin työmatkan päässä
kotoa.

- Tämä on harvinaista
herkkua. Useimmiten työ-
maat ovat Helsingissä, mikä
tuo työpäivään tavallisesti
kaksi tuntia lisää, Lindholm
toteaa yli 30 vuoden koke-
muksella.

Hän arvioi, että juhannuk-
sesta aloitettu terveysaseman
osittainen sähkösaneeraus
on muuten keskimääräistä
haasteellisempi, sillä talon
vuodeosastonkin toiminta
jatkuu remontista huolimat-
ta.

Vaativa kohde
- Täällä pyöritään ihmis-
ten seassa, kun kaikki käy-
tävien kattojen valaisimet,
turvavalot, merkkivalot ja
paloilmaisimet uusitaan.
Henkilökunta ja potilaat

evakuoidaan viereiselle, jo
remontoidulle osastolle vain
remontin pariksi hankalim-
maksi viikoksi.

Marraskuun lopussa val-
mistuvan terveysaseman
sähkösaneerausurakan vaike-
usastetta lisää monien alku-
peräisten piirustusten puut-
tuminen. Lindholm porukoi-
neen on myös oppinut, että
sairaalassa ei parane katkais-
ta sähköjä vääristä paikoista.
Tämä on välillä vähän sel-
laista "kokeilevaa sähkötyö-
tä", kun osa dokumenteis-
ta puuttuu. Tilaajalla ei ole
esimerkiksi sähkömestaria,
jollainen yleensä löytyy suu-
remmista sairaaloista ja jois-
sa dokumentoidaan tarkasti
kaikki tehdyt muutokset.

Romanssi alkoi töistä
Ari Lindholm on ennättänyt
pätevöityä Esasähkön palk-
kalistoilla jo 22 vuotta, ja
sitä ennen 10 vuotta Kirkko-
nummen Sähkötyössä.

Kun kolmekymppinen Soi-
le Häyrinen ilmestyi kesällä

2000 ensimmäistä kertaa
työharjoittelijaksi Esasäh-
köön, hänellä oli takanaan
ensimmäisen vuoden säh-
köasentajaopintojen lisäksi
aiempi kirjapainoalan kou-
lutus ja työkokemusta myös
kaupasta. Häyrinen oli nai-
misissa ja kahden lapsen äiti.

Yhteinenmatka
alkoi kimppakyydistä
Vihtiläinen ”piintynyt poi-
kamies”-kärkimies ja uusi
työharjoittelija huomasivat
asuvansa samalla kylällä, jo-

ten työmatkat alkoivat tait-
tua kimppakyydillä, jossa
molemmat viihtyivät. Yh-
teiset työmatkat jatkuivat ja
keskustelut syvenivät, eikä
eroamassa oleva Häyrinen
enää yrittänyt kaupitella fik-
sua työkaveria vanhemmal-
le sinkku-ystävättärelleen.
Tästä alkoi laajempikin yh-
teinen matka.

Pari vuotta myöhemmin
Soile Häyrinen valmistui
ammattikoulusta sähkövoi-
matekniikan peruslinjalta ja
tuli taas Esasähköön töihin.

Vaikka työ erottaa,Vaikka työ erottaa,
kahden sähköasentajan avioliitto kestääkahden sähköasentajan avioliitto kestää

Nummelan terveysaseman
työmaalla urakkaa painavat
Esasähkön työntekijät ovat
enemmistönämyösVihdin säh-
köalantyötekijöiden ammatti-
osastossa. Rahastonhoitaja Ari
Lindholmin vierellä vasemmalla
hallituksen jäsen Harri Hyytiäi-
nen, takana Kenneth Rahikai-
nen.

Lomilla Soile ja Ari viihtyvät yhdessä, tässä kuvassa vielä kihlapari-
na Tampereella.

Ari Lindholmin ja Soile Häyrinen-Lindholmin koti onVihdissä, missä
onmyösArin työpaikka. Soile asuu työviikot Lahdessa.
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Kärkimies ja
yliasentaja
Soile Häyrinen-Lindholm
kertoo saaneensa jonkun
verran ammatillista tukea
mieheltään sähköasentaja-
uransa aikana. Oppi meni
hedelmälliseen maaperään,
sillä vuonna 2006 Häyri-

nen valmistui yliasentajaksi
Esasähkön kahden vuoden
oppisopimuspestin avulla,
melkein ensimmäisenä yhti-
ön silloisesta yli 40 asenta-
jasta.

- Joskus väittelemme am-
matillisista asioista. Ari
hallitsee tietysti suveree-

nisti kaikki käytännön säh-
kötyöt, mutta minulla taas
on esimerkiksi sähkölaki ja
-turvallisuusasiat paremmin
hallussa. Muuten yhdessä-
olomme sujuu sopuisasti,
"tasavirran"merkeissä.

Palotarkastaja
ennakoi sähköpaloja
Soile Häyrinen-Lindholm
on perehtynyt erityisesti säh-
köpalojen ehkäisyyn. Viime
vuodet hän on tehnyt muu-
tamia pidempiä palotarkasta-
jan määräaikaisia sijaisuuksia
eri pelastuslaitoksilla.

Syyskuun lopulla hän kier-

teli Lahtea Päijät-Hämeen
pelastuslaitoksen virka-au-
tolla ja kävi tekemässä palo-
tarkastuksia omakotitaloalu-
eella. Tarkastajan käynteihin
sisältyy myös neuvontaa.

- Olen ollut noin 15 vuot-
ta vapaapalokunnan sammu-
tusmiehistössä. Työskentelin
myös toista vuotta paloilmoi-
tinliikkeessä, ja tein paloil-
moitinlaitteistojen huoltoa,
korjausta ja käyttöönottoja.
Yliasentajatutkintoon kuului
yhtenä osana palovaroitin- ja
murtohälytintietoutta, joten
nämäkin asiat tulivat tutuik-
si. Palotarkastajan työt hoi-
tuvat hyvin, vaikka minulla
ei olekaan pelastuslaitosten
määrittelemää muodollista
pätevyyttä alalle. En ole in-
sinööriksi kouluttautunut,
mutta se ei todellakaan hait-
taa tässä työssä, jossa käy-
tännön tieto ja sen sovelta-

minen on tärkeämpää kuin
pelkkä kirjaviisaus ja tittelit.
Aiempi 10 vuoden myyjän-
työ on myös opettanut koh-
taamaan ja käsittelemään
erilaisia asiakkaita. Tässä
työssähän mennään asiak-
kaan ”pyhään paikkaan", hä-
nen kotiinsa ja vieläpä neu-
vomaan.

Lähes puolet paloista
sähkölaitteista
Soile Häyrinen-Lindholm
muistuttaa, että lähes puolet
tulipaloista aiheutuu sähköl-
lä toimivista koneista, säh-
kökeskusten tai muiden säh-
köä käyttävien laitteistojen
vioista.

Useimmat sähköpalot olisi
voitu välttää, jos käytettävät
sähkölaitteet ja -johdot olisi-
vat ehjiä, oikein asennettu-
ja ja laitteistot huollettuja.
Yllättävän usein oikosulun

aiheuttaman palon syyk-
si osoittautuvat esimerkiksi
löystyneet sulakkeet, johto-
liitokset tai riittämättömät
syöttöjohdot koneille tai vi-
kaantuvat loisteputkivalaisi-
met.

Häyrinen-Lindholm tietää,
että normaaleissa kotioloissa
sähkölaitteista vaarallisimpia
ovat kodinkoneet, astianpe-
su- ja pyykinpesukoneet sekä
kuivausrumpu.

- Näissä niiden ikä ei ker-
ro riskitasoa, kaiken ikäisten
laitteiden ohjauspiirikorteil-
la saattaa olla tai tulla "löysiä
liitoksia" lämpölaajenemisen
aiheuttamana. Tällöin palo-
riski kasvaa. Yleisimpiä syitä
kotitalouksien tulipaloihin
ovat kuitenkin niin sanotut
nakit ja muusi -keikat, jossa
asukkaan nukkuessa hellalla
kärähtävät ruoat.!

Löysät sulakkeet ja sisäiset
liitokset keskuksissa tai sähkö-
laitteissa aiheuttavat kotitalo-
uksissa monenlaista harmia.
Soile Häyrinen-Lindholm tar-
kasti Minna Teeren omako-
titalon sähköpääkeskuksen
sulakkeiden kireyden ja neuvoi
häntä sähkövikojen ennaltaeh-
käisyssä.

"Käytä sähkölaitteita käyttöohjeiden mukaan. Jätä laite-
asennukset tai -korjaukset ammattilaisille. Älä käytä viallis-
ta laitetta, vaan vie se huoltoon tai hanki uusi tilalle. Pidä
palovaroitin toimintakunnossa ja mieti ennakkoon miten
toimit, jos sähkölaite käryää tai syttyy palamaan.

Liesi
Liesi unohtuu tai kytkeytyy vahingossa päälle, jolloin liedel-
lä tai sen lähellä olevat materiaalit syttyvät palamaan. Ole
huolellinen ruoanvalmistuksessa äläkä jätä liettä päälle il-
man valvontaa. Pidä palavat materiaalit poissa lieden päältä
ja vierestä. Puhdista liesituulettimen rasvasuodattimen ritilä
säännöllisesti. Lisäturvaa vanhoihin liesiin saa niihin asen-
nettavilla teknisillä turvalaitteilla (esim. aikakatkaisu, pa-
lovaroittimen hälytykseen kytketty virrankatkaisu). Eräissä
uusissa liesimalleissa on jo valmiina turvavarusteita, esimer-
kiksi ajastinkytkin.

Valaisimet
Polttavan kuuma hehkulamppu – vaikkapa vain 40 W te-
hoinen – sytyttää helposti kankaan, jos valaisin putoaa tai
kaatuu vaikka sängylle. Siksi esimerkiksi nipistinkiinnittei-
set tai helposti kaatuvat irtovalaisimet ovat riskialtis valinta
yövalaisimeksi tai lastenhuoneeseen.

Hanki kunnollisia ja tukevia valaisimia. Älä vaihda valai-
simeen suositustehoa suurempaa lamppua. Loistevalaisimen
välkkyvä tai sammunut lamppu kannattaa vaihtaa heti uu-
teen.

Halogeenilamput ovat erityisen kuumia. Noudata valai-
simen asennus- ja käyttöohjeita ja ota huomioon etäisyy-
det syttyviin materiaaleihin. Uutta lampputekniikkaa ovat
LED-lamput. Ne eivät kuumene ja ovat siten turvallisia esi-
merkiksi yövaloiksi. Myöskään energiansäästölamput eivät
kuumene polttaviksi. Vaihtaessasi tavalliseen hehkulamp-
puvalaisimeen energiansäästölampun säästät energiaa ja sa-
malla parannat turvallisuutta.

Televisio
Televisio on syytä viedä heti huoltoon tai hankkia uusi, jos
siihen tulee vikaa, jos se kaatuu tai putoaa tai sen sisään jou-
tuu roskia, nestettä tms. Televisio tarvitsee tuuletusilmaa,
joten sitä ei saa sijoittaa ahtaasti kalusteisiin. Television
päällä ei saa pitää mitään esineitä. Pölyt on hyvä imuroida
laitteen ulkopinnoilta säännöllisesti. Kuvaputkitelevision
valmiusvirta kannattaa kytkeä pois päältä yöksi tai kotoa
poistuttaessa.

Pesukoneet
Korjauta viallisesti toimiva laite viipymättä. Älä jätä pe-

sukonetta käymään yksikseen kotoa poistuessasi. Puhdista
pyykinpesukoneen nukkasihti säännöllisesti.

Kylmälaitteet
Kalusteisiin asennetun laitteen ylä- ja alapuolella pitää olla
vapaata ilmankiertotilaa, jotta laite ei ylikuumene. Huollata
viallisesti toimiva jääkaappi tai pakastin viipymättä. Imuroi
pölyt laitteen takaa pari kertaa vuodessa.

Sähkölämmitin
Sijoita lämmitin riittävän etäälle huonekaluista ja verhoista
ja niin, ettei se pääse kaatumaan. Älä kuivata vaatteita läm-
mittimen päällä.

Kiuas
Älä koskaan kuivata vaatteita kiukaan yllä, sillä ne saattavat
pudota kiukaalle ja syttyä palamaan. Korjauta sähkökiukaan
rikkinäiset vastukset sekä temppuileva ajastin tai kytkimet.
Pidä huolta, että kiukaan suojaetäisyydet ovat riittävät.

Pienlaitteet
Leivänpaahtimet, mikroaaltouunit, silitysraudat ja muut
laitteet on hyvä pitää aina puhtaana ja kunnossa. Älä jätä
laitteita päälle ilman valvontaa. Noudata käyttöohjeita.

Sähköasennukset
Kodin kiinteiden sähköasennusten sähkötyöt ja -korjauk-
set ovat sallittuja vain osaavalle sähköalan ammattilaiselle.
Voit kuitenkin itse tarkkailla asennusten kuntoa. Rikkoutu-
neet tai mustuneet pistorasiat ja johdot, rikkinäiset kytki-
met, ryhmäkeskuksen laitteet yms. on syytä korjauttaa heti
sähköalan ammattilaisella. Myös toistuva sulakkeen palami-
nen on merkki siitä, että sähköasennuksissa tai laitteissa on
vikaa, joka tulee tutkia ja korjauttaa.

Jos sähköasennusten turvallisuus epäilyttää, kannattaa ti-
lata tarkastus valtuutetulta sähkötarkastajalta tai -tarkastus-
laitokselta.

Jos sähkölaite syttyy…
" Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta tai katkaise
virta sähkötaulun pääkytkimestä.
" Pelasta ihmiset välittömästä vaarasta, savu tainnuttaa
ja tappaa.
" Soita hätänumeroon 112.
" Jos on aikaa, yritä sammutusta alkusammutusvälinein
(esim. käsisammutin, sammutuspeite). Voit sammuttaa
myös vedellä, jos laite on irrotettu sähköverkosta.
" Sulje ovet ja ikkunat ja poistu paikalta ajoissa.
" Opasta palokunta paikalle.

Lisätietoa Sähköturvallisuudesta:
www.tukes.fi, www.sahkoturva.info
Sähköpalojen ennaltaehkäisystä: www.tukes.fi/sahkopalot
Kodin paloturvallisuudesta: www.pelastustoimi.fi

Palovaroitin ja sammutusvälineet
Palovaroitin on pakollinen turvalaite kaikissa asuinhuo-
neistoissa. Pidä varoitin toimintakunnossa ja testaa sen toi-
mivuus kerran kuukaudessa varoittimen testipainikkeesta.
Sijoita varoitin kattoon asennusohjeen mukaisesti oikein ja
huolehdi, että niitä on riittävästi (yksi/kerros ja yksi/60 m2).
Pidä alkusammutusväline, esimerkiksi sammutuspeite tai kä-
sisammutin, kunnossa ja helposti saatavilla. www.tukes.fi

# Sähköpaloja syttyy Suomessa vuosittain yli 1 500.
Usein syy löytyy sähkön käyttäjästä.
# Sähköpalokuolemia sattuu vuosittain lähes 20 mil-
joonaa ihmistä kohti.
# Yli tuhat sähköpaloa voitaisiin ehkäistä, jos kaikki
asunnot olisi varustettu älypalovaroittimilla. Kaikki uu-
sien asuintalojen palovaroittimet kannattaa liittää säh-
köverkkoon.
# Uuteen kerrostalohuoneistoon asennettuna pa-
lovaroitinjärjestelmälle tulee hintaa noin 500 euroa,
omakotitaloon hieman enemmän riippuen ilmaisimien
määrästä. Järjestelmä on asennettavissa myös vanhoihin
taloihin.
# Sähköpaloille on tyypillistä voimakas savunmuodos-
tus ennen varsinaista syttymistä. Tulipalo jää syttymättä,
jos sähköenergian saanti loppuu, mikä on myös älypalo-
varoittimen toimintaidea.
# VTT:n palotesteissä älypalovaroitin katkaisi sähkön
vikavirtasuojauksen kautta riittävän ajoissa.
# Vian ilmaantumisesta palon syttymiseen menee noin
15 minuuttia.
# Sähköinen varoitinjärjestelmä jo osana hyvää sähkö-
suunnittelua.

1 500
sähköpaloa
vuodessa

ossa j

Kodin sähköturvavinkit
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Käytä jäsenetusi ja vaihda vapaalle

Vuokatti, Saariselkä,Vuokatti, Saariselkä,
Salla ja VierumäkiSalla ja Vierumäki

varatta
vissa ju

uri nyt

20.10. –
11.11.2

011

Saariselkä/Kelotirro
Vierumäki Katinkulta

Te k s t i
M a r g i t N u rm i k o l u
Ku va t
H o l i d a y C l u b i n j a
V i e r um ä k i R e s o r t i n
a r k i s t o t

Holiday Clubin ja Vierumä-
ki Resortin tasokkaat loma-
kohteet viikoille 1 – 22 ovat
Sähköliiton jäsenten varat-
tavissa juuri nyt.

Lomaviikkoja Vuokatis-
sa, Saariselällä, Sallassa tai
Vierumäellä voivat varata
yli vuoden Sähköliiton jäse-
nenä olleet henkilöt. Lomat
on ensisijaisesti tarkoitettu
liiton työikäisille jäsenille.

Oppilasjäsenillä varausoi-
keutta ei ole. Liiton eläkeläi-
set ja henkilökunnan jäsenet
saavat vuokrausoikeuden ar-
vonnassa mahdollisesti va-
raamatta jääneisiin vapaisiin
viikkoihin.

Arvontaan voi
osallistua yhdellä
hakulomakkeella.
Lomavaraussivustot tulevat
muuttumaan ja kätevimmin
hakulomakkeen voi täyttää
internetin kautta,

www.hcresorts.com/yritys-
palvelu (käyttäjänimi: sah-
koliitto ja salasana: hcviikot)
Hakemusten tulee olla peril-
lä Holiday Club Yrityspalve-
lussa 11.11.2011.

Haettavat viikot arvo-
taan hakijoiden kesken
14.11.2011.

Sähköliiton jäsenten lo-
mavarauksia hoitaa Holiday
Club Yrityspalvelu Leena
Niemi, Kari Rinne ja Ville
Mäkinen, puh. 03068 70400
(arkisin klo 9.00 -16.00) säh-
köposti yrityspalvelu@holi-
dayclub.fi

KOHDETIETOJA

Holiday Club Katinkulta
• Koy Golfharju, Katin-
kulta, 88610 Vuokatti
Vaihtopäivä:
Lomaviikko alkaa kyseisen
viikon maanantaina
klo 18.00 ja päättyy seuraa-
van viikon maanantaina
klo 10.00.
Huoneisto:
Olohuone + k + 1 mh +
pesuh + s + wc 62 m2

(2 + 2 hengelle).
Kaksikerroksinen pientalo.
Varustelu:
Liinavaatteet, astiasto, kah-
vinkeitin, vatkain, leivän-
paahdin, mikroaaltouuni,
jääkaappipakastin, liesi ja
uuni, liesituuletin, takka,
astianpesukone, pyykinpesu-
kone, hiustenkuivaaja, digi-
tv, dvd, cd-radio, kuivaus-
kaappi, keskuspölynimuri,
koneellinen ilmanvaihto,
silitysrauta ja -lauta, inter-
net-yhteys.
Kylpylän ja harrasteiden
käyttö erillistä maksua vas-
taan.
Haettavissa olevat viikot:
8-10 (hinta 420 €/vko)

Holiday Club Saariselkä
• Koy Laavutieva,
Saariselkä,
99830 Saariselkä
Vaihtopäivä:
Lomaviikko alkaa viikkonu-
meroa osoittavan edellisen
viikon lauantaina klo 17.00
ja päättyy kyseisen viikon
lauantaina klo 11.00.
Huoneisto:
Olohuone + k + 3mh +
pesuhuone + s, 80 m2

(6+ 2 hengelle)
2-kerroksinen luhtita-
lo, huoneisto 1. ker-
roksessa.

Varustelu:
Liinavaatteet, astiasto, kah-
vinkeitin, leivänpaahdin,
mikroaaltouuni, jääkaappi-
pakastin, liesi ja uuni, liesi-
tuuletin, avotakka, astian-
pesukone, hiustenkuivaaja,
taulu-tv, mikrohifisarja, kui-
vauskaappi.
Kylpylän ja harrasteiden
käyttö erillistä maksua
vastaan.
Haettavissa olevat viikot:
12 ja 13 (hinta 400 €/vko)

• Koy Kelotirro,
Saariselkä,
99830 Saariselkä
Vaihtopäivä:
Lomaviikko alkaa viikkonu-
meroa osoittavan edellisen
viikon lauantaina klo 18.00
ja päättyy kyseisen viikon
lauantaina klo 12.00.
Huoneisto:
Alakerrassa 3mh + tupa-
keittiö + s + pesuh, 80 m2.
Yläkerrassa (ei parvi) 1 mh
+ tv-aula (tv-aulassa vuo-
desohva) (6 + 2 hengelle).

Kaksikerroksinen kelohonka
paritalo.
Varustelu:
Liinavaatteet, astiasto 8
hengelle, jääkaappi, liesi/
uuni, liesituuletin, mikro,
astianpesukone, kahvin-
keitin, leivänpaahdin, tv,
kuivauskaappi, pölyimuri,
vuolukivitakka.
Kylpylän ja harrasteiden
käyttö erillistä maksua
vastaan.
Haettavissa olevat viikot:
16 (hinta 400 €/vko)

• Koy Tirrolampi,
Saariselkä,
99830 Saariselkä
Vaihtopäivä:
Lomaviikko alkaa viikko-
numeroa osoittavan edelli-
sen viikon lauantaina klo
17.00 ja päättyy kyseisen
viikon lauantaina klo 11.00.
Huoneisto:
Olohuone + takkatupa-
keittiö + 1mh + sauna +
pesuhuone, 40 m2 (3+2 hen-
gelle)

Varustelu:
Astiasto, jääkaappi/pakas-
tin, sähköliesi/uuni, mikro-
aaltouuni, leivänpaahdin,
kahvinkeitin, astianpesuko-
ne, tv, CD-soitin, vaatteiden
kuivauskaappi, autosähkö-
pistoke (ei pyykinpesuko-
netta). Huoneistot sijaitse-
vat rauhallisella paikalla,
2-kerroksisen talon ylä- tai
alakerrassa.
Kylpylän ja harrasteiden
käyttö erillistä maksua vas-
taan.
Haettavissa olevat viikot:
9, 11, 14-15
(hinta 300 €/vko)

Holiday Club Salla
• Koy Tunturitähti 1,
Revontulentie 2,
98900 Salla
Vaihtopäivä:
Lomaviikko alkaa viikkonu-
meroa osoittavan edellisen
viikon perjantaina klo 17.00
ja päättyy kyseisen viikon
perjantaina klo 10.00.
Huoneisto: 1 mh + tupa-
keittiö + s + yläkerta (toi-
nen mh parvella), 54 m2 +
parvi 6,5 m2 (4+2 hengelle)
rivitalo.
Varustelu:
Liinavaatteet ja astiastot 6
hengelle, kahvinkeitin, ve-
denkeitin, leivänpaahdin,
mikroaaltouuni jääkaappi,
liesi, liesituuletin, takka,
astianpesukone, pyykinpe-
sukone, hiustenkuivaaja,
tv, cd-radio-soitin, kuivaus-
kaappi, silitysrauta ja -lauta.
Kylpylän ja harrasteiden
käyttö erillistä maksua vas-
taan.

Haettavissa olevat viikot:
8-16 (hinta 420 €/vko)

Vierumäki
• Suomen Urheiluopis-
to, Sport Institute of
Finland,Urheiluopistontie
373,19120 Vierumäki
Vaihtopäivä: Lomaviikko
alkaa viikkonumeroa osoit-
tavan edellisen viikon per-
jantaina klo 16.00 ja päättyy
kyseisen viikon perjantaina
klo 12.00.
Huoneisto:
Olohuone + avoin keittiö
+ 2mh + 3 kylpyhuonetta +
sauna 90 m2

(4 + 2 hengelle) pienkerros-
talo, lasitettu terassi 20m2.

Varustelu:
Liinavaatteet, astiasto 8
hengelle, jääkaappi/pakas-
tin, keraaminen liesitaso
ja erillisuuni, liesituuletin,
mikroaaltouuni, integroitu
astianpesukone, kahvin- ja
vedenkeitin, leivänpaahdin,
lasiovellinen viinikaappi,
tv, dvd-soitin, cd/radio, pö-
lynimuri, pyykinpesukone,
2 kuivauskaappia, muurattu
takka, koneellinen ilmas-
tointi, kaikissa tiloissa vesi-
kiertoinen lattialämmitys,
2 polkupyörää.
Harrasteiden käyttö erillistä
maksua vastaan.
Haettavissa olevat viikot:
5, 10, 18-22
(hinta 380 €/vko)

HUOM! U
usi kohde

!
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Nyt sovitellaan raamiin

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

altiovallan pai-
mennus ja ma-
donlukujen lu-
keminen auttoi.
Uuden yrittämän
jälkeen neuvot-

telutulos keskitetystä työ-
markkinaratkaisusta, raami-
sopimuksesta syntyi 13.10.
Tahtotilaa ja painetta pyt-
tyyn tarvitaan, muuten ei
pilli vihellä!

!!!

Neuvottelutulos palkanko-
rotusten osalta pysyi aikai-
semmalla tasolla, lukuun
ottamatta 150 euron kerta-
erää. Merkittävin muutos
luonnokseen nähden tapah-
tui työelämän laatupaketin
osalta. Paketti pitää sellaisia
osia sisällään, että jokainen
palkansaaja voi löytää siitä
elementtejä, jotka kosketta-
vat häntä jossain vaiheessa
työelämää.

!!!

Keskusjärjestöjen hallituk-
set hyväksyivät neuvottelu-
tuloksen raamista, ja niin al-
koivat järjestelyt liittokoh-
taisten soveltamisneuvot-
telujen käymisestä. Ensin
jäsenjärjestöjen hallinnot
ottavat kantaa, lähtevätkö
ne hakemaan ratkaisua raa-
min pohjalta.

Koko prosessille on an-
nettu keskusjärjestöjen toi-
mesta aikaa 24. marraskuu-
ta saakka, koska valtiovalta
edellyttää keskusjärjestöiltä
vastauksia 25.11. Silloin
osapuolet katsovat, onko
saavutettu riittävä katta-
vuus palkansaajien ja työn-
antajien keskuudessa raami-
sopimukseen liittymisestä.

Tämän kattavuuden pe-
rusteella vasta valtio to-
teuttaa oman osuutensa raa-
missa sovituista asiakoko-
naisuuksista. Ellei riittävää
kattavuutta löydy, raamiso-
pimus ei toteudu.

!!!

Kaikkien katseet ja mielen-
kiinto kohdistuivat 15.10.

koolla olleeseen Metalli-
työväenliiton valtuuston.
Valtuuston päätös sinetöi
pitkälti raamisopimuksen
soveltamisneuvottelujen
jatkon myös muiden am-
mattiliittojen taholla.

Meitä sähköliittolaisia
Metallin ratkaisu kiinnos-
ti erityisesti, onhan meil-
lä ylityökielto päällä koko
Teknologiateollisuuden so-
pimusalalla ja 21.10. alkava
lakonuhka koskien 44 yri-
tyksessä työskenteleviä noin
700 sähköliittolaista.

Äänestyksen jälkeen Me-
tallin valtuusto päätti käyn-
nistää neuvottelut raamin
sisällä ja Ammattiliitto
PRO ilmoitti myös käynnis-
tävänsä neuvottelut raami-
sopimuksen soveltamisesta.
Päätökset olivat myös yh-
teiskunnallisesti merkittä-
viä.

!!!

Tätä kirjoittaessani sun-
nuntaina 16.10. ovat Me-
tallityöväenliitto ja Tekno-
logiateollisuus aloittaneet

keskenäiset neuvottelut.
Ne tapaavat valtakunnan-
sovittelijan, joka tulee arvi-
oimaan tarvitaanko hänen
apuaan, kun uhka on päällä.
Neuvottelutuloksen on syn-
nyttävä viimeistään kes-
kiviikkona 19.10., koska
silloin Metallin valtuusto
kokoontuu. Ellei sopimusta
synny, aloitetaan lakonuhan
alla olevien teollisuuslai-
tosten tuotantojen alasajo
viimeistään 20.10, lakon
alkaessa 21.10 kello 06.00
aamulla.

!!!

Sähköliitolla on sovittu
neuvottelut Teknologiate-
ollisuuden kanssa 19.10.,
jolloin neuvottelupöydässä
on myös meidän omia esi-
tyksiämme käsiteltävänä,
jotka raamin sisään voidaan
sovittaa. Sähköliiton hal-
lituksen on kokoustettava
viimeistään seuraavana päi-
vänä mahdollista neuvotte-
lutulosta käsittelemään.

Sähköliiton muut sopi-
musalat, jotka ovat jo pal-

kankorotuksista sopineet
hakevat johtokunnille ko-
kousaikoja niin, että sopi-
musalajohtokunnat olisivat
kantansa määritelleet raa-
miin liittymisestä 10.11.,
kun liiton hallitus kokoon-
tuu.

Omana mielipiteenäni ar-
vioin, että meidän sopimus-
alojemme kannattaa miettiä
tarkkaan liittymistä raamiin
siltä näkökannalta, mikä tu-
lee olemaan taloudellinen
tilanne 1.9.2012. Silloin
meidän nyt sopimamme
kolmen prosentin palkan-
korotuskausi päättyy.

Raamiin liittyessämme se
jatkuisi 2,4 prosentin tasol-
la 1.10.2013 saakka ja siitä
valinnaisesti 8-14 kuukautta
eteenpäin 2014 syksyyn. Itse
valitsisin raamin.

Mielenkiintoista syksyä!

Toivottavasti liitot sitoutuvat raamisopimukseen. Luultavasti
viimeiset hienosäädöt haetaan taas valtakunnansovittelija Esa
Lonkan pöydästä.
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TILAUKSET

tilaukset@sahkoinfo.fi
09 5476 1111

www.sahkoinfo.fi/kirjat

SFS 6002 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS -KURSSI

2.11.2011 VANTAA 3.11.2011 OULU 13.12.2011 VANTAA

Kurssin hinta 370 e + alv.

Päivän aikana kerrataan turvalliset työskentelytavat erilaisissa sähkö- ja käyttötöissä sekä

sulakkeiden vaihdossa. Samoin henkilökohtaisten jännitetyö- ja suojavälineiden käyttöä painotetaan.

Sähköalan töitä tekevien henkilöiden koulutus- ja opastusvastuu kuuluu yleisesti työnantajalle.

Sähköalan töiden osalta vastuu kuuluu myös sähkötöiden johtajalle ja käytönjohtajalle.

Jotta turvallisuus sähkötöissä toteutuu, on yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus uusittava siten,

että koulutusten väli on enintään 5 vuotta.

Kurssi on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna
työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toi-
mivat henkilöt.

ILMOITTAUTUMINEN

koulutus@sahkoinfo.fi
09 5476 1422

www.sahkoinfo.fi/kurssit

ASENTAJASARJAN

OPPAAT ONTARKOITETTU

KÄYTÄNNÖN TIETOLÄHTEEKSI

SÄHKÖ- JATELEASENNUSTEN

TEKEMISEEN.

SÄHKÖASENNUSOPAS

Hinta 38,00 e + alv.

MAADOITUSOPAS

Hinta 28,00 e + alv.

PARIKAAPELOINNIT

Hinta 28,00 e + alv.

OPTISET KAAPELOINNIT
KIINTEISTÖSSÄ

Hinta 28,00 e + alv.

perustuu

Sähköasennukset-kirjasarjaan. Oppaaseen on

otettu mukaan kirjojen keskeisimmät asiat

erityisesti käytännön sähköasennustöiden

kannalta.

Koko: A5. 294 s. 2010.

sisältää sähkölaitteis-

tojen maadoituksia koskevat vaatimukset sekä

ohjeita käytännön sähköasennustyöhön.

Koko: 130 x 170. 118 s. 2008.

-opas tarjoaa

selkeän ja loogisen ohjeistuksen

onnistuneeseen parikaapelointiurakkaan.

Koko: 130 x 170. 164 s. 2009.

-oppaassa käydään läpi

yksityiskohtaisesti optisen kaapeloinnin asen-

taminen kiinteistöihin hyvien asennustapojen,

voimassa olevien määräyksien ja standardien

mukaisesti.

Koko: 130 x 170. 80 s. 2009.
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Pohjoismaisten sähkö-
liittojen yhteinen tee-
makonferenssi Vantaal-
la syyskuun lopussa
paljasti, että koko
Pohjolassa sähköaloilla
kamppaillaan saman-
tapaisten ongelmien
parissa. Ulkomainen
työvoima, urakkajärjes-
telmän epäkohdat ja
sähköasentajan vastuu-
kysymykset askarrutta-
vat kaikissa Pohjois-
maissa vain pienin
vivahde-eroin.

NEF:in (Nordisk El-
Federation) onnis-

tunut konferenssi 30.9. toi
viidestä eri Pohjoismaasta
yhteensä yli 20 osanotta-
jaa käsittelemään sähköalo-
jen ajankohtaisia teemoja.
Asiantuntevien alustusten
pohjalta ja pätevien tulk-
kien avustuksella Pohjolan
sähköliittolaiset pääsivät
vaihtamaan tietoja ja mieli-
piteitä alan ajankohtaisista
haasteista.

Koska Suomella on tänä
vuonna NEF:in vetovastuu,
teemakonferessin pitopai-
kaksi valikoitui Vantaa ja
konferenssin puheenjohta-
juus lankesi Martti Alakos-
kelle. Käytännön järjeste-
lyistä vastasi kansainvälisten
asioiden sihteeri Minnaliisa
Aalto.

Tilaisuus aloitettiin hiljai-
sella hetkellä Norjaa kesällä

kohdanneen tuhoisa terrori-
iskun vuoksi. Iskussa meneh-
tyi myös yksi Norjan Sähkö-
liiton työntekijä.

Ulkomaisen
työvoiman haasteet
Erityisesti ulkomaiseen työ-
voimaan ja harmaaseen talo-
uteen liittyvät ongelmat tun-
tuivat olevan kaikkien Poh-
joismaiden yhteisiä. "Sama
palkka samasta työstä" oli
periaatteena kaikilla sähkö-
liitoilla.

- Harmaan talouden tuotto
on samaa luokkaa kuin huu-
mekaupan. Riskit ja langete-
tut tuomiot ovat kuitenkin
vain mitättömiä, ja vain joka
kymmenes jää kiinni, pudot-
teli työehtoasiamies Hannu
Helminen, joka alusti ulko-
maisen työvoiman ongelmis-
ta.

Helminen esitteli myös
Ideapark-tapauksen, jossa
Sähköliitto muutama vuosi
sitten puuttui 84 puolalaisen
sähköasentajan alipalkkauk-
seen.

- Liiton ansiosta ja pääura-
koitsija SRV:n tuella puola-
laisasentajat saivat takautu-
vasti lopulta aliurakoitsijalta
suomalaisen tason mukaisen

palkan. Monille puolalais-
asentajille se merkitsi oma-
kotitalon hankintahintaa,
Helminen totesi.

Hän muistutti, että uudis-
rakennuksella työskentele-
vän, koulutetun ja kahden
vuoden työkokemuksella
varustetun sähköasentajan
minimituntipalkka on työ-

ehtosopimuksen mukaan
Suomessa vähintään 15,56
euroa. Tätä urakan takuu-
palkkaa on sovellettava myös
lähetettyihin työntekijöihin.

Harmaa talous
yhteinen ongelma

Myös Norjan sähköliiton
toimitsija Jan Andersen to-
tesi, että talousrikollisuus on
Pohjoismaiden yhteinen on-
gelma.

- Norjassa kaikkien on saa-

tava vähintään minimipalk-
kaa, mutta eroa pätevän am-
mattimiehen tuntipalkkaan
voi olla 70 kruunua. Ulko-
maalaiset sähköasentajat
olisi saatava liiton jäseneksi,
jotta palkkataso voitaisiin
varmistaa.

Andersenin maanmies, pu-
heenjohtaja Hans Felix toi-

voi, että järjestäytymisaste
nousisi myös työntekijöiden
lähtömaassa. Eurooppalaista
yhteistä minimipalkkaa hän
ei kuitenkaan kannata.

- Kuningatarkin sanoo,
että ulkomaiset työntekijät
ovat tervetulleita Tanskaan
ja heihin on sovellettava sa-
moja ehtoja kuin omiinkin
kansalaisiin, puheenjohtaja
Jørgen Rasmussen kuittasi
vilkkaan keskustelun päät-
teeksi.

Muissamaissa
urakkaamitataan
ajalla
Kun Suomessa sähköasen-
nusalalla urakkatyön osuus
on lähes puolet kokonais-
työstä, muissa Pohjoismais-
sa päästään korkeintaan 20
prosenttiin. Naapureissa
töitä tehdään enimmäkseen
tuntipalkalla, tosin esimer-
kiksi Norjassa kadehditta-
valla 22,50 euron minimi-
palkalla, joka saattaa olla

maailman korkein lajissaan.
Muissa Pohjoismaissa

urakkalaskennan pohjana
käytetään työhön käytettä-
vää aikaa, Suomessa urakkaa
mitataan käytetyillä materi-
aaleilla. Asuntotuotannossa
laskentaa helpottaa piste-
hinnoittelu. Hinta muodos-
tuu perushinnasta ja siihen
liittyvästä pistelaskentajär-
jestelmästä sekä mahdollisis-
ta lisäkorvauksista.

Tanskan Sähköliiton hal-
lituksen jäsen Ole Hansen
esitteli havainnollisen vi-
deon avulla, kuinka heillä
urakkahinnoittelu toimii.
Turvakytkimen asennuksen
laskentamallissa kellotettiin
laitteen kiinnitys, kaapeloin-
ti ja kytkeminen.

Ajan lisäksi laskennas-
sa otetaan huomioon myös
asennusolosuhteet. Esimer-
kiksi korkealla tehtävä työ
tuo lisää kruunuja tilipus-
siin.!

P o h j o i s m a i s t e n S ä h k ö l i i t t o j e n t e e m a k o n f e r e n s s i

NEF:in teemoina ulkomainen työvoima, urakkajärjestelmä Pohjoismaissa
ja lakialoite sähköasentajan vastuusta

Pohjolan Sähköliittojen
yhteiset ongelmatyhteiset ongelmat

Kokouksen puheenjohtaja Mart-
ti Alakoski kiitti loppuyhteenve-
dossaan osallistujia konkreetti-
sista alustuksista ja aktiivises-
ta keskustelusta.

Työehtoasiamies Hannu Helmi-
nen (keskellä) esitteli suoma-
laista pistehinnoitteluun pe-
rustuvaa urakkamallia. Hannu
Rauma (vas.) ja Pentti Leskinen
pitivät sitä parempana, kuin
muiden Pohjoismaiden käyttä-
mää, aikaan perustuvaamallia.

"NEF:in puheenjohtajisto
uudistui, kun Islannin Säh-
köliiton puheenjohtajana
aloitti viime keväänä nuori
Kristján Þórður Snæbjar-
narson.

Nyt 30-vuotias tulokas on
ennättänyt kuitenkin olla
jo pitkään ammattiyhdistys-
liikkeen luottamustoimissa.
Reykjavikin kupeessa sijait-
sevalla alumiinitehtaalla
Snæbjarnarson kerkesi olla
sähköteknikkona liki 10
vuotta, ja puolet siitä ajasta
myös osastonsa luottamus-
miehenä.

Snæbjarnarson on ollut
mukana liittonsa työehto-
sopimusneuvotteluissa ja
hallinnossa. Vuonna 2008
hänet valittiin teknikkoyh-
distyksen puheenjohtajaksi.
Retkeilyä, kalastusta ja len-
topalloa harrastava perheel-
linen mies on myös kolmen
lapsen isä.

Islannissa
liitto kouluttaa
- On mielenkiintoista olla
puolustamassa alansa ihmis-

ten etuja ja asemaa työelä-
mässä. Islannin Sähköliitossa
on noin 5 000 jäsentä. Alal-
la on noin kolmen prosen-
tin työttömyys, kun se koko
maassa on noin 8,5. Noin
400 sähköalan ammattilaista
on muuttanut töiden perässä
muualle, enin osa Norjaan,
mutta joitakin myös Tans-
kaan ja Ruotsiin, Snæbjar-
narson kertoo.

Hän on huomannut, että
liitto on hyvin hoidettu, jo-
ten mihinkään isoihin uudis-

tuksiin ei ole tarvetta. Edel-
täjänsä Gudmundur Gun-
narssonin tapaan hän aikoo
jatkaa kiinteää yhteistyötä
muiden pohjoismaisten säh-
köliittojen kanssa.

- Jatkamme myös sähkö-
alan koulutuksen ja jatko-
koulutuksen järjestämistä
Reykjavikissa. Liitolla on
merkittävä rooli alan am-
mattilaisten koulutusasiois-
sa.!

Uutta verta puheenjohtajistoon

Islannin sähköliiton uutta puheenjohtajaa Kristján Þórður Snæbjar-
narsonia ihmetytti Suomessa eniten metsien loputtomuus, tulkkasi
Borgthor Kjaernested (takana).

Ajankohtaisten teemakeskustelujen ohella pohjoismaisia puheenjohtajia puhuttivat muunmuassamai-
densa energiaratkaisut. Tuhansien tuulimyllyjen Tanska ihmetteli puheenjohtajansa Jørgen Rasmus-
senin (keskellä) johdolla suomalaisten intoa rakentaa ydinvoimaloita. Sanavalmiin Rasmussenin kom-
mentit herättivät hilpeyttä myös Islannin Kristján Snæbjarnarsonissa (vas.), Ruotsin JonasWallinissa,
SuomenMartti Alakoskessa ja Norjan Hans Felixissä (oik.).

ärjestäytymisaste maailma
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Ruotsin Sähköliiton
puheenjohtaja Jonas

Wallin piti alustuksen Ruot-
siin suunnitellusta laista,
joka koskee sähköasentajan
vastuun muuttamista ja säh-
köturvallisuutta.

Vastuu yksinomaan
asentajalle
Jonas Wallinin mukaan säh-
köala on ollut johtava ala
työturvallisuuden suhteen.

- Pohjoismaat ovat sähkö-
turvallisimpia maita koko
maailmassa, Jonas Wallin to-
tesi.

Hän selvitti kuitenkin,
että viime aikoina on huono
juridinen kehitys alkanut ku-
koistaa.

- Viime joulukuussa meille
kerrottiin, että Ruotsin säh-
köturvallisuusviranomainen
kahden juristinsa avulla pyr-
kii saamaan aikaan lakimuu-
toksen siihen, kuinka vastuu
sähköasennuksista kanne-
taan. Tarkoitus lakimuu-
toksella olisi se, että vastuu
siirtyy yksilötasolle, jolloin
sähköasentaja olisi täysin
yksin vastuussa, jos jotain
tapahtuu. Tämä vaikeuttaisi
ja heikentäisi sähköturval-
lisuutta ja sähköasentajien
toimintaa valtavasti, Jonas
Wallin kritisoi.

Hän totesi, että Ruotsin
Sähköliitto on yrittänyt kai-
kin tavoin vastustaa huonoja

ideoita, kuten nyt kaavailtu-
ja asentajien vastuuta ja säh-
köturvallisuutta koskevia la-
kiheikennyksiä.

- Lakimuutos pitäisi sisäl-
lään myös sen, että sähkö-
koulutuksen lisäksi pitäisi
olla kuuden vuoden työ-
kokemus ja sen lisäksi 400
tuntia teoriaa, jonka jälkeen
pitäisi suorittaa koe. Tämä
tarkoittaa myös sitä, että
esimerkiksi 50-vuotiaan säh-
köasentajan, jolla on jo 30
vuoden työkokemus, pitäisi
nyt mennä kokeeseen. Ai-
van hullu ajatus, Jonas Wal-
lin jyrähti.

Hän totesi lisäksi, että työ-
voiman liikkuvuus pienenisi
ja maiden välille tulisi vaike-
uksia, koska Ruotsiin ei enää
voisi päästä asennustöihin
ilman suoritettua koetta.

Poliittinen kysymys
Jonas Wallinin mielestä täl-
lä poliittisella tilaustyöllä
pyritään murentamaan ay-
liikkeen toimivuutta ja hei-
kentää työehtosopimustoi-
mintaa.

- Näillä toimenpiteillä yri-
tetään yksittäisestä asenta-
jasta saada yksityisyrittäjä ja
samalla vähentää ay-liikkeen
jäsenkehitystä sekä vaikeut-
taa yksittäisten sähköasenta-
jien toimintaa ja heikentää
sähköturvallisuutta.

Vaikka lakiesityksessä pu-
hutaan sähköturvallisuudesta,
Wallin on täysin eri mieltä.

- Kysymys ei ole sähkötur-
vallisuudesta, vaan asian ta-
kana on jotain aivan muuta.
Olemme yrittäneet näyttää,
että tämä on poliittinen ky-
symys, mutta sähköturvalli-
suusviranomainen ei suostu
antamaan meille todisteita.
Me olemme vaatineet, että
lakiesitys vedetään pois,
mutta sitä ei ole oltu valmii-
ta tekemään, Wallin selvitti.
Tilaisuudessa mukana olleet
muiden Pohjoismaiden edus-
tajat pitivät lakiesitystä yksi-
mielisesti ”täytenä sutena”.

Martti Alakoski kysyikin,
onko lakiesityksen tarkoituk-

sena todella asettaa yksittäi-
nen asentaja vastuuseen pit-
källe tulevaisuuteen tekemis-
tään töistä ja että päällikköta-
so ei enää ottaisi vastuuta.

Jonas Wallinin mukaan
juuri tästä lakiesityksessä on
kysymys.

Erilaisia käytäntöjä
Pohjolassa
Norjassa oikeusministeriö
valvoo sähköturvallisuut-
ta. Siellä sähköasennusten
turvallisuusmääräykset ja
asetukset on EU:n ja ETA:n
säännösten vuoksi muutos-
kierroksella.

- Olemme sitä mieltä, että
asetusta on uudistettava.
Ammatillisesti vastaava esi-
mies ja työn tekevän henki-
lön pitäisi olla töissä samassa

yrityksessä. Näin sen pitäisi
olla, mutta nyt se vaatimus
on poistettu kokonaan, pu-
heenjohtaja Hans O. Felix
kertoi.

Hän totesi, että Norjassa
sähköasentajilla on 4,5 vuo-
den ja sähköteknikoilla 4
vuoden mittainen koulutus.

- Haluamme jatkossakin,
että ammattilaisillamme
on mahdollisimman korkea
taso. Liitto valvoo ja pitää
tasoa yllä, Norjan Sähkölii-
ton puheenjohtaja Hans O.
Felix painotti.

Tanskan Sähköliiton toi-
mitsija Jens-Olav Pedersen
valotti puolestaan Tanskan
käytäntöä. Siellä on selkeä
ohje, minkälaiset yritykset
saavat tehdä asennuksia.

- Auktorisointi on joko it-
sellä tai sitten on auktorisoi-
tu henkilö, joka pystyy toi-
mimaan kentällä, Pedersen
totesi.

Tanskassakin kuitenkin

yritettiin ehdottaa muutosta,
että auktorisointi olisi toimi-
tusjohtajalla.

- Pidimme sitä auktorisoin-
nin heikentämisenä. Esitim-
me seikat, jotka heikentävät
auktorisointia ja saimme kä-
sittelyn keskeytettyä. Aukto-
risointisäännöistä tulee pitää
kiinni, Pedersen painotti.

Islannin puheenjohtaja
Kristján Þórður Snæbjar-
narson kertoi oman maansa
käytännöstä.

- Meillä on jokaisella säh-
kötyömaalla vastuuhenkilö,
jolla on päävastuu sähkö-
turvallisuudesta. Auktori-
soidut sähköasentajat suorit-
tavat työt ja heillä on vastuu
työstä, mutta työnjohto siis
kantaa päävastuun, Kristján
Þórður Snæbjarnarson tote-
si.

Yhteinen julkilausuma
Pohjoismaisten Sähköliitto-
jen federaatio teki Vantaan
kokouksessa yhteisen jul-
kilausuman, jossa se esittää
huolestuneisuutensa Ruotsin
sähköturvallisuusviranomai-
sen yksipuolisesta ehdotuk-
sesta uudeksi sähkölaiksi
koskien sähköturvallisuutta
ja vastuuta sähkötöistä.

Julkilausuma on saatettu
julkisuuteen kaikissa Poh-
joismaissa ja on luettavissa
sivulla 3.!

Ruotsin järjetönRuotsin järjetön
lakiesitys pöyristyttäälakiesitys pöyristyttää

P o h j o i s m a i s t e n S ä h k ö l i i t t o j e n t e e m a k o n f e r e n s s i

Konferenssi aloitettiin hiljaisella hetkellä Norjan kesällä tapah-
tuneen terrori-iskunmuistoksi, jossa menehtyi myös yksi Norjan
Sähköliiton työntekijä. Kuvassa Norjan Jan Henrik Larsen, Jan O.
Andersen, Jan Aasarmoen ja Hans O. Felix.

Ruotsin Sähköliiton puheenjohtaja JonasWallin kertoi Ruotsiin kaa-
vaillusta uudesta laista, joka vaikeuttaisi sähköasentajien työtä ja
heikentäisi sähköturvallisuutta.

Ruosin Sähköliiton edustajat
Thomas Sandgren, Arne Dufåker
ja JonasWallin vastailivat run-
saisiin lakimuutokseen liittyviin
kysymyksiin ja kommentteihin.
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NEF, som representerar över 130 000 elektriker/elektro-
fackfolk i de nordiska länderna, ser med stor oro och för-
våning på det ensidiga förslag som svenska myndigheten
Elsäkerhetsverket lagt när det gäller elansvar och elsäkerhet
som grund för en ny ellagstiftning och regler ser ut i övri-
ga nordiska länder och syns vara oförenlig med strävanden
mot mer transparenta regler inom EU.

Myndigheter och regeringar i Norden måste sträva efter
att i nära samverkan med branschens parter skapa system
som likställer villkoren för elektriska installationer.

Elektriska installationer måste alltid utföras av kvalifice-
rade elektriker/elektrofackfolk för att garantera en hög sä-
kerhet och standard.

NEF ser med stor oro på trenden inom Europa där icke
fasta anställningar (bemanningsföretag och andra lösa ans-
tällningsformer) ökar. NEF ser det som avgörande att man
slår vakt om fasta anställningar för ett seriöst elsäkerhetsar-
bete inom el- och energiföretagen. Det är oroväckande när
en statlig myndighet i Sverige lägger förslag som i grunden
bygger på att avskaffa anställda och ersätta dem med ”self-
employment” med full juridiskt och ekonomiskt ansvar.
Detta ser NEF också som ett sätt att undergräva kollektiva-
vtalets roll mellan arbetsmarknadens parter.

NEF ser det som viktigt att kvaliteten på utbildning och
kvalifikationer blir mer likvärdiga för att underlätta för
elektriker att arbeta gränslöst. De nationella kollektivavta-
len måste alltid respekteras.

På motsvarande sätt måste det finnas samma krav på de
utländska företag som ska verka i de nordiska länderna.

Martti Alakoski, Elbranschernas fackförbund, Finland
Jonas Wallin, Svenska Elektrikerförbundet
Hans O Felix, EL & IT Forbundet, Norge
Jørgen Juul Rasmussen, Dansk El-Forbund
Kristján Þórður Snæbjarnarson, RSI, Island

N E F T e m a k o n f e r e n s e

Uttalande från nordisk
el-federation (NEF)

De finska representanterna i
temakonferensen var Hannu
Rauma, Mika Junnila, Pentti
Laaksonen, Martti Alakoski ja
Hannu Helminen.

R i i t t a Ka l l i o

NEF:s (Nordisk El-
Federation) lyckade

konferens den 30 september
sammanförde totalt över 20
deltagare från de nordiska
länderna för att behandla ak-
tuella teman i elbranschen.

Eftersom Finland ansvara-
de för NEF i år valdes Vanda
som plats för temakonferen-
sen och ordförandeskapet
sköttes av Martti Alakoski.
Sekreteraren för internatio-
nella ärenden, Minnaliisa
Aalto, stod för de praktiska
arrangemangen.

Konferensen inleddes med
en tyst minut för offren i
sommarens förödande ter-
rordåd i Norge. Även en
anställd på Norges Elektri-
kerförbund omkom i terro-
rattacken.

Utländsk arbetskraft
medför utmaningar
Problemen i synnerhet med

utländsk arbetskraft och den
grå ekonomin verkar vara ge-
mensamma för alla nordiska
länder. ”Lika lön för samma
arbete” löd principen i alla
elektrikerförbund.

- Den grå ekonomin ger in-
täkter i samma storleksklass
som droghandeln. Ändå är
riskerna och domarna obe-
tydliga, och bara var tionde
lagbrytare åker fast, kons-
taterade kollektivavtalsom-
bundsmannen Hannu Hel-
minen i sitt anförande om
problemen med utländsk ar-
betskraft.

Helminen presentera-
de också fallet Ideapark där
Elektrikerförbundet för nå-
gra år sedan ingrep i 84 un-
derbetalda polska elmontö-
rers löner.

Han påminde att mini-
mitimlönen för en utbildad
elmontör med två års arbet-
serfarenhet som arbetar på
ett nybygge uppgår till minst
15,56 euro enligt kollekti-
vavtalet i Finland. Den här

garantilönen för en entrep-
renad ska tillämpas också på
tillsända arbetstagare.

Den grå ekonomin ett
gemensamt problem
Också det norska elektriker-
förbundets tjänsteman Jan
Andersen konstaterade att
den ekonomiska brottslighe-
ten är ett gemensamt prob-
lem för alla nordiska länder.

- I Norge ska alla få minst
en minimilön, men skillna-
den jämfört med en behörig
fackmans timlön kan vara
70 kronor. Vi borde få de
utländska elmontörerna att
ansluta sig och bli medlem-
mar i förbundet för att kun-
na garantera rätt lönenivå
för dem.

I andra länder
mäts entreprenaden
efter tid
Medan entreprenadens andel
i elinstallationsbranschen i
Finland utgör närmare hälf-
ten av det totala arbetet, når

man upp till max. 20 procent
i de övriga nordiska länder-
na. I grannländerna arbetar
man mest på timlön.

I de övriga nordiska län-
derna bygger entreprenad-
kalkylen på arbetstiden, i
Finland mäts entreprenaden
enligt förbrukat material.

Ole Hansen, styrelsemed-
lem i Danmarks elektriker-
förbund, visade en videofilm
som åskådliggjorde hur ent-
reprenadprissättningen fun-
gerar i Danmark. I kalkyle-
ringsmodellen för installerin-
gen av en säkerhetskoppling
klockades fastsättningen, ka-
beldragningen och kopplin-
gen. Utöver tidsbestämnin-
gen beaktas installeringsför-
hållandena. T.ex. arbete som
utförs på hög höjd ger mera
kronor i lönekuvertet.!

Teman på NEF:s konferens var utländsk arbetskraft, entreprenadsystemet
i Norden och en lagmotion om elmontörens ansvar

De nordiska elektrikerförbundens
gemensamma problem

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

Svenska elektriker-
förbundets ordförande

Jonas Wallin höll ett anfö-
rande om ett svenskt lagförs-
lag som gäller en ändring av
elmontörens ansvar och om
elsäkerhet.

Ansvaret enbart
hos elmontören
Enligt Jonas Wallin har el-
branschen varit den främsta
branschen när det gäller ar-

betssäkerhet.
Nu redogorde han för hur

en förkastlig juridisk utveck-
ling börjat blomstra under
den senaste tiden.

- I december i fjol fick vi
veta att Sveriges elsäker-
hetsmyndighet bistådd av
två jurister försöker åstad-
komma ett lagförslag om hur
ansvaret för elinstallationer
ska fördelas. Avsikten med
lagändringen är att ansvaret
flyttar över på individnivå,
vilket betyder att elmontö-
ren ensam skulle vara ans-

varig om något händer. Detta
skulle försvåra och försvaga el-
säkerheten och elmontörernas
verksamhet oerhört mycket,
kritiserar Jonas Wallin.

Han konstaterade att
Svenska Elektrikerförbundet
på alla sätt försökt motarbeta
dåliga idéer, som de nu pla-
nerade försämringarna i la-
gen om montörernas ansvar
och om elsäkerheten.

- Lagändringen skulle ock-
så omfatta en bestämmelse
om att elmontören utöver
elutbildning borde ha sex års

arbetserfarenhet och därtill
400 timmar teori och dä-
refter avlägga ett prov. Det
innebär också att t.ex. en
50-årig elmontör som redan
har 30 års arbetserfarenhet
nu borde avlägga ett prov.
En fullständigt huvudlös idé,
dundrade Jonas Wallin.

Politisk fråga
Jonas Wallin anser att man
med detta politiska beställ-
ningsarbete försöker smula
sönder fackföreningsrörel-
sens funktionsförmåga och
försvaga kollektivavtalsverk-
samheten.

- Med de här åtgärder för-
söker man göra den enskilda
elmontören till privatföre-
tagare och samtidigt minska
fackföreningsrörelsens med-
lemsutveckling samt försvå-
ra de enskilda elmontörernas
verksamhet och försvaga el-
säkerheten.

De övriga nordiska repre-
sentanterna på konferensen
ansåg enhälligt lagförslaget
vara ett totalt missfoster.

Varierande praxis
i Norden
I Norge är det justitieminis-
teriet som övervakar elsäker-
heten. Elinstallationernas
säkerhetsbestämmelser och
förordningar är för närvaran-
de ute på en ändringsrunda
på grund av EU- och ETA-
bestämmelserna.

- Vi anser att förordningen
ska förnyas. Den fackmässigt
ansvariga chefen och den
person som utför arbetet bor-
de vara anställda på samma
företag. Så borde det vara,
men nu har kravet strukits
helt, berättade ordförande
Hans O. Felix.

Han konstaterade att el-
montörerna i Norge har en
4,5-årig utbildning och el-
teknikerna en 4-årig utbild-
ning.

Danska elektrikerförbun-
dets tjänsteman Jens-Olav
Pedersen belyste praxis i
Danmark. Det finns en klar
bestämmelse om hurdana fö-
retag som får utföra installa-
tioner.

- Antingen innehar man
auktoriseringen själv eller
utser man en auktoriserad
person som kan arbeta på fäl-
tet, konstaterade Pedersen.

Också i Danmark försökte
man föreslå en ändring som
innebär att verkställande
direktören skulle inneha en
auktorisering.

- Vi ansåg att det skulle
försvaga auktoriseringen. Vi
presenterade fakta som för-
svagar auktoriseringen och
lyckades få dem att avbryta
beredningen. Man måste
hålla fast vid auktoriserings-
bestämmelserna, betonade
Pedersen.

Islands ordförande Kristján
Þórður Snæbjarnarson be-
rättade om praxis på Island.

- Det finns en ansvarig per-
son på varje elarbetsplats.
Personen bär huvudansvaret
för elsäkerheten. Auktori-
serade elmontörer utför ar-
betena och de ansvarar för
sitt arbete, men arbetsled-
ningen bär huvudansvaret,
konstaterade Kristján Þórður
Snæbjarnarson.!

Sveriges huvudlösa lagförslag förfärar
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Sievi
GORE-TEX®

Mukavuutta
kosteisiin
olosuhteisiin!

GORE-TEX® on
edelleen markkinoilla
ainutlaatuinen vuorimateriaali,
joka antaa jalan hengittää,
mutta pitää samalla kosteuden
jalkineen ulkopuolella.
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Sähköliiton edusta-
jiston jäsen ja Jyväs-

kylän osaston puheenjohtaja
Erkki Kirjavainen täyttää
50 vuotta 29. lokakuuta.

- En aio sen kummemmin
juhlia syntymäpäiviä, mutta
pojille pitää osastolle viedä

kahvit, Kirjavainen naurah-
taa.

Luottotehtäviä
on riittänyt
Korpilahdella syntynyt ja
nykyisin Jyväskylässä asuva
mies on ammattikoulun säh-
köasentajan tutkinnon jäl-
keen suorittanut työn ohessa
3-vuotisen sähköpuolen työ-
teknikon koulutuksen vuon-
na 1988.

Edustajistossa Kirjavainen
on istunut vuodesta 2008
lukien ja oman osastonsa,
Jyväskylän Sähköalantyön-
tekijöiden puheenjohtajana
jo 16 vuotta. Aikaisemmin
hän toimi 15 vuotta myös
työpaikkansa luottamusmie-
henä ja työsuojeluvaltuutet-
tuna.

Erkki Kirjavaisen ensim-
mäinen työpaikka oli Va-
lovoima Oy, jossa hän oli
autonkuljettajana. Sen jäl-
keen töitä riitti Jyväskylän
Keskussähkössä ja YIT:n pal-
veluksessa. Nyt sähköasenta-
jan töitä Jyväskylän Sähkö ja
Tele Oy:ssä paiskiva Kirja-

vainen on ollut samassa yri-
tyksessä töissä vuodesta 1988
lähtien.

- Työhön kuuluu kaikkea
RJ45:stä 20 kilovolttiin, Kir-
javainen virnistää.

Asuntotuotannon parissa
Kirjavainen on myös aherta-
nut paljon.

- Asuntotuotantohinnoit-
telu on käynyt läpi murrok-
sen. Talotekniikan johto-
kunnassa ollessani minun
esityksestäni asia saatiin
liikkeelle. Yksikköhinnoitte-
lu koettiin liian työlääksi ja
esitin, että mennään raken-
nusneliöhinnoitteluun, Kir-
javainen kertoo.

Esitys saikin laajan kanna-
tuksen ja neuvottelijat pää-
tyivät huoneistokohtaiseen
hinnoitteluun, ja seuraavil-
la tes-kierroksilla havaittuja
epäkohtia korjattiin vastaa-
maan tätä päivää.

Ulkomainen
alipalkkaus kuriin
Kirjavainen on mielissään,
kun töitä on riittänyt ja pi-
tää syksyn palkankorotuk-

siakin ajankohtaan nähden
kohtuullisina.

- Meillä on töissä nyt noin
20 asentajaa eikä lomautuk-
sia ole näkyvillä. Töitä on
juuri sopivasti, ei liikaa eikä
liian vähän. Kesät ovat aina
vähän liiankin kiireisiä, kun
lomat pyörivät, Kirjavainen
summaa.

Marraskuussa siintelevän
edustajiston kokouksen asiat
mietityttävät jo Kirjavaista.

- Tärkeimpänä asiana odo-
tan nousevan esiin ulkomai-
sen alipalkkauksen. Siihen
on ehdottomasti löydyttävä
lääkkeet ja mahdollisimman
nopeasti, Kirjavainen koros-
taa.

Rakennusala ja ravintola-
ala ovat hänen mukaansa
harmainta aluetta.

- Kun ne yhdistetään – ra-
vintoloita rakennetaan – tu-
lee vielä pahempaa.
Kirjavainen ihmettelee myös
EU:n toimia.

- Lainsäädäntöä on rukattu
EU:ssa yhteiseen suuntaan,
mutta entä hinnoittelu? Siel-
tä mistä löytyvät halvimmat

työntekijät, sieltä otetaan,
Kirjavainen kritisoi.

Lapsuuden
kotitalossa
askaretta riittää
Erkki Kirjavaisen isän perhe
tuli sodan jälkeen Karjalan
Valkjärveltä ja asettui sota-
korvaustaloon Korpilahdel-
le. Nyt 40 hehtaarin tila on
Kirjavaisen hoidossa.

- Kotitalossa askaretta riit-
tää niin paljon kuin jaksaa
vapaa-aikana tehdä ja met-
sänhoito vie oman aikansa,
Kirjavainen tuumii.

Hän kertoo metsätöiden li-
säksi liikkuvansa mielellään
muutenkin metsässä sienes-
tämässä ja katselemassa, mitä
metsässä liikkuu.

- Asetta en ole käteeni kui-
tenkaan ottanut, sen saavat
tehdä metsästyksen ammat-
tilaiset, Kirjavainen toteaa.

Tummiakin raitoja
elämänmatossa
Vaikka tällä hetkellä elämä
kulkee normaaleja ja iloisia-
kin polkuja, on Erkki Kirja-

vaisen elämään mahtunut
paljon suruakin.

- Vaimo sairastui vakavas-
ti vuonna 2005 ja kuoli seu-
raavana vuonna, se oli kova
paikka, Kirjavainen huokaa.
Kolmen lapsen yksinhuolta-
juuteen tarvittiin paljon voi-
mia, varsinkin kun nuorin
kolmesta lapsesta oli tuolloin
vasta 7-vuotias.

- Nyt lapset ovat jo isoja
12-, 18- ja 20-vuotiaita. Ja
kaksi vanhinta ovat jo muut-
taneet omilleen.

Omien lapsiensa huolehti-
misen lisäksi Erkki Kirjavai-
nen kantaa huolta nuorista
yleensäkin:

- Eläkää elämäänne nyt, äl-
kääkä vasta sitten viisikymp-
pisinä, kun talot ja tavarat
on hankittu. Ettei käy niin,
että sitten onkin jo liian
myöhäistä, Erkki Kirjavai-
nen muistuttaa. !

Erkki Kirjavainen 50 vuotta
Monitoimimies tekee työtä RJ45:stä 20 kV:iin

"Statistiken den sista septem-
ber över Elektrikerförbundets antal
medlemmar var glädjande att läsa.
Första gången under förbundets hela
existens översteg antalet medlemmar
33 000, dvs. 33 205 medlemmar för
att vara exakt.

Det som gladde oss mest var att den
största ökningen denna gång inte bes-
tod av pensionärer utan av betalande
medlemmar i olika avtalsbranscher.
De uppgår nu till 21 056 medlemmar.
Senast förbundet haft så här många
medlemmar som betalar medlemsav-
gift var år 2008.

Det finns två skäl till den snabba ök-
ningen av medlemsantalet: polacker
som arbetar i Finland såväl som VR:s
elmontörer som uteslutits ur Järn-
vägsarbetarnas förbund har anslutit
sig till Elektrikerförbundet.

Det betyder att vårt förbund utst-
rålar dragningskraft. Ryktet sprids att
Elektrikerförbundets intressebevak-
ning fungerar och att våra medlem-
mar får valuta för sina medlemsavgif-
ter.

###

Ökningen i antalet medlemmar un-
der den senaste tiden väcker tyvärr
också andra frågor även om ökningen
är något mycket positivt. Exceptio-
nella förhållanden har fått polacker

och VR-anställda att ansluta sig till
förbundet i stora skaror, men hur ska
vi kunna locka enskilda, vanliga fin-
ländska elmontörer att göra det sam-
ma?

Den pågående värvningskampan-
jens saldo är rätt anspråkslöst. Resul-
tatet uttrycker samma sak som den
nyligen publicerade medlemsunder-
sökningen: de enskilda medlemmar-
na är inte intresserade av att värva nya
medlemmar. Det tycks inte intressera
den vanliga förbundsmedlemmen att
till och med hans eller hennes egen
arbetspartner kanske är fripassagerare
och bara tillhör arbetslöshetskassan i
Loimaa.

Medlemsvärvningen ska ändå inte
falla enbart på förbundspersonalens
lott. Antalet arbetsplatser i elbran-
schen är helt enkelt alltför stort för
en effektiv medlemsvärvning, om de
redan tidigare anslutna medlemmarna
i vårt förbund inte aktivt deltar i värv-
ningen.

###

Varför är det så viktigt att höja anta-
let medlemmar? Det är viktigt för din
framtid, du som är vanlig medlem i
Elektrikerförbundet.

Förbundet förhandlar sig till kollek-
tivavtal för sina medlemmar och be-
vakar att de efterföljs, och arbetslös-

hetskassan ger trygghet om livet visar
sig från sin sämsta sida.

Men förbundet behöver pengar för
att fungera och det får vi enbart med
hjälp av medlemsavgifter. Ju fler med-
lemmar som betalar sin medlemsav-
gift, desto bättre och effektivare fun-
gerar förbundets intressebevaknings-
maskineri.

För trots kraftiga kostnadsnedskär-
ningar i förbundets verksamhets-
budget är det mycket svårt att få
medlemsavgifterna att räcka till för
att täcka kostnaderna för verksam-
heten. Elektrikerförbundets ekono-
miska läge är inte dåligt, tvärtom, i
synnerhet strejkkassans förmögenhet
är betydande. Men varje år naggar
arbetslöshet och den allmänna kost-
nadsökningen budgeten för följande
verksamhetsår i kanterna.

Det finns dessvärre ingen snabb lös-
ning som skulle leda till en bestående
förändring. Vi måste bara tro på oss
själva, och var och en av oss måste
arbeta ännu hårdare för alla medlem-
mars bästa. Elen förenar oss för att
morgondagen ska vara bättre än den
dag vi lever i dag.

Nya medlemmar - gamla problem
Elektriker-
förbundets
montörer flitiga
i Jyväskylä
Ma rg i t N u rm i k o l u

"Hotell Paviljonki blir fär-
digt i maj.

Beställaren är Keskimaa
OSK, huvudentreprenör
NCC och elektrikerför-
bundsmontörernas arbetsgi-
vare är KS Kitek Oy.

- Allt har gått bra och vi
håller tidtabellen. Det är ett
normalt kalkylerat entrep-
renadarbete och arbetsplat-
savtalet är i skick, berättar
montörernas talesman Juk-
ka-Pekka Hannikainen.

Det nio våningar höga ho-
tellet rymmer 170 hotellrum.
Nybyggets källargolv ligger
1,5 meter under sjön Jyväs-
järvis vattenyta och det är
byggt av fullständigt vatten-
täta konstruktioner.

Hotellet är beläget intill
mässcentret i Jyväskylä.

- Alla arbetare har fått en
grundlig arbetsorientering på
arbetsplatsen, och under hela
byggentreprenaden har det
inte inträffat en enda arbet-
solycka: vi räknar redan 297
olycksfria dagar, säger den
nöjda arbetarskyddsfullmäk-
tige Heikki Siltanen.!
Sidan 6.

Ramavtal
i samförstånd
"Centralorganisatio-
nernas förhandlingar om
ett omfattande arbetsmark-
nadsavtal ledde till resultat
den 13 oktober. Enligt öve-
renskommelsen är avtalspe-
rioden två år och löneförhö-
jningarna uppgår till totalt
4,3 procent.

Förhöjningarna är 2,4 pro-
cent under de första 13 må-
naderna och 1,9 procent
under de därpå följande 12
månaderna. Den första för-
höjningen betalas från den 1
oktober 2011 i branscher där
avtalet utgått. I övrigt beta-
las förhöjningen efter utgån-
gen av branschens kollektiv-
eller tjänstemannaavtal eller
räknat från tidpunkten då
avtalens löneavtal utgår.

Enligt avtalet får de be-
rörda branscherna utöver
procentförhöjningen ett en-
gångsbelopp på 150 euro som
betalas samtidigt med den
första lönen 2012. Tidpunk-
ten och villkoren för utbetal-
ning av engångsbeloppet kan
dock avtalas även på annat
sätt.!
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TEGERA® 738

Dyneema-kuidusta, lycrasta ja nailonista valmistettu
joustava viiltosuojakäsine. Käsine kokonaan nitriili-
pinnoitettu, silikoni- ja kromivapaa.Antaa erittäin
hyvän suojan teräville esineille, öljylle ja vedelle.
.

www.jalas.com
www.famon.fi
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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

Lomautus tulossa? Toimi näin:
"

#

!

ILMOITTAUDUTE-TOIMISTOON
Jos joudut työttömäksi, ilmoittaudu
työ- ja elinkeinotoimistoon viimeistään
ensimmäisenä työttömyyspäivänä.

TE-toimiston antamia ilmoittautumis-
päiviä on noudatettava, koska päivära-
han maksaminen katkeaa sinä päivänä,
jona työnhakukorttiin merkitty uusimis-
päivä umpeutuu.

TE-toimiston antamat lausunnot sito-
vat kassaa, eikä kassa voi maksaa päi-
värahaa, ellei työnhakusi ole voimassa.
Jos työnhakusi katkeaa, et voi uusia
sitä takautuvasti viittaamalla unohta-
miseen, pitkään ilmoittautumisväliin,
auton rikkoutumiseen, lapsen sairas-
tumiseen tai muuhun inhimilliseen syy-
hyn. Muista pitää työnhakusi voimassa!

TEE PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Saat päivärahahakemuksen TE-toimis-
tosta tai voit tulostaa sen ja palkka-
todistuspohjan Työttömyyskassojen

yhteisjärjestön www.tyj.fi -sivulta koh-
dasta Lomakkeet.

Täytä ensimmäinen työttömyyspäi-
värahahakemus vähintään kahdelta
täydeltä kalenteriviikolta huolellisesti.
Puutteellisesti täytetty hakemus pa-
lautetaan täydennettäväksi.
Tarkasta, että jäsenmaksusi ovat kun-
nossa työttömyyden alkuun asti.

HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN
JA KÄSITTELYAJAT
Voit postittaa päivärahahakemuksesi
aikaisintaan hakujakson viimeisenä
päivänä. Työttömyyskassa ei käsittele
etukäteen lähetettyjä hakemuksia.

Ensimmäisen päivärahahakemuksen
käsittelyaika on tällä hetkellä noin 2
viikkoa. Maksupäiviä ovat keskiviikko ja
perjantai.

Jatkohakemukset puolestaan ovat
maksussa hakujakson päättymisestä

laskettuna viimeistään 1½ viikon ku-
luttua keskiviikkona. Maksupäiviä ovat
keskiviikko ja perjantai.

Täytä jatkohakemus vähintään neljältä
täydeltä kalenteriviikolta siten, että ha-
kujakso päättyy sunnuntaihin.

HAKUAIKA
Hakemuksen pitää olla työttömyyskas-
sassa kolmen kuukauden kuluessa siitä
päivästä, jolle etuutta haetaan. Haku-
aika koskee kaikkia työttömyyskassan
maksamia etuuksia.

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

Koonnut: Jonna Heiniluoma

Kun joudut työttömäksi

Ilmoittaudu työnhakijaksi työ- ja
elinkeinotoimistoon heti, kun saat työnan-
tajaltasi lomautusilmoituksen. Ilmoittautu-
misen voit hoitaa sähköisesti lomakkeella,
joka löytyy www.mol.fi:stä sivulta Työnha-
kijaksi ilmoittautuminen. Lomakkeen voit
täyttää myös käydessäsi TE-toimistossa.

Käy työ- ja elinkeinotoimistossa.
Työttömyysturva-asiasi tulee vireille vas-
ta, kun käyt henkilökohtaisesti TE-toimis-
tossa! Siellä kannattaa käydä viimeistään
ensimmäisenä lomautuspäivänä, sillä päi-
värahaa voidaan maksaa vain ajalta, jona
olet työnhakijana.

Poikkeuksena ryhmälomautus
Jos lomautus onmääräaikainen ja koskee
työpaikallasi vähintään kymmentä henki-
löä, ei henkilökohtaista ilmoittautumista
TE-toimistoon välttämättä tarvita, mutta
silloin sinun on hyvä varmistaa luottamus-
mieheltä tai työnantajaltasi, että olet mu-
kana ryhmälomautusilmoituksessa, ja että
työnantaja tietää, minkä työttömyyskassan
jäsen olet.

Jos sinut on lomautettu kokoaikaisesti,
lähetä ensimmäinen, vähintään kaksi täyt-
tä maanantaista sunnuntaihin kestävää

kalenteriviikkoa käsittävä päivärahaha-
kemuksesi kassaan kirjallisena ja laita
kuoreen mukaan lomautustodistus sekä
palkkatodistus lomautusta edeltävältä
34 viikon ajalta. Lomautuksen jatkuessa
hae päivärahaa neljän täyden kalenterivii-
kon jaksoissa.

Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työ-
päivälle tai työviikolle, lähetä päiväraha-
hakemuksesi kassalle palkanmaksujak-
soittain, eli täyden neljän kalenteriviikon
tai kalenterikuukauden ajalta.

Lähetä ensimmäinen päivärahahakemuk-
sesi kirjallisena ja laita kuoreen mukaan
palkkatodistus lomautusta edeltäneiltä 34
viikolta ja lomautustodistus sekä palkka-
todistus tai tilinauhat ajalta, jolta päivära-
haa hakemuksessasi haet.

Maksaminen alkaa
omavastuuajan kuluttua
Tilillesi voit saada ansiopäivärahaa vasta,
kun omavastuuaika – eli seitsemää työpäi-
vää vastaava aika – on kulunut.

Omavastuu otetaan kerran 500 maksupäi-
vää kohden tai kun työssäoloehto täyttyy
uudelleen. Siispä jos olet ollut lomautusten
välissä työssä 34 viikkoa, työssäoloehtosi

täyttyy uudelleen ja sinulle asetetaan uusi
omavastuuaika.

Jos lomautusten välillä on työtä alle 34 ka-
lenteriviikkoa, työssäoloehto ei täyty, eikä
uutta omavastuuta oteta.

Lomautusten väliset työt summataan
Alle 34 viikon työssäolojaksot kerryttävät
työssäoloehtoa, joten jos sinut myöhem-
min lomautetaan taas, lasketaan kaikki lo-
mautusten väliset työssäolojaksot yhteen.
Jos lomautusten välisiä työssäoloviikkoja
tulee vähintään 34 kalenteriviikkoa, sinulle
asetetaan uuden lomautusjakson alkaessa
uusi omavastuuaika, koska työssäoloehto-
si on täyttynyt.

Muistathan, ettei sinulla ole oikeutta an-
siopäivärahaan seitsemää työtöntä työpäi-
vää vastaavalta omavastuun ajalta, mikäli
et ole aikaisemmin saanut ansiopäivära-
haa tai olet täyttänyt työssäoloehdon uu-
delleen sen jälkeen, kun päiväraha on edel-
lisen kerran määritelty.

Jos työnantajasi maksaa sinulle lomau-
tuksen aikana esimerkiksi pekkasia tai pi-
tämättömiä lomapäiviä, muista ilmoittaa
siitä kassalle ja liitä palkkatodistus hake-
muksesi liitteeksi.

Netissä ilmoittaudut
työnhakijaksi 24/7
Työttömyysturvan saannin ehtona on, että
työnhakusi on voimassa. Työnhakusi tulee
voimaan siitä päivästä, jona ilmoittaudut
työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi.

Osoitteessa www.mol.fi voit ilmoittautua
työnhakijaksi mihin aikaan päivästä, minä
viikonpäivänä tahansa. Voit tehdä sen jo en-
nen työttömyyden alkua – ja se kannattaa
tehdä viimeistään ensimmäisenä työttö-
myyspäivänäsi.

Sähköisen ilmoittautumisen jälkeen, muis-
ta myös käydä TE-toimistossa! Henkilö-
kohtainen käynti on välttämätön saadak-
sesi työttömyysturva-asiasi vireille.

Tai!

Ota käyttöön ilmainen tekstiviestipalvelu. Saat tiedon maksupäivästä matkapuhelimeesi heti, kun hakemuksesi on käsitelty.
Tekstiviesti korvaa postitse lähetettävän maksuilmoituksen. Katso lisää:www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa.

Päivärahaa voidaan maksaa vain ajalta,
jonka olet työnhakijana TE-toimistossa.
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Syysristikko Nimi:

Osoite:Lähetä vastauksesi 31.10.2011mennessä:
Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere.
Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.
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Osastot toimivat
Seuraavaan Vasamaan (ilmestyy 17.11.2011) tulevat osastojen ilmoi-
tukset pyydetään toimittamaan 7.11.2011 klo 15.00 mennessä Margit
Nurmikolulle: puh. 050 409 8472 tai s-posti vasamalehti@sahkoliitto.fi.
Muistathan merkitä yhteystietosi, kun lähetät ilmoituksen!

001 Oulun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry
Sääntömääräinen syyskokous pi-
detään osaston toimistolla keski-
viikkona 23.11.2011 klo 17.00.
(Sisäänkäynti Rautatienkadun
puolelta). Kokouksessa käsitel-
lään sääntömääräiset ja ajankoh-
taiset asiat. Kaikki osaston jä-
senet ovat erittäin tervetulleita!
Paikalle saapuvat jäsenet saavat
vapaalipun osaston pikkujoului-
hin. Tulkaa joukolla vaikuttamaan!
Tilaisuudessa kahvitarjoilu ja
pientä purtavaa. –Hallitus

001 Oulun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry/
Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaoston kokous pide-
tään aina joka kuukauden toisena
tiistaina klo 12.00 osaston toi-
mistolla, Rautatienkatu 16 D 46.
Tervetuloa!

011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous
keskiviikkona 23.11.2011 klo
18.00 osaston toimistolla, Näsi-
linnankatu 33b A 25. Kokoukses-
sa käsitellään sääntömääräiset
asiat. Paikanpäällä kahvitarjoilu.
Tervetuloa! www.osasto11.com

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Syyskokous pidetään 7.11.2011
klo 18.00 Kerhoravintola Seis-
kassa, Suomenkasarmi, raken-
nus 7 (Käynti Vuorikatu 22:n por-
tista). Sähköliiton puheenjohtaja
Martti Alakoski vierailee. Ruokai-
lun takia ilmoittaudu 31.10. men-
nessä tatu.aaltonen@ruukki.com
tai puh. 050 505 2279.
Tervetuloa päättämään!

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Teatteripikkujoulua vietetään
3.12.2011Eräs-teatterilla
(Aulangontie 1). Ensin ruokailu
klo 16.30 Kotiruoka Forsströmil-
la ja sen jälkeen Eräs-teatterin
esitys ”Hormoonit hallitsevat”.
Ilmoittautumiset 20.11.2011
mennessä petri.salmi@ruukki.
com tai puh. 050 377 6566.
Paikkoja rajoitetusti. Illalliskortit
20 €/hlö maksetaan 20.11. men-
nessä osaston tilille FI 39 5680
0020 1979 80. Jäsenet puoli-
soineen tervetuloa!

024Varkauden
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry
Osaston pikkujoulu lauantaina
3.12.2011. Ohjelmassa Riemu-
rahat -näytelmä Varkauden teat-
terilla klo 18.00 , jonka jälkeen
ruokailemme ravintola Aman-
dassa. Osallistumismaksu 20€/
henkilö. Sitovat ilmoittautumiset
31.10.2011 mennessä Veli-Ma-
tille, puh. 040 356 6480/työ tai
040 511 3527/koti. Huom! Paik-
koja on varattu 40:lle.

026 Jyväskylän
Sähköalantyöntekijät ry
Perinteistä pikkujoulua vietetään
lauantaina 19.11.2011
klo 19.00 Palokan Viihdekeskuk-
sessa. Meitä viihdyttää muun
muassa Souvarit. Ilmoittautu-
miset toimistolla tiistaisin klo
18.00-19.00 (15 €/hlö).
Tervetuloa! –Hallitus

026 Jyväskylän
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous pi-
detään osaston toimistolla tiistai-
na 13.12.2011 klo 19.00. Esil-
lä sääntömääräiset ja muut esille
tulevat asiat. Tervetuloa!
–Hallitus

043 Porvoon
Sähkötyöntekijät ry
Osaston syyskokous pidetään
torstaina 10.11.2011 klo 18.00
Rakennusliiton toimistolla,
Sibeliusbulevardi 36.
Pikkujouluun ja ruokailuun
2.12.2011 klo 18.00 ravintola
Iriksessä ilmoittautumiset Keijo
Kulojoelle 21.11.2011 mennes-
sä, puh. 040 557 3786.
Tervetuloa!! –Hallitus
Lisää tietoa toiminnasta osaston
kotisivuilta www.porvoonsahko-
tyontekijat.net

046 Harjavallan
Sähköalojentyöntekijät ry
Pikkujouluja vietetään perjantai-
na 25.11.2011 klo 18.00.
Paikka on ravintola Hakuninmäki,
Pyydyskatu 1, Harjavalta. Ilmoit-
tautumiset viimeistään 11.11.
mennessä Jani Ala-Sipilälle,
puh. 044 276 8157.
Tervetuloa! –Hallitus

046 Harjavallan
Sähköalojentyöntekijät ry
Syyskokous pidetään perjantaina
2.12.2011 klo 18.00 Lammais-
ten Energia Oy:n kokoustilassa,
Myllykatu 2, Harjavalta. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 25.11.2011 klo 17.00
Scandic Marina Congress Cente-
rissä, Katajanokanlaituri 7,
Helsinki. Kahvi ja iltapala.
Osaston pikkujouluristeily Viking
XPRS, lähtö 25.11.2011
klo 20.30 ja paluu 26.11.2011
klo 10.30. Sis. illallisen, juomat
ja aamiaisen.
Tervetuloa! –Hallitus

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry/
Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaosto järjestää teatteri-
tapaamisen pikkujoulun merkeis-
sä 15.12.2011 klo 19.00 Aree-
na-näyttämöllä, Hämeentie 2
(entinen Komediateatteri). Esitet-
tävä kappale on Neil Hardwickin
ohjaama komediallinen musi-
kaali Lainahöyhenissä. Väliajal-
la kahvitarjoilu. Ilmoittautumi-
nen 4.11.2011 mennessä Pek-
ka Sepälle, puh. 040 561 3715
ja maksamalla eläkeläisjaoston
tilille 27 €/henkilö. Tilinumero:
Nordea 206518-138246, viite
1957. Tervetuloa puolison tai
ystävän kanssa!

055 Riihimäen
Sähköalojen ammattiosasto
055 ry
Sääntömääräinen syyskokous pi-
detään keskiviikkona 9.11.2011
klo 18.00 ravintola Asema X:ssä.
Osasto tarjoaa iltapalan.
–Hallitus

055 Riihimäen Sähköalojen
ammattiosasto ry
Pikkujoulut pidetään 9.12.2011
klo 18.00 Eräsavussa, Launosis-
sa. Ilmoittautumiset 8.11.2011
mennessä Matti Mäkiselle, puh.
0400 871 832. Ohjelmassa
muun muassa syömistä ja sauno-
mista (omat pyyhkeet mukaan).
Kuljetus lähtee Hyvinkään linja-
auto asemalta klo 17.00 ja Riihi-
mäen vanhalta linja-auto asemal-
ta klo 17.20.

059 Lahden
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen syys-
kokous pidetään 18.11.2011
Saunaclubilla, Saimaankatu 8
(käynti sisäpihalta).Kokous alkaa
17.00. Kokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämiä ja muita
ajankohtaisia asioita. Kokouksen
jälkeen tarjolla ruokailua ja sau-

nomista. Kaikki osaston jäsenet
tervetuloa kokoukseen! –Hallitus

059 Lahden
Sähköalantyöntekijät ry
Syys- ja pikkujouluretki Tartoon
8.12-11.12.2011. Lähtö tors-
taina 8.12. Lahdesta noin klo
18.45. Viking Xprs lähtee sa-
tamasta klo 21.30. Perjantaina
9.12. lähdetään Tallinnasta klo
7.00 kohti Tartoa. Tartossa ma-
joitumme hotelli Dorpattiin. Ruo-
kailu Ruutikellarissa klo 18.30.
Lauantaina 10.12. aamiainen ja
klo 12.00 tutustuminen Ale Cog
-oluttehtaaseen.
Sunnuntaina 11.12. lähtö aami-
aisen jälkeen Tallinnaan. Viking
Xprs Helsinkiin lähtee klo 16.30.
Helsingissä olemme klo 19.00 ja
Lahdessa noin klo 21.00.
Matkan hinta 150 €/henkilö
Ilmoittautumiset osaston toimis-
tolle 17.10.2011 alkaen ja päät-
tyen 18.11.2011.
Maksu osaston toimistolle
21.11.2011 mennessä tai
pankkiin osaston tilille 129830-
72006220, viitenumero 1850,
viimeistään 15.11.2011 men-
nessä. Nopeimmat ehtivät mu-
kaan.
PS. Osaston puhelinpäivystys
maanantaisin klo 16.30-18.00,
0440 510 859 tai P. Simola,
puh. 040 722 8621.

062 Lohjan Sähköalojen
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous
perjantaina 18.11.2011 klo
18.00 Rakennusliiton tiloissa,
Kauppakatu 8, Lohja. Esillä sään-
töjen määräämät asiat. Kokouk-
sen jälkeen ruokailu.
Hallitus kokoontuu klo 17.00.
Tervetuloa! –Hallitus

069 Nuuskakairan
Sähköalantyöntekijät ry
Syyskokous 19.11 – 20.11.
2011 Levillä. Samalla osaston
virkistäytymisreissu hotelli Le-
vitunturissa. Majoitus 2hh. Kyl-
pylä-hotellissa voi ottaa hoitoja.
Osanottajat voivat ottaa puolison
mukaan. Kustannukset ovat aivan
kohtuulliset. Ennakkoilmoittautu-
minen 7.11.2011 mennessä: Ee-
ro, puh. 040 733 7517, Helena,
puh. 040 733 716,
Raimo, puh. 040 733 7520.

073 Kurikan Sähköalojen
osasto ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 23.11.2011 klo 19.00
hotelli-ravintola Pitkä Jussissa.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa! –Hallitus

074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry/Eläkejaosto
Eläkejaoston marraskuun kokous
pidetään 2.11.2011 klo 13.00
Kettumäen palvelukeskuksessa.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

077 Savonlinnan ja
Lähiympäristön Sähkömiehet ry
Osaston jäsenille on vuokrat-
tu Savonlinnan keilahallista
2.11.2011 alkaen kaksi rataa
vakiovuoroin huhtikuun loppuun
2012 saakka joka toinen kes-
kiviikko klo 14.00-15.00 ja jo-
ka toinen keskiviikko klo 19.00-
20.00. Ensimmäinen vuoro 2.11
on klo 19.00-20.00, 9.11. vuo-
ro klo 14.00-15.00 jne. Osasto
maksaa ratojen vuokran, johon
sisältyy pallo ja keilauskengät.
Kerralla mahtuu kahdeksan har-
rastajaa keilaamaan. Keilaamaan
pääsee jäsenkorttia vilauttamal-
la. Nyt ei harrastuksen aloitta-
miskynnys tästä halpene.
–Veteraanijaosto ja hallitus

077 Savonlinnan ja
Lähiympäristön Sähkömiehet ry
Savonlinnan ja Lähiympäristön
Sähkömiehet ry ja TSL:n Itä-Sa-
von Opintojärjestö ry järjestä-
vät yhteistyössä teatteriretken
Jyväskylän kaupunginteatteriin
3.12.2011 klo 13.00 alkavaan
esitykseen. Näytelmänä on PIAF,
joka kertoo legendaarisen laula-
jan dramaattisen tarinan. Matkan
hinta on 85 €, jonka osasto tar-
joaa jäsenilleen. Hintaan sisältyy
matkan lisäksi lippu näytökseen
ja buffet-ruokailu esityksen jäl-
keen.
Sitovat ilmoittautumiset
6.11.2011 mennessä Hannu
Luostariselle, puh. 050 359
5659 tai Marjaliisa Luostariselle,
puh. 050 306 7300. Tervetuloa.
–Hallitus

080 Heinolan Sähkömiehet
Ammattiosasto 80 ry
Syyskokous perjantaina
11.11.2011 klo 18.00
Opekon Saunanvintillä.
Kokouksessa esillä normaalit
syyskokouksen asiat. Kokouksen
jälkeen sauna ja pientä purtavaa.
Samalla klo 17.30 pidetään toi-
mikunnan kokous. Tervetuloa!

091 Lieksan
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous pi-
detään torstaina 3.11.2011 klo
17.00 hotelli Puustellin ravinto-
lasalin takaosassa. Esillä osaston
syyskokoukselle kuuluvat sääntö-
määräiset asiat. Osaston pikku-
joulusta ilmoitetaan 17.11.2011
ilmestyvässä Vasamassa.
Tervetuloa! –Hallitus

094 Raahen Sähkömiehet ry
Syyskokous 30.11 2011 klo
18.00 Raahen Sähkömiehet ry:n
toimitilassa, Ratsukatu 5 E, Raa-
he. Käsitellään sääntöjen syys-
kokoukselle määräämät asiat ja
muut esille tulevat asiat. Kokouk-
sen jälkeen ruokailu.Tervetuloa!
–Hallitus

099 Loimaan
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston syyskokous keskiviikko-
na 2.11.2011 klo 19.00
Loimaan Seurahuoneella, Sata-
kunnantie 26. Esillä sääntöjen
syyskokoukselle määräämät asi-
at. Tervetuloa! –Hallitus

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry
Syyskokous 18.11.2011 klo
18.00 Cantina Zapatan kokous-
tiloissa , Mannilantie 44, 4krs,
Järvenpää. Käsitellään sääntö-
jen määräämät asiat . Ruokai-
lu virvokkeineen. Info : 044 425
2552/sihteeri, email : jarven-
paan.sahko100@elisanet.fi

101Ylivieskan
Sähköalan osasto ry
Syyskokous pidetään 9.12.2011
klo 19.00 hotelli Käenpesässä,
kabinetti Käenpiika. Esillä sään-
tömääräiset syyskokousasiat.
Tervetuloa! –Hallitus

112 Pieksämäen
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen syys-
kokous pidetään 11.11.2011
klo 18.00 ravintola Martinassa,
Keskuskatu 5. Esillä sääntömää-
räiset ja muut esille tulevat asiat.
Ruokailu. Tervetuloa! –Hallitus

120Vanhankaupungin
Sähkömiehet ry
Syyskokous pidetään 2.12.2011
klo 18.00 ravintola Wanhan Kel-
larissa, Kaivopiha, Mannerhei-
mintie 3, Helsinki. Esillä syysko-
koukselle määrätyt asiat.

128 Ekenäs El-arbetare rf
Stadgeenligt höstmöte
3.11.2011 kl. 19.00 på motel
Marine. Stadgeenliga ärenden.
Välkommen! –Styrelsen
Sääntömääräinen syyskokous
3.11.2011 motel Marinessa.
Sääntömäärämät asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

136 Hämeen Sähkömiehet ry
Syyskokous 24.11.2011
klo 18.00 ravintola Kruuna ja
Klaavassa, Akaan Toijalassa.
Esillä sääntöjen määräämät asi-
at. Liitosta on edustaja paikalla.
Samalla jouluruokailu. Tervetuloa!
–Hallitus

139 Jyväskylän
Puhelinalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 19.11.2011 klo 14.00
hotelli Albassa. Hallitus klo
13.00. Esillä sääntömääräiset
asiat. Tervetuloa!

140 Keski-Karjalan
Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen syyskokous
17.11.2011 klo 19.00 kansan-
opistolla Kiteellä. Höyrysauna ja
tavallinen sauna, iltapala.
Tervetuloa! –Hallitus

142 Lounais-Suomen
Sähkötyöntekijät ry
Osaston vuosikokous pidetään
lauantaina 5.11.2011 laivaris-
teilynä (picnik) Viking Linella.
Lähtö Turusta klo 8.45 (m/s Amo-
rella), laivan vaihto Maarianhami-
nassa ja paluu Turkuun (m/s Isa-
bella) klo 19.50. Ilmoittautumiset
viimeistään 23.10.2011 Sirk-
ka Launiaiselle, puh. 040 756
8624, Jyrki Vainiolle, puh.
044 425 4677 tai osaston ko-
tisivujen kautta www.sahko142.
fi. Tervetuloa kaikki joukolla mu-
kaan!

155 Hissimiehet ry
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään lauantaina 12.11.
2011 klo 14.00 Helsingissä,
Kaivokatu 10 A (9. krs). Käsitel-
lään osaston sääntöjen määrää-
mät asiat. Ruokatarjoilu ja sau-
na. Hallitus kokoontuu klo 12.00.
Tervetuloa! –Hallitus

161 Inkoon
Voimalaitostyöntekijät ry
Sääntömääräinen syyskokous pi-
detään 30.11.2011 klo 18.00
Lohjalla Rakennusosastojen ko-
koustiloissa, Kauppakatu 8. Hal-
litus kokoontuu klo 17.30. Koko-
uksessa esillä sääntömääräiset
asiat. Tervetuloa!

167 Tietoliikenne- ja
informaatiotekniikka
osasto167 ry
Loppuvuoden 2011 tapahtu-
mat J
Syyskokous 16.11.2011 klo
17.00, Oulun Sähkötyönteki-
jäin ammattiosasto N:o 1 ry:n
toimistolla, Rautatienkatu 16 D
46, Oulu.
Pikkujoulut 3.12.-4.12.2011
Rukahovissa Rukatunturilla.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
osaston kotisivujen kautta http://
osasto167.nettisivut.fi/

178 Siilinjärven
Sähköalantyöntekijät ry
Syyskokous perjantaina
11.11.2011 klo 18.00
uimala Fontanellan kokoustilas-
sa, 2. kerros.
Uimaan pääse klo 16.00 alkaen.
Ruokailu kokouksen aluksi.
Tervetuloa! –Hallitus.

184 Järvi-Savon
Sähköalojentyöntekijät ry
Syyskokous perjantaina
25.11.2011 Mikkelissä hotelli
Cumuluksen tiloissa.

Tilaisuus alkaa ruokailulla klo
18.00 ravintola Huviretkessä
samaisessa hotellissa.
Kokouksen aiheina sääntöjen
määräämät asiat. Ilmoittautumi-
set ja ruokavaliot 21.11.2011
mennessä Harri Vihannille, puh.
040 571 0837.

185 Satakunnan Puhelin- ja
Tietoliikennetyöntekijät ry
Osaston syyskokous pidetään
30.11.2011 klo 17.00 ravin-
tola Liisanpuistossa, Liisankatu
20. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen jälkeen kahvi ja
lämmin voileipä. Jäsenet tervetu-
loa kokoukseen!
Pikkujoulua kokoonnumme viettä-
mään 9.12.2011 klo 19.00 ra-
vintola Wanhaan Juhanaan, Silta-
puistokatu 1, Pori. Jäsen ja seu-
ralainen tervetuloa! Seuralaiselta
peritään 25€.Ilmoittautumiset
30.11.2011 mennessä Harri
Pohjalaiselle sähköpostilla harri.
pohjalainen@empower.fi
tai puhelin 044 425 3619.
Tervetuloa. –Hallitus

001 Oulun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry:n

Osaston perinteinen pikkujoulu
pidetään perjantaina
2.12.2011 klo 19.00
hotelli Scandicin Torilla -ravinto-
lan Pykmestari -kabinetissa.
Tarjolla on herkullinen jouluateria
ja ohjelmaa. Hinta jäseniltä 10 €
(sis.avec), eläkeläisiltä ja työttö-
miltä 5 € (sis.avec).
Mukaan mahtuu max. 100 henki-
löä rajallisten tilojen vuoksi.
Muistakaa, että kaikki jäsenet
jotka osallistuvat osaston syys-
kokoukseen (ke 23.11.2011
klo 17.00), saavat ilmaiset
liput pikkujouluihin!!!
Sitovat Ilmoittautumiset pikku-
jouluun perjantaihin 18.11.2011
mennessä Jukka Lallille, puh.
040 747 5480. Tervetuloa!
Toivottaa osaston hallitus

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry

Erilainen ’pikkujoulu’
Karjalaturnaus lauantaina
12.11.2011 Hartwall-areenal-
la Helsingissä (junalla Pasilaan
+ patikointia). Maailman parasta
jääkiekkoa yläparvelta nähtynä:
klo 13.00 Ruotsi – Venäjä ja klo
17.00 Suomi – Tsekki.
50 ’lippupakettia’ varattu. Ruot-
si- pelin paikat 306-katsomossa
ja Suomi -pelin paikat 317-kat-
somossa.
Varaa lippusii nopeasti (1/jäsen),
puh. 044 425 2552/sihteeri tai
jarvenpaan.sahko100@elisa-
net.fi
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!Työpaikoilla järjestetään
marras-joulukuussa työsuo-
jeluvaalit, joissa valitaan
työsuojeluvaltuutetut, vara-
valtuutetut ja työsuojelutoi-
mikuntien tai vastaavien yh-
teistoimintaelinten jäsenet
sekä työsuojeluasiamiehet
toimikaudeksi 2012–2013.

Työsuojeluvaltuutettu ja
kaksi varavaltuutettua on

lain mukaan valittava työ-
paikalle, jossa säännöllisesti
työskentelee toimihenkilöt
mukaan lukien vähintään
kymmenen työntekijää.
Työsuojelutoimikunta tai
vastaava yhteistoimintaelin
on valittava työpaikalle,
jossa henkilöstön määrä on
vähintään 20. Työsuojelu-
asiamiehiä valitaan yleisso-
pimuksen mukaisesti paikal-
lisesti sovitulla tavalla.

Vaaliohjeet sekä malli vaa-

litoimikunnan pöytäkirjasta
ja vaalilipusta on julkaistu
Työturvallisuuskeskuksen
sivuilla ttk.fi/tyosuojeluvaa-
liohjeet

Vaaliohjeet ja lomakkeet
löytyvät myös www.sahko-
liitto.fi > Lomakkeet > Työ-
suojeluvaaliohje ja lomak-
keet 2011."Työsuojeluvaalit

tulossa

Ei kuuta taivaalta vaan korkeaa laatua
Itävaltalainen PC ELECTRIC on yksi maailman johtavista voimapistokytkinten ja jakokeskusten
valmistajista. Hyvä innovatiivisuus yhdistettynä erittäin automatisoituun tuotantoon takaa
asiakkaille kilpailukykyiset tuotteet, laajan valikoiman sekä toimitusvarmuutta myös
erikoistuotteissa.

www.hedtec.fi

Connection
to the future

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
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Sähköli iton
KURSSIT 2011

Kerro mielipiteesi Lukijan ääni -palstalla
vasamalehti@sahkoliitto.fi

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

Luottamusmiesten
peruskurssi
14.11. – 18.11.2010
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

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

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

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.

Työympäristön ajankohtaispäivät

Sähköliitto järjestää kaikille työsuojeluvaltuutetuille
ja -asiamiehille sekä työsuojelusta kiinnostuneille
muille liiton jäsenille

!18.11. - 19.11.2011, Scandic Hotel Lahti

Tilaisuudessa käsitelläänmuunmuassa:
• Työhyvinvointia
• Verkostotöiden liikennejärjestelyjä

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

Ajankohtaispäiville tulee ilmoittautua viimeistään
4.11.2011 työympäristöyksikön sihteeri Pirjo Lintuselle,
puh. 050 366 2196 tai kurssisihteeri Tiina Mäkkylälle,
puh. 050 409 8469, sähköpostitse pirjo.lintunen@sahko-
liitto.fi tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

Saartoilmoitus
Sähköalojen ammattiliitto ry on julistanut hakusaartoon
26.9.2011 alkaen kaikki nykyiset ja tulevat Icemedia
Group Oü:n sähköistysalaa koskevat työt.

Tiedustelut: sektoripäällikkö Keijo Rimmistö,
puh. 050 68 291

Saartoilmoitus
Sähköalojen ammattiliitto ry on julistanut hakusaartoon
19.9.2011 alkaen kaikki nykyiset ja tulevat MBT Finland
Oy:n sähköistysalaa koskevat työt.

Tiedustelut: sektoripäällikkö Keijo Rimmistö,
puh. 050 68 291

Saartoilmoitus
Sähköalojen ammattiliitto ry on julistanut hakusaartoon
6.10.2011 alkaen kaikki nykyiset ja tulevat Aktsiaselts
Hedengren Eesti:n sähköistysalaa koskevat työt.

Tiedustelut: sektoripäällikkö Keijo Rimmistö,
puh. 050 68 291

YHTEYSTIEDOT
Etelä-Suomen aluetoimisto
(Myös Turun alueen asiat)
Paasivuorenkatu 2 A
00530 HELSINKI
Puh. 050 60 448 ja 050 563 4400

Itä-Suomen aluetoimisto
Matkakuja 6 A, 2. krs.
48600 KOTKA
Puh. 050 60 303

Pohjois-Suomen aluetoimisto
Mäkelininkatu 31
90100 OULU
Puh. 050 60 304

Länsi-Suomen alueen asiat
Tampereen keskustoimiston kautta
Aleksanterinkatu 15
33100 Tampere
Puh. 050 60 302, 03 252 0111 (vaihde)

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

Aluetoimistot

Sinä alle
29-vuotias
työtön

Haluatko irtautua hetkeksi?
Haluatko uusia elämyksiä?

Lähde viikoksi Lappiin.

Aika: 12.-18.12.2011
Paikka: Utkujärvenmajat
Muoniossa

Ilmoittautumiset
21.11.2011mennessä

Ohjelmassa retkiä esim. Pal-
lastunturille tai Levin kylpy-
lään, elämyksiä Lapin luonnos-
ta sekä työelämätietoutta ja
omien tavoitteiden asetta-
mista.
Leiriviikko on osallistujille
maksuton. Helsingistä Muo-
nioon lähtee yhteiskuljetus,
johon pääsee mukaan matkan
varrelta. Tarkemmat tiedot
yhteiskuljetuksesta selviävät
kun kurssille lähtijät ovat tie-
dossa.

Leiriläisiä on 8-15 sekä joukko
aikuisia. Leiri on päihteetön.

Kuvia leiripaikasta:
www.utkujarvenmajat.fi ja
Utkujärven majat –ryhmä
facebookissa
Aiempien leirien ohjelmat:
www.tatsi.org/kuksa-projekti/
leirit

Ilmoittautumiset ja lisätietoja:
Sanna Vallinen,
koordinaattori/kouluttaja:
sanna.vallinen@sak.fi,
050 460 1611

Leirin järjestää KUKSA-pro-
jekti työttömien nuorten elä-
mänhallinnan apuna.
Tradeka-yhtymä ja Raha-
automaattiyhdistys tukevat
projektia.

Työttömien ay-jäsenten
tukiyhdistys Tatsi ry
www.tatsi.org

Ti9-lämpökamerake TEdullinen Fluke
nnossapitoonkunvianhakuun ja k
en perustason lämpökamera, jokaullineFluke Ti9 on kestävä ja edu
peasti.t nopnäyttää sähkölaitteiden viat

lppoa: kohdista, tarkenna ja vedän heKokonaiskuvan ottaminen on
mat kohdat, jotka varoittavatkuumliipaisimesta. Laite näyttää k

mahdollisista vioista.
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www.fluke.fififi

Fluke. rld up and running.worlKeeping your w ®

Täysin radiometrinen
lämpökamera vaativiin

käyttöympäristöihin

Kampanjatarjous Ti9-lämpökamerasta,
voimassa 31.12.2011 asti. Hyödynnä heti!

Lähimmän jälleenmyyjäsi löydät osoitteesta
www.fluke.fi tai soittamalla 0800 111 862
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SAK:n kulttuuriapurahat 2012

Mentyäni Sähköliiton val-
tuuston kokoukseen vuon-
na 1956 tapasimme An-
teron kanssa ensimmäisen
kerran. Ystävyytemme jat-
kui hänen kuolemaansa
asti.

Tuntui pahalta lukea
Vasamasta hänen kuole-
mastaan, kun olimme vie-
lä edellisellä viikolla pu-

huneet puhelimessa. Siitä
huolimatta, että Antero
kertoi usein sairauksistaan,
tieto tuli kuitenkin yllätyk-
senä.

Vaikka olimme molem-
mat eläkkeellä, pohdimme
usein Sähköliiton mahdol-
lisuutta säilyä itsenäisenä
jäsenistön etujen valvoja-
na. Olimmehan molemmat

olleet liittoa perustamassa.
Kännykästä voi poistaa

Anteron numeron, koska
hän ei ole enää vastaamassa
– mutta muisto elää rikkaa-
na.

Kalevi Tiimo, Joutseno

Antero Kiviharjun
muistoksi

!SAK kulttuurirahasto, joka toimii Kan-
san Sivistysrahaston yhteydessä erikois-
rahastona, julistaa vuoden 2012 apurahat
haettaviksi.

Apurahoja voivat hakea kaikki
SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen
yksityiset jäsenet tai harrastajaryhmät.
Hakulomake ja tarkat ohjeet löytyvät
1.11.2011 alkaen KSR:n osoitteesta
www.sivistysrahasto.com

Internetissä täytetty, tulostettu ja alle-
kirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan
31.12.2011 mennessä osoitteella:
Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere.
Kuoreen merkintä ”Kulttuuriapuraha”.

Apurahojen saajien nimet julkaistaan
SAK:n kotisivuilla www.sak.fi viimeistään
15.2.2012 sekä Palkkatyöläisessä ja Lön-
tagarenissa. Päätös apurahasta ilmoitetaan
saajalle myös henkilökohtaisesti.

Lisätietoja antavat Pirjo Vainio, puh.
040 527 8805 pirjo.vainio@sak.fi ja
Merja Lehmussaari, puh 040 504 2152
merja.lehmussaari@sak.fi

Apurahojen käsittelyaikataulu
2012
• Hakuilmoitus lehdissä
loka-marraskuulla 2011

• Hakulomake ja tarkat ohjeet löytyvät
1.11.2011 alkaen KSR:n osoitteesta
www.sivistysrahasto.com

• Apurahojen hakuaika päättyy
31.12.2011. Hakemukset toimitetaan
omaan ammattiliittoon (viimeisen päivän
postileima).

• Hakemukset liitoista SAK:hon 3.2.2012
mennessä

• Rahaston hoitokunnan kokous ja apura-
hojen jaosta päättäminen 14.2.2012

• Saajien nimet julkaistaan SAK:n kotisi-
vulla www.sak.fi 15.2.2012

• Saajien nimet julkaistaan Palkkatyöläi-
sessä ja Löntagarenissa

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

Led valonauhat. 12 VDC.

IP20. Kelalla on 5 m valo-

nauhaa jossa 300 lediä.

Nauhassa on liitosjohto

valmiiksi kytkettynä sekä

5 kpl valonauhan liittimiä.

Valonauha voidaan kat-

kaista merkityistä kohdista,

joita on 50 mm (= 3 ledin)

välein.

Valonauha kiinnitetään sen

takapuolella olevalla 3M-

tarranauhalla.

Yhdellä virransyötöllä

valonauhan max

pituus on 5m (25W).

Nauhan pienin

sallittu taivutus-

säde on 20 mm.

NAUHA12 L

väri lämmin

valkea 3500 K,

teho 5 W / m,

lev 8 mm,

paksuus 2 mm

1-5 kelaa 68 €/ kela
yli 5 kelaa 62 €/ kela

NAUHA12 K kuten yllä

mutta väri kirkas valkea

6000 K.

Kirkkaat Led valonauhat

IP20. Pituus 5 m, jossa

390 lediä. Teho 15,6 W / m

NAUHA12 EKL väri läm-

min valkea 3500K,

NAUHA12 EKK väri kirkas

valkea 6000 K,

1-5 kelaa 115 €/ kela
yli 5 kelaa 108 €/ kela

Vesitiiviit Led valonauhat

IP65. Pituus 5 m, jossa

300 lediä. Teho 5 W / m

NAUHA12 RL väri läm-

min valkea 3500 K.

NAUHA12 RK väri kir-

kas valkea 6000 K

1-5 kelaa 89 €/ kela
yli 5 kelaa 82 €/ kela

Teholähteet Led nauhoil-

le ja vakiojänniteledeille.

IP 64. Syöttöjännite 100-

240 VAC. Koteloitu. 30 cm

liitosjohdot hakkurin

molemmilla puolilla. Takuu

2 vuotta.

ELN 30-12 12 VDC, 2,5 A

kuormitettavuus 30 W

Mitat 30x45x145 mm

1-9 kpl 2980 €/kpl
yli 9 kpl 2700 €/kpl.

Voit ladata nettohinnoin ja värikuvin varustetun luet-

telomme kotisivultamme www.finnparttia.fi

Sieltä löytyy myös tilaus- ja kustannuslaskentalomake,

joka laskee ja näyttää tilauksen hinnan toimituskuluilla ja

määräalennuksilla suoraan valmiiksi.

Huom. lomake ei toimi OpenOfficella vaan vaatii Excelin.

Voit tilata uuden luettelomme myös 260 sivuisena kirjana

veloituksetta. Alla poimintoja hinnastosta.

260 sivuinen, 6000 sähkötarvik-

keen tuoteluettelomme no 25 on

ilmestynyt ja postitettu asiakkaillemme.

MINI TehoLED valai-

simet 1 m liitosjohdolla.

Upotetaan 30 mm reikään

tai asennetaan mukana

tulevan pinta-asennuske-

hyksen kanssa pinnalle.

Korkeus 21mm, Ø 33mm.

Kytketään sarjakytkentänä

350 mA vakiovirtalähtee-

seen. Valokeila 45 astetta.

3000K. IP21.

Teho 1,2 W

Valoteho 65 Lm

MINILED VA

väri valkea.

1-9 kpl 980 €/kpl
yli 9 kpl 890 €/kpl

MINILED ST

väri satiiniteräs

PUCK TehoLED IP21

valaisimet. 1 m johdolla.

Upotetaan 64 mm reikään

tai asennetaan mukana

tulevan pinta-asennuske-

hyksen kanssa pinnalle.

Korkeus 16 mm, Ø 69mm

Kytketään sarjakytkentänä

350 mA vakiovirtalähtee-

seen. Valokeila 110 astet-

ta. 3000K. Teho 3x1,2 W

Valoteho 180 Lm

PUCKLED VA

väri valkea,

1-9 kpl 1980 €/kpl
yli 9 kpl 1780 €/kpl

PUCKLED ST

väri satiiniteräs.

DECO valokuitu-

koristesarja. Sarjassa on

16 kpl Ø 1,5 mm kuituja Ø

3,5 mm puristepäätteillä.

Mukana tulee projektori,

jossa on Osramin 50 W

halogenipoltin.

Sarjan valoteho vastaa

noin kolmasosaa normaa-

lien saunavalaistussarjojen

valotehosta.

Led valoihin verrattaessa

sarjan valoteho vastaa

noin 40 kpl perinteisiä 5

mm ledejä.

Käyttökohteita mm. sau-

nat, kylpyhuoneet, vitriinit,

portaat, kaapistot, akvaa-

riot......

HUOM! Sarjan

mukana tulee oma

projektori.

DECO 16 kuitua ei voi liit-

tää muihin projektoreihin!

139 €

Tavallisen hehkulampun

korvaavat Teho Led lam-

put. Kanta E27. 230 V.

Tunteettomia tärinälle.

Opaali suojakupu. Syttyy

heti täyteen kirkkauteensa

lämpötilasta riippumatta!

Takuu 3 vuotta.

Toteutettu 3000K

teholedeillä

TL3E27P

Ø 60 mm.

Teho 3,2 W,

250 Lm joka vas-

taa lähinnä 25 W

hehkulampputehoa

1-9 kpl 1480 €/kpl
yli 9 kpl 1350 €/kpl.

TL4E27P Ø 60 mm.

Teho 4 W, 325 Lm joka

vastaa lähinnä 35W heh-

kulampputehoa

1-9 kpl 1580 €/kpl
yli 9 kpl 1450 €/kpl.

TL6E27P

Ø 60 mm.

Teho 6 W, 470 Lm

joka vastaa lähinnä

45W hehkulamp-

putehoa

1-9 kpl 1780 €/kpl
yli 9 kpl 1640 €/kpl.

Pienikupuiset Teho Led

opaalilamput. 230 V.

Tunteettomia tärinälle.

Syttyy heti täyteen kirk-

kauteensa lämpötilasta

riippumatta!

Toteutettu 3000 K tehole-

deillä. Lamppujen valoteho

250 lumenia vastaa yli

25 W hehkulamppua

Takuu 3 vuotta.

TL 3 E14 KY

Kanta E 14

Ø 37 mm.

Teho 3,2W

1-9 kpl 1380 €/kpl
yli 9 kpl 1250 €/kpl.
TL 3 E27 KL

Kanta E 27

Ø 45 mm.

Teho 3,2W

1-9 kpl 1380 €/kpl
yli 9 kpl 1250 €/kpl.

Hinnat ALV 0%

Led nauhan himmennin.

VS 8A 12V himmennin toimii 12 V Led nauhojen kanssa.

Himmennin kytketään 12V puolelle muuntajan ja

nauhan väliin. Max. 8A 96W. Mitat 55x65x60mm

1-9 kpl 22 €/kpl, yli 9 kpl 1980 €/kpl
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Tiesithän, että Sähköliitto on neuvotellut
sinulle vakuutusetuja Ifistä. Kannattaa
hyödyntää kaikki edut, säästät selvää
rahaa.
Saat esimerkiksi Ryhmäsampo Pri-

mus -henki- ja tapaturmavakuutuksen
koko perheellesi markkinoiden edulli-
simpaan hintaan. Keskittämällä kaikki

vakuutuksesi Ifiin saat myös reilun lisä-
alennuksen vakuutusmaksuistasi.
Tutustu jäsenmaksuusi sisältyviin

vakuutuksiin ja muihin jäsenetuihisi
osoitteessa if.fi/sahkoliitto. Ja vahingon
sattuessa saat aina korvauspalvelua,
joka sujuu niin kuin pitääkin.

VAKUUTTAVIA
JÄSENETUJA.
JAKESKITTÄMÄLLÄ

SÄÄSTÄTVIELÄ ENEMMÄN.

SAATBO
NUSTA

VAIN IFI
N VAKU

UTUKSI
STA

if.fi/sahkoliitto
010 19 19 19


