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Ratapihan kuurankukka | Kuva Riitta Kallio

Kolme pontevaa
Paavoa

Ku l t a k u t r i
( K i r j o i t t a j a o n l ä h e i s t ä s u k u a j o u l u p u k i l l e )

Olipa kerran kolme palavasydämistä paavoa pik-
kuruisessa jalasmökissä kaukana, kaukana korpimetsän sii-
meksessä. Oli suu-uren suu-uri ikuvanha isopaavo, keskisuuri
välimallinpaavo ja joukon kuopus – pikkupaavo. Oli myös
pekka ja eva ja sauli ja timo ja sari, mutta se onkin sitten ihan
kokonaan eri satu se.

Istuivatpa paavot eräänä kauniina päivänä kahvipöydässä
hipihiljaa hissunkissun pikkulusikat kourissa tassejaan tuijot-
taen:

– Joku on haukannut vaalikakkuani, jyrähti isopaavo isosti
ja mietteisiinsä hiljeni.

– Ilkimykselle tilaa nahkurin orsille, hän mielessään mais-
teli.

– Joku on haukannut minunkin vaalikakkuani. Mediapeliä,
mediapeliä!!!, välimallinpaavo uikutti, takkinsa otti, käänsi
ja ulos viipotti. Lentokoneen käynnisti, puhelun läheisesti
tuntemalleen Erittäin Tärkeälle Vaikuttajalle rimpautti ja
taivaanrantaan katosi.

– Joku on haukannut minunkin kakkuani ja nuollut koko
sokerihuurrekuorrutuksen pois, innostui pikkupaavo.

– Miten loistava esimerkki toimivasta kansalaistottelemat-
tomasta aktivismista, nuorukainen riemuitsi. Spraymaali-
purkkinsa reppuun pakkasi ja steissille takaisin kohti Stadia
shufflasi.

– So what, isopaavo huokasi, kaikki kolme kakkua kitaansa
ahmaisi ja uusia muistelmia kirjoittaa aloitti.

Oli ihanan hiljaista. Ikkunasta kuului vain korpikuusien
kuiske tuulessa – ja jostain kaukaa kartellihinnoitellulla as-
faltilla rullaavien luistinten suhina.

Sen pituinen se.

Ja mikä oli tämän sadun opetus?
Tietenkin se, että kakun kauneus on katsojan silmässä.

Sinä päätät, kuka saa jäädä korpimetsän jalasmökkiin ja kuka hää-
detään Mäntyniemeen! Tilanne on erittäin jännittävä ja vaihtelee
koko ajan! Jos siis mielit vaikuttaa siihen, kuinka sadun sankarei-
den käy, onko valtakunnassa kaikki hyvin ja kuka saa prinssin/
prinsessan käden, linnan ja puoli valtakuntaa kaudelle 2012–
2018, ole järki ja lyijykynänpätkä terävänä sunnuntaina
22. tammikuuta. Tässä pudotuspelissä jokaisella on käy-
tössään turboääni!
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Kannen kuvassa Kimmo Hautakoski, kuva: Riitta Kallio

!Vuoden vaihtuminen on oivalli-
nen hetki miettiä menneitä ja suun-
nitella tulevaa. Sähköliiton osalta
vuosi on sujunut kutakuinkin alku-
peräisen toimintasuunnitelman mu-
kaan. Jäsenten kannalta se on hyvä
asia, koska silloin ei tulevalle vuodel-
le ole odotettavissa yllätyksiä.

Sähköalan työttömyys on pysynyt
siedettävissä lukemissa, mikä on mer-
kinnyt helpotusta liiton talouteen.
Toimintakulut ovat pysyneet suunni-
tellun budjetin puitteissa, joten myös
jäsenten saama palvelut pysyvät enti-
sellä tasolla.

Tulevan vuoden osalta on oleellista,
että liittoon on tullut uusia maksavia
jäseniä. Jäsenmäärä onkin ylittänyt jo
33 000 henkilön rajan. Uudet jäsenet
merkitsevät kasvavia jäsenmaksutu-
loja, mikä taas helpottaa liiton toi-
minnan rakentamista. Vuoden 2012
jäsenmaksu pysyy ennallaan eli on 1,4
prosenttia veronalaisesta työtulosta.

"""

Sähköalojen työttömyyskassan takaa-
man ansiosidonnaisen työttömyyspäi-
värahan lisäksi on sähköalan edun-
valvontatoiminta ehdottomasti tär-
kein Sähköliiton tarjoama jäsenetu.

Sähköliitto neuvottelee alan työ-
ehtosopimukset ja valvoo niiden
noudattamista. Ongelmatilanteissa
liiton henkilökunta neuvoo jäseniä
ja tiukoissa tilanteissa käytettävissä
on myös liiton myöntämä maksuton
lainopillinen neuvonta ja oikeusapu.
Työtaistelua varten käytettävissä on

suuri työtaistelukassa, josta makse-
taan työtaisteluavustuksia.

Ilman jäseniä ei ole edunvalvontaa
ja ilman edunvalvonnan tekemiä so-
pimuksia ei jäsenillä olisi omaa liit-
toa.

"""

Jäsenkortti on sähköalan ammatti-
laisen jokapäiväinen muistutus siitä,
kenen puolesta liitto toimii ja minkä
vuoksi kannattaa olla ammattiliiton
jäsen.

Sähköliiton jäsenetuina tarjotaan
alennuksia ja etuja monenlaisista pal-
veluista kuten polttoaineista, vakuu-
tuksista ja vapaa-ajan palveluista.
Kaikki liiton tarjoamat jäsenedut on
esitelty tässä Vasaman numerossa ja
lisäksi tärkeimmät yhteistyökumppa-
nit kertovat itsestään erillisillä mai-
nossivuilla.

Ajankohtaista tietoa jäseneduista
saa Sähköliiton nettisivuilta, jossa
yhteistyökumppanit esittäytyvät etu-
sivun bannereilla ja lisäksi erillisessä
jäsenpalvelut osiossa.

"""

Toivotan jäsenetuna sinulle tulevan
Vasama-lehden puolesta Rauhallis-
ta Joulua ja Menestyksekästä Uutta
Vuotta.

Jäsenyys kannattaa aina
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Ma r t t i A l a k o s k i

ähköliiton ku-
lunut vuosi on
vierähtänyt työ-
ehtosopimusneu-

vottelujen merkeissä. Tes-
neuvottelut alkoivat jo ke-
väällä ja kesätauon jälkeen
niitä jatkettiin. Syksyllä
visaisimmillakin sopimus-
aloilla päästiin lopulta maa-
liin, ja aloilla vallitsee nyt
työrauha.

Heti ratkaisujen löydyttyä
alkoi uusi vääntö raamisopi-
mukseen liittyen. Liiton so-
pimusaloista valtaosa onkin
nyt keskitetyn sopimuksen
piirissä. Ainoastaan sähköis-
tysala ei ole raamissa muka-
na.

"""

Kesälomien jälkeen Sähkö-
liitto sai visaisen asian poh-
dittavaksi, kun Stora Enson
54 irtisanottua sähkömiestä
alkoi kysellä, saavatko he
entiseltä työnantajaltaan

paperiliittolaisten tavoin
vahingonkorvausta laitto-
maksi todetun yt-neuvotte-
lun perusteella. Kun Sähkö-
liitto ei ollut aikanaan vie-
nyt asiaa tuomioistuimeen,
korvauksia korkoineen ei ol-
lut enää mahdollista saada.

Sähköliiton hallitus esit-
ti, että liiton varoista mak-
setaan vastaavan suuruinen
”kipuraha” kyseisille irtisa-
notuille. Lähes miljoonaan
euroon nouseva summa
alistettiin kuitenkin mar-
raskuisen edustajiston pää-
tettäväksi. Tiukkaa taloutta
vartioiva edustajisto katsoi
kuitenkin, että liitolla ei ole
korvausvelvollisuutta asias-
sa ja eväsi maksun.

Edustajiston päätökset
noudattivat muutenkin tiu-
kasti talouden tervehdyt-
tämislinjaa, jonka ansiosta
liiton jäsenmaksu pystytään
pitämään 1,4 prosentissa.

"""

Sähköliitto valmistautuu
ensi vuonna käytäviin liit-

tovaaleihin. Viimeksihän
varsinaiset vaalit on käyty
vuonna 2004.

Toivon, että jäsenistöstä
löytyy paljon aktiivisia liit-
tovaaliehdokkaita! Aino-
astaan riittävän kattavalla
ehdokasasettelulla saadaan
kaikille mieluisat ehdokkaat
lisäämään äänestysaktiivi-
suutta. Virallinen ehdokas-
asettelu alkanee huhtikuun
alussa.

On hienoa, että kahden
vuoden raamiratkaisun an-
siosta voimme keskittyä täy-
sipainoisesti vaalivuoteen.

"""

Kiitän jäsenistöä ja yhteis-
työkumppaneita, etunenäs-
sä liiton luottamushenkilöi-
tä ja henkilökuntaa hyvästä
ja luottamuksellisesta toi-
minnasta kuluneen vuoden
aikana!

Toivotan kaikille rauhallista
joulunaikaa ja rakentavaa
uutta vuotta!

Vilkas tes-vuosi
#Årsskiftet är en utmärkt tid att tänka
över året som gått och planera för framti-
den. Elektrikerförbundets år har förlöpt i
stort sätt enligt den ursprungliga verksam-
hetsplanen. För medlemmarna är det bra,
eftersom inga överraskningar då är att vän-
ta under det kommande året.

Arbetslösheten i elbranschen har hållits
inom drägliga gränser, vilket har inneburit
en lättnad för förbundets ekonomi. Verk-
samhetskostnaderna har inte överskridit
budgetramarna, vilket betyder att med-
lemstjänsterna förblir på samma nivå som
tidigare.

Med tanke på nästa år är det av största
vikt att förbundet har fått nya, betalande
medlemmar. Antalet medlemmar har nu
överstigit 33 000 personer. De nya med-
lemmarna betyder ökade intäkter från med-
lemsavgifter, vilket åter gör det lättare för
oss att bygga upp förbundets verksamhet.
Förbundets medlemsavgift år 2012 förblir
oförändrad, dvs. 1,4 procent av den be-
skattningsbara arbetsinkomsten.

"""

Elbranschens intressebevakning är Elekt-
rikerförbundets absolut viktigaste med-
lemsförmån utöver den inkomstrelaterade
arbetslöshetsdagpenningen garanterad av
Elbranschernas arbetslöshetskassa.

Elektrikerförbundet förhandlar om bran-
schens kollektivavtal och övervakar att de
iakttas. I problemsituationer ger förbundets
personal råd till medlemmarna och i knepi-

ga situationer har medlemmarna också till-
gång till avgiftsfri juridisk rådgivning och
rättshjälp. För arbetskonflikter finns det en
stor strejkkassa som betalar ut strejkbidrag.
Utan medlemmar finns det ingen intresse-
bevakning och utan avtal förhandlade av
intressebevakningen skulle medlemmarna
inte ha ett eget förbund.

"""

Medlemskortet är elektrikerproffsens dagli-
ga påminnelse om vems intressen förbun-
det driver och varför det lönar sig att vara
medlem i fackförbundet.

Elektrikerförbundets medlemsförmåner
består av rabatter och andra förmåner på
många olika tjänster, t.ex. bränsle, försäk-
ringar och fritidstjänster.

Förbundets alla medlemsförmåner pre-
senteras i detta nummer av Vasama och
därtill berättar våra främsta samarbetspart-
ners om sig själva på separata reklamsidor.

Aktuell information om medlemsförmå-
nerna finns på Elektrikerförbundets webb-
sidor där våra samarbetspartner presenteras
på banner på startsidan och därtill under
rubriken medlemstjänster (jäsenpalvelut).

"""

På medlemsförmånen, den framtida Va-
samatidningens vägnar önskar jag dej En
Fridfull Jul och Ett Framgångsrikt Nytt År.

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

Medlemskap lönar sig alltid
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Sähköliiton 147
miesvaltaisen osaston

joukossa on harvinaisuus.
Hieman yli 600 jäsenestä
koostuvaa Imatran sähkö-
alan ammattiosastoa 015
luotsaa naisjohto.

8. joulukuuta pidetty osas-
ton kokous päätti, että pu-
heenjohtajana jatkaa Tuu-
la Putto ja sihteerinä Sirpa
Summanen, joka hoitaa
myös osaston taloutta. Päte-
vä kaksikko on hoitanut tai-
tavasti tehtäviään jo vuosien

ajan, joten ravintola Vuok-
senhoviin kokoontuneiden
osaston miesten oli helppo
sälyttää luottamustoimet
edelleen toimeliailla sähkö-
asentajarouvilla.

- Akkavalta siis jatkuu.
Kiitän luottamuksesta, julis-
ti Tuula Putto, joka valittiin
jatkamaan osaston edustaja-
na myös ammattiyhdistysta-
lon yhtiökokouksissa.

Puheenjohtaja toi
liiton terveiset
Kokouksen aluksi Putto an-
toi puolen tunnin puheen-
vuoron liittopuheenjohtaja
Martti Alakoskelle, joka
alusti ajankohtaisista työ-
markkinakysymyksistä, eri-
tyisesti raamisopimuksen pe-
riaatteista.

- Raamisopimus ei sinän-
sä rahallisesti ole erityisen
kannattava palkansaajille.
Se ansiosta kuitenkin saatiin
sovittua monia etuisuuksia,
joihin liittokohtaisissa so-

pimuksissa ei oltaisi voitu
puuttua. Esimerkiksi isyysva-
paan pidennys, kolmen päi-
vän koulutus ja lomakorva-
uksen jaksotuksen poistumi-
nen ovat sellaisia etuuksia.
Nyt vain odotellaan valtio-
vallan toimia, Alakoski tote-
si.

Alakoski kertoi myös liiton
marraskuisen edustajiston
kokouksen tunnelmista ja
isoista päätöksistä sekä liiton
uusista lomaosake-eduista.
Hän ennakoi myös tulevaa
vaalivuotta, jolloin presiden-
tin ja kunnallisvaalien lisäk-
si käydään myös Sähköliiton
edustajiston vaali.

- Toivon, että tämänkin
osaston jäsenistä moni on
ehdolla tulevan syksyn edus-
tajistoon!

Kiintiöperiaate
toimii valinnoissa
Osastossa hyväksi havaittua
kiintiöperiaatetta jatkettiin
henkilövalinnoissa. Halli-

tuksen kahdeksan jäsentä
nimitettiin niin, että alueen
isoimmilla tehtailla ja talo-
tekniikka-alalla säilyi jäsen-
määrään suhteutettu edustus.

Hallituspaikat Eforan Kau-
kopäältä päätyivät Reijo
Mölsälle ja Veli Lampiselle.
Parikkalan jaostoa edustaa
Seppo Huttunen ja Efora
Tainionkoskea Jyrki Tik-
ka. Ovako Barin kiintiötä
hallituksessa hoitaa Jussi
Sutinen. Sähköasennus-
alaa edustavat Pekka Metsi
(Kuusitunturi Oy), VVS-
Sähkön Jussi Anttonen sekä
ISS Konsernin Mika Holsti.

Toiminnan tarkastajiksi
valittiin Hannu Sormunen

ja Vesa Ruottinen. Pöytä-
kirjan tarkastajiksi valittiin
Esko Rapatti ja Niko Toik-
kanen, jotka toimivat myös
tarvittaessa kokousten ään-
tenlaskijoina.

Kokouksessa vahvistettiin
myös työpaikkojen uusien
työsuojeluhenkilöiden valin-
nat. Kuusitunturin työsuoje-
luvaltuutetuksi nimitettiin
Sami Salpakari, Parikkalan
valon valtuutetuksi Veijo
Makkonen ja VVS-Sähkön
Juha Korhonen.

Ovako Barin työsuojelu-
asiamieheksi vahvistettiin

Jukka Montonen ja Efora
Kp:n työsuojeluasiamiehik-
si Anssi Hakman, Jukka
Hanski, Taito Kettunen,
Antti Korhonen, Tapani
Kääriäinen, Veli Lampinen,
Antti Mursinoff, Jarmo
Sederlund, Pasi Seppänen,
Paavo Sihvonen ja Sirpa
Summanen.!

Osastot toimivat

Imatralla säilyy "akkavalta"

Imatran osastolaiset kuuntelivat kiinnostuneinaMartti Alakosken ajankohtaiskatsausta.
Tuula Putto lupasi jatkaa osas-
ton puheenjohtajana vielä
vuoden.

Sirpa Summanen pitää huolta
osaston papereista ja talou-
desta.
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- Eihän täällä sähkö-
teknisesti ole mitään

ihmeellistä, määrät vain ovat
hirvittävän isoja, olosuhteet
ovat ajoittain ankarat ja
matkat pitkiä, sähkötöistä
vastaava työmaapäällikkö
Kari Keskinen tiivistää suur-
urakan luonteen ja viittaa
juuri lumeen peittyneeseen
karuun maisemaan.

Keskinen on Lemminkäi-
sen miehiä kuten 90 muuta-
kin sähköistystöitä paiskivaa

ammattilaista. Lemminkäi-
sen urakkana on kaivosalu-
een rakennussähköistys, pro-
sessi- ja instrumentointisäh-
köistys.

- Kaapelihyllyjä asenne-
taan noin 40 kilometriä ja
valaisimia 1800 kappaletta,
Keskinen heittää pari esi-
merkkiä ja kiittelee ilmojen
haltijoita, kun laajan työ-
maa-alueen liukastava ensi-
lumi tuli vasta marraskuun
puolivälissä.

Koko infra oli
rakennettava
Ennen kuin muinaiset po-
rolaitumet Petkulan kylän
muutaman savun takana
muuttuivat kaivostoiminta-
alueeksi, alueelle oli raken-
nettava kunnollinen tie ja
vedettävä vesijohto ja vie-
märiputket. Tie valmistui
kesällä 2010, jonka jälkeen
muu rakennustoiminta pääsi
alkamaan.

Empower Oy on rakenta-
nut 110 kV sähkölinjan Va-
jukosken voimalaitokselta
kaivosalueen kytkinkentäl-
le. Eltelin asentajat olivat

edenneet linjatöissään kai-
vosalueen reunaan marras-
kuun puolivälissä. Toistai-
seksi koko valtava työmaa ja
sen urakoitsijat ovat saaneet
sähkönsä aggregaateista.

- Täällä tullaan tuotta-
maan pääasiassa kuparia ja
nikkeliä. Vuosituotanto on
viisi miljoonaa tonnia. Se
tarkoittaa 15 rekkaa päiväs-
sä. Malmia on löydetty lisää
niin paljon, että tuotanto-
määrät voidaan joko tuplata
tai sitten pidentää arvioi-
tua 20 vuoden tuotantoai-

kaa, FQM Kevitsa Miningin
vastaava työnjohtaja Veli
Wirkkala kertoo esitelles-
sään aluetta.

Wirkkala selittää, että tuo-
tantorakennukset on sijoi-
tettu yli kilometrin päähän
avolouhoksesta ja esimurs-
kain maapinnan alle melu-
ja pölyhaittojen minimoimi-
seksi. Turvallisuussyistä myös
koko kaivosalue ympäröi-
dään aidalla.

- Avolouhos tulee olemaan
1 300 m pitkä, 900 m leveä ja
kaivannon syvyys 450 met-

Kova urakkaKova urakka
KevitsassaKevitsassa
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Vastaava työnjohtaja Veli Wirk-
kala (vas.) esitteli rikastamo-
työmaata alueasiamies Markku
Kemppaiselle ja Sodankylän
sähkömiesten ammattiosaston
puheenjohtaja Heikki Aikiolle.

Kun työmaa on erämaassa 45 ki-
lometrin päässä Sodankylän taa-
jamasta, pakkanen voi nousta -40
asteeseen, työn alla on noin 20 eri-
laista rakennuskohdetta, työnteki-
jöitä on parhaimmillaan jopa 470 ja
sähkökaapeliakin vedetään arviolta
400 kilometriä, voi aavistella, että
Kevitsan tuulinen kaivosalue on
haastava urakka rakentajille.

Kärkimies Olli Sirkki matkustaa jouluksi kotiin Raumalle,
lähes tuhannen kilometrin päähän.
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Sodankylän silloi-
nen kunnanvaltuus-

ton puheenjohtaja Ahti
Korvanen arveli jo pari
vuotta sitten, että kaivos
työllistää kuntalaisia, tuo
kuntaan uusia asukkaita ja
kohentaa kunnan taloutta.
Moni epäilee kuitenkin,
että loppupeleissä hyöty jää
niukaksi.

Kevitsa Mining Oy ja
Oraniemen paliskunta ovat
sopineet poronhoidolle ai-
heutuvien haittojen kor-
vaamisesta. Lapin uutisten
mukaan korvaussumma on
200 000 euroa, joka jakaan-
tuu 15 vuodelle ja 150 poro-
nomistajalle.

Poroisäntä Martti Siivola
pitää korvauksia vaatimat-
tomina.

- Laitumet kutistuvat
niin, että käytännössä täl-
tä perältä poronhoito taitaa
loppua. Paine kasvaa vas-
taavasti lähialueilla. Jonne-
kinhan ne porot menevät.

Kaivostien ja sillan raken-
taminen Kevitsaan maksoi
noin 5,6 miljoonaa euroa.
Hanke toteutettiin valtion
varoin jälkirahoitusmallil-
la, sillä kaivosyhtiö vastasi
aluksi tieyhteyden rakenta-

misesta. Valtio maksaa ku-
lut yhtiölle takaisin vuosina
2013- 2014.

Työllisyys- ja
talousennusteet
epärealistisia?
Lapin yliopiston tutkijoi-
den mukaan kaivoksista
tehdyt työllisyys- ja talous-
ennusteet ovat osoittautu-
massa epärealistisiksi. Esi-
merkiksi Talvivaaran kaivos
Kainuussa ei ole täyttänyt
kuin murto-osan odotuk-
sista.

Tutkijoilla on selvä kä-
sitys siitä ristiriidasta, joka
vallitsee maamme kaivok-
sista tehtyjen ennusteiden
ja todellisuuden välillä. Yh-
teiskuntatieteellisen tiede-
kunnan tutkijat selvittävät
muun muassa Talvivaaran
ja Kevitsan kaivoshankkei-
den nykytodellisuutta.

Professori Asko Suikka-
sen johdolla tehdyt tutki-
mukset ovat erittäin tylyjä
Työ- ja elinkeinoministe-
riön tilaamille kaivosselvi-
tyksille. Suikkasen mukaan
päättäjät ja tiedotusvälineet
ovat sokeasti hyväksyneet
nämä selvitykset ja niissä
esitytetyt kehitysodotukset.
!

Ovatko kehitys-
odotukset realistisia?

• Keivitsa on poronhoitoaluetta,
jossa mm. lappalaisten muinainen seitapaikka
• Geologian tutkimuskeskus löysi
Kevitsan monimetalliesiintymän 1987
• Outokumpu Mining Oy:ltä valtausoikeus
Skandinavian Minerals Ltd:lle 2000
• First QuantumMinerals osti SM Ltd:n
ja tytäryhtiön Kevitsa Mining Oy:n 2008
• Kanadalainen FQM Ltd päätti kaivoksen
avaamisesta marraskuussa 2009
• Kevitsaan on investoitu 400 miljoonaa dollaria,
tie valmistui kesällä 2010
• Tuotanto käynnistyy kesällä 2012,
koekäyttöön päästäneen kevättalvella

• Pöyry teki yksityiskohtaiset suunnitelmat,
pohjatyö Australian Fluorilta
• Päätuotteena nikkeli-platinaryhmän rikastetta noin
85 000 tonnia vuodessa sekä kupari-kultarikastetta
noin 55 000 tonnia vuodessa
• Työllistää tuotantovaiheessa noin 200 henkilöä,
rakennusaikana jopa 370
• Urakoitsijat suomalaisia:
Mm. Lemminkäinen Talo Oy, Naaraharju Oy,
Empower Oy, Vaasa Engineering Oy, Destia Oy,
Paakkola Conveyors Oy, FineWeld Oy,
Kuortaneen Teollisuuspalvelu Oy, Betamet Oy,
Kymppi-Eristys Oy, TM-Systems Oy,
Sodankylän Metsänhoitoyhdistys ry

FAKTAT

riä. Ympäristöasiat täytyy
hoitaa huolella, varsinkin
kun Natura-alue alkaa heti
aidan takana, Wirkkala sa-
noo ja osoittaa sumuun ver-
houtuvaa Keivitsa-vaaraa.

Nuotiopiiri
”inkkarikylässä”
Jos on Kevitsan rakentajilla
haastetta työmaalla, niin sitä
riittää myös työmatkoissa ja
asumisessa.

- Työmatka kotoa on pik-
kuisen alle tuhat kilometriä
sivu, Raumalta kotoisin ole-
va sähköasentajien kärki-
mies Olli Sirkki paljastaa.

Kokenutta kärkimiestä
pitkä matka ei hetkauta sen
kummemmin kuin asuminen
arkipäivisin muutaman ki-
lometrin päässä sijaitsevassa
”intiaanikylässä”, vanhalle
pienlentokentälle pystyte-

tyssä parakkikylässä 50 muun
miehen kanssa.

- Meillä on oikein kodi-
kasta, illalla vietetään nuo-
tiopiiriä, eräelämään tottu-
nut ja metsästystä harrastava
Sirkki veistelee karuista ma-
joitusoloista.

Hänen mielestään parasta
on, että porukalla on hyvä
yhteishenki.

- Parikymmentä kaveria
on pyörinyt porukassani jo
pitkään eri työmailla, joten
yhteistyö pelaa.

Sirkki esittelee Sähkölii-
ton alueasiamiehelle Mark-
ku Kemppaiselle ja Sodan-
kylän sähkömiesten ammat-
tiosaston puheenjohtajalle
Heikki Aikiolle asialliset
työmaasopimukset. Kärki-
miestä harmittaa vain se,
että paksujen kaapelien veto
ei oikein lyö leiville.

- Näin isoissa kohteissa iso-
jen kaapeleiden veto on vai-
kea hinnoitella niin, että se
vastaisi tehtyä työmäärää.

Monilla nelipäiväinen
työviikko
Sirkin pitkäaikainen ”apu-
kärsä”, kärkimies Kimmo
Hautakoski häärii myös pro-
sessisähköistyksen parissa.

- Pyrin tekemään myös var-
sinaisia sähkötöitä, vaikka
näin ison porukan ja alueen
kanssa tuppaa aika kulumaan
helposti pelkkiin paperihom-
miin ja asioilla juoksemisiin.
Nuoren perheen pää käy
joka viikonloppu kotonaan
Jyväskylän kupeessa. Moni-
en muiden tapaan Hautakos-
ki tekee alkuviikosta pitkää
päivää niin, että hän pääsee
jo perjantaiksi perheensä
luo. Joululomalta hän aikoo

palata vasta loppiaisen jäl-
keen.

Inkkarikylässä työviikon
asustava Hautakoski kertoo,
että parakeissa on jokaisella
oma pikku huoneensa, jää-
kaappi ja televisio toimivat.
Lähimpään kauppaan on
matkaa liki 40 kilometriä.

Parakkikylä on sijainnil-
taan kuitenkin asumisvaih-
toehtojen parhaasta päästä,
sillä jotkut työntekijät kul-
kevat päivittäin työmaalle
80 kilometrin päästä Luos-
tolta, jonne asuntopula on
miehet ajanut. Talven ko-
venevat pakkaset hieman
askarruttavat kyläläisiä, jos
asuminen melko kevytraken-
teisissa parakeissa käy turhan
vilpoiseksi.!

Kevitsan rakenteisiin kätkeytyy kaapelia yli 400 kilometriä.
Oikealla näkyy rakenteilla oleva rikastamo,
vasemmalla toimistorakennus.

"Inkkarikylä" hiljenee jouluksi.
Useimmat komennusmiehet
palaavat takaisin vasta loppiai-
sen jälkeen.
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Medilaser Oy on kotimainen, Suomen suurin vaativaan
laser-, linssi- ja kaihikirurgiaan keskittynyt yksityinen klinikka.

Viimeisen yli 10 vuoden aikana huippukirurgimme ovat
auttaneet jo yli 60 000 tyytyväistä asiakasta nauttimaan
elämästä uusin silmin.

Varaa aika klinikaltamme www.medilaser.fi

Näe ilman
silmälaseja
laserleikkauksella!

Hyödynnä jäsenetusi
Laserleikkauksen maksuton esitutkimus (194 €)

-5% laser- ja linssileikkauksen hinnasta

Ryhmäalennus -10%, kun ryhmässä on vähintään 3 henkilöä
ja toimenpiteet varataan samalla kertaa.

* Mainitse varauksen yhteyssä sähköalojen ammattiliiton jäsenyys.

www.medilaser.fi

HALUATKOEROONLUKULASEISTA?KYSY LISÄÄ
KLINIKALTAMME!
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Sähköliiton
jäsenvakuutus
Turvassa
Sähköliiton jäsenet on va-
kuutettu vakuutusyhtiö Tur-
vassa jäsenvakuutuksella,
joka on matkustajavakuutus
koti- ja ulkomaanmatkoille.
Vakuutettuina ovat liiton
jäsenet ja liiton työntekijät,
joilla on varsinainen asun-
to ja koti Suomessa ja jotka
pääasiallisesti oleskelevat
täällä. Matkustajavakuu-
tuksessa vakuutettuina ovat
myös vakuutetun mukana
matkustavat alle 18-vuoti-
aat omat sekä vakuutetun
kanssa samassa taloudessa
asuvat alle 18-vuotiaat lap-
set.

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

Entistä paremmat
pankkiedut
Tapiola Pankista
Sähköliiton jäsen, jolla on
kotivakuutus Turvassa ja
joka siirtää palkkatilinsä Ta-
piola Pankkiin, saa pankin
verkkopalvelun sekä etuun
oikeutetun kortin nyt ilman
palvelumaksuja. Pankin ti-
liasiakkaana olevat liiton
jäsenet voivat tehdä kuu-
kausisäästösopimuksen ja

säästää näin Tapiolan rahas-
toihin ilman merkintäpalk-
kioita.
Tapiola Pankki on täyden
palvelun pankki, josta saa
lisäksi muun muassa lainaa
eri käyttötarkoituksiin.

Lisätietoja jäsenvakuutuk-
sesta ja pankkipalveluista
saat Turvan palvelutoimis-
toista ja palvelunumerosta
010 195 110 sekä Sähkölii-
ton verkkosivuille linkite-
tystä Turvan palvelusivus-
tosta.

Urakkarahat ulos
atk:n avulla
Talotekniikka-alalla työs-
kentelevien jäsenten käyt-
töön on kehitetty Ulwin-
urakkalaskentaohjelma.
Ohjelmiston voi hankkia
käyttöönsä myös yksittäin
liiton jäsen toimitussopi-
muksen mukaisella käyttö-
oikeusmaksulla. Sopimuk-
set tehdään Procode Oy:n
kanssa, joka huolehtii myös
ohjelmiston kehittämisestä
ja markkinoinnista. Älä jätä
rahojasi työnantajalle!

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

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

Procode Oy, Kauko Mono-
nen, puh. 0400 408 875 tai

kauko.mononen@procode.fi
Särkiniementie 3 A,
00210 Helsinki
puh. 0403 100 190,
faksi 0403 100 199.

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

Toiminta-ansiomerkki
Tunnustuksena toimin-
nastasi ammattiosastossasi
ja Sähköliitossa liitto voi
myöntää sinulle osastosi
hakemuksesta ansiomerkin.
Merkin myöntää Sähkö-
liiton hallitus vahvistettu-
ja ansiomerkkisäännöstöjä
noudattaen.

Merkkipäivälahja-
kortti
M e r k k i p ä i v ä l a h j a k o r t -
ti myönnetään 50 tai 60
vuotta täyttäville jäsenille
tai viimeistään silloin, kun
jäsen jää eläkkeelle. Ne jä-
senet, jotka eivät ole saa-
neet aikaisemman järjestel-
män mukaista merkkipäi-
värahaa täyttäessään 50 tai
60 vuotta, ovat oikeutettuja
saamaan merkkipäivälahja-
kortin täyttäessään 60 vuot-
ta tai viimeistään jäädessään
eläkkeelle. Ne jäsenet, jotka
ovat saaneet edellisen jär-
jestelmän mukaisen merk-
kipäivärahan, eivät ole oi-
keutettuja saamaan merk-
kipäivälahjakorttia. Merk-
kipäivälahja myönnetään
kullekin vain kerran. Lahjaa
ei tarvitse hakea ammatti-
osastolta tai liitolta, vaan se
toimitetaan jäsenelle auto-
maattisesti mahdollisimman
lähellä merkkipäivän ajan-
kohtaa.

Lehtietu
Lehtietu on 25 euroa pal-
kansaajalehdille eli Uutis-
päivä Demarille ja Kansan
Uutisille.

Muille palkansaajalehdil-
le lehtietu on 15 euroa. Etu
koskee myös Tiedonantajaa.
Lehtietu myönnetään vuosi-
tilauksiin.

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

Muita kuin edellä mainit-
tuja lehtiä tilatessasi, kysy
kuuluko se palkansaajaleh-
tiin.

Sähköliitto netissä
Sähköliiton kotisivut www.
sahkoliitto.fi palvelevat jä-
senistöä entistä paremmin.
Sivuilta löytyvät muun mu-
assa työehtosopimukset, eri-
laiset liiton lomakkeet sekä
tietoa jäseneduista, koulu-
tuksesta, työsuojelusta ja
oikeusavusta. Sivuilla ovat
myös ainoastaan Sähkö-
liiton jäsenille tarkoitetut
verkkopalvelut: Jäsenrekis-
teri, Työttömyyskassa sekä
Voimavirta.

SAL-tuki
Kuntoremontti- ja perhe-
kuntolomat uudistuvat. Lii-
ton jäsenet voivat hakea
Raha-automaattiyhdistyk-
sen myöntämää tukea. Tuki
myönnetään aikuisten ja ai-
kuisten ja lasten hyvinvoin-
tia edistävään toimintaan.
Lisätietoja uudistumisesta
löydät osoitteesta www.sal-
ry.net tai liiton omilta si-
vuilta www.sahkoliitto.fi ja
liiton lehdestä. Saat lisätie-
toja myös kurssisihteeri Tii-
na Mäkkylältä, puh. 050 409
8469 tai tiina.makkyla@sah-
koliitto.fi

Työttömyyskassa
turvanasi
Sähköalojen työttömyyskas-
sa maksaa jäsenilleen työt-
tömyysajalta ansioon suh-
teutettua päivärahaa, työt-
tömyysajan koulutusetuutta
ja vuorottelukorvausta. Li-
sätietoa etuuksien hakemi-
sesta ja maksamisesta saat
www.sahkoliitto.fi, Vasama-
lehdestä sekä työttömyys-
kassasta, puh. 03 252 0300
arkisin klo 9.00-11.00.

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

Jäsenedut Jäsenedut Jäsenedut Jäsenedut Jäsenedut Jäsenedut

Jäsenkortilla saat
tuntuvia jäsenetuja

"Sähköliiton jäsenenä
Sinulla on mahdollisuus lo-
mailla ja nauttia merimai-
semista liiton omassa loma-
paikassa Kotkan Kaarnie-
messä. Tiedustelut ja vara-
ukset suoraan Kaarniemen
aluevalvoja Tapio Haikalle
mieluiten iltapäivisin klo
12-20, gsm 0440 557 841.
Tiedusteluja voi tehdä myös
sähköpostitse tapio.haik-
ka@sahkoliitto.fi

Voit lomailla myös Säh-
köliiton lunastamissa ko-
timaisissa lomaosakkeissa
parhaina loma-aikoina.
Holiday Clubin tasokkaat
kohteet sijaitsevat Vuoka-

tissa, Sallassa, Saariselällä
ja Tampereella.

Uusin kotimainen koh-
de on Vierumäki. Jäsenis-
tön käyttöön on hankittu
12 Vierumäki Golf Resort
-viikkoloma-osaketta.

Kaikkia lomaosakkeita
vuokrataan Holiday Club
Yrityspalvelun varausjär-
jestelmän kautta www.hc-
resorts.com/yrityspalvelu,
puh. 03068 70400 ja säh-
köposti yrityspalvelu@holi-
dayclub.fi

Ulkomaiset lomaosak-
keet sijaitsevat Viron Pär-
nussa merenrannalla Villa
Andropoffin loma- ja ko-

kouskeskuksen yhteydessä.
Osakkeet ovat käytettävissä
parhaana kesäloma-aikana.
Lomaosakkeissa on kylki-
äisenä kaksi Beach Golfin
viikkopeliosaketta. Vapaita

lomaosakkeita voi tiedustel-
la Suomen Markkinoinnis-
ta Johanna Leivoselta, puh.
+358 500 867 209 tai jo-
hanna@andropoff.ee. Lisä-
tietoa www.andropoff.ee!

Lomapaikkaedut

Sähk
jäsen
Turva
Sähkö
kuutet
vassa
joka on
koti- ja
Vakuu
jäsenet
joilla o
to ja k
pääasi
täällä.
tuksess
myös
matku
aat om
kanssa
asuvat
set.

Liito
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Liiton jäsenenä saat jäsenkortin,
joka on myös matkavakuutuskortti.
Jäsenkortilla saat liiton Sinulle neu-
vottelemia yksilöityjä jäsenetuja:
• vakuutusetuja
• pankkietuja
• hotellietuja
• alennuksia Teboil-asemilta
Lisätietoja www.sahkoliitto.fi
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Sähköli iton
KURSSIT 2012

T A M M I K U U

SÄHKÖISTYSALAN JA
TALOTEKNIIKKA-ALAN
TES-KURSSI
työehtosopimus tutuksi
28. - 29.1.2012
Sokos Hotel Arina, Oulu
Hakuaika päättyy 13.1.2012

H E L M I K U U

AJANKOHTAISTA
AMMATTIOSASTOILLE
3.2.2012
Rokua Healt&Spa, Rokua
Hakuaika päättyy 20.1.2012

AJANKOHTAISTA
AMMATTIOSASTOILLE
4.2.2012
Sokos Hotel Vaakuna,
Rovaniemi
Hakuaika päättyy 20.1.2012

AJANKOHTAISTA
AMMATTIOSASTOILLE
10.2.2012
Hotel Cumulus Airport, Vantaa
Hakuaika päättyy 27.1.2012

SÄHKÖISTYSALAN JA
TALOTEKNIIKKA-ALAN
TES-KURSSI
urakkamääräykset
11. - 12.2.2012
Sokos Hotel Arina, Oulu
Hakuaika päättyy 27.1.2012

AJANKOHTAISTA
AMMATTIOSASTOILLE
17.2.2012
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 3.2.2012

AJANKOHTAISTA
AMMATTIOSASTOILLE
18.2.2012
Sokos Hotel Caribia, Turku
Hakuaika päättyy 3.2.2012

LUOTTAMUSMIESTEN
PERUSKURSSI
27.2. - 2.3.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

M A A L I S K U U

AJANKOHTAISTA
AMMATTIOSASTOILLE
9.3.2012
Sokos Hotel Vaakuna, Mikkeli
Hakuaika päättyy 24.2.2012

SÄHKÖISTYSALAN JA
TALOTEKNIIKKA-ALAN
TES-KURSSI
työehtosopimus tutuksi
10. - 11.3.2012
Sokos Hotel Seurahuone,
Lahti
Hakuaika päättyy 24.2.2012

SÄHKÖISTYSALAN JA
TALOTEKNIIKKA-ALAN
TES-KURSSI
urakkatöidenlaskeminen
17. - 18.3.2011
Sokos Hotel VArina, Oulu
Hakuaika päättyy 2.3.2012

SOSIAALINENMEDIA
-uusi tapa toimia
24. - 25.3.2012
TSL:n koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy 9.3.2012

TYÖSUOJELUN
PERUSKURSSI
26. - 30.3.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

LUOTTAMUSMIESTEN
JAKSAMINEN
31.3. - 1.4.2012
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 16.3.2012

H U H T I K U U

TYÖEHTOKURSSI
TEOLLISUUDENALOILLE
14. - 15.4.2012
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 30.3.2012

SÄHKÖISTYSALAN JA
TALOTEKNIIKKA-ALAN
TES-KURSSI
urakkamääräykset
14. - 15.4.2012
Sokos Hotel Vaakuna,
Hämeenlinna
Hakuaika päättyy 30.3.2012

TYÖOIKEUDEN
TÄYDENNYSKURSSI
16. - 20.4.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

YHDISTYSAVAIN -KURSSI
21. - 22.4.2012
TSL:n koulutustila, Helsinki
Hakuaika päättyy 5.4.2012

S Y Y S K U U

SÄHKÖISTYSALAN JA
TALOTEKNIIKKA-ALAN
TES-KURSSI
urakkatöidenlaskeminen
8. - 9.9.2012
Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere
Hakuaika päättyy 24.8.2012

TYÖMARKKINATIEDOTUK-
SENUUDETTUULET
14. - 15.9.2012
Tampere
Hakuaika päättyy 31.8.2012

TYÖSUOJELUN
JATKOKURSSI
I-osa, 10. - 14.9.2012
II-osa, 8. - 12.10.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

SÄHKÖISTYSALAN JA
TALOTEKNIIKKA-ALAN
TES-KURSSI
työehtosopimus tutuksi
22. - 23.9.2012
Sokos Hotel Lappee, Lap-
peenranta
Hakuaika päättyy 7.9.2012

PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN
TÄYDENNYSKURSSI
24. - 26.9.2012
(sopimusala 005)
26. - 28.9.2012
(muut sopimusalat)
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

L O K A K U U

SÄHKÖISTYSALAN JA
TALOTEKNIIKKA-ALAN
TES-KURSSI
urakkamääräykset
6. - 7.10.2012
Sokos Hotel Alexandra, Jy-
väskylä
Hakuaika päättyy 21.9.2012

LUOTTAMUSMIESTEN
PERUSKURSSI
8. - 12.10.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

TYÖSUOJELUN
PERUSKURSSI
8. - 12.10.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

LUOTTAMUSMIESTEN
JATKOKURSSI
I-osa, 8.- 12.10.2012
II-osa, 12. - 16.11.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

ENERGIA-, ICT- JA
VERKOSTOTOIMIALOJEN
TYÖEHTOSOPIMUSKURSSI
13. - 14.10.2011
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 28.9.2012

PAIKALLINEN SOPIMINEN
22. - 24.10.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

UUSIEN JA NUORTEN
LUOTTAMUSMIESTEN
PEREHDYTTÄMISKURSSI
26. - 27.10.2012
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy
12.10.2012

METALLITEOLLISUUDEN
TYÖEHTOSOPIMUSKURSSI
27. - 28.10.2012
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy
12.10.2012

M A R R A S K U U

TYÖYMPÄRISTÖN
AJANKOHTAISPÄIVÄT
10. - 11.11.2012
Sokos Hotel Arina, Oulu
Hakuaika päättyy
26.10.2012

SÄHKÖISTYSALAN JA
TALOTEKNIIKKA-ALAN
TES-KURSSI
urakkatöiden laskeminen
17. - 18.11.2012
Sokos Hotel Puijonsarvi,
Kuopio
Hakuaika päättyy 2.11.2012

ULWIN-URAKKALASKENTA-
KURSSI
24. - 25.11.2012
Jyväskylä
Hakuaika päättyy 9.11.2012

Liiton kursseille ilmoittaudu-
taan hakuaikaan mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
tai soittamalla koulutusyksik-
köön 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.

Ajankohtaista ammattiosastoille
Sähköliitto järjestää vuoden aikana infotilaisuuksia
kaikille ammattiosastojen toimihenkilöille ja muillekin
asiasta kiinnostuneille.

Tilaisuuksissa käsitellään:
Vuoden 2012 edustajiston vaalien järjestämistä
Ammattiosastojen verotusta.

!Perjantai 3.2.2012
Rokua Health & Spa, Rokua
Hakuaika päättyy 20.1.2012
!Lauantai 4.2.2012
Sokos Hotel Vaakuna, Rovaniemi
Hakuaika päättyy 20.1.2012
!Perjantai 10.2.2012
Rantasipi Airport, Vantaa
Hakuaika päättyy 27.1.2012
!Perjantai 17.2.2012
Sähköliiton koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy 3.2.2012
!Lauantai 18.2.2012
Sokos Hotel Caribia, Turku
Hakuaika päättyy 3.2.2012
!Perjantai 9.3.2012
Sokos Hotel Vaakuna, Mikkeli
Hakuaika päättyy 24.2.2012

Perjantain tilaisuudet alkavat klo 12.00 lounaalla
ja päättyvät kahviin noin klo 18.00.
Mikäli perjantaipäivältä tulee ansionmenetystä,
korvataan se palkattomuustodistusta vastaan
kurssistipendillä ja -päivärahalla 66,15 €.

Lauantain tilaisuudet alkavat klo 10.00 ja päättyy klo 16.00,
päivän aikana tarjotaan lounas ja kahvi.

Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana ruokailut sekä
matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle
kurssipaikalle, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai
omaa autoa käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 € /km.

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

Luottamusmiesten peruskurssi
!27.2. - 2.3.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssin kohderyhmä:
Kurssin on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluottamus-
miehille sekä ammattiosastojen puheenjohtajille. Kurssi
soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, joita kiinnostaa työnan-
tajien ja työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työn-
tekijöitten oikeuksia kehittämällä.

Kurssin tavoite:
on aloittaa luottamusmiehen perustaitojen oppiminen.
Tavoitteena on myös, että tehtäväkokonaisuuden ymmärtä-
minen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä
työpaikalla.

Avainsisältöjä ovat:
• Luottamusmieheksi kehittyminen
• Luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit
• Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
• Työoikeuden perusteet, mm. työsopimuslaki,
yhteistoimintalaki
• Työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu
• Paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely
• Vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta
• Luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta
sekä ateriakorvauksen (23,60 €/päivä) opistolle. Liitto
maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus kahden
hengen huoneissa, opetus ja jaettava materiaali sekä
matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen
taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain auton
kuljettajalle 0,23 €/km.

Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista ilmoita siitä etu-
käteen Kiljavan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.

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

Työsuojeun peruskurssi
!26. – 30.3.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssin tavoite
Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja niiden merki-
tys sekä työsuojelutoiminnan organisaatiot ja opettaa näi-
hin liittyviä tietoja ja taitoja työsuojelutoiminnassa.

Avainsisältöjä ovat mm.
• Työsuojelun peruskäsitteet, toiminta-alueet ja merkitys
ihmiselle
• Työsuojelutehtävissä toimivien ihmisten tehtävät, oikeu-
det ja velvollisuudet organisaatiossa, työsuojelun ennakko-
ja jälkivalvonta
• Työsuojelua säätelevän lainsäädännön pääperiaatteet
• Toimialakohtaiset työsuojelusopimukset
• Työn ja työympäristön kuormitustekijät
• Työsuojelutoiminnan kehittäminen

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

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä
ateriakorvauksen (23,60 €/päivä) opistolle. Liitto maksaa
kurssimaksun, johon sisältyy majoitus kahden hengen huo-
neissa, opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, mi-
käli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan
tai omaa autoa käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista ilmoita siitä etu-
käteen Kiljavan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Lähetä kurssihakemuslomake neljä viikkoa ennen kurssin
alkua osoitteella:

Sähköliitto, Koulutusyksikkö, PL 747, 33101 Tampere
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Sähköliiton koulutusohjeet
1. LIITON KURSSIT
Sähköliitto järjestää vuosittain koulutustapahtumia, jotka
ovat tarkoitettu sopimusalajäsenille. Koulutusta voidaan
järjestää myös nimetylle kohderyhmälle. Sähköliiton järjes-
tö- ja koulutusvaliokunta vastaa koulutuksen suunnittelusta.
Edunvalvontaan liittyvä koulutus suunnitellaan yhteistyössä
johtokuntien kanssa.

Koulutus voi olla alueellista tai valtakunnallista.

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

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

Koulutussopimuksen mukaiseen koulutukseen oikeutetut
henkilöt määritellään työehtosopimuksen liitteenä olevassa
koulutussopimuksessa.

Matkakulut korvataan koulutusohjesäännön kohdan 6
mukaan.

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

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

Mikäli kurssille osallistumisesta syntyy ansionmenetystä,
liitto korvaa sen kurssistipendillä ja -päivärahalla. Myös use-
at ammattiosastot maksavat jäsenilleen kurssin käymisestä
korvauksia. Ota selvää oman ammattiosastosi maksamista
korvauksista.

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

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

Paikallinen koulutus tulisi ensisijaisesti suunnata niille
ammattiosastojen jäsenille, jotka eivät toimi luottamusteh-
tävissä. Paikallisella koulutuksella voidaan myös täydentää
liiton luottamushenkilöille suuntaamaa koulutusta.

Paikallinen koulutus ei korvaa liiton järjestämää alueellis-
ta ja valtakunnallista koulutusta.

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

Liitto
• Hyväksyy kurssihakemuksen
• Vastaa paikallisen koulutuksen opetuksen toteutuksesta
sovittavalla tavalla

• Ilmoittaa vuosittain kurssikalenterissa paikallisen koulu-
tukseen suunnitellut kurssikokonaisuudet
• Vastaa kouluttajien ja kurssimateriaalin hankkimisesta
Ammattiosasto ja liitto sopivat yhdessä kurssin ajankohdan
ja kurssin sisältöön liittyvät tarkennukset.

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

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

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

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

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

5. PIDEMPIKESTOINEN KOULUTUS,
MUUNMUASSA HUMAK
Humanistisen Ammattikorkeakoulun (HUMAK) kansa-
laistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman mukaisesta
koulutuksesta avoimessa korkeakoulussa sekä aikuisille koh-
dennetusta muuntokoulutuksesta korvataan:
• Kurssiapuraha ja kurssistipendi maksetaan lähiopetukseen
kuuluvilta päiviltä.

• Majoitus- ja ruokailukulut korvataan Kiljavan opiston
HUMAK-opiskelijoiden hinnoittelun mukaan
• Matkakustannukset korvataan liiton koulutusohjesäännön
mukaan
• Kurssi- ja osallistumismaksut

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

nuorisoasteen koulutusohjelman opinnoista aiheutuneita
kuluja.

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

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

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

Lentokoneella ja taksilla matkustamista ei korvata kuin
erityistapauksissa. Näistä tapauksista on aina sovittava en-
nakkoon liiton koulutusyksikön kanssa.

Epäselvissä tapauksissa kurssilaisen on pystyttävä osoitta-
maan kulujen todenperäisyys

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

Liitto ei korvaa muita kuin kurssitapahtumaan liittyvät
majoitukset. Mikäli on tarvetta majoittua kurssipaikalle
kurssin alkamista edeltävänä päivänä, on siitä haettava kor-
vausta esim. omalta ammattiosastolta tai vastattava kustan-
nuksista itse (ei koske Kiljavan opiston kursseja)

Matka- ja muiden kulujen korvaaminen edellyttää täysi-
painosta osallistumista kurssitapahtumaan

Liitolla on oikeus laskuttaa jäseneltä sellaisia kuluja, joi-
ta syntyy jos jäsen ei ilmoita osallistumisensa peruutuksesta
kutsussa mainittuun määräaikaan mennessä.

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

Kaikista näistä poikkeavista toimista on keskusteltava etu-
käteen liiton kurssisihteerin kanssa.
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SÄHKÖALOJENAMMATTILIITTO RY
Aleksanterinkatu 15, PL 747
33101 TAMPERE
puh. 03 252 0111
faksi 03 252 0210
www.sahkoliitto.fi
www.facebook.com/Sahkoliitto

SÄHKÖLIITON HENKILÖKUNTA

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

LIITON JOHTO
Puheenjohtaja
Alakoski Martti 050 61 188

Liittosihteeri
Punkki Timo 050 68 297

Johdon assistentti
AhonenMinna 050 409 8455

VIESTINTÄ JATIEDOTUS
Vasama ja ulkoinen tiedotus
vasamalehti@sahkoliitto.fi

Viestintäpäällikkö, päätoimittaja
Holi Paavo 050 68 292

Toimittaja
Kallio Riitta 050 67 590

Tiedotussihteeri, toimittaja (oto)
Nurmikolu Margit 050 409 8472

LAKIASIAT
Lakimies
HeiniluomaTero 050 60 301

Tekninen sihteeri
Lintunen Pirjo 050 366 2196

EDUNVALVONTA
edunvalvonta@sahkoliitto.fi

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

Sektoripäällikkö
Väntti Sauli 050 528 7044

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

Alueasiamies
Lujanen Juha 050 563 4400

Kansainvälisten asioiden sihteeri
Aalto Minnaliisa 050 539 1747

!Teollisuus- ja erityisalat
Alueasiamies
KemppainenMarkku 050 60 304

Työehtoasiamies
KorpinenMikko 050 67 592

Tekninen sihteeri
LindemanAnne 050 465 0227

!Kansainväliset asiat
Sektoripäällikkö
Väntti Sauli 050 528 7044

Kansainvälisten asioiden sihteeri
Aalto Minnaliisa 050 539 1747

Lakimies, EWC-asiat
HeiniluomaTero 050 60 301

Sähköistys- ja talotekniikka-ala,
puolustusministeriö, huolto- ja
kunnossapitoala
sekä työympäristöasiat

Sektoripäällikkö
Rimmistö Keijo 050 68 291

!Sähköistys- ja talotekniikka-ala,
puolustusministeriö, huolto- ja
kunnossapitoala
Työehtoasiamies
Helminen Hannu 050 68 298

Työehtoasiamies
Luukkonen Hannu 050 68 295

Vastaava alueasiamies
Aho Jaakko 050 60 448

Alueasiamies
Ollila Jari 050 60 302

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

!Työympäristöasiat
Vastaava työympäristöasiamies
KorhonenVeijo 050 68 294

Tekninen sihteeri
Lintunen Pirjo 050 366 2196

JÄSENPALVELUTJA KOULUTUS
Järjestö- ja koulutuspäällikkö
Salmi Reijo 050 67 591

Tekninen sihteeri
Järvensivu Kaisa 050 409 8456

Jäsenrekisteri
jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
Päivystys arkisin klo 9-11 ja 14-15
puh. 03 252 0303

Jäsenrekisterinhoitaja
Haapamäki Leila 03 252 0303

Jäsenrekisterinhoitaja
ToivonenArja 03 252 0303

Toimistotyöntekijä,
jäsenmaksutilitykset
Kangas-Sorsa Hannele 03 252 0111

Koulutusasiat
Kurssisihteeri
Mäkkylä Tiina 050 409 8469

Nuorisoasiat
Nuorisoasiamies
Leppänen Jouni 050 60 303

TALOUS, ATK, TOIMISTO-
JA KIINTEISTÖPALVELUT

Talouspäällikkö, henkilöstöpäällikkö
ToikkonenMarketta 050 68 290

Taloushallinto ja atk
Kirjanpitäjä
Andersson Johanna 03 252 0111

Atk-sihteeri
Hoivala Anne 050 409 8458

Maksuliikenteenhoitaja
Klemola Mervi 03 252 0111

Palkanlaskija
Myllymäki-Nälli Maija 03 252 0111

Toimisto- ja kiinteistöpalvelut
Toimistotyöntekijä
NiemenmaaTeija 050 371 8961

Toimistotyöntekijä
Rosenvall Pia 03 252 0111

Vaihteenhoitaja
Salminen Leila 03 252 0111

Postitus 03 252 0111
postitus@sahkoliitto.fi

Kaarniemen lomapaikka
Haikka Tapio 0440 557 841

ALUETOIMISTOT
Alueellinen edunvalvonta
ja jäsenpalvelut

Etelä-Suomen aluetoimisto
(Myös Turun alueen asiat)
Paasivuorenkatu 2 A
00530 HELSINKI

Vastaava alueasiamies
Aho Jaakko 050 60 448

Alueasiamies
Lujanen Juha 050 563 4400

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

Alueasiamies
Leppänen Jouni 050 60 303

Pohjois-Suomen aluetoimisto
Mäkelininkatu 31
90100 OULU

Alueasiamies
KemppainenMarkku 050 60 304

Länsi-Suomen alueen asiat
Tampereen keskustoimiston kautta

Alueasiamies
Ollila Jari 050 60 302
Aleksanterinkatu 15
33100 Tampere,
03 252 0111 (vaihde)

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

TYÖTTÖMYYSKASSAN
HENKILÖKUNTA

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

Kassanjohtaja
Ojala Tarja

Vastaava etuuskäsittelijä
Late Birgit

Etuuskäsittelijät:
Hakkarainen Pirkko
Heiniluoma Jonna
Heino Heli
Iso-Järvenpää Eila
KinnunenMarja-Leena
Lehkosuo Pia
Suokas Riitta
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TVO on laittanut hyvän kiertämään.
Olemme lahjoittaneet perinteisiin

joulutervehdyksiin tarkoitetut varat
Rauman Unicefin paikallisryhmälle.

Lämmintä
joulumieltä ja
onnen hileitä

vuodelle 2012!

www.tvo.fi
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Hyvää Joulua
ja Onnellista

Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua
ja Onnellista

Uutta Vuotta!
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Kiittäen kuluneesta vuodesta
toivotamme, Siunattua ja
Rauhallista Joulua sekä
Hyvää Uutta Vuotta

TURUN
VALO JA VOIMA

OY

S1-RYHMÄN SÄHKÖURAKOITSIJA
Hiidenkatu 9, 20360 Turku, puh. 010 561 2900, fax 010 561 2901
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Tarjolla
reilumpaa

pankkipalvelua.

01019 5110 turva.fi/pankkiedut
KeskinäinenVakuutusyhtiöTurva

* koskee Pankin korttia ja Electronic-korttia (vakiokuvapohjaisina). Rahastoja hallinnoi Tapiola Varainhoito Oy, pankkipalvelut Tapiola Pankki Oy.

Kun kotivakuutuksesi on
Turvassa, saat Sähköliiton
jäsenenä etuja Tapiola Pankista

hallinnoi Tapiola Varainhoito Oy, pankkipalvelut Tapiola Pankki Oy.

Hyödynnä etusi nyt!

Hyvät tilit: markkinoiden parhaimpiin kuuluvaa korkoa
jokaisen päivän saldolle
Tapiola Pankin verkkopalvelun kuukausimaksut veloituksetta
Tapiola Pankin maksukortin* vuosimaksut veloituksetta
Kokonaiskustannuksiltaan edullista lainaa
Tapiola Pankin tiliasiakkaana voit kuukausisäästää
rahastoihin ilman merkintäpalkkiota
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Jäsenvakuutus Turvassa
Sähköliiton jäsenet on vakuutettu vakuutusyhtiö Turvassa matkustaja-
vakuutuksella, josta saat lisätietoja Sähköliiton jäsenille räätälöidyiltä
internetsivuilta tai Turvan asiakaspalvelusta 01019 5110 tai käymällä
Turvan toimipaikoissa.

Liiton eläkeläis- ja oppilasjäsenet eivät kuulu jäsenvakuutuksen piiriin.
Sähköliiton neuvottelemana erityisetuna he saavat matkustajavakuu-
tuksesta 20 % lisäalennuksen jäsenalennuksen lisäksi.

Matkatavarat eivät ole vakuutettuna jäsenvakuutuksessa. Liiton neu-
vottelemana erityisetuna kaikki liiton jäsenet saavat kuitenkin jä-
senalennuksen lisäksi 20 prosentin lisäalennuksen matkatavaravakuu-
tuksesta. Matkatavarat saattavat sisältyä myös kotivakuutukseesi. Va-
kuutusturvan sisältö kannattaa tarkistaa ennen matkaa.

Jäsenedut

Turvalla on kattava valikoima vakuutuksia kodin, ihmisten ja omaisuu-
den turvaksi. Myönnämme niistä tuntuvia jäsenalennuksia sähköliitto-
laisille. Sähköliiton jäsenenä saat kotivakuutukseen ja vapaaehtoisiin
henkilö- ja autovakuutuksiin 9 % jäsenalennuksen.

Jäsenalennuksen lisäksi saat omistaja-asiakasalennuksen, joka vaih-
telee viidestä prosentista kymmeneen prosenttiin asiakkuuden pituu-
desta riippuen.

Sähköliiton jäsenenä saat erikoisetuna muiden alennusten lisäksi 15
prosentin alennuksen ensimmäisen vuoden maksusta ottaessasi Tur-
vasta henkilökohtaisen täysajan tapaturmavakuutuksen.

Turva myöntää ammattiliittojen jäsenille liikennevakuutukseen jatku-
van 3 %:n alennuksen. Alennuksen saa yksityisasiakkaiden yksityis-
käyttöisten henkilö- ja pakettiautojen liikennevakuutuksista. Alennuk-
sen saavat sekä nykyiset että uudet Turvan asiakkaat, kun he kuuluvat
SAK:laiseen tai STTK:laiseen ammattiliittoon tai ovat liittoon kuuluvan
Turvan asiakkaan perheenjäseniä.

Ansiotyövälineet korvataan kotivakuutuksesta 4 500 euron määrään
asti. Jos kotivakuutukseen sisältyy vastuuvakuutus, se on voimassa
myös työsuhteen ulkopuolella tapahtuvissa talkootöissä. Vastuuvakuu-
tuksesta korvataan tällöin rajoitusehdoista poiketen vakuutetun työn

kohteelle aiheuttama vahinko. Korvauksen enimmäismäärä on 1 700
euroa vahinkoa kohti.

Saisiko olla hyvä henkivakuutus?

Turvan Henkikulta on SAK:laisten ammattiliittojen jäsenille ja heidän
perheilleen räätälöity henkivakuutus. Pakettiin kuuluu Henki-Tapiolan
myöntämä kuolemanvaravakuutus ja Turvan myöntämä tapaturmava-
kuutus.

Turvan Henkikulta on myös edullinen: se on noin 25 % edullisempi
kuin muille asiakkaille myytävät vastaavat henkivakuutukset, ja sel-
västi huokeampi kuin pankkien tarjoamat lainaturvat.

Viisi kuudesosaa kansalaisista, joilla on perhettä tai lainaa, pitää va-
paaehtoisen henkivakuutuksen ottamista järkevänä ja vastuullisena
tekona. Silti vain kolmasosa heistä sen ottaa. Ja heilläkin turva on
usein riittämätön, sillä suomalaisten henkivakuutusturva on keskimää-
rin vain 12 000 euroa. Riittääkö se asuntolainaan ja koko perheen elä-
miseen? Testaa henkikultasi osoitteessa henkikulta.fi

Jäsenetuja Tapiola Pankista

Sähköliitto, Turva ja Tapiola Pankki ovat tehneet pankkiyhteistyötä jo
vuodesta 2009. Yhteistyön ansiosta Sähköliiton jäsenet saavat merkit-
täviä jäsenetuja Tapiola Pankista. Lue lisää pankkiasioista seuraavalta
sivulta.

Ollaan yhteydessä

Lisätietoja kaikista Turvan vakuutuspalveluista ja Tapiola Pankin jä-
seneduista saat kaikista Turvan toimipaikoista, palvelunumerostamme
01019 5110 tai sähköpostilla asiakaspalvelu@turva.fi. Lähimmän toi-
mipaikan yhteystiedot ja lisätietoja Turvasta löydät internetsivuiltam-
me www.turva.fi.

Jäsenetuihin, jäsenvakuutuksen ehtoihin, tuoteselosteeseen ja korva-
uksenhakuohjeisiin voit tutustua liiton jäsenille räätälöidyillä Turvan
palvelusivuilla www.turva.fi/sahkoliitto, joille on linkki myös Sähkölii-
ton internetsivuilta.

TÄÄLLÄ
VARTIOIN
MINÄ

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

Kotikäynti takaa oikein
mitoitetun vakuutusturvan.

Jokainen ihminen tarvitsee asunnon. Se, missä
kukin tuntee olevansa kotonaan, onkin jo toinen juttu.
Koska koti on pikemminkin mielentila, varmista, että
voit asua turvallisin mielin. Pyytämällä meidät koti-
käynnille saat juuri oikein mitoitetut ja asiantuntevasti
laaditut vakuutukset. Näin et maksa turhasta. Omis-
taja-asiakkaana saat myös lukuisia etuja. Ota yhteyttä
alueesi edustajaan ja sovi kotikäynti tai jätä yhteyden-
ottopyyntö nettisivuillamme.

Liittosi jäsenenäsaat huomattaviaetuja. KatsoDBF@>AC?E>=IGHJJDDG
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Jouluristikko Nimi:

Osoite:Lähetä vastauksesi 16.1.2012mennessä:
Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere.
Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.
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if.fi/sahkoliitto

KORVAUSTUNTURILTA
TERVEISIÄ
KIITOSKULUNEESTAVUODESTA
JATURVALLISTAJOULUA!

Henkilövakuutukset jäsenhintaan
Liittosi on neuvotellut sinulle, Sähköliiton jäsen, edul-
lisen Ryhmäsampo Primus -henki- ja tapaturmavakuu-
tuksen, jolla saat kattavan turvan koko perheellesi, jopa
50 % alennuksella. Alle 18-vuotiailla lapsilla tapatur-
mavakuutus on voimassa myös urheiltaessa ja hinta on
alle 20 euroa. Mene osoitteeseen www.henkivakuutus-
kuntoon.fi

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

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

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

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

Sähköinen IF Kansio käytössäsi
Ifin asiakkaana käytössäsi on oma sähköinen If Kansio,
jossa voit hoitaa milloin vain vakuutus- ja korvausasia-
si. Kansioon pääset pankkitunnuksillasi osoitteessa
if.fi/sahkoliitto

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

Asiakaspalvelu
010 19 19 19

Korvauspalvelu
010 19 18 18

Vahinkopäivystys
0800 13800

IFistä saat rahanarvoisiaIFistä saat rahanarvoisia
vakuutusetuja – ja korvauspalvelua,vakuutusetuja – ja korvauspalvelua,
joka sujuu niinkuin pitääkinjoka sujuu niinkuin pitääkin
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TEBOIL MAKSUAIKAKORTTI
SÄHKÖLIITTO RY:N JÄSENILLE!

-2,2 snt/litra alennusta polttoaineesta*
-10% voiteluaineista**
-5% nestekaasusta***

Hanki TeboilHanki Teboil
Maksuaikakortti!Maksuaikakortti!

Lue korttiehdot
www.teboil.fi/liitto

tai soita 020 470 0900

www.teboil.fi/liitto

Jäsenkorttietusi Teboililla
-1,7 snt/l polttoaineista*, -10% voiteluaineista**
*Alennuksen saa Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta
lukuun ottamatta Teboil Express -automaattiasemia.

** Alennus koskee 10 litran ja sitä pienempiä astioita.

*** Koskee pullon täyttöä.


