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Sähköalojen ammattiliitto ry:n jäsenvakuutus
Tuoteseloste 1.1.2011 – 31.12.2012

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

Vapaa-ajan matkustajavakuutus
Vakuutetut

Vakuutettuina ovat liiton jäsenet. Vakuutet-
tuina ovat myös vakuutetun mukana mat-
kustavat alle 18-vuotiaat omat lapset sekä
vakuutetun kanssa samassa taloudessa asu-
vat alle 18-vuotiaat lapset.
Vakuutettuina ovat yllämainitut henkilöt,
joilla on vakinainen asunto ja koti Suomes-
sa ja jotka pääasiallisesti oleskelevat täällä.
Tämä tarkoittaa, että jäsenellä on vakituinen
osoite Suomessa ja että hän oleskelee yli
puolet vuodesta Suomessa.
Vakuutettuina eivät ole oppilasjäsenet ei-
vätkä pysyvällä eläkkeellä olevat eläkeläis-
jäsenet.
Vakuutusturva on sidottu liiton jäsenyyteen.
Jos jäsen eroaa tai erotetaan liitosta, vakuu-
tusturva päättyy välittömästi.

Voimassaolo

Vakuutus on voimassa Suomesta ulkomaille
tehtävillä vapaa-ajan matkoilla sekä vapaa-
ajalla tehtävillä kotimaanmatkoilla. Suo-
messa vakuutettu ei ole matkalla, kun hän
on asunnollaan, työpaikallaan, opiskelupai-
kallaan, vapaa-ajan asunnollaan, matkalla
edellä mainitusta paikasta toiseen tai jos
matkakohde on linnuntietä alle 50 kilomet-
rin etäisyydellä edellä mainituista paikoista.
Vakuutus on voimassa enintään 45 vuoro-
kautta matkan alkamisesta.
Vakuutus ei ole voimassa kilpaurheilussa tai
sen harjoittelussa.

Matkasairaus ja matkatapaturma

Matkustajavakuutuksesta korvataanmatkan
aikana alkaneen äkillisen sairauden tai sat-
tuneen tapaturman aiheuttamat hoitokulut
ilman ylärajaa. Vakuutuksesta korvataan
myös Turvan hyväksymä vakavasti louk-

kaantuneen tai sairastuneen vakuutetun
kuljetus kotimaahan. Matkasairauden hoito-
kuluja korvataan enintään 90 päivää hoidon
alkamisesta ja matkatapaturman hoitokulu-
ja enintään kolme vuotta tapaturman sattu-
misesta.
Matkasairaus on odottamaton ja äkillinen
lääkärinhoitoa vaatinut sairaus, joka lääke-
tieteellisen kokemuksen mukaan on saanut
alkunsa matkan aikana. Matkasairaudeksi ei
katsota sairautta, jonka oireita on ilmennyt
ennen matkan alkamista tai jonka tutkimuk-
set ovat olleet kesken ennen matkalle läh-
töä, vaikka sairaus todetaan matkan aikana.
Matkustajavakuutuksesta korvataan kuiten-
kin myös ennen matkaa olleen sairauden
äkillisen ja odottamattoman pahenemisen
ensiapuluonteisen hoidon kuluja matka-
kohteessa, mutta ei muita vakuutusehdoissa
mainittuja kustannuksia, kuten esimerkiksi
sairaankuljetusta takaisin Suomeen.
Matkatapaturma on matkalla sattunut äkil-
linen ja ulkoinen tapahtuma, josta aiheutuu
ruumiinvamma vakuutetun sitä tahtomatta.
Matkatapaturmana pidetään myös hukku-
mista, kaasumyrkytystä, lämpöhalvausta,
auringonpistosta, paleltumista sekä huo-
mattavasta paineen vaihtelusta syntynyttä
vammaa, ellei vakuutettu ole itse näitä ai-
heuttanut. Myös äkillisen liikkeen tai voi-
manponnistuksen aiheuttama lihaksen tai
jänteen venähdysvamma matkalla katso-
taan matkatapaturmaksi, ellei sen syynä ole
vakuutetun sairaus tai ruumiinvika. Lisäksi
edellytetään, että lääkärinhoito on aloitettu
14 vuorokauden kuluessa vammautumises-
ta.
Täydellinen luettelo korvattavista ja korva-
uksen ulkopuolelle jäävistä hoitokuluista on
vakuutusehdoissa.

Matkan peruuntuminen, keskeytyminen
ja matkalta myöhästyminen

Matkan peruuntumisella tarkoitetaan mat-
kalle lähdön estymistä. Matkan keskey-
tymisellä tarkoitetaan alkaneen matkan
muuttumista. Matkan peruuntuminen tai
keskeytyminen korvataan, kun niiden syynä
on vakuutetun tai lähiomaisen odottama-
ton sairastuminen, tapaturma tai kuolema.
Pakottavuus arvioidaan lääketieteellisin pe-
rustein. Peruuntumisen tai keskeytymisen
syynä voi olla myös vakuutetun Suomessa
olevaan omaisuuteen kohdistunut merkit-
tävä vahinko, joka edellyttää läsnäoloa va-
hinkopaikalla.
Vakuutettu myöhästyy matkalta, jos hän ei
ehdi etukäteen varaamansa lento-, laiva-,
juna- tai linja-automatkan tai jatkoyhtey-
den alkamispaikkaan meno- tai paluumat-
kalla. Myöhästyminen korvataan, jos sen
syynä on vakuutetunmatkallaan käyttämää
yleistä kulkuneuvoa kohdannut sääeste,
luonnonmullistus, tekninen vika, liikenne-
vahinko, rikollinen teko tai viranomaisen
toimenpide tai jos vakuutetun matkallaan
käyttämä yksityinen kulkuneuvo joutuu lii-
kennevahinkoon.

Matkustajavakuutuksen lähiomaiset

Matkustajavakuutuksessa lähiomaisella tar-
koitetaan seuraavia henkilöitä:
2 0)%4/ ,0% 0)43*4"%-4
2 )0#**,(,*5 4!0, $0 '.5(5 0)%4/ ,0% 0)4
puolisonsa lapset ja lastenlapset

2 )0#**,(,*5 #05--0 -0!0--0 ,0"4*+(--0
vakinaisesti asuvat muut kuin omat lapset

2 )0#**,(,*5 4!0, $0 '.5(5 0)%4/ ,0% 0)4
puolisonsa vanhemmat, otto- ja isovan-
hemmat sekä sisarukset ja sisaruspuolet

2 !%5%., $0 ).)&,
2 &#-% !0,#0#*!3305%1 $45#0 #05--0 )0#**/
tettu on kahdestaan varannut matkan

Matkavakuutuskortti ja apu ongelma-
tilanteissa

Jäsenkortti, joka toimii myös matkavakuu-
tuskorttina, on postitettu vakuutuksen
piiriin kuuluville jäsenille. Kortti kannattaa
pitää matkalla mukana ja esittää hoitolai-
toksessa. Näin hoitolaitos voi todeta, että
asiakkaalla on voimassaoleva matkavakuu-
tus ja että hoidoille löytyy maksaja.
Turva tekee yhteistyötä Tanskassa sijait-
sevan kansainvälisen hälytyskeskuksen
SOS-Internationalin kanssa, joka auttaa
matkailijoita ulkomailla sattuneissa saira-
us-, onnettomuus- ja kuolemantapauksissa.
SOS:iin voi ottaa yhteyttä myös muissa kuin
hätätapauksissa. Se voi esimerkiksi neuvoa
lähimmän luotettavan lääkäriaseman si-
jainnin tai auttaa, jos hoitolaitos ei suostu
lähettämään laskua Turvaan. Hälytyskeskus
päivystää ympäri vuorokauden ja palvelee
myös suomen kielellä. Myös Suomen edus-
tustoista voi pyytää apua hätätilanteissa.

Matkatavarat

Jäsenvakuutus ei sisällä matkatavarava-
kuutusta. Oma kotivakuutus saattaa kattaa
myös matkatavaroille sattuvat vahingot.
Lisätietoja
Jäsenvakuutuksen tarkempi sisältö ja va-
kuutuksessa olevat rajoitukset ovat vakuu-
tusehdoissa. Ne löytyvät Sähköliitolle räätä-
löidyiltä Turvan palvelusivuilta www.turva.
fi/sahkoliitto. Vakuutusehdot saa myös Tur-
van toimipaikoista tai pyytämällä palvelu-
numerosta 01019 5110.
Sähköliitto on ottanut jäsenilleen myös Liit-
toturvavakuutuksen järjestötehtäviin. Lisä-
tietoa tästä vakuutuksesta Turvan palvelusi-
vuilla www.turva.fi/sahkoliitto.

Turva on keskittynyt erityisesti liittojen vakuuttamiseen, joten Sähköliiton
jäsenenä saatmeiltä huomattavia vakuutusetuja. Ja tiesithän, että kauttam-
me hoituvat myös Tapiola Pankin reilut pankkipalvelut.

01019 5110 turva.fi/pankkiedut
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Hyödynnä

etusi nyt!

erityisesti liittojen vakuuttamiseen,, jjoten SähköliitonTurva on keskittynyt e
huomattavia vakuutusetuja. Ja ttiieesithän, että kauttamjjäässeenenä saatmeiltä h -
piola Pankin reilut pankkkiippaallvelut.me hoiittuuvvat myös Tap

öd nnä

Tarjolla reilumpaa
pankkipalvelua.

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

Keskinäinen Vaku

Hy
et

* Koskee Tapiola Pankin kortteja vakiokuvapohjaisina. Ei koske Yhdistelmä Gold -korttia.
Tapiola-rahastoja hallinnoi Tapiola Varainhoito Oy

Ota yhteyttä, hoidetaan vakuutus- ja pankkiasiasi yhdessä kuntoon.

Kun kotivakuutuksesi on Turvassa, saat Sähköliiton jäsenenä etuja Tapiola Pankista:
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Julkaisija: Sähköalojen ammattiliitto ry, Elbranschernas fackförbund rf.
Postiosoite: PL 747, 33101 Tampere
Puhelin: 03 252 0111 - fax: 03 252 0210
Sähköpostiosoite: vasamalehti@sahkoliitto.fi - etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi
Päätoimittaja:Martti Alakoski
Tuottaja: Riitta Kallio
Tiedotussihteeri, toimittaja (oto):Margit Nurmikolu
Ulkoasu ja taitto: Johanna Häkkilä
Viestintävaliokunta: Pj. Martti Alakoski, Timo Punkki,
Ari Aavamäki, Petri Haanpää ja Jyrki Vihtari

Tilaushinta:
30 €/vsk kotimaa
40 €/vsk ulkomaat

Ilmoitushinnat tekstisivulla:
Mustavalkoilmoitukset 1,50 €/pmm
2-väri-ilmoitukset 1,70 €/pmm
Neliväri-ilmoitukset 2,00 €/pmm
Työpaikkailmoitukset -50%

Ilmoitusmyynti:
Ammattimedia Oy/Eeva Lesonen,
PL 141, 20251 Turku
Puh. 02 276 1000
Fax 02 235 3864
ammattimedia@ammattimedia.fi

Lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa

Painos: 27 000 kpl

Painopaikka:
Sanomapaino Oy, Forssa,
2012

Seuraava Vasama ilmestyy 26.4.2012, aineistot 16.4.2012mennessä

SÄHKÖALOJEN AMMATTIL I ITON JÄSENLEHTI , perustettu 1957 56. vuosikerta

Laiskaa rahaa
saisi verottaa!
He i k k i R a i t t i l a
S u om e n Me r i v o i m i e n s ä h k öm i e s r e s e r v i s s ä .
S SS L : n l i i t t o t o i m i k u n n a n j ä s e n

Monet poliitikot puhuvat tuloerojen kaventamisesta, mutta
mitään konkreettista ei ole esitetty.

Suurituloisten tulot ovat moninkertaistuneet. Koska palk-
kakattoa ei voida säätää, ylisuuria palkkoja pitäisi verottaa
nykyistä enemmän. Myös omaisuutta ja varallisuutta tulee
verottaa. Pääomavero on nostettava 32 prosenttiin, koska
laiskaa rahaa tulee verottaa enemmän kuin keskimääristä
palkkatuloa.

Yksityisellä sektorilla maksetaan johdolle sellaisia palkkoja,
bonuksia ja optioita, joissa ei ole ollut mitään tolkullisia pe-
rusteita. Yritysten menestyksestä ovat ennen näkemättömän
suurella kauhalla ottaneet itselleen ylisuurta palkkaa toimi-
tusjohtajat, johtajat ja hallitusten jäsenet.

Kun edunsaajat ovat muuttaneet rahat erilaiseksi varallisuu-
deksi, ainoa tapa päästä käsiksi tähän omaisuuteen on va-
rallisuusveron palautus ja pääomaveron korotus. Tämä tulo
- jota ei ole saatu työsuoritusta parantamalla, ja joka on otet-
tu moraalisesti arveluttavalla tavalla, pitäisi saada yhteiseen
kassaamme.

Sen lisäksi pitäisi säätää erillinen pelastusvero isänmaan puo-
lesta. Veroa perittäisiin 100 000 euron vuositulosta. Sen ala-
raja olisi 10 prosenttia. Vero nousee yhden porosenttiyksi-
kön jokaista 10 000 euron lisäystä kohden. Vero otettaisiin
puhtaasta vuositulosta ja jäljelle jäävästä tulosta maksettaisiin
tulovero valtiolle sekä kunnallisvero, kirkollisvero, sairaan-
hoitomaksu ja päivärahamaksu Kelalle.

Esimerkiksi 100 000 euron vuositulosta jää käteen vielä 55
800 euroa vuodessa = 4 650 € kuukaudessa. Kolmen miljoo-
nan euron vuositulosta jäisi vielä käteen 772 500 €/vuosi=
64 375 €/kk.

Jotta ehdotukseni saisi laajan tuen, olen asettanut isänmaan
pelastusveron tulorajan 100 000 euroon vuodessa.
Sitä enemmän tienaavia Suomessa on noin 50 000 henkilöä.
Tähän ryhmään kuuluvat Suomen taloudellinen eliitti ja kes-
keiset vaikuttajat. Vain osa esimerkiksi paljon parjatuista kan-
saedustajista ylittää esittämäni rajan.

Tällä isänmaan pelastusverolla saataisiin valtion kassaan
arvioni mukaan noin 700 miljoonaa euroa vuodessa. Jos nos-
tettaisiin myös keskituloisten ja hyvin ansaitsevien (30 000
- 99 9000 euroa/v) tuloverotusta muutamalla prosentilla niin
sieltähän sitä rahaa alkaisi tulla. Meitä onkin jo yli miljoona.
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Kannen kuvassa Jani Mäki-Maunus
Kuva Riitta Kallio

K
sähköjohto

Työntekijää
pitää arvostaa!

Kotkan Sähköalantyönte-
kijäin ammattiosasto järjes-
ti luentotapahtuman työhy-
vinvointiasioista. Aihe oli

ajankohtainen ja tilaisuus veti lähes
seitsemänkymmentä kuulijaa. Kiin-
nostava tapahtuma oli nuoren vara-
puheenjohtaja Kalle Sallin ideoima ja
hyvin tähän aikaan sopiva.

Kuultuani mukaansatempaavia alus-
tajia koin, että heidän välittämänsä
viesti tavoitti minut ja monet muut.
Käsitimme, ettei työhyvinvointi ole
vain terveyttä ja työssä jaksamista
vaan paljon muutakin.

Suosittelen muillekin osastoille vas-
taavan tapahtuman järjestämistä!

!!!

Työhyvinvoinnilla on merkittävä roo-
li työurien pidentämiseen tähtäävissä
toimissa. Uskon, että eläkkeellesiir-
tymisikä nousee, kun panostamme
omaan terveyteemme ja fyysiseen kun-
toomme. Myös työnantajien on kiinni-
tettävä huomiota ikääntyvien työsken-
telyolosuhteisiin ja otettava huomioon
työn fyysisyyden aiheuttamat haasteet.
Osa työhyvinvointia on työssä viihty-

minen. Se taas muodostuu monesta te-
kijästä, ei vähiten mielekkäästä työstä.
Työn haasteellisuus, motivoituneisuus
työhön, saatu palaute, arvostus sekä
esimiestyöskentely ja johtajuus - nämä
kaikki vaikuttavat työn ja työpaikan
viihtyvyyteen.

!!!

Sähköliitto on muiden työmarkkina-
järjestöjen mukana sitoutunut epäasi-
allisen kohtelun ehkäisemiseen työpai-
koilla. Toiminnan perustana on häirin-
tää ja väkivaltaa koskeva eurooppalais-
ten työmarkkinaosapuolten solmiva
puitesopimus.

Sen keskeinen sanoma on, että epä-
asiallista kohtelua ei pidä hyväksyä
työpaikalla. Jokainen työyhteisön jä-
sen on vastuussa omasta käyttäyty-
misestään ja jokaisen asiana on myös
edistää hyvää työpaikkakulttuuria.

Työnantajan on lain mukaan puutut-
tava epäasialliseen kohteluun mahdol-
lisimman nopeasti siitä tiedon saatu-
aan.

Epäasiallinen kohtelu voi ilmetä esi-
merkiksi kiusaamisena, vähättelynä tai
sivuuttamisena, eristämisenä, musta-

maalaamisena, työnjohtovallan ylityk-
sinä tai nöyryyttävänä kohteluna, so-
vittujen ehtojen yksipuolisena muutta-
misena, syrjimisenä tai suosimisena.

Epäasiallinen kohtelu on pahimmil-
laan järjestelmällistä ja jatkuvaa, mut-
ta monesti silti vaikeasti havaittavaa.
Työnantajan on seurattava työyhtei-
sön tilaa mahdollisen epäasiallisen
käytöksen havaitsemiseksi. Arjen ha-
vaintojen lisäksi tukena voivat olla esi-
merkiksi erilaiset työilmapiirikyselyt ja
kehityskeskustelut.

!!!

Liiton edustajiston vaalien virallinen
ehdokasasettelu lähestyy. Joko olet lu-
pautunut sopimusalajäsenenä ehdok-
kaaksi tuleviin vaaleihin? Vielä ehdit
vastata kysyjille myöntävästi.

Aurinkoista kevättalvea!
Martti Alakoski

Kuva Jari Ollila | Päivä pitenee pitkin harppauksin ja sorsatkin voivat
jo kylpeä valossa.
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Sähkötyöturvalli-
suuden nettisivut uu-

distuvat syksyyn mennessä.
Sivuston ulkoasu muuttuu
nykyistä värikkäämmäksi,
mutta myös sisältö saa uutta
terävyyttä. Sivujen pääpaino
siirtyy entistä enemmän säh-
kötyön turvallisuustietoon ja
turvallisuuden kehittämisen
apuvälineisiin.

Sivusto on hyödyllinen
kaikille sähköalan tekijöille,
jotka haluavat tarkistaa ja
kerrata sähkötyöturvallisuu-
teen liittyviä asioita. Tutkija
Johanna Pulkkinen Tampe-
reen teknillisen yliopiston
turvallisuuden johtaminen
ja suunnitte-
lu -yksiköstä
painottaa si-
vuston hyötyä
erityisesti myös maallikoille.

-Yksi sivuston tavoite on
auttaa sellaisia sähköalasta
tietämättömiä ihmisiä, jotka
kuitenkin omassa työssään
joutuvat tekemisiin säh-

köalan kanssa. Esimerkiksi
rakennuksilla työskentelee
paljon tällaisia ammatti-ih-
misiä. Sivustolla turvallisuu-
den perusasiat ovat helposti
heidän katsottavissaan

Tarkistuslistat
helposti saatavilla
Sivusto muistuttaa, että esi-
miehet ja työnjohto ovat
merkittävässä asemassa, sillä
heidän asenteensa turvalli-
seen työntekoon näkyy koko
työpaikalla.

Sähkötyöturvallisuuden
nettisivuilta voi tulostaa
useita erilaisia tarkistuslisto-
ja ja niistä voi valita sopivia
malleja omaan yritykseen.
Tarkistuslistoja ja lomak-
keita voi myös muokata eri-

laisiin tilanteisiin sopiviksi
poistamalla tai lisäämällä
niihin kohtia. Sivuilta löytyy
esimerkiksi tarkistuslista työ-
maan turvallisuuskierroksen
tueksi. Työturvallisuuden or-

ganisaatiolistan avulla puo-
lestaan voidaan varmistaa,
että yhteisen työpaikan työ-
turvallisuusorganisaatio on
nimetty ja kaikkien tiedossa.

Hosumista ja huolimat-
tomuusvirheitä aiheuttava
kiire on yksi tavallisimmista
työturvallisuuden riskeistä.
Sivuston tarkistuslista esittää
kiireelle kymmenkunta mah-
dollista syytä, mutta pop-
pakonstia ainaisen kiireen
poistamiseen ei sähkötyötur-
vallisuuden nettisivuillakaan
ole tarjota.

Värikkyyttä luvassa
Sähköturvallisuuden nettisi-
vusto saa syksyyn mennessä
uuden ja värikkäämmän ul-
koasun. Parisen vuotta käy-

tössä ollut sivusto
on nyt ilmeeltään
vähän vanhahtava,
mutta asiasisältö on

kuitenkin hyvä.
Tutkijoilla ei tähän saakka

ole ollut mahdollisuutta seu-
rata sivuston käyttöä ja hyö-
dyllisyyttä. Tämä on ollut
suuri puute ja tavoite onkin,

että uudistuksen myötä sivu-
jen käyttöä pystytään seuraa-
maan.

Sähkötyöturvallisuuden
entistä houkuttelevampien

nettisivujen valmistuttua
niitä aletaan myös markki-
noida syksyllä. Tutkija Jo-
hanna Pulkkinen lupaa, että
samalla sivuston nettiosoite-

kin yritetään muuttaa hel-
pommaksi, mutta vielä sivus-
to löytyy osoitteesta www.
tut.fi/sahkoturvallisuus.!

SähköturvallisuudenSähköturvallisuuden
sivusto uudistuusivusto uudistuu

Tutkija Johanna Pulkkinen arvioi, että sähköturvallisuussivustosta onmonenlaista hyötyä
ammattilaisillekin.

www.tut.fi/sahkoturvallisuus

Sähköliiton edusta-
jiston ja Sähköalojen

työttömyyskassan edustajis-
ton vaali järjestetään tule-
vana syksynä posti- ja net-
tiäänestyksenä. Ensimmäistä
kertaa liittovaaleissa on nyt
siis mahdollista äänestää
myös sähköisesti.

Ehdokasasettelu tapahtuu
1.4 – 8.6.2012 välisenä ai-
kana. Varsinainen äänestys
suoritetaan postin ja Inter-
netin välityksellä 14.–28.
syyskuuta.

Ennen äänestyksen aloitta-
mista vaalimateriaali postite-
taan viimeistään 13.9. niille
vaalipiirin ammattiosastojen
äänioikeutetuille jäsenille,

joiden jäsentiedot ovat ajan
tasalla liiton jäsenrekisteris-
sä. Vaalimateriaali sisältää
ohjeet myös internet-äänes-
tyksestä.

Jokainen voi vaikuttaa
Äänioikeutettuja vaalis-
sa ovat kaikki sopimusala-
jäsenet, eli työssäkäyvät ja
työttömät jäsenet. Eläke-
läisillä ei pääosin ole ääni-
oikeutta. Äänioikeutetun
tunnistaminen nettivaalissa
tapahtuu verkkopankkitun-

nistautumisen avulla.
Puheenjohtaja Martti Ala-

koski arvioi, että sähköinen
äänestysmahdollisuus lisää
aktiivisuutta liittovaaleissa.

- Nyt kannattaa pohtia
ammatillisen järjestäytymi-
sen ja omassa liitossa vai-
kuttamisen merkitystä. Pitää
muistaa, että kaikissa Säh-
köliittoa koskevissa asiois-
sa korkeinta päätäntävaltaa
käyttää edustajisto.

Alakoski kannustaa kaik-
kia liittonsa asioista kiinnos-

tuneita paitsi äänestämään
niin asettumaan itse ehdol-
le vaalissa.!

Sähköiset vaalit syyskuussa

S Ä H K Ö
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Sähköliiton perin-
teinen luottamushen-

kilöseminaari järjestetään
Tampereella jo kolmatta
kertaa. Tällä kertaa ajan-
kohta on 11.5. – 12.5.2012
ja paikka vanha tuttu hotel-
li Scandic Rosendahl.

Henkilökohtainen semi-
naarikutsu ja -ohjelma lähe-

tetään liiton luottamushen-
kilöille maaliskuun aikana.

Keskeisinä aiheina ovat
talouspoliittinen tilanne,
harmaa talous ja paikallinen
sopiminen.

Seminaaria varten teh-
dään paikallisesta sopimi-
sesta lähiviikkoina myös
sähköinen kysely luotta-

mushenkilöille ja satun-
naisotannalla osalle jäsenis-
töä. Muistathan vastata ky-
selyyn, koska siitä saadaan
runsaasti hyödyllistä tietoa
seminaaria varten ja mihin
suuntaan paikallista sopi-
mista tulisi kehittää.

Merkitse seminaarin ajan-
kohta jo nyt kalenteriisi!!

Luottamushenkilöseminaari toukokuussa

Kun vaihdat työpaik-
kaa, muista aina teh-

dä uusi perintäsopimus. Se
tarvitaan sekä työnantajape-
rintää varten että myös sil-
loin, jos maksat jäsenmaksut
itse. Toimita perintäsopimus
työnantajalle tai palkanlas-
kijalle, kun työnantaja pe-
rii jäsenmaksun, ja suoraan
liiton jäsenrekisteriin, kun
maksat jäsenmaksun itse.
Näin työsuhderekisterisi saa-
daan pidettyä ajan tasalla.

Työpaikan muutoksen voit
ilmoittaa myös verkkopalve-
lun kautta.

Perintäsopimus löytyy lii-
ton nettisivuilta sähköisesti
lähetettävänä versiona www.
sahkoliitto.fi (etusivun va-
semmassa reunassa olevan
Liity jäseneksi -painikkeen
kautta ”Jos vaihdat työpaik-
kaa, täytä tämä lomake”.

Tulostettava ja postitse lä-

hetettävä versio löytyy www.
sahkoliitto.fi > Lomakkeet.

Perintäsopimuksen voi ti-
lata paperiversiona myös
liiton postituksesta, puh.
050 315 6708.

Työnantajalle toimitet-
tu perintäsopimusilmoitus
on valtakirja, jolla palkasta
voidaan periä jäsenmaksu.
Seuraa tilinauhastasi, että
jäsenmaksun perintä myös
käynnistyy.

Jos maksat jäsenmaksusi
itse, jäsenrekisteri lähettää
perintäsopimuksen perus-
teella viitelistan ja ohjeet
jäsenmaksujen maksamista
varten. Perintäsopimusta ei
tarvitse toimittaa työnanta-
jalle, jos maksat jäsenmaksut
itse.

Voit maksaa itse jäsenmaksut
myös verkkopalvelun kautta
www.sahkoliitto.fi > Sähkö-

liiton verkkopalvelut> Jä-
senrekisteri (auki 24h/vrk).
Tällöin erillisiä viitenume-
roita ei tarvita.

Mikäli olet jo ollut Sähkö-
liiton jäsen työpaikkaa vaih-
taessasi, mutta jäsenmak-
superinnästä ei ole sovittu
työsopimusta tehtäessä, voit
pyytää jäsenmaksun perin-
nän aloittamista takautuvas-
ti puolen vuoden sisällä työ-
suhteen alkamisesta lukien.

Jäsenrekisterin
yhteystiedot
Sähköliitto, Jäsenrekisteri,
PL 747, 3310 Tampere.
jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
Päivystys arkisin
klo 9 – 11 ja 14 – 15,
puh. 03 252 0303.
Faksi 03 252 0210
www.sahkoliitto.fi

Jäsenrekisteri tiedottaa
Tee uusi perintäsopimus
myös silloin,
kun työpaikkaa vaihtuu
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J o n n a H e i n i l u om a

Ylöjärven Sähkö-
liikkeen konkurssi

koskettaa neljäätoista säh-
köasentajaa. Kuusi heistä
on edelleen työttömänä.
40-vuotiaassa yrityksessä 24
vuotta töissä ollut Jari Saa-
rinen on yksi heistä.

- Eipähän tuo kauhean
hyvä kiitos ammattitaidolle
ollut, mies toteaa.

Kohta 48 vuotta täyttävä
yliasentaja Saarinen on ol-
lut Ylöjärven Sähköliikkeen
pääluottamusmies 18 vuotta.

- Sitä miettii, etteikö luot-
tamusmies ollut tarpeeksi
tiukka, kun ei vaatinut kaik-
kia saatavia heti pois ajal-
laan. Monta euroa olisimme
saaneet ajoissa. Mutta luot-
tamusmiehenkin kädet on
joskus sidottu. Jää luu vetä-
vän käteen, jos jatkuvasti
mouhoaa.

Kivulias konkurssi
osa 1
- Tässä meillä on malliesi-
merkki, ettei kannata uskoa
kaikkea, mitä työnantaja sa-
noo. Eikä varsinkaan jättää
saataviaan yritykseen sisään.
Palkkaturva ei kolmea kuu-
kautta vanhempia saatavia
maksa, toteaa Sähköliiton
Länsi-Suomen alueen asiois-
ta vastaava alueasiamies Jari
Ollila.

Palkkaturvan nopeutetus-
sa käsittelyssä palkat makse-
taan irtisanomisesta kahden
viikon päästä. Nopeutettu
käsittely on ripeä prosessi,
jossa yhteistyö pesänhoita-
jan kanssa on tarpeen. Jos se
ei suju, voi tulla ongelmia.

Nyt niitä tuli. Palkkatur-
valain mukaan asentajalle
tai hänen valtuuttamalleen
henkilölle pitää antaa mah-
dollisuus tutustua palkkatur-
vahakemuksiin etukäteen ja
tarkistaa ne.

- Sitä mahdollisuutta ei
Ylöjärven Sähköliikkeen

konkurssipesänhoitaja pyyn-
nöstäni huolimatta antanut,
sanoo valtakirjalla asentajia
edustava Ollila.

Saarinen kertoo, että asen-
tajat kirjoittivat valtakirjat
Ollilalle jo päivää ennen
konkurssin tiedotustilaisuut-
ta.

- Olimme ajoissa liikkeellä,
kun aavistimme, ettei tästä
taida tulla läpihuutojuttu.

Ei tullut
läpihuutojuttu
Ollila kertoo saaneensa ai-
kaisemmissa konkurssijutuis-
saan palkkalaskelmat pesän-
jakajalta etukäteen niin kuin
lain mukaan pitääkin.

- Tarkastin ne, ja jos niissä
oli työehtosopimuksen pykä-
liin perustuvia puutteita, il-
moitin pesänjakajalle. Puut-
teet korjasimme yhteistyössä
ja asentajat saivat saatavansa
siististi ja nopeasti.

Nyt Ollila sai palkkaturva-
hakemukset nähtäväkseen
ELY-keskuksesta.

- Kun lähetin asentajien
valtakirjat ELY-keskukseen,
sain palkkaturvahakemukset
sieltä – en koskaan pesänhoi-
tajalta.

Korjaaminen oli siinä vai-
heessa myöhäistä. Palkat oli
maksettu jo.

- Nyt ei paljon kyselty. Jäl-
keenpäin vaan ihmeteltiin,
kun rahat on jo tilillä, komp-
paa Saarinen.

Saarinen ja Ollila ovat
korjanneet palkkaturvaha-
kemuksia jälkikäteen. Se vie
aikaa eikä ole ihan vaivaton-
takaan.

Pesänhoitajalla on oikeus
olla eri mieltä näistä korja-
tuista hakemuksista.

Palkkaturvana voidaan
maksaa vain selviä ja riidat-
tomia saatavia. Jos työnan-
taja riitauttaa palkkaturvana
haetun saatavan, eikä sen
oikeellisuutta pystytä palk-
katurvamenettelyssä selvit-
tämään, saatavaa ei voida
palkkaturvana maksaa en-

nen kuin sen määrä ja perus-
te on ratkaistu lainvoimaisel-
la tuomiolla.

- Jos erimielisyyttä on, ei
rahaa tule. Oikeuden pää-
töksen valmistumiseen voi
mennä parikin vuotta, Ollila
kuvailee.

Kivulias konkurssi
osa 2
Saarisella ja Ollilalla on set-
vimättä keskeneräisiä työ-
maita, joiden urakkasummat

työnantaja ja pesänhoitaja
ovat määritelleet yksipuoli-
sesti, työehtosopimusta nou-
dattamatta.

Työmaat, joista kärkimie-
het eivät toimittaneet urak-
kalaskelmia, työnantaja ja
pesänhoitaja jättivät määrit-
telemättä kokonaan.

- Niistä ei ole maksettu
senttiäkään, koska työnan-
tajan mielestä urakka ei ole
tuottanut mitään, sanoo Saa-
rinen.

Ollila on menossa pesänhoi-
tajan ja työnantajan kans-
sa neuvotteluihin ja toivoo
hartaasti, että palkkaturva-
hakemukset saadaan tehtyä
yhteistyössä – että yhteinen
näkemys urakkasummasta ja
työn hinnasta näillekin työ-
maille löytyy.

- Urakkapalkka on tuotta-
vuuspalkka, joka määritel-
lään kuten työehtosopimuk-
sessa on sovittu. Se ei ole
ylimääräinen bonus tai lisä,

josta joku voi itse päättää,
että tuo on hyvä summa, tuo
riittää sinulle, Ollila painot-
taa.

Kivulias konkurssi
osa 3
Palkkaturvahakemus on
tehtävä kolmen kuukauden
kuluessa saatavien eräänty-
misestä. Jos hakemusta ei
ole tehty määräajassa, ei saa-
tavaa voida palkkaturvana
maksaa. Palkkaturvan enim-
mäismäärä yhtä työntekijää
kohden samalle työnantajal-
le tehdyn työn perusteella on
15 200 euroa.

- Yli puolella meistä on
palkkaturvan maksimi täyn-
nä. Jos ei ole ajoissa, firman
vielä toimiessa vaatinut saa-
misiaan, niin sinne jää isot
rahat palkkoja saamatta,
Saarinen murehtii.

- Tätä juuri tarkoitin, kun
kehotin miettimään tark-
kaan, kuinka paljon työn-
antajaan kannattaa luottaa,
Ollila selventää.

- Palkkaturvan maksimin
ylittävät ja firmassa sisällä
olevat kolme kuukautta van-
hemmat urakkapohjat tietys-
ti valvomme konkurssipesän
jaossa, mutta yleensä sieltä ei
vain yksinkertaisesti saa mi-
tään.

Pesänjaossa kaikki saatavat
ovat samassa asemassa. Pesän
rahat jaetaan suhteessa vel-
kojen määrään.

- Se tarkoittaa, että jos
asentajalla on 100 euroa saa-
tavia ja verottajalla 100 000
niin eihän se asentaja saa
kuin ropoja, jos niitäkään.!

Sisään jääneet saatavat ovatSisään jääneet saatavat ovat
iso ongelma konkurssissaiso ongelma konkurssissa

Jarit Saarinen ja Ollila ovat paiskineet töitä päiväkaupalla Ylöjärven Sähköliikkeen asentajien
palkkaturvahakemusten kanssa.

"Luottamusmies Saaris-
ta harmittaa, että Ylöjärven
Sähköliikkeen työntekijöitä
syytettiin joustamattomuu-
desta, vaikka konkurssin
yhteydessä paljastui vanho-
ja palkkasaatavia tuhansien
eurojen edestä.

- Totta kai jurppii. Velat-
toman yhtiön omistajat ha-
kevat itse itsensä konkurs-
siin. Siellä on aina maksettu
kaikki palkat tessin mukaan
niin, ettei varmasti ole kos-
kaan maksettu ylimääräistä.

- Sitten olisivat halunneet
neuvotella meille 15 pro-

sentin palkanalennuksen.
Asentajat eivät suostu-

neet.
- Nyt tuntuu siltä, että

työnantaja teki konkurssin
näpäyttääkseen meitä, Saa-
rinen aprikoi.

- Asentajakunta oli vii-
meisessä kokouksessa valmis
vaikka ostamaan osakkeita.
Mitä vain, kunhan ei pal-
kanalennuksia.

…vai vain
tapa tingata?
Sähköliiton Ollila toteaa,
ettei paikallisen sopimisen

malli edisty niin kauan kuin
TESsin paikallisen sopimi-
sen pykälä tarkoittaa työn-
antajan mielessä pelkästään
mahdollisuutta palkanalen-
nuksiin.

- Oman palkkansa alenta-
misessa on sisäinen ristiriita.
Alennusta vastaan luvataan
töitä ja kuitenkin samalla
kilpaillaan urakoilla ja hin-
noilla, Ollila pohtii.

- Ei palkanalennuksel-
la voi oikeasti luvata töitä
kuin sen yhden ainoan pro-
jektin ajaksi. Seuraava pro-
jekti kilpaillaan uudestaan.

Ja hinta putoaa.
- Sille tielle kun lähetään,

niin kohtahan pitää mak-
saa, jotta saa tehdä töitä,
puuskahtaa Saarinen.

Ollila tähdentää, että lii-
tossa ymmärretään hyvin,
että jokainen haluaa tehdä
töitä. Mutta pelkää, ettei
tinkaaminen markkinata-
loudessa lopu.

- En minäkään ole paikal-
lista sopimista vastaan, Saa-
rinen myötäilee.

- Mutta kai nyt jokainen
on sitä vastaan, että tullaan
rahapussille ja otetaan.!

Paikallinen sopiminen molempien etu…

Ylöjärven Sähköliike hakeutui
konkurssiin tammikuun alussa.
Yrityksen toiminta on kahden edel-
lisen tilikauden ajan ollut tappiollis-
ta. Yhtiöllä ei ole pankkilainoja eikä
erääntyneitä velkoja. Yhtiön hallitus
ja omistajat eivät nähneet mahdolli-
suuksia sijoittaa varoja tappiolliseen
toimintaan.
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R i i t t a Ka l l i o

Vaativan kohteen ra-
kentaminen osoittau-

tui liian kovaksi haasteeksi
pääurakoitsija Timo Nyyssö-
lä Oy:lle. Rakennusliike teki
lopulta vuodenvaihteessa
konkurssin ja tilaaja, Seinä-

joen kaupunki sai ottaa hoi-
taakseen rakennuksen vii-
meistelyn aliurakoitsijoiden
avulla.

Pääurakoitsijan ongelmat
ovat heijastuneet myös vaa-
tivaan sähköurakkaan. Jalas-
järven Sähköasennus Oy:n
asentajien työ on viivästynyt
muun rakentamisen myötä.

- Pääurakoitsijan konkurssi
ei onneksi kohdistu meihin
suoranaisesti, sillä sähkö-
urakkaa tehdään suoraan ti-
laajalle, kärkimies Jani Mä-
ki-Maunus huokaisee.

Sähköt piilotettu
betonirunkoon
Seinäjoen kaupunginkirjas-
to-maakuntakirjaston uudis-
rakennus nousee aivan Alvar
Aallon suunnitteleman, ra-
kennussuojelulailla suojellun

kirjastorakennuksen kupee-
seen. Arvokkaan sijainnin
tuomat vaatimukset näkyvät
myös rakentamisen teknii-
kassa. Poikkeuksellisesti säh-
köasentajatkin ovat saaneet
olla mukana aivan rakenta-
misen alkuajoista lähtien,
sillä rakennus on suunniteltu
runkorakenteeltaan pääosin
paikalla valetuksi betonira-
kenteeksi.

- Suuri osa sähköasennuk-
sista on pitänyt tehdä jo en-
nen rungon valamista, Mäki-
Maunus kuvailee.

Bruttoalaltaan noin 4 500
neliömetrin kokoisessa ra-
kennuksessa on yksi maan-
päällinen pääkerros, osittai-
sesti kellari ja toinen kerros

Seinäjoki saaSeinäjoki saa
komian kirjastonkomian kirjaston

R i i t t K l l i j k ki i h i

- P
ei
suo
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l

Tänä keväänä valmistuva,
ainutlaatuinen kirjastorakennus
Apila häikäisee arkkitehtuurillaan,
mutta on rakentajilleen visainen
kohde. Seinäjoen uutta nähtävyyttä
rakennetaan aikataulusta
myöhässä tuskalla ja vaivalla,
suunnittelijoidensa tiukoista
näkemyksistä tinkimättä.
Myös talon integroidut
sähköistystyöt tehdään
mittatilaustyönä kauneudesta
tinkimättä.

Seinäjoen uusi kupari- ja lasi-
pintainen kirjasto onmyös noin
10miljoonaa euroamaksanut
taideteos, jonka sisään on piilo-
tettu mahtavamäärä uutta tek-
niikkaa. Haastava työ valmis-
tunee aikaisintaan huhtikuun
lopussa, kuukausia myöhässä
alkuperäisestä aikataulusta.

Jalasjärven Sähköasennuksen
kärkimies Jani Mäki-Maunus-
ta odottaa jo seuraava urakka.

” Mahtava lasiseinä
antaa valoa rakennuksen
keskeiseen tilaan,
lukuportaisiin.”
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Voittoisaa
arkkitehtuuria

Seinäjoen kaupun-
gin järjestämä kau-

punginkirjasto-maakunta-
kirjaston laajennuksen ark-
kitehtuurikilpailun voitta-
jaksi valittiin nimimerkillä
Apila tehty ehdotus, jonka
tekijät ovat arkkitehdit
Asmo Jaaksi, Teemu Kur-
kela, Samuli Miettinen,
Juha Mäki-Jyllilä ja Eero
Kontuniemi helsinkiläi-
sestä Arkkitehtitoimisto
JKMM Oy:stä.

Kilpailuun oli kutsuttu
viisi maamme eturivin ark-
kitehtitoimistoihin kuulu-
vaa osallistujaa, ja se käy-
tiin nimimerkkien suojassa
Suomen arkkitehtiliiton
kilpailusääntöjä noudatta-
en.

Voittaneen ehdotuksen
tekijät olivat ratkaisseet
kilpailijoista parhaiten sekä
kilpailun kaupunkikuvalli-
set että toiminnalliset ta-
voitteet. Rakennus sitou-
tuu Alvar Aallon suunnit-
telemiin Aalto-keskuksen
rakennuksiin massoittelul-
lisin ja materiaalisin elein,
luoden kuitenkin vahvaa
omaa arkkitehtuuri-identi-
teettiä. Yhteys Aallon kir-
jastoon on luonteva ja kut-
suva, ja kirjastotila vastaa
avaruudessaan ja muunto-
joustossaan hyvin tulevai-
suuden kirjastotoiminnan
haasteisiin.

Voittajasuunnitelmassa
uusi kirjastorakennus si-
joittuu vapaamuotoisena
suunnittelualueen keskelle.
Rakennus ulottuu yhdeltä
osin aivan suunnittelualu-
een pohjoisrajalle, jolloin
vanhaan kirjastoon johta-
vasta yhdyskäytävästä tu-
lee mahdollisimman lyhyt.
Käytävään ja rakennuksen
kellaritasolle on suunniteltu
myös yleisötiloja. Näin yh-
teys uuden ja vanhan osan
välillä pyritään saamaan
miellyttäväksi ja toimivaksi.
Voittanut ehdotus on ja-

kanut tilaohjelmaltaan
sangen suuren kirjastora-
kennuksen kolmeksi kes-
kusosalla toisiinsa liitty-
väksi kappaleeksi. Näin
rakennuksen massiivisuut-
ta on saatu vähennettyä ja
sen kokonaishahmo istuu
sopusuhtaisemmin Aalto-
keskuksen mittakaavaan.
Myös ehdotuksen pääasi-
alliset julkisivumateriaalit,
valkoiseksi slammattu tii-
li ja vihreäksi esipatinoitu
kupari, sopeuttavat uudis-
rakennusta Aallon arkki-
tehtuuriin.

Kirjaston pääsisäänkäyn-
ti on suunnattu Aalto-kes-
kuksen ja sen ytimessä ole-
van Kansalaistorin suun-
taan. Näin asiakasvirtoja
saadaan ohjattua osaltaan
elävöittämään toriaukiota.
Uusi kirjasto tulee sijoittu-
maan nykyisellään pääosin
paikoitus- ja puistoalueena
olevalle tontille nykyisen
kirjaston taakse. Uuden
ja vanhan osan väliin on
suunnitelmissa edellytetty
maanalainen yhteys.

Tontin Koulukadun puo-
leinen osa on suunniteltu
väljästi istutetuksi puisto-
alueeksi. Paikoitus on suun-
niteltu rakennettavan Al-
var Aallon kadun jatkeen
kautta tontin länsipuolelle.
Sijoittuminen rakennus-
suojelulailla suojellun Sei-
näjoen Aalto-keskuksen
välittömään läheisyyteen
asettaa uudelle kirjastora-
kennukselle suuria arkki-
tehtonisia ja kaupunkiku-
vallisia haasteita.

Kilpailun tavoitteiden
mukaisesti uudisrakennus
edustaa korkeatasoista ai-
kakautensa arkkitehtuuria,
joka mittasuhteiltaan ja ko-
konaishahmoltaan täyden-
tää luontevasti kulttuuri-
historiallisesti merkittävää
Aaltokeskuksen kokonai-
suutta.!

sekä teknistä tilaa ullakko-
tasolla. Kuparilevyillä pin-
noitetun rakennuksen yhtä
sivua hallitsee mahtava, 10
x 22 neliömetrin lasiseinä,
joka antaa valoa muun mu-
assa talon keskeiseen tilaan,
”lukuportaikkoon”. Portaik-
ko tulee toimimaan kirjaston
olennaisena oleskelutilana ja
näyttämön katsomona.

Mittamiehestä
paras kaveri
Jos oli alku hankalaa, niin

haasteita on riittänyt aivan
loppumetreille asti. Raken-
nustaiteen ehdoilla toteu-
tetussa rakennuksessa eivät
mitkään halvat tai nopeat
ratkaisut ole tulleet kysee-
seen. Esimerkiksi paloilmoi-
tinjärjestelmä toteutetaan
kaikissa yleisötiloissa ilman
näkyviä savunilmaisimia
näytteenottoputkiston avul-
la. Kaikkien kalusteiden säh-
köt tuodaan lattiarasioiden
kautta, joita talossa onkin
noin 200 kappaletta.

- Talon sisältämä tekniik-
ka on pyritty piilottamaan
rakenteisiin, eikä varmaan
yhtäkään arkkitehtien va-
litsemaa valaisinta ole asen-
nettu suorakulmaisesti. Mit-
tamiehestä on täällä tullut
sähköasentajan paras kave-
ri, tunnustavat kärkimiehen
ohella myös reippaat nuoret
asentajat Ville Välimaa ja
Pertti Heinola.

Talon tinkimätön arkki-
tehtuuri ei oitis saa miesten
varauksetonta kannatusta.

- Meilläpäin tuollaisia lau-
doitettuja betonivalupintoja
näkee paljon navetan seinis-
sä, Mäki-Maunus lohkaisee,
mutta myöntää, että talosta
tulee ilmeisen vaikuttava.

Vaativa kohde
tekijöille
Kirjastorakennuksen säh-
köistysurakan haasteellisuut-
ta on lisännyt myös monien
eri järjestelmien yhteenso-
vittaminen. Esimerkiksi ylei-
sötiloissa on useita näytteen-
ottojärjestelmien yksiköitä
ja satoja näytteenottoputkia
betonivaluihin upotettuna.

Muutama ulko-ovi toimii

myös savunpoiston korvaus-
aukkoina. Ne ovat myös lu-
kittuja kulunvalvontaovia.
Savunpoiston käynnistyessä
automaatio avaa ovet korva-
usilmareitiksi. Ovien savun-
poistotekniikka on integroi-
tu yhteen kulunvalvonnan
ja rikosilmoitusjärjestelmän
kanssa.

Turvajärjestelmien hieno-
uksiin kuuluu tietysti myös
kameravalvonta. Arkkiteh-
tien toiveista kameroiden
määrää on vähennetty ja nii-
den sijoittelu on aiheuttanut
suunnittelijoille runsaasti
päänvaivaa.

Sähköistysurakan piiriin
ovat kuuluneet lähes kaikki
sähkö- ja tietoteknisen puo-
len asennukset. Ainoastaan
kulunvalvonta on ollut ali-
urakoitsijan hoidossa ja lai-
nausjärjestelmän hoitaa ti-
laaja.!

Sähköasentaja Ville Välimaa on
viihtynyt haasteellisella ja pit-
käaikaisella työmaalla.

Näppäräsorminen Pertti Heino-
la oli saanut tehtäväkseen kyt-
keä atk-pistorasiat. Kirjaston
rakenteisiin kätkeytyy peräti
20 kilometriä atk-verkon pari-
kaapelia.

"Edellisessä Vasamassa olleesta ar-
tikkelista ” Tavallisen tarkka työmaa
Turussa” oli painovirhepaholainen sie-
pannut pari palstanpääriviä pois. Var-
maan lukijat kuitenkin arvasivat, että
kärkimies Mika Kontula piti sairaala-

sähköistystyömaata uransa vaativim-
pana kohteena.

Sähköasentaja Hannu Rauma puo-
lestaan aprikoi, että yksikään suoma-
lainen muurari ei ole laittanut työ-
maalla tiiltäkään paikalleen. Tyytyväi-

siä miehet olivat siihen, että Are ei ole
lähtenyt pilkkomaan urakkaa.

Toimitus pahoittelee teknistä köm-
mähdystä!!

Painovierhepahalainen iski

Lukusyvennyksissä on käytetty joitain led-valoja, mutta pääosin kirjaston valaistus on toteutettu
loisteputkilla. Talossa on yli 40 erilaista valaisintyyppiä.
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Telamatto alleTelamatto alle
ja kaasua!ja kaasua!

J o n n a H e i n i l u om a

Tapahtumapaikka on
maaliskuun alun SM-

snowcross-kilpailu Oulussa.
Kahdenkymmenenkolmen
kuskin yhteislähdössä mu-
kana numerolla 619 on Ville
Aikio.

Kansallisen Sinisalo Chal-
lenge -luokan osakilpailun
ensimmäisen erän lähdössä

Villeltä palaa tulppa ensim-
mäisessä mutkassa. Pikainen
tulpanvaihto – ja perään vii-
meisenä.

Erä keskeytetään viiden-
nellä kierroksella. Yksi kil-
pailijoista on loukkaantunut
ja hänet viedään sairaalaan.

Toisessa erässä Ville on
lähdössä kymmenentenä.
Maalissa mies on viides.

Koska jälkimmäinen erä
ratkaisee tasapisteissä, Ville
rankataan Sinisalo Cupissa
kolmanneksi tasapisteillä cu-
pin nelossijaa pitävän isovel-
jensä Joonas Aikion kanssa.

Ei hassumpi sijoitus
18-vuotiaalta sähköalaa opis-
kelevalta sodankyläläiseltä,
jolle Oulun kisa oli vasta toi-
nen kilpailu aikuisten sarjas-
sa tapaturmasta johtuneen 1
½ vuoden kilpailutauon jäl-
keen.

Edellisenä iltana
Baron Racing Teamin Ville,
Joonas ja Heikki Aikio ovat
juuri saapuneet Sodanky-
lästä Ouluun. Perjantai-ilta
virittää väkeä vaihtamaan
viihteelle, mutta Aikiot is-
tuvat keskustahotellin ra-
vintolapöydässä siisteissä si-
nisalopaidoissaan vakavina.
He ovat tulleet kertomaan,
mistä snowcrossissa on poh-
jimmiltaan kyse.

- Moni luulee, että riittää,

kun vaan istuskelee tela-
matto persiin alla ja vääntää
vähän kaasua, he kertovat
ennakkoluuloista, joita lajia
tuntemattomat saattavat ää-
neen laukoa.

Snowcross on kuitenkin
todellista urheilua. Pätevissä
testiolosuhteissa on tutkittu,
että snowcross vastaa rasitta-
vuudellaan hiihtoa.

Takavuosien leppeästä
soramonttukikkailusta on
sukeutunut näyttävä maail-
manmestaruustason extre-
me-laji. Amerikassa siinä on
ammattilaissarjatkin.

Välillä pelti ryskää
Oulun kisoja varten Äimä-
raution raviradalle on ajettu
yli 10 000 kuutiota lunta,
josta on rakennettu noin 650
metrin mittainen snowcross-
rata. Radasta löytyy kaikki
tarpeellinen: liki kuplavolk-
karinkokoisilla lumimöykyil-
lä pinnoitettua pattisuoraa
eli ”patikkoa”, pöytähyppy-
reitä, alastuloja ja mutkia
molempiin suuntiin.

Snowcrossia voidaan ajaa
maastossa, mutta yleensä kil-
pailut ajetaan juuri tällaisil-
la rakennetuilla radoilla. Ne
eivät suuremmin eroa mo-
tocross-radoista. Niin kuin
motocrossissakin, snowcross-
kilpailuissa on aina luvassa
komeita hyppyjä, huikeita

"Ville Aikio opiske-
lee Lapin ammatti-
opiston Sodankylän
instituutissa sähkö-
ja automaatiotek-
niikan koulutusoh-
jelmassa. Vuonna
2013 valmis säh-
köasentaja arvelee

työpaikan löytyvän omako-
ti- ja kerrostaloista Saarisel-
kä–Ylläs–Levi-alueelta tai
pohjoisen kaivoksilta.

Hiljattain ajokortin aja-
nut ja täysi-ikäistynyt mies
asuu vielä kotona.

- Koululta on lyhyempi
matka kotiin kuin asunto-
laan, hän järkeilee.

Snowcross-valmentaja-
isän lisäksi kotijoukkoihin
kuuluvat äiti Jaana ja nei-
tokakadu nimeltä Papunen.
Papunen on papukaija, jos-
ta lähtee ääntä 90 desibeliä.
Desibelit on kylillä asuva

isoveli Joonas mittarilla var-
mistanut.

Äiti-Jaana ei perheen
miesten vaarallisista harras-
tuksista meteliä nosta.

- Hän on sanonut, että
saatte harrastaa, mutta hän
ei ala. Taitaa sitä hirvittää,
kun on nuorena murtanut
kantapäänsä moottoripyö-
rällä.

Villen luokalla on viisi
opiskelijaa ja opettaja.

- Opiskelu on oikein mie-
leistä, hän vakuuttaa.

Mukavinta opiskelussa on
päästä tekemään sähköasen-
nustöitä. Eikä ollenkaan
haittaa, että osaa itse huol-
taa ja korjata crossikalus-
tot.!

Sähköasentaja vuosimallia 2013

- Sähköasentajan tehtävissä
edellytetään hyvää hahmotta-
mis- ja keskittymiskykyä. Niitä
vaaditaan kilparadallakin, Ville
Aikio pohtii.

Makkaralta ja bensalta tuoksuvassa ilmassa väreilee
jännitys. Tärykalvoja pieksevä rockin räime peittyy
2-tahtimoottorien jyrinään. Kaksikymmentäkolme
transformers-hahmon näköistä miestä rutistaa
kelkkansa lähtöön yhtä aikaa. Kurviin on matkaa
noin 50 metriä, vauhtia lasissa on noin 90 kmh.
Rata kääntyy 90 astetta oikealle! Ensimmäisessä
mutkassa mitataan, kenen kantti kestää.
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- Pyrin pitämään tasakaasun hyppyynmentäessä. Jos kelkka hyppää vinoon, oikaisen sen
tekemällä korjausliikkeitä ja alas tultaessa pyrin joustamaan jaloilla, Ville Aikio paljastaa,
mitä onmiehenmielessä hypyn aikana.

ohituksia suorilla, tiukkoja
tilanteita mutkissa – ja vä-
lillä pelti ryskää.

Siinä missä motocross-
pyörä painaa sata kiloa,
crossikelkka painaa 200 kg.
Kestävyyskunto pitää siis
olla kohdillaan. Sitä saa te-
kemällä kuntopiiriä ja tree-
naamalla punttisalilla.

Ajokunnon ja ajotuntu-
man puolestaan saa vain
ajamalla.

- Kelkka pitää saada py-
symään aisoissa ja käsissä.
Samalla on hahmotettava
kokonaisuus radasta ja tule-
vasta, kuvailee Enontekiön
Moottorikerhon lisenssillä
kilpaileva Ville.

Sata lasissa ja
hyvät lennot
Crossikelkalla kilpaillessa
huippunopeus suoralla voi
huidella satasessa ja hyppy-
ristä voi saada neljänkym-
menen metrin lennot. Kor-
keutta hypyille tulee metri-
kaupalla.

Riihimäen Moottoripyö-
räkerho Kahvakoplan li-
senssillä kilpaileva 22-vuo-
tias Joonas Aikio kertoo
veljesten keskenään ohit-
televan joskus rumastikin,
mutta mitään vakavaa ei ole
sattunut.

- No pari kertaa on ajettu
ambulanssissa, kun vähän
on jotain tärähdyksiä tullut,
hän kuitenkin myöntää.

Radalle vetävät vauh-
din hurma ja kilpailuvietti.
Opiskelujen vuoksi Ville
Aikio pääsee talvella radalle
harjoittelemaan tosin vain
viikonloppuisin. Ajamiseen
tarvitaan päivänvaloa, jota
Sodankylässä saa pimeim-
pinä talvikuukausina koko-
naista 1 ½ tuntia per päivä.

Liian kireä pakkanenkin
laittaa stopin ajamiselle.

Kesällä asiat onneksi kor-
jaantuvat. Valoa piisaa, kun
kelkka vaihtuu vihreään
Kawasaki 450 kxf -moto-
cross-pyörään.

Päämääränä pokaali
Ville ja Joonas Aikio aloit-
tivat kilpailun kumpikin
ollessaan 11-vuotiaita. Suo-
messa kisoja kierretään 6–8
kappaletta talvessa – tänä
vuonna tosin vain neljästä
viiteen.

Norjassakin pojat ovat
käyneet useampana vuonna.

Perheen miehet yhteen
liimaava laji vaatii kokolail-
la kaiken liikenevän ajan.
Jollei olla kantamassa koti-
radalle Kommattiin kiviä,
niin ainakin kelkkaa tai
crossipyörää voi itse omakä-
tisesti laittaa.

Ville ja Joonas Aikiolla
on kummallakin kelkkana
Arctic Cat Sno Pro 600R.

- Se on PARAS, miehet

ampuvat yhdestä suusta vas-
tauksen kysymykseen: ”No,
onkos siitä nyt sitten mihin-
kään?”

Villen esikuva, amerik-
kalainen kisakuski Tucker
Hibbert otti Catilla maail-
manmestaruuden Venäjän

Semigorjesta juuri viikko
sitten – samana päivänä,
kun Ville täytti 18 vuotta.

Maailmanmestaruus ja
ammattilaisuus maistuisivat
varmaan Aikion pojillekin?

- Tavoite on päihittää iso-
veli, uhoaa Ville pilke sil-

mäkulmassa.
- Mutta tyydyn myös mi-

hin tahansa kolmesta po-
kaalista.!

Valmiina 23miehen yhteislähdössä ovat
Joonas Aikio numerolla 711 jaVille Aikio numerolla 619.
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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 Pa a v o H o l i

Opiskelijoista Hen-
ri Liukkonen, Tuo-

mas Korpiaho, Heidi Ahti-
la, Joonas Grekula ja Sami
Alakotila ovat kolmannen
luokan opiskelijoita ja Jenna
Karhelammi ja Antti Laak-
sonen ylioppilastutkinnon
suorittaneita ensimmäisen
vuoden opiskelijoita.

- Puolikas viikko oli en-
sin valmennusta käytännön
asioista ja ylipäätään elä-
män hallinnan opettelua
ulkomailla ja kolme viikkoa
varsinaista työssäoppimista,
nuorten ohjaajana toiminut
Koulutuskeskus Tavastian
sähköosaston lehtori Kari
Kiviranta kertoo.

Suomen jaViron
välinen yhteistyö
toimii
Vastaanottavana organisaa-
tiona toimi Tallinna Töös-
tushariduskeskus, jonka
asuntolassa nuoret myös ma-
joittuivat.

Tallinnan oppilaitos on
suuri 1 800 oppilaan talo,
jossa on 15 eri ammattiin
valmistavaa linjaa ja opiske-
lijoita ympäri Viroa.

- Olemme tehneet Koulu-
tuskeskus Tavastian kanssa
monenlaista hienoa yhteis-
työtä usean vuoden ajan,
mutta tässä opiskelijavaih-
tohankkeessa olemme olleet
mukana kaksi vuotta, yhte-
yshenkilönä toimiva koor-

dinaattori ja täydennyskou-
lutusjohtaja Marika Valk
sanoo.

Hän kertoo, että Tallinna
Tööstushariduskeskuksen
ensimmäinen oma hanke al-
koi vuosi sitten, joten kovin
pitkää kokemusta sen suh-
teen ei vielä ole.

- Idea hankkeesta tuli Kou-
lutuskeskus Tavastialta Suo-
mesta. Kiinnostuin heti ja
aloin ottamaan selvää asias-
ta. Suunnittelemme pitkäai-
kaista yhteistyötä, sillä Kou-
lutuskeskus Tavastia on hyvä
kumppani vastaanottavana
oppilaitoksena, Valk kiitte-
lee.

Hän kertoo, että Tallinna
Tööstushariduskeskuksella
on ollut ulkomaisia opiske-
lijoita Suomen lisäksi myös
Saksasta ja kenties ensi
vuonna myös Englannista.

Valkin mielestä hankkeen

Työssäoppimista ulkomailla:

Leonardo daVinciLeonardo daVinci
vei sähköopiskelijatvei sähköopiskelijat
TallinnaanTallinnaan

Hämeenlinnalaisen Koulutus-
keskus Tavastian seitsemän
sähköosaston opiskelijaa oli
työssäoppimassa ja opiskelija-
vaihdossa Tallinnassa kolmen
ja puolen viikon ajan tammi-
helmikuun vaihteessa Leonar-
do da Vinci -ohjelman apurahan
turvin.

MarikaValkin mielestä ulkomai-
sen opiskelijavaihdon parasta
antia on nuorten itseluottamuk-
sen kasvaminen, kun he huo-
maavat pärjäävänsä vieraassa
maassa kielierosta huolimatta.

Sami Alakotila oli mielissään, kun pääsi ulkotöihin.
Edes kipakka pakkanen ei nuorenmiehen työintoa vähentänyt.
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parhainta antia opiskelijoille
on itseluottamuksen kasva-
minen ja mahdollisuus tehdä
ammatillista vertailua siitä,
miten asiat tehdään Suomes-
sa ja miten Virossa.

- Vieraassa paikassa olemi-
nen, kielierot ja sen myötä
pärjääminen työpaikalla ovat
varmasti uusia ja haasteellisia
kokemuksia opiskelijoille. Ja
kun he huomaavat, että pär-
jäävät, itsetunto kasvaa kum-
masti, Valk toteaa.

Jomonta vuotta
opiskelijavaihtoa
Koulutuskeskus Tavastia
puolestaan on ollut mukana
ulkomaisessa opiskelijavaih-
tohankkeissa jo pitemmän
aikaa. Vuosittain opiskelijoi-
ta on ollut ulkomailla opis-
kelijavaihdossa toistasataa,
vuonna 2011 heitä oli noin
130, joista yhdeksän oli säh-
köalan opiskelijoita.

Kiviranta toteaa, että Ta-
vastian opiskelijoiden suu-
reen ulkomailla opiskelleit-
ten määrään on vaikuttanut
paljon myös oppilaitoksen

innostunut ja innoittava
kansainvälisyyskoordinaat-
tori Anssi Kovanen.

- Suurin piirtein saman
verran kuin meiltä on ollut
oppilaita ulkomailla, on ul-
komailta tullut opiskelijoita
myös meille. Keväällä 2012
sähköalalle on tulossa muun
muassa mekatroniikan opis-
kelijoita Tallinnasta, Kivi-
ranta iloitsee.

Tallinnaan päin sähköalan
yhteistyön Koulutuskes-

kus Tavastia aloitti vuonna
2009.

- Sähköalalla teimme opis-
kelijavaihtoa ensin omalla
rahoituksella. Syksystä 2010
alkaen saimme apurahaa
CIMOlta, joka on kansain-
välisen liikkuvuuden ja yh-
teistyön asiantuntija- ja pal-
veluorganisaatio Suomessa,
Kiviranta kertoo.

Euroopan unionin
ammatillisen
koulutuksen ohjelma
Hämeenlinnalaisten säh-

köalan opiskelijoiden ulko-
maanvaihdon mahdollisti
Euroopan unionin ammatil-
lisen koulutuksen ohjelma
– Leonardo da Vinci. Sen
kautta tuetaan projekteja,
joiden tavoitteena on kehit-
tää ammatillista koulutusta
ja eurooppalaista yhteistyötä.
Leonardo-ohjelman koulu-
tusala on nimenomaan am-
matillinen perus-, jatko- ja
täydennyskoulutus ja ohjel-
maan voivat osallistua kaik-
ki ammatillisen koulutuksen
kanssa tekemisissä olevat or-
ganisaatiot.

- Yksityiset henkilöt eivät
voi hakea tukea suoraan Leo-
nardo-ohjelmasta, vaan sitä
haetaan aina jonkin orga-
nisaation kautta, eli meidän
opiskelijoidemme tapaukses-
sa Koulutuskeskus Tavastian
kautta, Kiviranta kertoo.

Apuraha liikkuvuus-
hankkeelle
Leonardo-ohjelmalla on
useita erilaisia toimintoja,
joista yksi on liikkuvuushan-
ke, joka antaa tukea opiske-
lija- ja harjoittelijavaihtoon,
ulkomaan työssäoppimisjak-
soihin sekä asiantuntijavaih-
toihin.

- Me saimme apurahaa ni-
menomaan liikkuvuushank-
keeseen, Kiviranta selvittää.
Hän painottaa, että hank-
keen osallistujien kansain-
välistymisen yhteisenä ta-
voitteena on kehittää sel-
laisia asenteita, tietämystä
ja valmiuksia, jotka lisäävät
muiden kulttuurien arvos-
tusta, myönteistä kansojen
välistä kanssakäymistä sekä
syventävät omaa kansallista
identiteettiä.

- Tavoitteena on myös
laajentaa näkökulmaa sekä
omaan ammattialaan ja am-
mattitaitoon, kehittää kieli-
taitoa sekä lisätä valmiuksia
toimia monikulttuurisessa
ympäristössä, Kiviranta tote-
aa.

Opiskelijat saavat ulko-
mailla opiskeluaikana suori-
tetusta työssäoppimisjaksosta
Europassin, joka on eräänlai-

nen työtodistus ja se pitää
sisällään sekä valmennuksen
että työssäolon.

CIMO toimii
rahoittajana
Euroopan komission
tuella
Leonardo da Vinci -ohjelma
on Elinikäisen oppimisen
ohjelman (Lifelong Learning
Programme, LLP) alaohjel-
ma ja sen hallinnoinnista
ja toimeenpanosta vastaa
CIMO, joka toimii opetus- ja
kulttuuriministeriön hallin-
nonalalla, ministeriön alai-
sena itsenäisenä virastona.
Perustehtävänä on edistää
suomalaisen yhteiskunnan
kansainvälistymistä koulu-
tuksen, työelämän ja kult-
tuurin alueilla sekä nuorison
keskuudessa.

- Opiskelijat saivat kukin
tukea CIMOlta 700 euroa
kolmen viikon ulkomaan
jaksolle. Siitä rahasta mak-
settiin matkat, majoitukset
ja elinkustannukset, Kari Ki-
viranta summaa.

Hän selvittää myös Suo-
men ja Viron erilaisia hank-
keita ja rahoitusta.

- Molemmat maat tekevät
oman rahoitushakemuksen-
sa: me Suomessa CIMOlle ja
Viro omaan vastaavaan orga-
nisaatioonsa. Hakemukset
eivät ole riippuvaisia toisis-
taan eli molemmat hakevat
rahoituksen liikkuvuushank-
keeseensa itse, Kiviranta pai-
nottaa.

Useita kertoja
suomalaisopiskelijoita
töissä
Tallinnassa on monia yrityk-
siä, joissa suomalaisia opis-
kelijoita on ollut työssäoppi-
massa jo aikaisemminkin.

- On ollut hienoa huoma-
ta, että Viron työnantajilla
on ollut meidän opiskelijoi-
tamme työssäoppimisjak-
soilla monta kertaa. Se ker-
too jo paljon, Kiviranta heh-
kuttaa.

Eräs esimerkki tällaisesta
yrityksestä on tallinnalainen
sata työntekijää työllistävä
KH Energia-Konsult.

- Meillä on nyt kolmat-
ta kertaa suomalaisia opis-
kelijoita työssäoppimassa.
Mielestäni suomalaiset opis-
kelijat ovat huomattavasti
valmiimpia työelämään kuin
virolaiset, koska Suomessa
opiskelu on työpainottei-
sempaa kuin Virossa tuotan-
tojohtaja Viktor Kassihin
toteaa.

Hän painottaa, että yh-
teistyö suomalaisten opiske-
lijoiden kanssa on sujunut
erittäin hyvin, ja virolaiset
työntekijät ovat ottaneet
suomalaisopiskelijat ongel-
mitta vastaan.

Kassihinin mielestä ulko-
maisen opiskelijavaihdon ja
työssäoppimisen tärkeimpä-
nä tavoitteena on antaa us-
kallusta nuorille työelämään.

- Samalla me saamme vuo-
rovaikutusta heiltä, Kassihin
iloitsee.

Hän kertoo, että virolaisia

opiskelijoita heillä on ollut
työssäoppimassa jo 5 – 6 vuo-
den ajan.

- Meille tulee paljon opis-
kelijoita Tallinna Polüteh-
nikumista. Kun he sitten
valmistuvat koulusta ja ovat
osoittautuneet työssäoppi-
misjakson aikana hyviksi
työntekijöiksi, otamme hei-
dät töihin. Meillä on monta
tällaista työntekijää, jotka
ovat olleet ensin työssäop-
pimassa ja sitten koulun jäl-
keen päässeet meille vakitui-
seen työhön. Sama käytäntö
on varmasti Suomessakin,
Kassihin miettii.

Positiivista
palautetta monesta
suunnasta
Koulutuskeskus Tavastiassa
ollaan tyytyväisiä, sillä posi-
tiivista palautetta ulkomai-
sesta työssäoppimisesta on
tullut paljon niin nykyisiltä
kuin aikaisemmiltakin opis-
kelijoilta, oppilaitoksilta ja
työnantajilta.

- Tämä on nimenomaan
opiskelijoiden juttu ja hei-
dän vuokseen tätä työtä eri
osapuolet tekevät. Toivotta-
vasti kaksikymppiset saavat
tästä irti niin paljon, että
voivat vielä vanhainkodis-
sakin muistella sitä hyvällä,
Kiviranta miettii.

Hän iloitsee siitä, että työs-
säoppijoiden yhteishenki on
ollut niin loistava ja he ovat
koko ajan puhaltaneet yh-
teen hiileen, vaikka kaikki
eivät tähän asti olleet toisi-
aan edes tunteneet.

- Hyvin tyytyväisiä ovat
kaikki osapuolet olleet, Kivi-
ranta kiteyttää.!

Lisätietoa Leonardo daVin-
ci -ohjelmastawww.cimo.fi

Jatkuu seuraavalla
sivulla"

Joonas Grekula ja Heidi Ahtila työskentelivät Pluvon kerrostalotyömaalla ja asensivat kaapeleita kaapelihyllyille.

Sähköosaston lehtori Kari Kiviranta valmensi ensin opiskelijoita
käytännön asioissa paikan päällä Tallinnassa ja antoi työssäoppi-
misjakson aikana ohjeita ja neuvoja sosiaalisen median välityksellä.
- Facebookin kautta ohjeitten antaminen oli kätevää, kun kaikki
opiskelijat näkivät niin ohjeet kuin kaikkien vastaukset ja kommen-
titkin.

Pluvon kerrostalotyömaan kylt-
ti kertoo, että nosturinkäyttö-
alueella on käytettävä kypärää.
Ohjeesta huolimatta virolaisilla
työntekijöillä ei kypäriä näky-
nyt. Suomalaisopiskelijoilla sen
sijaan kypärät olivat käytössä.

KH Energia-Konsultin tuotanto-
johtaja Viktor Kassihin pitää
suomalaisia opiskelijoita val-
miimpina työelämään kuin vi-
rolaisia.
- Tämä johtuu varmasti siitä,
että Suomessa opiskelu on työ-
painotteisempaa kuinVirossa.
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GALLUP
Nimi, ikä, työpaikka Tallinnassa
1. Ensivaikutelma työssäoppimispaikasta?
Otettiinko sinut hyvin vastaan?

2. Miksi halusit ulkomaille työssäoppimiseen?
3. Mitä hyötyä uskot ulkomailla tapahtuvasta
opiskelijavaihdosta ja työssäoppimisesta olevan
tulevaisuuden kannalta?

4. Miten opiskelija-asuntolan yhteiselo on sujunut?
5. Miten työssäolo on mennyt ja oletko saanut
tehdä ”oikeita” töitä? Onko sinua ohjattu hyvin?

6. Omia mietteitä!

Sami Alakotila, 18 v,
KH Energia-Konsult

1. Ensivaikutelma oli hyvä,
iso firma, jossa on paljon
työntekijöitä. Hyvin otet-
tiin vastaan ja kerrottiin
heti, miten firmassa toimi-
taan ja missä tulen työsken-
telemään.
2. Halusin kokeilla jotain
uutta ja mielenkiintoista.
3. Se näyttää aina positiivi-
selta, kun hakee töitä.
4. Erittäin hyvin! Ruoat ja
muut asiat tehdään yhdessä.
5. Ulkohommissa olen ol-
lut ja olen päässyt tekemään
kunnon töitä, esimerkiksi
maakaapeleiden jatkoja.
6. Mukavasti on alkanut
työssäoppiminen. Ihmiset
ovat mukavia ja työn ohes-
sa tulee opittua myös kiel-
tä. Vapaa-aikana on aikaa
tutustua Tallinnaan ja sen
nähtävyyksiin. Odotan in-
nolla, mitä nämä kolme
viikkoa tuovat tullessaan!

”Olen aina halunnut säh-
kölle töihin, niin kauan
kuin muistan. Tämä tuntuu
oikealta jutulta ja olen ollut
hyvin tyytyväinen opiske-
luun. Aion mennä töihin
opiskelun jälkeen.”

Heidi Ahtila, 19, Pluvo

1. Ihan mukava, vaikka työ-
paikka oli monen mutkan
takana.

2. On kivaa nähdä, minkä-
laista muualla on.
3. Ymmärtää ainakin maan
kieltä paremmin ja englan-
ninkielen taito kehittyy.
4. Ihan jees, mukava yhteis-
henki.
5. Aivan OK! Olemme pii-
kanneet seiniä auki, korjan-
neet johtojen paikkoja ja
laittaneet liesituulettimen
pistotulppia paikoilleen.
Ohjaus on tapahtunut lä-
hinnä viittomakielellä ja
näyttämällä.
6. Työssäoppiminen Virossa
on ollut ihan mukavaa!

”En halunnut naisten perin-
teiselle alalle, esimerkiksi
parturi-kampaajaksi ja ha-
lusin nimenomaan tehdä
jotain käsillä. Olen saanut
opiskelusta sen, mitä lähdin
hakemaan. Koulun jälkeen
ajattelin olla ainakin pari
vuotta töissä. Sitten voisi
ajatella uudelleen opiske-
lua.”

Tuomas Korpiaho, 27,
AIA

1. Siisti ja menestyvä säh-
köfirma, ja työnantaja otti
innostuneesti vastaan
2. Hyvä mahdollisuus näh-
dä, miten ulkomailla toimi-
taan niin työn kuin vapaa-
ajankin puolesta ja samalla
näkee vierasta kulttuuria.
3. Madaltaa kynnystä käydä
tarvittaessa ulkomailla töis-
sä ja osoittaa työnantajalle,
ettei vierasta mitään tilan-
netta.
4. Yhteiselo on sujunut hy-
vin. Kaikki puhaltavat yh-
teen hiileen ja ruokaa teh-
dään yhdessä.
5. Hyvin on mennyt ja luot-
toa löytyy molempiin suun-
tiin. Koko ajan on tehty
oikeita töitä, pääasiassa ka-

lustusta ja valaisinten kyt-
kentää.
6. Nyt kun melkein viikko
on takana, on hyvä fiilis asi-
asta, vaikka alussa kielimuu-
ri tuntui pahalta. Englannil-
la ja viron ja suomen sekoi-
tuksella pärjää loistavasti.
Hieno kokemus, joka kaik-
kien pitäisi kokea – vähen-
täisi virolaisten hyljeksintää
rakennuksilla.

”Opiskelin ensin traden-
omin opintoja, mutta into
loppui. Isä on sähkäri, joten
tiedän, mitä tämä homma
on. Olen saanut tästä opis-
kelusta sen, mitä lähdin ha-
kemaan. Olen toistaiseksi
Pam:in jäsen, koska työs-
kentelen vapaa-aikanani
kaupan alalla, mutta vaih-
dan Sähköliittoon, kun val-
mistun. Opiskelun jälkeen
on tarkoitus mennä töihin
ja ehkä perustaa joskus oma
yritys.”

Jenna Karhelammi, 23,
SLO:n myyntikonttori

1. Ihan hyvä ja vastaanotto-
kin oli mukava.
2. Saa kokemusta Suomen
ulkopuolelta ja näkee, mi-
ten muualla toimitaan.
3. Juuri kokemuksen takia
ja näkee vähän, mitä täällä
tehdään toisin kuin Suo-
messa. Ehkä tulevaisuudessa
voi hyödyntää täällä oppi-
miaan asioita.
4. Oikein hyvin!
5. Hyvin on sujunut. Myy-
mälässä olen laittanut tava-

roita hyllyihin ja pakannut
asiakkaille ja varastossa ke-
räillyt tavaroita. Asiakaspal-
veluun en voi osallistua, kun
eesti ei taitu!
6. Onhan tämä kokemus,
jonka muistaa lopun ikään-
sä. Vielä on paha sanoa,
mitä ja kuinka paljon tästä
jää käteen.

”Olen pienestä pitäen ol-
lut kiinnostunut sähköstä.
Opiskelin liiketaloutta ai-
kaisemmin, mutta vaihdon
tälle alalle opiskelemaan.”

Joonas Grekula, 22,
Pluvo

1. Työpaikan toimisto oli
hieman syrjässä, mutta vas-
taanotto oli hyvä. Tutus-
tuimme työmaahan heti sa-
mana päivänä.
2. Jotta voi vertailla eri mai-
den työkulttuuria ja työmo-
raalia.
3. Oppii kieliä.
4. Hyvin!
5. Työn ohjaaminen on ol-
lut hankalaa kielimuurin
takia. Olemme piikanneet
kytkimien kaapelia oikeille
paikoille ja laittaneet pisto-
tulppia liesituulettimille.
6. Virossa on hyvä julkinen
liikenne. Virolainen työtah-
ti ja -moraali ihmetyttää!

”Vaihdoin alaa, kun opiske-
lin ensin datanomiopintoja
ja olin puoli vuotta töissä-
kin. Mietin jo ennen data-
nomiopintoja sähköä, mut-
ta tulipa nyt katsottua mo-

lemmat. Tämä on nyt sitä
alaa, mistä tykkään ja aioin
mennä töihin opiskelun jäl-
keen.”

Henri Liukkonen, 19,
AIA

1. Työssäoppimispaikkani
on vakavarainen firma, ja
työnantaja otti meidät in-
nostuneesti vastaan.
2. Halusin erilaisia työmaa-
kokemuksia.
3. Jos alkaa maisema rama-
semaan, niin on helpompi
lähteä toiseen maahan duu-
niin.
4. Erittäin hyvin!
5. Oikeita töitä on saatu
tehdä ja hyvin on ohjattu.
6. Hienoja kokemuksia!

”Sähkö tuli ajatuksiin, kun
olin 8. luokalla työharjoit-
telussa sukulaisen luona ja
lyötiin työkalut käteen. Tuli
sellainen tunne, että nyt saa
ajatus lukio-opinnoista jää-
dä.”

Antti Laaksonen, 21,
SLO:n myyntikonttori

1. Erittäin hyvä ensivai-
kutelma. Aluksi toimintaa
esitteli toimitusjohtaja ja
kävimme läpi SLO:ta kan-
sainvälisesti ja alueellisesti.
Ensimmäisenä työpäivänä
esittäydyimme työntekijöi-
den kesken ja kävimme heti
töihin.
2. Olen ylioppilaspuolella
ja tällä hetkellä jo suoritet-
tujen opintojen perusteella
vapaalla koulusta ja töissä
kaupan alalla. Kari Kiviran-
ta tarjosi tilaisuutta lähteä
mukaan, työnantaja antoi
vapaata ja -avot!
3. Matkailu avartaa ja omis-
ta ympyröistä hetkeksi irrot-
tautumisesta on aina hyötyä.
Luulen, että myös työnanta-
jat arvostavat monipuolista
ja ennakkoluulotonta työn-
tekijää.
4. Minulla on joukon huo-
noimpana kokkina kissan
päivät!
5. Työ on sitä, mitä oletin-
kin, siis perussähkötukku-
hommia. Moninaiset kielet
hämäsivät aluksi, mutta siitä
päästiin nopeasti ohi. Työs-
kentelen nyt keskusvaraston
puolella. Muut työntekijät
ovat mukavia ja ovat opas-
taneet minua aina, kun olen
tarvinnut. Olenpahan oppi-
nut paljon virolaisia sähkö-
sanoja ja ajamaan trukkia.
6. Noin yksi 1 300 ihmises-
tä maailmassa on suomalai-
nen. Näin pienenä kansana
meidän kannattaa olla avoi-
mia naapureitamme ja myös
kaukaisimpiakin liikekump-
paneita kohtaan. Työssäop-
piminen ulkomailla on aina
työssäoppimista, mutta sa-
malla myös matkustelua.

”Olen lapsesta asti halunnut
sähköalalle ja suoritin jo
yo- ja varusmiesaikana tie-
tojärjestelmäasentajakoulu-
tuksen.”

Sähköliiton oppilasjäsenten mietteitä
ensimmäisen Tallinnan viikon jälkeen

Henri Liukkonen työskenteli suurella omakotiuudisrakennuksella ja laittoi paikoilleen muunmuassa pistorasioita.
Hän kävi työssäoppimisjakson aikana kääntymässä Suomessa ja osallistui Taitaja-kisoihin.
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*Säväri = Spontaani sähköinen hermoärsyke. Yleensä aaltomainen "värinä". urbaanisanakirja.com

*

KESÄ-
DUU-
NIT?MIKÄTESSI

!NUO-
RILLE
TÖITÄ
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Tes-sanasto

MiksikuuluaSähköliittoon?

Työehtosopimus:
Tes on työntekijöitä ja työnantajia edustavien
järjestöjen keskinäinen sopimus työn ehdoista.
Työehtosopimuksella sovitaan mm. palkoista,
työajoista ja muista korvauksista.

Paikallinen sopiminen:
Tessin joistakin ehdoista voidaan paikallisesti
sopia toisin sopimuksessa määritellyin ehdoin.
Sopimuksen tekee yleensä luottamusmies.
Sopimisessa pitää varmistaa lain ja tessin
minimiehtojen täyttyminen.

Yleissitovuus:
Työehtosopimuksen piirissä on enemmistö
alan yrityksistä ja niiden työntekijöistä.
Sopimuksen ehdot koskevat kaikkia alalla
työskenteleviä, myös liittoihin kuulumattomia
yrityksiä ja niiden työntekijöitä.

Sähköliiton työehtosopimukset:
www.sahkoliitto.fi/edunvalvonta/
tyoehtosopimukset/

Ajantasainen lainsäädäntö:
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Kesätöihin menos-
sa? Vai oletko jo päät-

tänyt koulusi ja päässyt
töihin?

Palkka, työajat, ruo-
ka- ja kahvitauot, ylityö-
korvaukset, pekkaset ja lo-
marahat. Kaikki nämä sinun-
kin työhösi kuuluvat asiat so-
vitaan työehtosopimuksella
eli tessillä. Mikä se sellainen
on ja kuka sen tekee? Miten
ihmeessä tämän kaiken pitäi-
si minua kiinnostaa?

Tessi sinun työhösi
Tessi on sinun alallesi solmit-
tu sopimus työn tekemiseen
liittyvistä minimiehdoista.
Se turvaa kaikille alalla työs-
kenteleville samat työehdot,
eikä jätä sinua yksin vääntä-
mään asioistasi pomosi kans-
sa.

Sähköalan tessit solmii
työntekijöiden puolesta Säh-
köliitto ja sopimuksia ovat
sorvaamassa ammattilaiset,
jotka ovat tehneet sähkö-
töitä pitkään ja ovat edel-
leen aktiivisesti työelämässä
mukana. Tessi ei siis ole vir-
kamiestuote. Sitä ovat te-
kemässä sähköalan ihmiset,
jotka tekevät samoja töitä
kuin sinäkin.

Sähköliitto neuvottelee
tessin työnantajia edusta-
van liiton kanssa, ja erilai-
siin sähkötöihin on omat

sopimuksensa. Sähköalan
pääsopimukset ovat: Säh-
köistysalan tes, Sähköalan
tes Energia-ICT-Verkosto ja
Teknologiateollisuuden tes.

Näiden sopimusten lisäksi
Sähköliitto on mukana so-
pimassa työehdoista monilla
teollisuuden alalla ja Raha-
automaattiyhdistyksessä. Jo-
kainen tes on erilainen, kos-
ka me sähkömiehet teemme
erilaisia töitä. Siinä onkin
yksi tessin tärkeä merkitys,
sinun alasi tessissä on sovittu
työssäsi eteen tulevista asi-
oista.

Tessin ehdot
arkipäivässäsi
Tutustumalla omaan so-
pimukseesi voit varmistaa
omat oikeutesi työelämässä
ja omassa ammatissasi. Muis-
ta, että yleissitovan tessin

(kts. tes-sanasto)
ehdot takaavat kai-

kille, myös sinulle, samat
vähimmäisehdot. Ei siis ole
väärin pitää huolta omista
oikeuksistaan.

Sähköliiton kotisivuilta
löydät kaikki liiton solmimat
tessit, jos sinulla ei ole omaa
kappaletta, ja myös erilaiset
lomakkeet ja ohjeet tessiin
liittyvistä asioista.

Käytettävissäsi on myös
liiton kurssitarjonta, joka si-
sältää runsaasti erilaisia tes-
kursseja. Lähtemällä mukaan
voit tutustua muihin sähkö-
liittolaisiin, ja oppia tunte-
maan paremmin oman alasi
työehdot. Pyydä kaverisikin
mukaan. Yhdessä kurssille
lähteminen on paljon haus-
kempaa.

Tessi tuo turvaa
Tessillä on sovittu asiois-
ta tarkemmin ja paremmin
kuin lakipykälissä. Jos ei ole
tessiä, ei ole jutun alussa

mainittuja etujakaan, ja kä-
teen jäävä liksa voikin olla
paljon pienempi.

Me olemme yksilöitä ja
elämäntilanteemme erilai-
sia. Tessin säännökset eivät
sitä rajoita. Ne antavat ti-
laa myös omille ratkaisuille,
mutta ovat jokapäiväisen
työn turvana.

Onhan se paljon muka-
vampi tehdä töitä, kun voi
tehdä niitä huolettomam-
min, pitää tauonkin välillä
ja palkasta jää vähän rahaa
kaikkeen mukavaan vielä
elämisen kustannusten jäl-
keen. Joko kiinnostaa?

Yhtenäinen porukka ja
kaikkien osallistuminen ta-
kaa liitolle mahdollisuudet
sopia jäsenten asioista.

Muista liittyä Sähköliiton
jäseneksi heti, kun pääset
töihin. Jäsenyydellä voit saa-
da paljon etuja ja varmistaa
sen, että saat tehdä huoletto-
mia työpäiviä hyvillä ehdoil-
la, ja hyvällä tessillä.!

yt

-
lo-
un-

o-
a

pimuk

(kts. tes-sanasto)
ehdot takaavat kai

kille m ö

mainittuja et

Jaamikä TESSI???

"Nyt on taas aika vaikut-
taa sähköalan ammattilais-
ten asioihin. Edustajiston
vaali pidetään syksyllä, 14.
– 28.9.2012. Äänestää voit
myös netissä. Ohjeet äänes-
tämisestä saat postissa. Tark-
kaile siis postiasi!

Jos olet Sähköliiton sopi-
musalajäsen ja haluat vai-
kuttamaan edustajistoon,
ehdokasasettelu tapahtuu
1.4 – 8.6.2012.

Sähköliiton edustajistoon
valitaan edustajia kaikilta
sopimusaloilta. Edustajisto

valitsee keskuudestaan lii-
ton hallituksen ja liitolle pu-
heenjohtajan. Kaikkeen tä-
hän sinäkin voit vaikuttaa.
Äänestämällä voit vaikuttaa
oman alasi tulevaisuuteen.
Yhtenäisyytemme ja aktiivi-
suutemme edustajiston vaa-

lissa antavat myös vahvan
signaalin siitä, että halu-
amme myös tulevaisuudessa
huolehtia sähköalan ammat-
tilaisten asioista.!

• Liiton jäsenenä et ole yksin kysymystesi ja ongelmiesi kanssa.
• Sähköliitosta saat osaavaa palvelua ja neuvontaa.
• Mahdollisissa ongelmatilanteissa saat myös oikeusavun.
• Ympäri Suomea sinua auttavat myös paikallisosastomme.
• Jäsenyys on tukeva selkänoja pahan päivän varalle.
• Käytettävissäsi on myös liiton monipuolinen kurssitarjonta.
• Voit tutustua paremmin omaan tessiisi,
tai oppia rakentamaan työhyvinvointia työpaikallasi.

• Monipuolisesta kurssitarjonnasta löytyy jokaiselle jotakin.
• Kouluttautumalla pysyt ajan hermolla ja kiinni
työelämän kehityksessä.
• Myös yhteistyökumppanimme Holiday Club, If, Medilaser,
Osuuspankki, Teboil, Turva, Tapiola Pankki ja VVO tarjoavat
jäsenetuja.

Lisätietoja: www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/jasenedut/

säväri 1 / 2 0 1 2

"Sinun alasi tessissä on
sovittu työssäsi eteen
tulevista asioista."

Edustajiston
vaali syksyllä
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Jussi Kotiranta
Jussin kosketus työelämään
on ollut työharjoittelun kautta,
jota hän on tehnyt Eltel Net-
works Oy:ssä. Hän piti kovasti
harjoittelustaan ja toivoo ko-
vasti pääsevänsä myös kesä-
duuniin samaan yritykseen.

JanneYli-Torkko
Kesäduunissa viime kesänä
Finnkumu Oy:ssä, joka tekee
puistomuuntajia. Janne oli oi-
kein tyytyväinen, palkka-asiat
ja kaikki työsuhteen paperit
hoituivat hienosti. Kesäduu-
niin ei hänen mielestään ole
helppo päästä. Ensi kesänä
edessä on armeijaan lähtö.

Teppo Kuuppelomäki
Teppo oli rakennussähkötöissä
1500 sian sikalan laajennuk-
sella Peräseinäjoella ja oli kovin
tyytyväinen kesäduuniinsa.
Palkka ja työt olivat ok ja työ-
todistuskin tuli työsuhteen jäl-
keen. Ensi kesänä on Tepollakin
edessä armeijaan lähtö.

GARonja Pukari
Ronja suorittaa neljän vuo-
den opiskelu-urakkaa, jonka
ansiosta hänestä tulee pro-
sessiautomaatiotekniikan
osaaja ja ylioppilas. Hän pitää
yhdistelmää kivana, vaikka
opiskelupäivät venähtävät
joskus vähän pitkiksi. Ronja on
ollut parina kesänä kesäduu-
nissa jäätelökikkarilla ja ensi
kesänä olisi toiveissa päästä
yritykseen, jossa hän oli työs-
säoppimisjakson.

Annika Sulanto
Annika on Ronjan kanssa samalla linjal-
la ja kuvailee lukion ja ammattikoulun
yhdistelmää sopivan haastavaksi. An-
nika on menossa kesäduuniin raken-
nusalalle ja edessä on myös työssäop-
pimisjakso Saksassa. Lukion ja ammat-
tikoulun yhdistelmää molemmat tytöt
suosittelevat lämpimästi.

Jyväskylän ammat-
tioppilaitoksesta val-

mistuu tänä keväänä noin
sata nuorta, kaikkiaan säh-
köpuolella oppilaitoksessa
opiskelee noin 360 nuorta.
SAK:n kesäduunarikiertue
vieraili Harjun koululla hel-
mikuun alussa. Kireä pak-
kanen sai

vielä posket punottamaan,
mutta kirkas auringonpais-
te toi jo ensimmäiset kesän
ajatukset mieleen. Istahdin
hetkeksi alas koulun opon
kanssa pohtimaan miten
saisimme autettua nuorten
työllistymistä.

Työssäoppimispaikat
tärkeitä
Opinto-ohjaaja Sirpa Puik-
kosen mukaan työssäoppi-
mispaikat ovat isossa roolis-
sa nuorten kesäduunipaik-
kojen saamisessa.

- Varsinkin suuret yrityk-
set työllistävät työssäoppi-
joita myös kesäisin. Myös
pieniä työpaikkoja on ko-
vasti kehuttu, mutta niillä
ei ole resursseja ottaa nuoria
töihin.

Ilahduttavaa kuitenkin
on, että Puikkosen käsityk-
sen mukaan kesäduunipaik-
koja on tarjolla aiempia
vuosia enemmän.

Ole aktiivinen
Kesäduunipaikan saamiseksi
on ehdottomasti oltava itse
aktiivinen. Sirpa Puikkonen
pitää koulun roolia aika pie-
nenä.

- Toki koulu kertoo opis-
kelijoille, jos meillä jotakin
tietoa vapaista paikoista on,

mutta kyllä niitä pitää itse
aktiivisesti etsiä. Osa opis-
kelijoista on aktiivisia ja saa
töitä, osaa pitää vähän ”tök-
kiä” eteenpäin, Puikkonen
kertoo.

Kesäduunipaikkaa voit
rohkeasti kysellä suoraan
alueesi yrityksistä. Jos et saa
oman alasi duunia, älä lan-
nistu, vaan jatka etsimistä.
Kaikenlainen työkokemus
on hyödyksi.

Apua ensi askeliin
työelämässä
Nuoren ensimmäinen kos-
ketus työelämään voi olla
työssäoppimisjakso, joka
voi poikia myös kesäduuni-
paikan, kuten usealle haas-
tattelemalleni nuorelle on

käynyt. Työelämään pää-
seminen voi tapahtua siis
ilahduttavan joustavasti as-
kel kerrallaan opiskelun lop-
puvaiheessa.

Miten näitä askeleita saa-
taisiin lisää ja voitaisiin taa-
ta yhä useammalle tällainen
tasainen polku?

- Tarvitsemme enemmän
yhteistyötä yritysten kanssa,
Puikkonen peräänkuuluttaa.

Jään miettimään opon sa-
noja ja totean, että niissä
on varmasti paljon perää.
Kaikkien osapuolten työ-
markkinoilla tulisi tehdä
yhteistyötä niiden tärkeiden
ensimmäisten askelten ta-
soittamiseksi ja työpaikko-
jen löytämiseksi nuorille.!

mikuun alussa. Kireä pak-
kanen sai

Miten saamme nuorille töitä?

Timo Hakanen
Timo on ollut kesäduunissa
ISS:llä ja tehnyt viikonloppuja
sen jälkeenkin opiskelujen lo-
massa. Palkka, työsopimus ja
kaikki muutkin perusasiat ovat
olleet kunnossa ja hän on tyyty-
väinen kokemuksiinsa. Timo to-
teaa, että maalaisjärjellä pärjää
pitkälle ja jos lisätietoa kaipaa,
hän etsii sitä netistä googlaa-
malla.

Pinja Ylönen
Pinja on ollut kesäduunissa v.
2011 Procemex Oy:ssä, joka
valmistaa prosessinvalvontajär-
jestelmiä paperiteollisuuteen.
Ensi kesänä hän toivoo pääse-
vänsä kesäduuniin Sammutin
Oy:hyn, missä hän oli jo työhar-
joittelussa. Yritys valmistaa
pelastusajoneuvoja ja Pinja sai
jo työharjoittelun aikana tehdä
mielenkiintoisia asennuksia
autoihin vanhemman asentajan
valvonnassa.

Bertram Lahdenperä
Nuori mies on ollut töissä Tal-
vivaaran kaivoksella. Työt ovat
sujuneet hyvin ja työturvallisuus-
asiat on hoidettu Bertramin mu-
kaan kaivoksessa hienosti. Hän
on myös tehnyt töitä opiskelujen
ohella. Kaikki työsuhteeseen liit-
tyvät asiat ovat olleet kunnossa
ja jos joku asia mietityttää, netis-
tä voi vilkuilla lisää tietoa.

Jyväskylässä Harjun koululla helmikuun alussa vierailleella kesäduunarikiertueella
haastateltavaksi löytyi mielenkiintoisia työkokemuksia hankkinut kolmikko.

Millaisia kesäduuneja sähköalan opiskelijat ovat
löytäneet ja miten? Millaisia kokemukset
ensiaskeleista työelämässä ovat olleet?
Kesäduunigallup päätti ottaa selvää
nuorten kesäduunikokemuksista.

Kurikan pojat halusivat yhteiskuvaan oppilaitoksen sähköauton kanssa. Auto on Fortum
Oyj:n lahjoittama ja se on Suomen ensimmäisiä sähköautoja. Kaupunkiajoon enemmän-
kin soveltuvan välineen toimintasäde on 70 km.

Pinja Ylö ertram Lahddenper

kokemuksistaak

Kesäduunarille m
uistettavaa

• Huolehdi työso
pimus kirjallisen

a

• Arkistoi palkka
laskelmat

• Pyydä työtodis
tus ja pidä se tal

lessa

• Liity Sähköliitto
on

• Pyydä liitosta a
pua kysymyksiis

i www.sahkoliitto
.fi

Kesäduunareiden
kokemuksia

Tampereen keskustoimistolla piipahti sähköalan opiskelijoita
saamassa työelämäinfoa. Tämä tyttökaksikko istahti luontevas-
ti miesvaltaisen liiton hallituksen pöytään, ja puheenjohtajan
nuijakin pysyi tukevasti kädessä.

säväri 1 / 2 0 1 2
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SÄHKÖALOJENAMMATTILIITTO RY
puh. 03 252 0111

Kurkista sivuille
www.sahkoliitto.fi

J a r i O l l i l a

"Sähköliiton ständin ta-
kana Helsingin Next Step-
messuilla istuu rennon nä-
köisenä väärinpäin kään-
netyllä tuolilla Kalle Salli,
26-vuotias "Kotkan poika".

Kalle jututtaa ohi kulkevia
nuoria innokkaasti, kyselee
heidän tulevaisuuden suun-
nitelmistaan ja jakaa heille
materiaalia. Tunnelma mes-
suilla on rento, iloinen ja toi-

veikas. Täällä herätellään
ja vahvistetaan monia

toiveita tulevaisuuden
unelma-ammatista.

Keho ja mieli
ovat yhtä

Kalle tienaa leipäänsä
Bis Production Partner

Oy:ssä, joka aiemmin tun-
nettiin Are Teollisuuspalve-
lut Oy:nä. Yrityskaupan yh-
teydessä uuteen yritykseen
siirtyi seitsemän konttorin
alueelta 159 asentajaa. Hän
toimii myös asentajien pää-
luottamusmiehenä.

Hyvinvointi- ja terveys-
alan yrittäjän kanssa naimi-
sissa oleva nuori mies pitää
myös omasta kunnostaan hy-
vää huolta, vaikka aikataulut
molempien töiden ja kah-
desta lapsesta huolehtimisen
kanssa ovat joskus haasteelli-
set. Hanna-vaimon työt pai-

nottuvat illalle ja
lastenhoito jää iltaisin Kal-
len vastuulle. Silti hän ehtii
pitämään kunnostaan huolta
muutaman kerran viikossa
kuntosalilla.

- Keho ja mieli ovat yhtä ja
molempien kehittyminen on
tärkeää, Kalle muistuttaa.

Yhteistä hyvää
työpaikoille
- Olihan se aikamoinen ko-
kemus mennä ensimmäiseen
luottamusmiesseminaariin
ja nähdä yli sadan hengen
joukko saman asian takana
olevia ihmisiä, Kalle kuvai-
lee luottamusmiestaipaleen-
sa ensimmäisiä kosketuksia
Sähköliittoon.

Ura luottamustehtävis-
sä alkoi heti haasteellisesti.
Pääluottamusmiestehtävän
alkamista seuraavana päivä-
nä yrityksessä käynnistettiin
yt-neuvottelut, ja edessä oli
lomautuksia.

Kalle on huolissaan työ-
paikkojen ja työntekijöiden
hyvinvoinnista.

- Jos kysyt, mitkä arvot
ihmisille ovat tärkeitä, raha
tulee harvoin ensimmäisenä,
hän muistuttaa.

- Kuitenkin me ay-liikkees-
sä niin usein keskitymme
vain palkkaan ja työn ehtoi-
hin liittyviin kysymyksiin.
Työ ei ole vain rahan perässä
juoksemista. Kaikilla pitää
olla hyvä olla töissä, Kalle
jatkaa.

Hän peräänkuuluttaa
enemmän yhteistoimintaa
yhteisen hyvän eteen – niin
työntekijöiden kesken kuin
työnantajankin kanssa. "Yri-
tyksen tavoitteet" ja haasteet
saisivat olla myös työnteki-
jöiden tiedossa, että ne voi-
sivat olla yhteisiä.

Liitto = jäsenet
Kalle kuvailee luottamusteh-
täviensä alkutaipaleita liiton
organisaatiossa hapuileviksi.
Osaston ja liiton roolijako
oli epäselvä ja varsinkin pai-
kallisen osaston toiminnasta
hän ei juuri tiennyt mitään.

Toimelias nuori mies valit-
tiin osaston hallituksen jäse-
neksi. Sitä kautta hän pääsi
toimintaan mukaan ja pala-
set alkoivat loksahdella pai-
kalleen.

- Kuvailisin ammattiyhdis-
tysvaikuttamistani yhteis-
kunnalliseksi harrastukseksi.
Se tuo tärkeän asian lisäksi
elämääni mukavaa tekemis-
tä ja uusia ystäviä, Kalle ker-
too.

Arkipäivän työelämään
ay-toiminta on tuonut moti-
vaatiota. Kun työ jurppii, yh-
teinen hyvä asia pitää mielen
valoisana.

Vaikuta vaaleissa
Kalle kehottaa kaikkia nuo-
ria muistamaan tulevat edus-
tajiston vaalit syksyllä.

- Edustajiston vaalit näyt-
tävät yhtenäisyytemme ja
yhtenäinen jäsenistö antaa
liiton neuvottelutoiminnalle

vahvan selkänojan, hän ko-
rostaa.

Kalle näkee liiton ja osas-
tojen toiminnan haasteena
jäsenten innostamisen toi-
mintaan mukaan.

- Osastojen tulisi lähestyä
jäseniä muillakin arvoilla
kuin palkkaan, työn ehtoi-
hin tai sääntöihin liittyvillä
asioilla. Sanoman pitää kos-
kettaa jäsenen arkipäivää,
hän painottaa.

Työhyvinvointi-
tapahtuma tulossa
Kalle on järjestänyt Kotkan
osaston jäsenille työhyvin-
vointitapahtuman, jossa ai-
heina ovat: Työhyvinvointi,
terveys ja mielipiteitä maail-
malta.

- Tärkeää on saada sano-
maan lisää näkökulmia ja ih-
misiä yhteen. Tärkeä sano-
mamme ja tehtävämme pitää
osata markkinoida oikein.
Toiminnan voima lähtee yh-
dessä tekemisestä jäsenten
ehdoilla. Liitto on yhtä kuin
sen jäsenet, Kalle painottaa.

P.S. Kävelen mietteissäni ju-
na-asemalle miettien nuoren
miehen intoa ja positiivisuutta.
Kaivan vielä junassa haastat-
teluvihkoni esille ja mietin it-
sekseni, että meillä on hyvä ja
valoisa tulevaisuus. Sukupolvet
vaihtuvat, uusia ajatuksia nos-
tetaan esille ja nuori dynaami-
suus kohtaa vuosien kokemuk-
sen.

Tätä vuoropuhelua me tar-
vitsemme. !

Kalle Sal
li haluaa

työpaiko
ille

ja tykkää
www.facebook.com/Sahkoliitto
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nitelmistaan ja jakaa
materiaalia. Tunnelma
suilla on rento, iloinen
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ja vahvistetaan m

toiveita tulevaisu
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Keho ja mieli
ovat yhtä

Kalle tienaa leip
Bis Production Pa

Oy:ssä, joka aiemmin
nettiin Are Teollisuusp
lut Oy:nä. Yrityskaupa
teydessä uuteen yrity
siirtyi seitsemän kon
alueelta 159 asentajaa
toimii myös asentajien
luottamusmiehenä.

Hyvinvointi- ja ter
alan yrittäjän kanssa n
sissa oleva nuori mies
myös omasta kunnostaa
vää huolta, vaikka aika
molempien töiden ja
desta lapsesta huolehti
kanssa ovat joskus haas
set. Hanna-vaimon työ

hyväähyvää oloaoloa

Iloisia watteja työelämään
J a r i O l l i l a
A l u e a s i am i e s ,
L ä n s i - S u om e n a l u e
S ä h k ö l i i t t o

Kirjoitan muutaman
rivin esitelläkseni it-

seni, koska tämä kädessäsi
oleva Säväri-nuorisoliite on

poikkeuksellinen projekti.
Opiskelen työn ohella hu-

manistisessa ammattikorkea-
koulussa ja suoritan yhteisö-
pedagogin tutkintoa. Tämä
esite liittyy työharjoittelu-
jaksooni ja toivottavasti sinä
nuori jäsen, tai tuleva jäsen,
löydät tästä lehtisestä sinua
kiinnostavia juttuja.

Työskentelen Sähköliiton
Tampereen keskustoimistol-
la alueasiamiehenä. Olen
yksi jäseniä palvelevista toi-
mitsijoista.

Me yritämme auttaa sinua
visaisissakin kysymyksissä-
si ja autamme työpaikallasi
mahdollisesti syntyvissä on-
gelmissa. Yhdessä löydämme

varmasti ratkaisun ongelmiisi.
Kuva on otettu Next Step-

messuilla ja yhdistää mieles-
täni hauskasti oman harras-
tukseni, pyöräilyn, ja työ-
kenttäni, eli sähkön. Pyöräi-
lyssä jalat tuottavat watteja,
millä mitataan myös sähkö-
tehoa. Työssämmekin meil-
tä vaaditaan tehokkuutta ja

toimeliaisuutta eli watteja.
Työn tekemisen pitää kui-

tenkin olla myös mukavaa ja
mielekästä. Työhyvinvointi
on tärkeä teitä nuoria koske-
va kysymys. Me haluamme
olla apuna tekemässä työstä-
si miellyttävää.

Pidetään iloiset watit pyö-
rimässä!!

kalles.blogit.fikalles.blogit.fi
www.facebook.com/kalle.salliwww.facebook.com/kalle.salli
Twitter.com/KalleSalliTwitter.com/KalleSalli
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R i i t t a Ka l l i o

Järvenpään ammat-
tiosaston pitkäaikai-

nen sihteeri, nyttemmin jo
eläkeläisissä vaikuttava se-
niorisähköasentaja Kauko
Asikanius kantaa huolta
osastotoiminnan rapautumi-
sesta. Hän uskoo, että tehok-
kaalla tiedottamisella jäseniä
voisi innostaa osallistumaan.

- Meilläkin osaston toimin-
ta koostuu lähinnä pakolli-
sista rutiineista. Ja esimer-
kiksi syyskokouksiin saadaan
paikalle vain johtoporukka
lisättynä parilla kolmella
eläkeläisellä. Samat luotta-
mushenkilöt valitsevat sit-
ten toisensa jatkamaan teh-
tävissään. Eräs toiminnassa
mukana ollut jäsen sanoikin
kerran, että aikoinaan koko-
uksissa vielä äänestettiin, nyt
vain nimetään.

Kuuden puheenjohtajan
kanssa yhteistyötä tehnyt
Asikanius tiedostaa, että
osastotoiminta kaipaisi ki-
peästi uusia ideoita, mutta

myös vanhat hyväksi koetut
asiat pitäisi säilyttää.

- Osastojen pitäisi itse kek-
siä keinot aktivoida jäsenis-
töään. Liitto ei paljonkaan
voi siinä asiassa auttaa. Kun
itse aikoinaan lopetin sih-
teerin hommat, myös osas-
ton jäsentiedotus hiipui. Ar-
veltiin, että tiedotus hoituu
osaston kotisivujen ja Vasa-
man kokouskutsujen kautta.

Jännite-Sanomat
houkutteli mukaan
Hankkijan konkurssin jäl-
keen pätkätöihin päätynyt ja
vuonna 1998 60 vuotta täy-
tettyään eläköitynyt Kauko
Asikanius on vuosikymme-
niä kestäneen sihteerin toi-
mensa aikana tehnyt kym-
meniä jäsentiedotteita.

- Ensimmäisiä jäsentiedot-
teita tein kirjoituskoneella
sakset, kuvia ja liimaa apu-
na käyttäen. Tietokoneiden
tultua tiedotus helpottui, pa-
rani ja monipuolistui. Erään
liiton kurssin jälkeen tiedot-
teilleni tuli nimikin. Niinpä
toimitin vuosia Jännite-Sa-

nomia, joka ilmestyi neljä -
kuusi kertaa vuodessa.

Järvenpää Voimailijoiden
sihteerinä ja TSL:n järjestö-
tiedon hyvän opuksen avul-
la sihteeriksi pätevöitynyt
Asikanius kertoo tehneensä
myös lompakkoon mahtuvaa
Taskutietoa, joka myös lähe-
tettiin kaikille jäsenille.

- Se sisälsi osaston toimi-
henkilöiden, toimikunnan
jäsenten ja luottamusmies-
ten nimet yhteystietoineen
sekä SAK:n, Sähköliiton ja
sen Uudenmaan aluetoimis-
ton yhteystiedot.

Asikanius uskoo, että pa-
peritiedotteilla oli kannus-
tava vaikutus jäsenistön ak-
tiivisuuteen. Hän arvioi, että
sähköinen tiedotus ei vielä-
kään tavoita kaikkia samal-
la tavalla kuin postiluukusta
kolahtava henkilökohtainen
viesti.

Ay-toiminta tuli
verenperintönä
Kauko Asikanius arvioi, että
hänen oma aktiivisuutensa
ammattiyhdistysasioihin tuli

paljolti jo verenperintönä,
kun isä ja vanhemmat veljet
olivat mukana ay-kuvioissa
ja työväenyhdistyksessä.

- Puoluepolitiikka ei meil-
lä Sähköliiton osastossa näy-
tellyt mitään osaa. Sen sijaan
aikanaan pidettiin huolta,
että kaikilla isommilla työ-
huonekunnilla oli edustus
osaston hallituksessa. Nyt
monet isot työpaikat ovat
täällä muisto vain, joten se-
kin perinne on rispaantunut.
Leskeksi jäänyt Asikanius
on tyytyväinen vuosikym-
menten talkoisiinsa osaston
hyväksi.

- Vuosien varrella osaston
piiristä on tullut tuttuja ja
ystäviä, joiden kanssa edel-
leen pidetään yhteyttä. Lä-
hes joka kesä käymme yhtei-
sellä kylpylälomalla Virossa,
sanoo Asikanius, jonka lähes
elinikäinen pääharrastus on
kuitenkin shakinpeluu.

Pitkä ura
sähköasentajana
Kauko Asikaniuksella on
takanaan pitkä ura sähkö-

asentajana. Pisimpään hän
ennätti olla järvenpääläisen
Lindbergin Sähköliikkeen
palveluksessa, missä hänet
myös oitis värvättiin liiton
jäseneksi.

- Keikka- ja korjaushom-
miahan ne olivat enimmäk-
seen. Onnisella ollessani sat-
tui erikoisempi "keikka maan
alle". Vuoden päivät kuljin
töissä Meilahden sairaalan

alla olevissa valtavissa luo-
lastoissa.

Asikanius toteaa, että säh-
köasentajan työ kehittyy
koko ajan sitä mukaa, kun
tekniikka, työvälineet ja ku-
luttajien tarpeet muuttuvat.

- Kun ajattelee taakse-
päin, niin esimerkiksi yksi-
tyisasuntojen sähkökiukaat
yleistyivät vasta melko myö-
hään. !

OsastoveteraaniOsastoveteraani
satsaisi tiedotukseensatsaisi tiedotukseen

- Aikanaan juoksimme töistä osaston kokoukseen tänne ravintola
Martinan kolmanteen kerrokseen. Nyt kavutaan kaiteesta kiinni
pitäen, naureskelee seniorisähkäri KaukoAsikanius.

Sähköalojen ammattiliitto
ry:n hallitus on julistanut
hakusaartoon 24.2.2012
klo 7.00 alkaen kaikki ny-
kyiset ja tulevat GC Energy
Sp. zo -nimisen puolalaisen
yrityksen työmaat Sähköis-
tysalan työehtosopimusta

koskevien sähköasennus-
töiden osalta.

Tiedustelut:
vastaava työehtoasiamies
Keijo Rimmistö
puh. 050 682 91

Ehdottaisin, että järjestäi-
sitte kilpailun parhaasta ja
hauskimmasta tapauksesta
sähkömiehen uralla. Jos sel-
lainen kilpailu järjestetään,
se piristäisi eläkeläisiäkin.

Tässäminun
tosi juttuni!
Kun olin nuorena Iisalmen
kaupungin sähkölaitoksen
palveluksessa, siellä myös
Mähös Ville ja Tiikkais Paa-
vo asentelivat.

Eräänä päivänä tuli työn-
johdon luokse tuohtunut
naisopettaja. Hän marmat-
ti, että minkälaista hirveätä
kieltä asentajat käyttävät.
”Olin lasten kanssa luokka-
retkellä luonnossa ja minä
jouduin viemään lapset äkkiä

muualle, kun ne kaksi miestä
mekastivat pylväässä, huusi-
vat ja kiroilivat.”

Samasta asiasta soitti kuu-
lemma myös rehtori.

Työnjohto, P. Partanen,
kutsui miehet kuultaviksi.

PT selitti asian heidän nä-
kökantansa mukaan.

” No, juotettiin sitä päätet-
tä siellä pylväässä. Ville juot-
ti ja minä autoin alapuolelta.
Villeltä sattui lorahtamaan
sitä juotosta minun niskaa-
ni. Silloin sanoin ehkä tur-
han äänekkäästi, että kyllä
sinun, Ville, täytyy toisiaan
olla hieman huolellisempi.”

Työnjohto sanoi: ”Painu-
kaa hommiin siitä ja äkkiä.”

Paavo Partanen

Lukijan ääni
Arvoisa toimitus!

UP / Ka r i L e p p ä n e n

1970-luku oli suurten
murrosten vuosikym-

men ja sellaisilla on tapana
synnyttää legendoja. Yhden
niistä ampuu alas erikoistut-
kija Tapio Bergholm huhti-
kuussa ilmestyvässä SAK:n
historian kolmannessa osas-
sa.

Bergholm tyrmää väitteet,
joiden mukaan 70-luvun
laajan lakkoliikehdinnän
keskeiset liikkeelle panevat
voimat olisivat olleet kom-
munistit ja heitä tukeneen
Neuvostoliiton määrätietoi-
set yritykset saada Suomeen
syntymään vallankumouk-
sellinen tilanne.

Bergholmin mukaan Suo-
men työväki ei niinkään
juossut punalippujen perässä,
vaan suuntasi Ruotsinlautal-
le. Ruotsi oli vain lauttamat-
kan päässä ja houkutti mo-
nia lähtemään lahden taakse
työn ja paremman elämän
toivossa.

Esimerkiksi vuonna 1970
lautalle astui 42 000 suoma-
laista tavoitteenaan leveäm-

pi leipä.
Seurauksena oli työvoi-

mapula. Se vahvisti ammat-
tiyhdistysliikkeen asemaa
etenkin, kun se yhdistyi jär-
jestäytymisasteen vahvaan
nousuun.

Maailman
lakkokärkeen
Bergholmin SAK:n historian
kolmas osa käsittelee vuosia
1969 - 1977.

Aikakausi oli SAK:n
eheyttämisen, jäsenmäärän
valtavan kasvun ja yhteis-
kunnallisen vaikutusvallan
kasvun aikaa. Se oli myös tu-
lopolitiikan kulta-aikaa.

Työmarkkinoiden keskus-
järjestöt, työnantajien STK
ja työntekijöiden SAK, löy-
sivät toisensa yhteiskunnal-
lisen vallan keskikentältä
käynnistämässä rakenne-
muutoksen edellyttämiä rat-
kaisuja, joihin alati vaihtu-
vien hallituksien voima ei
yksin riittänyt.

Rauhallisen 1960-luvun
jälkeen 70-luku oli lakko-
liikehdintöjen aikaa. Vain
kahdesti jäätiin 1970-luvulla
alle 2 000 lakon rajan. En-

nätys tehtiin 1976,
jolloin kolmannes
SAK:n liitoista jäi
kokonaisratkaisun
ulkopuolelle. Järjestö-
lakkojen lisäksi työn-
antajien hermoja ko-
ettelivat lyhyet vauh-
dituslakot.

Osallistujamäärillä mitat-
tuna huippuvuosi oli 1977,
jolloin lakkoihin osallistui
744 000 palkansaajaa, mikä
oli 41 prosenttia kaikista pal-
kansaajista.

Suomi nousi lakkojen lu-
kumäärässä maailman kärki-
ryhmään.

Työtaistelujen suosio kas-
voi Bergholmin mukaan,
koska työtaistelut ja pelkäs-
tään niiden uhat johtivat
menestykseen. Ilmiön taus-
talla oli vuosikymmenen
alun työvoimapula.

- 70-luvun alussa pääsi syn-
tymään onnistuneiden lak-
kojen perinne.

Kommunismin pelko
Valtiovalta ja työnantajat
pyrkivät laajoilla tulopoliit-
tisilla ratkaisuilla ostamaan
työ- ja yhteiskuntarauhaa.

Kommunismin pel-
ko tuntui todelliselta, vaikka
nykyisen tiedon pohjalta se
näyttää vahvasti liioittelulta.

Bergholm muistuttaa, että
Tsekkoslovakian miehityk-
sestä oli kuitenkin kulunut
vasta kolme vuotta, kun Me-
tallin lakko roihahti 1971.
Unkarinkin miehityksestä
oli vain 15 vuotta.

- Erityisesti Tsekkoslovakia
osoitti, että Neuvostoliitolla
oli sotakone, joka oli valmis
miehitystoimiin. Samaan
aikaan Neuvostoliiton ja
kommunistien kielenkäyttö
koveni. Tällaiset seikat pe-
lottivat aikalaisia.

Bergholmin mielestä mie-
lenkiintoista on, etteivät
kommunistit näytä miten-
kään määrätietoisesti pyr-
kineen lakkoliikehdinnän
kautta vallankumoukselli-
seen tilanteeseen.!

1970-luku oli myös lakkojen ja
Ruotsilaivojen vuosikymmen

Saarto
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Haapaniemenkatu 14., 2. krs. 00530 Helsinki. Soita meille niin kerromme lisää! Puh. (09) 612 6840

Tiesitkö, että Eläkkeensaajien Keskusliitto hoitaa
meidän eläkkeensaajien edunvalvontaa ja tarjoaa
mielekästä tekemistä ja terveyttä edistävää toimintaa
tuhansissa yhdistysporukoissa ympäri Suomen.

Liity sinäkin Sähköliiton jo eläkkeellä oleva tai pian
eläkkeelle jäävä jäsen EKL-yhdistykseen ja tule
mukaan iloiseen joukkoomme!

Sinä sähköliiton jäsen! Järjestäytyminen eläkkeelle jäädessä
on yhtä tärkeää kuin työelämässäkin.

LIITTYMISETU!
Vuonna 2012 liittyvä saat liittymisetuna
Silja Linen LAHJAKORTIN

(arvo 200,-/koko hytti).
Ota ystävätkin mukaan!

www.elakkeensaajat.fi ekl@elakkeensaajat.fi

Mekin liityimme
jäseneksi!

Täyttä elämää – hyvässä seurassa!

TILAUKSET

tilaukset@sahkoinfo.fi
09 5476 1111

www.sahkoinfo.fi/kirjat

SFS 6002 SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS -KURSSI

Kurssin hinta 385 e / jäsenhinta 245 e + alv.*

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

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.

ILMOITTAUTUMINEN

koulutus@sahkoinfo.fi
09 5476 1422

www.sahkoinfo.fi/kurssit

ASENTAJASARJAN

OPPAAT ONTARKOITETTU

KÄYTÄNNÖN TIETOLÄHTEEKSI

SÄHKÖ- JATELEASENNUSTEN

TEKEMISEEN.

SÄHKÖASENNUSOPAS

Hinta 38,00 e / jäsenhinta 28,50 e + alv.

MAADOITUSOPAS

Hinta 28,00 e / jäsenhinta 21,00 e + alv.

PARIKAAPELOINNIT

Hinta 28,00 e / jäsenhinta 21,00 e + alv.

OPTISET KAAPELOINNIT
KIINTEISTÖSSÄ

Hinta 28,00 e / jäsenhinta 21,00 e + alv.

perustuu

Sähköasennukset-kirjasarjaan. Oppaaseen on

otettu mukaan kirjojen keskeisimmät asiat

erityisesti käytännön sähköasennustöiden

kannalta.

sisältää sähkölaitteis-

tojen maadoituksia koskevat vaatimukset sekä

ohjeita käytännön sähköasennustyöhön.

-opas tarjoaa

selkeän ja loogisen ohjeistuksen

onnistuneeseen parikaapelointiurakkaan.

-oppaassa käydään läpi

yksityiskohtaisesti optisen kaapeloinnin asen-

taminen kiinteistöihin hyvien asennustapojen,

voimassa olevien määräyksien ja standardien

mukaisesti.

Koko: A5. 294 s. 2010.

Koko: 130 x 170. 118 s. 2008.

Koko: 130 x 170. 164 s. 2009.

Koko: 130 x 170. 80 s. 2009.

*

*

*

*

17.4.2012 KUOPIO

18.4.2012 KOUVOLA

24.4.2012 TAMPERE

25.4.2012 VANTAA

23.5.2012 VAASA

24.5.2012 TURKU

29.5.2012 VANTAA

5.6.2012 OULU

* Jäsenhinta koskee vain STUL:n ja sen jäsenjärjestöjen jäseniä ja tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia.
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26.4.2012 ilmestyväänVasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydetään toimittamaan
16.4.2012 klo 15.00mennessäMargit Nurmikolulle: puh. 050 409 8472 tai s-posti
vasamalehti@sahkoliitto.fi. Muistathanmerkitä yhteystietosi, kun lähetät ilmoituksen.Osastot

TOIMIVAT
001Oulun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään tiistaina 17.4.2012
klo 17.00 osaston toimistolla
Rautatienkatu 16 D 46, (sisään-
käynti Rautatienkadun puolelta).
Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset ja ajankohtaiset asiat.
Esillä muun muassa osaston toi-
mitilojen remontti.
Kaikki osaston jäsenet ovat erit-
täin tervetulleita! Tulkaa joukol-
la vaikuttamaan! Tilaisuudessa
kahvitarjoilu ja pientä purtavaa!
– Hallitus
Internet: osasto001.fi
Facebook: osasto 001

001Oulun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry/
Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaoston kokous
pidetään aina joka kuukauden
toisena tiistaina klo 12.00 osas-
ton toimistolla, Rautatienkatu
16 D 46. Tervetuloa!

003Muhoksen
Sähkötyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 21.4.2012
klo 16.00 Rokua Healt &
Spa:ssa. Käsitellään sääntöjen
määräämät ja muut esille tulevat
asiat. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa mukaan! –Hallitus

011Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry/
Veteraanijaosto
Veteraanijaoston ulkoilu- ja
liikuntatapahtuma 26.3.2012
klo 12.00 UKK-instituutilla,
Kaupinpuistonkatu 1. Tarkempia
tietoja lähempänä ko. ajankohtaa
osaston nettisivuilla www.osas-
to11.com

011Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Tervehdys teille pilkkiongintaan
innostuneet osaston uudet ja
vanhat jäsenet! Olemme taas
lähestymässä vuoden pilkkimes-
taruustittelin ratkaisevan pilkki-
kilpailun pitopäivää.
Odotettu päivä on 1.4.2012
klo 9.00 ja paikka Ensilä.
Tervetuloa! Paikanpäällä vanha
tuttumme Eero Huhtakallio on
järjestellyt kisapaikan iskukun-
toon. Kisapaikalla sauna lämpöi-
senä, makkarat odottelevat pais-
tajia ja lämmin kahvi juojiaan.
Kilpasarjat: yleinen, naiset ja
nuoret. Sitten vain pakit, kairat
ja muut härpäkkeet kuntoon.
Reenata saa, jos vain kiinnostus-
ta riittää. Nähdään kisapaikalla!
Hyvää kevättä kaikille! Terveisin
vapaa-ajanjaoston puheenjohtaja
Yli-Somero, puh.050 468 4585.

013 Hyvinkään
Sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään torstaina 12.4.2012
klo 18.00 ravintola Harlekiinissa
Hyvinkäällä. Osasto tarjoaa
päivällisen. Tervetuloa!

014 Nokian
Sähkötyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen
kevätkokous pidetään torstaina
11.4.2012 klo 18.00 Nokian
Keilaamolla. Esillä sääntömää-
räiset ja muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

015 Imatran Sähköalan
Ammattiosasto ry
Pilkkikilpailut lauantaina
24.3.2012 klo 9.00 Tevanilassa.
Makkaraa ja kahvia tarjolla!
Tervetuloa! –Hallitus

015 Imatran Sähköalan
Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous
torstaina 29.3.2012 klo 18.00
Vuoksenhovissa. Hallitus klo
17.30. Kokouksen jälkeen suolai-
nen iltapala. Tervetuloa! –Hallitus

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Kevätkokous pidetään maanan-
taina 23.4.2012 klo 18.00
Hämeenlinnan Seudun Osuus-
pankin kokoustiloissa, Raatihuo-
neenkatu 21. Lisäksi ajankoh-
taista pankki- ja vakuutusasiaa,
tule mukaan!

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Jääkiekon MM-kisahuumassa
järjestetään pöytälätkän (Stiga
Playoff) osaston mestaruuskilpai-
lut. 28.4.2012 klo 16.00 Teräs-
pirtillä, Hakovuorentie, Hämeen-
linna. Tule mukaan kisaamaan
saunan ja iltapalan merkeissä.
Ilmoittautumiset 23.4. mennessä
petri.salmi@ruukki.com tai 050
377 6566.

021 Porin Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous 25.4.2012
klo 18.00 ravintola Liisanpuis-
tossa. Esillä sääntömääräiset
asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
–Hallitus

022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous pidetään
tiistaina 17.4.2012 klo 18.00,
Mäkitupa Kaukas.
Käsiteltävinä asioina muun
muassa sääntömääräiset asiat,
sääntömuutosasia sekä muut
esille tulevat asiat.
Ruokatarjoilu. Tervetuloa!

022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Keväinen pilkkitapahtuma
Lappeenrannassa lauantaina
5.5.2012 klo 9.00 – 13.00
Lappeenrannan satamassa pur-
jehduskeskusWilmanrannan
edustalla. Sarjat: miehet, naiset,
nuoret alle 18 vuotta. Palkinto-
jenjako ja ruokailu kisan jälkeen
ravintola Redissä.
Tervetuloa nauttimaan
kevätsäästä!

024Varkauden
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry
Varkauden keilahalli (urheilutalon
II-kerros) varattu osaston käyt-
töön lauantaina 14.4.2012 klo
14-15. Tervetuloa kokeilemaan
keilausta! Muistathan myös osas-
ton kevätkokouksen ravintola
Amandassa 29.3.2012
klo 18.00. –Hallitus

025 Loviisan
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry
Pilkkikilpailut järjestetään sun-
nuntaina 1.4.2012 klo 9.00 –
14.00 Loviisan Sahaniemessä.
Kisoissa on kolme sarjaa: miehet,
naiset, lapset alle 15 vuotta. Ky-
seessä on ns. kaiken kalan kisa.
Lisäksi yhdessäoloa, makkaran-
paistoa ja virvokkeiden nauttimis-
ta. Lisätietoja antaa tarvittaes-
sa Jari Silander, puh. 010 455
3388 tai sähköpostitse
jari.silander@fortum.com.
Tervetuloa jäsenet perheineen!
–Ammattiosaston hallitus

029 Kouvolan
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston perinteinen
kevätristeily tehdään Tallinnaan
14.4.-15.4.2012.
Kevätkokous pidetään perjantai-
na. 20.4.2012 klo 18.00 osas-
ton tiloissa. Kokouksen jälkeen
mennään ruokailemaan.
Osasto pitää urakkalaskenta-
kurssin 24.3.-25.3 Kouvolassa,
vielä mahtuu osallistujia mukaan!
Ilmoittautumiset osaston
puh. 040 809 7029
mahdollisimman nopeasti.
–Hallitus

032 Pudasjärven
Sähköalojen ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään perjantaina
30.3.2012 klo 19.00 Pudasjär-
vellä Fortumin saunaosastolla.
Asiat sääntömääräiset ja muut
esille tulevat asiat.
Tervetuloa kokoukseen!

037 Satakunnan
Energia-ala ammattilaiset ry
Kevätkokous pidetään perjantai-
na 27.4.2012 klo 18.00 koko-
ustila Justiinassa, Isolinnankatu
22,Pori, www.justiinanvieraileva-
keittio.com
Esillä sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen sauna ja
iltapala. Tervetuloa! –Hallitus

038 Naantalin
Voimalaitostyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen
kevätkokous pidetään
13.4.2012 klo 18.30 ravintola
Kala-Trapissa Naantalissa.
Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset ja muut esille tulevat
asiat. Kokouksen päätteeksi
ruokailu. Tervetuloa! –Hallitus

039Tietoliikenne- ja
Informaatiotekniikka os. 039 ry
Kevätkokous tiistaina 17.4.2012
klo 17.00 Hakaniemessä,
Paasivuorenkatu 2 C, Helsinki.
Esillä osaston sääntöjen kevätko-
koukselle määräämät asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

041Turun Seudun
Sähkötyöntekijät ry
Osaston sääntömääräinen
kevätkokous torstaina
19.4.2012 klo 16.30 osaston
toimistolla, Brahenkatu 13 A 4,
Turku. Esillä sääntömääräiset
asiat. Kahvia ja purtavaa tarjolla.
Tervetuloa mukaan!
–Osaston hallitus

043 Porvoon
Sähkötyöntekijät ry
Osaston kuukausikokous
torstaina 12.4 klo 18.00
Rakennusliiton toimistolla,
Sibeliusbulevardi 36.
Tulevat kuukausikokoukset 10.5.,
30.8., 27.9., 25.10 ja syyskoko-
us 22.11. Lisää tietoa toiminnas-
ta osaston kotisivuilta www.por-
voonsahkotyontekijat.net
Tervetuloa! –Hallitus

046 Harjavallan
Sähköalojentyöntekijät ry
Kevätkokous keskiviikkona
11.4.2012 klo 18.00 Lammais-
ten Energian kokoustiloissa,
(käynti takakautta). Esillä sääntö-
jen määräämät asiat. Tervetuloa!
–Hallitus

047Ukin Sähkötyöntekijät ry
Kevätkokous pidetään perjantai-
na 13.4.2012 klo 18.00
hotelli Lännentiessä. Esillä
sääntömääräiset asiat. –Hallitus

059 Lahden
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkoko-
us perjantaina 13.4.2012 klo
18.00 Sauna-clubilla, Saimaan-
katu 8, (käynti sisäpihan kautta).
Kokouksessa käsitellään sääntö-
jen määräämiä ja muita ajankoh-
taisia asioita. Kokouksen jälkeen
tarjolla ruokailua ja saunomista.
Kaikki osaston jäsenet tervetuloa
kokoukseen. –Vapaa-ajanjaosto

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry/
Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaosto järjestää ristei-
lyn 4.6.–5.6.2012 Tallinnaan
Baltic Princess -laivalla. Laiva
lähtee Länsiterminaalista 4.6.
klo 18.30. Ruokailu laivalla klo
18.00. Kokoontuminen Länsiter-
minaaliin klo 16.30, jolloin jae-
taan matkaliput. Paluu 5.6. Tallin-
nasta klo 13.00 laivalla. Matkan
hinta on osasto 049:n jäseniltä
40 €/hlö ja muilta 62 €/hlö.
Hinta sisältää ruoan, ruokajuo-
mat ja aamupalan sekä yöpymi-
sen B2-hyteissä. Ilmoittautumi-
nen 11.4.2012 mennessä Pekka
Sepälle, puh. 040 531 3715 ja
maksu tilille: Nordea 206518-
138246, viite 1038. Ilmoittautu-
misen yhteydessä annettava
nimet ja syntymäajat. Passi tai
uuden mallinen henkilötodistus
mukaan! Tervetuloa vaimon tai
ystävän kanssa.

049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry/
Eläkeläisjaosto
Eläkeläisjaosto järjestää matkan
2.9.–9.9.2012 Laine -kylpylään
Haapsaluun. Matkan hinta on
396 €/hlö, joka sisältää täysihoi-
don, lääkärin tulokonsultaation ja
3 hoitoa/päivä sekä ryhmäliikun-
taa. Eckerö Linen Norlandia –lai-
valla on käytössä 2 yhteistä hyt-
tiä meno- ja paluumatkalla. Bussi-
kuljetus Tallinna-kylpylä-Tallinna.
Ilmoittautumiset Pekka Sepälle,
puh. 040 531 3715 viimeistään
25.4. mennessä ja maksamalla
100 € tilille: Nordea 206518-
138246, viite 1494. Loppusuo-
ritus 296 €/hlö tulee maksaa
25.7. mennessä samalle tilille ja
samalla viitteellä. Kokoontuminen
Länsiterminaalissa 2.9. klo 9.15,
jolloin jaetaan laivaliput. Laiva

lähtee klo 10.30. Ota passi tai
uuden mallinen henkilötodistus
mukaan. Paluu 9.9. klo 19.00 lai-
valla. Tervetuloa viihtymään vai-
mon tai ystävän kera!

056 Ikaalistenseudun
Sähkötyöntekijät ry
Kevätkokous lauantaina
31.3.2012 klo 10.00
Vuorijärven Metsästysseuralla,
Karviantie 1407/86, Parkano.
Esillä sääntöjen määräämät
asiat. Kokouksen jälkeen
klo 12.00 pilkkikisat. Sarjat:
miehet, naiset, nuoret. Tarjolla
kahvia ja purtavaa. Saunavarus-
tus mukaan! Tervetuloa! –Hallitus

057 Etelä-Pohjanmaan
Sähköalantyöntekijäin
osasto ry
Kevätkokous pidetään 18.4
2012 klo 18.00 (hallitus 17.30)
hotelli Cumuluksessa,
Kauppakatu 10, Seinäjoki.
Kokouksessa käsitellään sääntö-
jen määräämät asiat. Ruokailu.
Tervetuloa! –Hallitus

058 Joensuun
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous pidetään
24.4.2012 klo 18.30 Teatteri-
ravintolassa. Kokouksessa käsi-
tellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen tarjolla iltapa-
laa. Kaikki osaston jäsenet mu-
kaan. Tervetuloa! –Hallitus/sihtee-
ri, p. 050 383 5165.

059 Lahden
Sähköalantyöntekijät ry
Osasto järjestää kevätretken
17.5.-20.5.2012 Haapsaluun,
Hiidenmaahan. Lisätietoja seu-
raavassa Vasamassa ja osaston
toimistolta päivystysaikana,
puh. 0440 510 859.
–Vapaa-ajan jaosto

062 Lohjan Sähköalojen
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään keskiviikkona
11.4.2012 klo 18.00 Metallitu-
valla, Tehtaankatu 9, Lohja.
Esillä sääntöjen määräämät asi-
at. Hallitus kokoontuu klo 17.30.
Kevätkokouksen jälkeen ilmoit-
tautuminen osaston matkalle.
Tervetuloa! –Hallitus

065 Iisalmen
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään 12.4.2012 klo 17.00
ravintola Pikku-Iitassa Iisalmes-
sa. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
–Hallitus

071Vammalan
Sähkötyöntekijät ry
Kevätkokous tiistaina 17.4.2012
klo 18.00 Heinon Leipomossa,
Sastamalankatu 70, Sastamala.
Esillä kevätkokousasiat.
Tervetuloa! –Hallitus

073 Kurikan Sähköalojen
osasto ry
Osaston sääntömääräinen kevät-
kokous 25.4.2012 klo 18.00
hotelli-ravintola Pitkä-Jussissa.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa! –Hallitus

074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry/Eläkejaosto
Eläkejaoston huhtikuun kokous
4.4.2012 klo 13.00
Kettumäen palvelukeskuksessa.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

079 Haukiputaan
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous 17.4.2012
klo 17.00 Haukiputaan Sähkö-
osuuskunnan tiloissa, Martin-
niementie 31. Esillä sääntömää-
räiset asiat. Tervetuloa! –Hallitus

077 Savonlinnan ja
Lähiympäristön Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous
13.4.2012 klo 18.00 hotelli
Pietari Kylliäisessä.
Kokouksessa käsitellään sääntö-
jen määräämät asiat. Osasto
tarjoaa kokouksen jälkeen
iltapalan. Tervetuloa. –Hallitus

077 Savonlinnan ja
Lähiympäristön Sähkömiehet ry
Pilkkikisat pidetään 24.3.2012
klo 9.00-12.00 Nojanmaan
Kuokkaniemessä. Osasto
tarjoaa makkarat ja virvokkeet.
Lisätietoja Tatu Lehtosaari,
puh. 050 582 2782.
Tervetuloa. –Hallitus

080 Heinolan Sähkömiehet
Ammattiosasto 80 ry
Varsinainen kevätkokous perjan-
taina 27.4.2012 osaston mökil-
lä Hevossaaressa. Kuljetus to-
rilta klo 17.30, kokous alkaa klo
18.00. Kokouksessa esillä sään-
töjen kevätkokoukselle määrää-
mät asiat. Kokouksen jälkeen
varattu sauna ja naposteltavaa.
Kaikki osaston jäsenet tervetuloa
kokoukseen. –Hallitus

091 Lieksan
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään torstaina 12.4.2012
klo 18.00 hotelli Puustellin sau-
naosastolla. Esillä osaston kevät-
kokoukselle kuuluvat sääntömää-
räiset asiat.
Pilkkikilpailut pidetään Jauhi-
aisella Erosen Karin rannassa
31.3.2012 klo 9-13. Kahvitarjoi-
lut. Tervetuloa! –Hallitus

094 Raahen Sähkömiehet ry
Kevätkokous pidetään 17.4.
2012 klo 19.00 osaston toimi-
tilassa, Ratsukatu 5 E, Raahe.
Käsitellään sääntöjen kevätkoko-
ukselle määräämät asiat ja
muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

099 Loimaan
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous keskiviikko-
na 4.4.2012 klo 19.00 Loimaan
Seurahuoneella, Satakunnantie
26. Esillä sääntöjen kevätkokouk-
selle määräämät asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry
Pilkkikisat pidetään Kaarniemes-
sä lauantaina 24.3.2012 klo 10
– 14. Majoittuminen 23.3. – 25.3
mökkeihin ja huoneistoihin.
Ilmoittautumiset 23.3. mennes-
sä puh. 044 425 2552/sihteeri.

101Ylivieskan Sähköalan
osasto ry
Kevätkokous pidetään perjantai-
na 30.3.2012 klo 19.00 Ylivies-
kassa hotelli Käenpesässä,
Käenkolo (ent.Viinikab.).
Käsitellään varsinaiset kevätko-
kousasiat. Osallistujille juomat
sekä ruokailu vanhan kaavan
mukaan. Tervetuloa!

104 Saarijärven
Sähköalantyöntekijät ry
Kuukausikokous keskiviikkona
28.3.2012 klo 18.00 Summas-
saaressa. Ruokailu klo 17.00.

104 Saarijärven
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous torstaina
12.4.2012 klo 18.00 Summas-
saaressa. Ruokailu klo 17.00.

108 Nurmeksen
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous pidetään
12.4.2012 klo 18.00 PKS:n
toimitiloissa Nurmeksessa.
–Hallitus

112 Pieksämäen
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
13.4.2012 klo 18.00 Kaakin-
mäen Nesteellä. Esillä sääntö-
määräiset ja muut esille tulevat
asiat sekä ilmoittautuminen
matkalle. Tervetuloa! –Hallitus

114Tornion Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous maanantaina
16.4.2012 klo 18.00 Tornion
järjestötalolla. Esillä sääntömää-
räiset asiat. Tervetuloa! –Hallitus

120Vanhankaupungin
Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään 13.4.2012 klo 15.00
liiton tiloissa, Paasivuorenkatu
2, Helsinki. Kokouksen jälkeen
lähdetään Baltic Princes -risteil-
ylle Tallinnaan. Takaisin Helsin-
gissä ollaan 14.4.2012 klo
16.30. Ilmoittautumiset Päiville,
puh. 050 453 0407 viimeistään
12.3.2012 mennessä. Ilmoittau-
tumismaksu risteilylle on 100 €,
joka palautetaan laivalla.
Tervetuloa!

131 Sodankylän
Sähkömiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous
23.3.2012 klo 17.30 hotelli
Sodankylässä. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Tervetuloa!
–Hallitus

132 Jakobstads elarbetares
fackavdelning rf
Vårmöte på fredagen den
20.4.2012 kl. 19.00 vid
restaurang Sesam. Anmälning
till tel. 050 390 0951/0400
859 954. Mat efteråt.

132 Pietarsaaren
sähkötyöväen
ammattiosasto ry
Kevätkokous perjantaina
20.4.2012 klo 19.00 ravintola
Sesamissa. Ilmoitus puh.
050 390 0951/ 0400 859 954.
Ruokailu kokouksen jälkeen.

136 Hämeen Sähkömiehet ry
Osaston kevätkokous torstaina
19.4.2012 klo 18.30, Kruuna ja
Klaava. Käsitellään kevätkokouk-
sen sääntömääräiset asiat.
Ruokailu. Tervetuloa! –Hallitus

139 Jyväskylän
Puhelinalantyöntekijät ry
Kevätkokous lauantaina
14.4.2012 klo 13.00 (hallitus
klo 12.00) hotelli Albassa,
Ahlmaninkatu 4, Jyväskylä.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! –Hallitus

144Varkauden Seudun
Asennussähkömiehet ry
Pilkkikilpailut lauantaina
24.3.2012. Lähtö Toritorpalta
klo 7.00. –Hallitus

154 Pogostan
Sähköalantyöntekijät ry
Pilkkikilpailut pidetään 1.4.2012
klo 8.30 Ilomantsissa. Kokoontu-
minen Ilomantsin Nesteen huolto-
aseman parkkipaikalla, josta läh-
detään kilpailupaikalle.
Osasto tarjoaa nuotiomakkarat.
Tervetuloa! –Hallitus

155 Hissimiehet ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 28.4.2012
klo 14.00 Helsingissä, Kaivokatu
10 A (9.krs). Käsitellään osaston
sääntöjen määräämät asiat.
Ruokatarjoilu ja sauna.
Hallitus kokoontuu klo 11.00.
Tervetuloa! –Hallitus

156 Kauhavan
Sähköalantyöntekijät ry
Kevätkokous pidetään perjantai-
na 20.4.2012 klo 18.00 hotelli
Kauhavan saunaosastolla.
Esillä kevätkokousasiat.
Tervetuloa! –Hallitus

161 Inkoon
Voimalaitostyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään 18.4.2012 klo 18.00
Lohjalla Rakennusosastojen
kokoustiloissa, Kauppakatu 8.
Hallitus kokoontuu klo 17.30.
Kokouksessa esillä sääntömää-
räiset asiat. Tervetuloa!

165 Päijänteen
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kevätkokous pidetään
torstaina 29.3.2012 klo 18.00
ravintola Uotissa. Esillä sääntö-
jen määräämät asiat. Tervetuloa!
–Hallitus

178 Siilinjärven
Sähköalantyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
keskiviikkona 11.4.2012
klo 18.00 Siilinjärven Uimala
Fontanella kokoustilassa, 2 krs.
Sauna ja uimalapalvelut käytet-
tävissämme klo 16.00 alkaen.
Kokouksen yhteydessä ruokailu.
Tervetuloa!

182Teollisuuden
Sähköalojen Työntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään perjantaina 20.4.2012
klo 18.00 osaston toimistolla,
Paasivuorenkatu 2 C, 4krs.
Tervetuloa päättämään yhteisistä
asioista! –Hallitus

185 Satakunnan Puhelin-
ja Tietoliikennetyöntekijät ry
Sääntömääräinen kevätkokous
pidetään 25.4.2012 klo 17.00
ravintola Liisanpuistossa,
Liisankatu 20, Pori. Esillä
sääntömääräiset asiat.
Kokouksen jälkeen kahvit ja
purtavaa. Tervetuloa! –Hallitus
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J o n n a H e i n i l u om a

- Nyt kaivataan nuo-
risoa, Sodankylän

Sähkömiehet ry:n puheen-
johtaja Heikki Aikio kiteyt-
tää ammattiosastonsa pääl-

limmäiset kuulumiset.
Jäsenten keski-ikä huitelee

55:tä. Jäsenmäärän hän arve-
lee olevan tällä hetkellä 50–
70. Jäseniä on koko Suomen
alueella aina Helsingissä asti.

- Etelään muuttaneet halu-
avat kannustaa kotikuntaa,

pohjoisen mies selittää ilmi-
ötä.

Ammattiosastojen tärkein
tehtävä on puolustaa jäsen-
tensä oikeuksia työelämäs-
sä. Yhdessä luottamusmies-
ten kanssa osastot valvovat
työehtosopimusten ja mui-

den työsuhteeseen liittyvien
määräysten ja sopimusten
noudattamista työpaikoilla.

Näin on Sodankylässäkin.
- Tulee ne edutkin ajettua,

Aikio tähdentää.
- Esimerkiksi yhdelle jäse-

nelle on peritty liiton kautta
neljän vuoden palkkasaata-
vat – huomattava summa ra-
haa.

Ei pelkkää
totista torvensoittoa
Osaston kalenterista löyty-
vät sääntömääräiset kevät- ja
syyskokoukset. Muita tapah-
tumia järjestetään tarpeen
mukaan.

Oma lukunsa on vuosittain
huhtikuun puolivälissä jär-
jestettävä pilkkikilpailu. To-
tista torvensoittoa ei kilpai-
lussa kuule. Kisat ovat ihan
omanlaisensa. Säännötkin
tuppaavat muuttumaan kil-
pailun aikana.

- Liian iso kala voidaan hy-
lätä, pilkkivapa ei ole välttä-
mätön ja ilman kalaakin voi
sijoittua palkinnoille, Aikio
selvittää.

Kalapaikasta Korvenlam-
mesta on irronnut voittope-
rämoottori jopa pikkurillin
kokoisella kiiskellä.

- Pilkin jälkeen paistetaan
makkarat. Joskus hiilloste-
taan jopa kala, jos joku sel-
laisen sattuu saamaan. Sit-
ten saunotaan Jaatisen To-
pin 50-luvulla rakennetussa
vanhankansan ulkosaunassa,
puheenjohtaja kuvailee.

- Ja kaikilla on hauskaa.

Saunassa nuorikin
verkostoituu
Heikki Aikio tarkastaa jä-
senkortistaan aloittaneen-
sa osastossa 21. toukokuu-
ta 1982. Toistakymmentä
vuotta Sodankylän Sähkö-
miesten puheenjohtajana

ollut Aikio muistaa vuoden
-82 elävästi.

Sinä keväänä hän aloitti
sähkömiehenä SYP:n talolla.
Se on Suomen Yhdyspankki,
tiedoksi vaan nuoremmille.
Aikio tultiin pyytämään töi-
hin kotiovelta.

- Tämän päivän tilanne on
toinen, mutta kyllä Lapin
tunturikohteissa sähkömie-
hille töitä riittää, YIT Kiin-
teistötekniikan leivissä asen-
tava mies uskoo.

- Maailma muuttuu ja siksi
olisi aika nuorison omia am-
mattiosasto itselleen. Voi-
sivat päättää asioista, hän
sanoo ja toivottaa kaikki
jäsenet lämpimästi tervetul-
leeksi saunailtoihin.

- Saunassa ei paasata poli-
tiikkaa. Lauteilla kerrotaan
tarinoita. Siinä yhteishenki
vahvistuu.!

Perämoottori pikkurillikiiskellä
– ja muita Sodankylän osaston kuulumisia

Resume Urpo Karvinen
on kuollut
Ma rg i t N u rm i k o l u

Sähköliiton pitkä-
aikainen järjestösih-

teeri Urpo Karvinen kuoli
30.1.2012. Hän oli syntynyt
8.12.1935.

Urpo Karvinen syntyi
Polvijärvellä, mutta muut-
ti jo vuonna 1953 töiden
vuoksi Helsinkiin.

Monenlaisia töitä tehty-
ään Karvinen aloitti HPY:n
palveluksessa vuonna 1957.
Hän teki töitä aluksi verk-
kopuolella, mutta siirtyi
myöhemmin kojeasennuk-
siin ja työskenteli pitkään
työmenetelmätutkijana.

Vuonna 1959 Karvinen
liittyi Helsingin Heikkovir-
tatyöntekijöihin. Ammatti-
osastossa kokemusta kertyi
toimikunnan jäsenenä ja
puheenjohtajana sekä pää-
luottamusmiehenä.

Sähköliiton liittotoimi-
kuntaan Karvinen tuli en-
sin varajäsenen paikalta
vuonna 1969 ja valittiin
vuoden 1972 liittokokouk-
sessa varsinaiseksi jäsenek-
si.

Järjestötoiminta vei mie-
hen mennessään ja hän
aloitti SDP:n Helsingin pii-
rin järjestösihteerinä vuon-
na 1975.

Sähköliiton järjestösih-
teeriksi Karvinen valittiin
lokakuussa 1976. Työ jatkui
19 vuotta ja noiden vuosi-
en aikana hän ehti nähdä
monenlaiset muutokset ja
järjestöllisen kehityksen.
Eläkkeelle Urpo Karvinen
siirtyi joulukuussa 1995. !

Ma r t t i A l a k o s k i
#Arbetshälsan spelar en
viktig roll när det gäller åt-
gärder för att förlänga ar-
betskarriären. Jag tror att
pensioneringsåldern stiger
när vi satsar på vår hälsa och
vår fysiska kondition. Också
arbetsgivarna ska uppmärk-
samma arbetsförhållandena
för äldre arbetstagare och
beakta de fysiska krav som
arbetsuppgifterna ställer.

En del av arbetshälsan ut-
görs av trivsel på arbetsplat-
sen. Den byggs upp av mån-
ga element, inte minst av
ett meningsfullt arbete, ett
arbete som ger utmaningar,
som är motiverande, ett ar-
bete där man får feedback
och uppskattning samt av
chefsarbete och ledarskap -
faktorer som alla inverkar på
arbetet och trivseln i arbetet.

"""

Elektrikerförbundet, liksom
de övriga arbetsmarknadsor-
ganisationerna, har förbun-
dit sig att förhindra osakligt
bemötande på arbetsplatser-
na. Verksamheten bygger på
de europeiska arbetsmark-
nadsparternas ramavtal om
trakasserier och våld.

Det främsta budskapet är
att osakligt bemötande på

arbetsplatsen inte får accep-
teras. Varje medlem i arbets-
gemenskapen är ansvarig för
sitt eget beteende, och det
är vars och ens sak att också
arbeta för en god arbetsplats-
kultur.

När arbetsgivaren får
kännedom om osakligt
bemötande på arbetsplat-
sen ska arbetsgivaren enligt
lagen ingripa så snabbt som
möjligt.

Osakligt bemötande kan
ta sig uttryck i till exempel
mobbning, ringaktning eller
åsidosättande,

Arbetsgivaren ska följa
med läget i arbetsgemenska-
pen för att kunna upptäcka
eventuellt osakligt bemötan-
de. Utöver vardagliga iaktta-
gelser kan arbetsgivaren an-
vända sig t.ex. av olika en-
käter kring arbetsatmosfären
och av utvecklingssamtal.

"""

Den officiella kandidatupps-
tällningen inför förbundets
representantskapsval närmar
sig. Har du redan lovat stäl-
la upp som kandidat i valet
i egenskap av avtalsbran-
schmedlem? Du hinner ännu
ge ett positivt svar.

Jag önskar er en solig vår-
vinter! S. 3

Seinäjoki får ett
stiligt bibliotek
R i i t t a Ka l l i o

#Den unika biblioteks-
byggnaden Apila bländar
med sin arkitektur, men den
är ett knepigt fall för byggar-
na. Biblioteket blir färdigt i
vår. Arbetena på den nya se-
värdheten i Seinäjoki är för-
senade och utförs med stor
möda, dock utan ändringar
i konstruktörernas krävande
visioner. Husets integrerade
elektrifieringsarbeten är ock-
så måttbeställda och utförs
utan avkall på skönhet.

Det krävande bygget vi-
sade sig vara en alltför stor
utmaning för huvudentrep-
renören Timo Nyyssölä Oy.
Byggföretaget gick slutligen
i konkurs vid årsskiftet och
beställaren, Seinäjoki stad,
fick ta över slutarbetena på
byggnaden.

Huvudentreprenörens
problem gav också åter-
verkningar på den krävande
elentreprenaden. Jalasjärven
Sähkötyös montörer har bli-
vit försenade i sitt arbete till
följd av fördröjningen av de
övriga byggarbetena.

- Lyckligtvis berörs vi inte
direkt av huvudentreprenö-
rens konkurs eftersom elent-
reprenaden utförs direkt åt
beställaren, suckar mon-
törernas ledare Jani Mäki-
Maunus lättad.! s. 6-7

Elsäkerhets-
sidorna förnyas
S e i j a Pe n t t i l ä

# Elsäkerhetssidorna
Sähköturvallisuus www.tut.
fi/sahkoturvallisuus (på fins-
ka) förnyas till hösten. Si-
dorna blir färggrannare, och
också innehållet får större
skärpa. Huvudvikten läggs
allt mer på information om
säkerhet kring elarbeten och
hjälpmedel för att förbättra
säkerheten.
Sidorna är nyttiga för alla

som arbetar i elbranschen
och som vill kontrollera och
repetera säkerhetsfrågor vid
elarbeten. Forskaren Johan-
na Pulkkinen vid Tammer-
fors tekniska universitets
enhet för säkerhetsledning
och planering understryker
nyttan av sidorna i synner-
het för lekmän.

- Ett syfte med sidorna är
att hjälpa personer som inte
vet någonting om elbran-
schen men som ändå mås-
te befatta sig med elarbeten
i sitt arbete. Det jobbar
mycket sådant fackfolk till
exempel på byggplatser. För
dessa personer är det lätt att
kolla de grundläggande sä-
kerhetsfrågorna på webbsi-
dorna.! s. 4

ELLEDNINGEN
Arbetstagaren ska uppskattas!
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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
M a r g i t N u rm i k o l u ,
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
Vierumäki Resortin

tasokkaat lomakohteet vii-
koille 23-39 ovat Sähkö-
liiton jäsenten varattavissa
juuri nyt.

Lomaviikkoja Vuokatin
Katinkullassa, Tampereen
kylpylässä ja Vierumäel-
lä voivat varata yli vuoden
Sähköliiton jäsenenä olleet
henkilöt. Lomat on ensisi-
jaisesti tarkoitettu liiton työ-
ikäisille 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.

Kätevimmin hakulomak-
keen voi täyttää interne-
tin kautta, www.hcresorts.
com/yrityspalvelu (käyttä-
jänimi: sahkoliitto ja sala-
sana:hcviikot)

Hakemusten tulee olla pe-
rillä Holiday Club Yrityspal-
velussa 12.4.2012.

Haettavat viikot arvo-
taan hakijoiden kesken
13.4.2012.

Sähköliiton jäsenten lo-
mavarauksia hoitaa Holiday
Club Yrityspalvelussa Leena
Niemi, Kari Rinne, Jenni
Käpynen ja Ville Mäkinen,
puh. 03068 70400 (arkisin
klo 9.00 -16.00)
sähköposti yrityspalvelu@
holidayclub.fi

Holiday Club Katinkulta
Koy Golfharju, Katinkulta,
88610Vuokatti

Vaihtopäivä:
Lomaviikko alkaa kysei-
sen viikon maanantaina klo
18.00 ja päättyy seuraavan
viikon maanantaina klo
10.00.

Huoneisto:
Oh + k + 1 mh + pesuh + s
+ wc 62 m2 (2 + 2 hengelle).

Kaksikerroksinen pientalo.
Varustelu: liinavaatteet, as-
tiasto, kahvinkeitin, vatkain,
leivänpaahdin, mikroaalto-
uuni, jääkaappipakastin, liesi
ja uuni, liesituuletin, takka,
astianpesukone, pyykinpesu-
kone, hiustenkuivaaja, digi-
tv, dvd, cd-radio, kuivaus-
kaappi, keskuspölynimuri,
koneellinen ilmanvaihto, si-
litysrauta- ja lauta, internet-
yhteys. Majoittujamäärässä
+2 tarkoittaa vuodesohvaa.
Kylpylän ja harrasteiden
käyttö erillistä maksua vas-
taan.
Haettavissa olevat viikot:
25, 32, 37 ja 38 (hinta 370
€/vko)

Holiday Club
Tampereen kylpylä
Koy Lapinniemen Kehräämö
I-XIX, Lapinniemenranta 12,
33180 Tampere

Vaihtopäivä:
Lomaviikko alkaa viikkonu-
meroa osoittavan edellisen
viikon perjantaina klo 16.00
ja päättyy kyseisen viikon
perjantaina klo 11.00. Kyl-
pylän ja harrasteiden käyttö
erillistä maksua vastaan.
Huoneisto:
Oh + ks + pesuh + s 30 m2

+ parvi 15 m2 (2 + 2 hengel-
le) kerrostalo.
Varustelu: liinavaatteet, as-
tiasto, keittolevyt (ei uunia),
jääkaappi, mikroaaltouuni,
astianpesukone, kahvinkei-

tin, leivänpaahdin, veden-
keitin, tv, dvd, stereot, kyl-
pytakit ja pyyhkeet. Majoit-
tujamäärässä +2 tarkoittaa
vuodesohvaa, kiinteät vuo-
depaikat parvella.
Haettavissa olevat viikot:
28 ja 36 (hinta 270 €/vko)

Huoneisto:
oh + k + 1 mh + pesuh + s +
wc 68 m2 + parvi (toinen mh
parvella) 30 m2 (4 + 2 hen-
gelle) kerrostalo.
Varustelu: liinavaatteet,
astiasto, liesi ja uuni, jää-
kaappi, mikroaaltouuni, as-
tianpesukone, kahvinkeitin,
leivänpaahdin, vedenkeitin,
tv, dvd, stereot, kylpytakit ja
pyyhkeet. Majoittujamääräs-
sä +2 tarkoittaa vuodesoh-
vaa.
Haettavissa oleva viikko:
25 (hinta 420 €/vko)

Huoneisto:
Oh + k + 2 mh + pesuh + wc
94,5 m2 + avoparvi 41 m2

(4 + 4 hengelle) kerrostalo.
Varustelu: liinavaatteet,
astiasto, liesi ja uuni, jää-
kaappi, mikroaaltouuni, as-
tianpesukone, kahvinkeitin,
leivänpaahdin, vedenkeitin,
tv, dvd, stereot, kylpytakit ja
pyyhkeet. Majoittujamääräs-
sä + 4 tarkoittaa avoparven
vuodepaikkoja.
Haettavissa oleva viikko:
29 (hinta 450 €/vko)

Vierumäki
Suomen Urheiluopisto,
Sport Institute of Finland
Urheiluopistontie
373,19120Vierumäki

Vaihtopäivä:
Lomaviikko alkaa viikkonu-
meroa osoittavan edellisen
viikon perjantaina klo 16.00

ja päättyy kyseisen viikon
perjantaina klo 12.00.

Huoneisto: Oh + avoin
keittiö + 2 mh + 3 kylpyhuo-
netta + sauna 90 m2 (4 + 2
hengelle) pienkerrostalo, la-
sitettu terassi 20 m2.
Varustelu: Varustelu: liina-
vaatteet, astiasto 8 hengelle,
jääkaappi/pakastin, keraami-
nen liesitaso ja erillisuuni,
liesituuletin, mikroaaltouu-
ni, integroitu astianpesuko-
ne, kahvin- ja vedenkeitin,
leivänpaahdin, lasiovellinen
viinikaappi, tv, dvd-soitin,

cd/radio, pölynimuri, pyy-
kinpesukone, 2 kuivauskaap-
pia, muurattu takka, koneel-
linen ilmastointi, kaikissa
tiloissa vesikiertoinen lattia-
lämmitys, 2 polkupyörää.

Harrasteiden käyttö erillis-
tä maksua vastaan.
Haettavissa olevat viikot:
23, 25, 35, 38, 39 (hinta 380
€/vko).!

Hyödynnä jäsenetusi ja vaihda vapaalle

Holiday Clubin ja KaarniemenHoliday Clubin ja Kaarniemen
kesän varausaika nytkesän varausaika nyt 22.3.-12.4.22.3.-12.4.

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

"Sähköliiton oman loma-
paikan, Kaarniemen, ensi
kesän varaustoivomuksia
kesä-, heinä- ja elokuulle
voi soittaa tai lähettää säh-
köpostina 22.3. – 12.4.2011
aluevalvoja Tapio Haikalle.

Varaustoivomukset kos-
kevat mökkejä, huoneistoja
sekä asuntovaunualuetta.

Varaukset vahvistetaan
13.4.2012.

Ensimmäisellä sijalla ovat
ne jäsenet, jotka eivät ole
aikaisemmin käyttäneet lo-
mapaikkaa. Näin mahdolli-
simman moni jäsen pääsee
lomailemaan merenrannan
kauniissa maisemissa.

Varauksen saaneille il-
moitetaan asiasta henkilö-
kohtaisesti huhtikuun lo-
pulla.

Myös niille, jotka eivät
tällä kertaa saaneet varaus-
ta, lähetetään tieto kirjeitse.

Mökeissä ja huoneistoissa
löytyy vielä tilaa myös ke-
vätkuukausina, joten kan-
nattaa kysellä!

Keidas meren
kainalossa
Suomenlahden rannalla si-
jaitseva Kotkan Kaarniemi

tarjoaa merellisen vaihtoeh-
don lomaa suunnittelevalle.
Se on ympärivuotisessa käy-
tössä oleva Sähköliiton oma
lomapaikka.

Majoitustiloja on kahdes-
sa eri rakennuksessa. Perhe-
huoneistoja on neljä. Yh-
teensä rakennuksissa on 19
vuodepaikkaa. Remontin
myötä huoneistot ovat saa-
neet upouudet isot televisi-
ot ja lattiat ja myös sisustus-
tekstiilejä on uusittu.

Lisäksi Kaarniemessä on
kaksi korkealuokkaisesti
varusteltua saunallista hirsi-
mökkiä, joissa on yhteensä
12 vuodepaikkaa. Mökkien
lattiat on juuri hiottu ja la-
kattu. Lisäksi on hankittu
uudet tekstiilit, sohvat, pöy-
dät ja 40”:n televisiot.

Asuntovaunupaikkoja
on runsaasti sähkö- ja tv-
antenniliittymineen. Myös
telttailijoille on tilaa, ja alu-
eella on yhteiskeittiö.

Saunomiseen on kaksi
erillistä saunaa: ympärivuo-
tisena sähkösauna ja kesäai-
kana puulämmitteinen ran-
tasauna.!

Aluevalvoja Tapio Haikka
puh. 0440 557 841
tapio.haikka@sahkoliitto.fi

Kaarniemi komistui
ja kutsuu kesään
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Nopeuta ja helpota työtäsi
paikallavalutuotteilla

ABB Oy
PL 16, 06101 Porvoo
Puh. 010 22 11
www.abb.fi/asennustuotteet

ABB:llä on laaja paikallavalutuotevalikoima. Korkea rasiat on mitoitettu niin, että putkitus
tulee raudoituksen yläpuolelle. Korkeassa rasiavalikoimassa on jakorasia AU8.73 sekä
kojerasia AU5.32. Sen lisäksi valikoimiin kuuluu kattava valikoima esitaivutettuja putkikäyriä
sekä pääte- ja läpivientiholkkeja. Putkikäyrät ovat joko 45° tai 90° -kulmalla. Läpivienti-
holkkeja (16-50 mm) ja pääteholkkeja (16-32 mm) on myös laaja valikoima. Nämä tuotteet
mahdollistavat entistä nopeamman asennuksen työmaalla.
www.abb.fi/asennustuotteet
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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

Usein kysyttyjä kysymyksiä
"Sain lomautusilmoituksen perjan-
taina ja lomautus alkaa heti viikon-
lopun jälkeenmaanantaina. Käsit-
tääkseni lomautusilmoitus pitäisi
lain mukaan antaa kaksi viikkoa en-
nen lomautuksen alkamista?

VASTAUS: Olet oikeassa. Työsopi-
muslain mukaan lomauttamisesta

on ilmoitettava vähintään 14 kalen-
teripäivää ennen sen alkamista ja
työnantaja on velvollinen maksamaan
palkan lomautusilmoitusajalta.
14 päivällä voi olla merkitystä

mahdollisen lomautuksen aikana ta-
pahtuvan irtisanomisen varalta.

Ystävällisin terveisin, etuuskäsittelijät

Ilmoita palkkaturva-
hakemuksesta kassalle
Kun haet työttömyyskassalta ansiopäivärahaa
ja palkkaturvahakemuksesi käsittely on vielä kesken,
työttömyyskassa määrittelee työttömyyspäivärahasi
suuruuden sinulle jo maksettujen palkkojen perusteella.

Sinun pitää kuitenkin ilmoittaa päivärahahakemuksessa
vireillä olevasta palkkaturvahakemuksesta työttömyyskassalle.

Kun sitten saat palkkaturvapäätöksen, lähetä siitä
kopio työttömyyskassalle, jotta kassa voi tarkistaa
työttömyyspäivärahasi suuruuden.

Pääsiäisen maksupäivät
Työttömyyspäivärahan maksupäivät ovat tänä vuonna
pääsiäispyhien vuoksi seuraavat
• keskiviikko 4.4.
• torstai 5.4.
• keskiviikko 11.4.
• torstai 12.4.
• perjantai 13.4.

Koulutustuet ja vuorottelukorvaukset ovat tilillä
ennen pääsiäistä jo torstaina 5.4.
Pääsiäisen jälkeen ne maksetaan taas normaalisti perjantaisin.

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

rikkoutumiseen, lapsen sai-
rastumiseen tai muuhun inhi-
milliseen syyhyn.
Muista pitää työnhakusi
voimassa!

TEE PÄIVÄRAHA-
HAKEMUS
Saat päivärahahakemuksen
TE-toimistosta tai voit tulos-
taa sen ja palkkatodistus-
pohjan Työttömyyskassojen
yhteisjärjestön www.tyj.fi
-sivulta kohdasta Lomak-
keet.
Täytä ensimmäinen työt-
tömyyspäivärahahakemus
vähintään kahdelta täydeltä
kalenteriviikolta huolellisesti.
Puutteellisesti täytetty ha-
kemus palautetaan täyden-
nettäväksi.
Liitä hakemukseesi vierei-
sen muistilistan mukaiset
liitteet ja lopuksi tarkasta
vielä, että jäsenmaksuasiasi
ovat kunnossa työttömyyden
alkuun asti.

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

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

YLEISTÄ NEUVONTAA
TYÖTTÖMYYSTURVA-
ASIOISSA
Työ- ja elinkeinotoimiston
työttömyysturvaneuvonta
palvelee numerossa
010 194 911.

Kun joudut työttömäksi
tai lomautetuksi Liitä ansiopäivärahahakemukseen

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

Jäljennös irtisanomis- tai lomautusilmoituksesta.
Lomauttamisesta on työsopimuslain mukaan ilmoitet-
tava vähintään 14 kalenteripäivää ennen sen alkamista
ja sinulla on oikeus saada ilmoitus lomauttamisesta kir-
jallisena.

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

Jos olet sivutoiminen yrittäjä tai esimerkiksi omistat
maa- tai metsätilan, lähetä kassalle kopio viimeksi
vahvistetusta verotuksestasi, eli tällä hetkellä vuoden
2010 verotuspäätöksestä.

Muutosverokortti etuutta varten, jos haluat muuttaa
verotietoja, jotka työttömyyskassa saa kerran vuodessa
– 1. helmikuuta – suoraan verottajalta.
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LISÄTIETOA
www.sahkoliitto.fi/
tyottomyyskassa

ttkassa@sahkoliitto.fi

Koonnut Jonna Heiniluoma

Ilmoita talvilomasi ajankohta
Jos olet lomautettu, ilmoita talvilomasi ajankohta työttömyys-
päivärahahakemuksessa ja liitä hakemuksen mukaan palkka-
todistus tai -laskelma loma-ajan palkasta.

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

Exxact Design -kehyksen
mukana tulee kuusi väri-
liuskaa.
Sijoita ne läpinäkyvän pinta-
osan alle ja sinulla on oma
kehysdesign.

Vain mielikuvitus on rajana
– suunnittele kehys makusi
mukaan!
Testaa Mix&Match -
työkalua osoitteessa
+&"/$!%$-,$0$&)-!&*'($##.&)
ja luo oma Exxact-kehyksesi
vaikka omasta valo-
kuvastasi.

Primo Design Solid Combi

+250 toimintoa
3 värivaihtoehtoa
4 kehysperhettä

Voit valita yli 250 toimin-
nosta ja yli 400 kojeesta.
Helppoja ja älykkäitä
ratkaisuja valaistukseen,
sähkölaitteiden hallintaan
ja energiatehokkuuteen.

Ota yhteys paikalliseen
sähköliikkeeseen puh 02 72 72 00, www.finnparttia .fi

F innpar t t ia

puh 02 72 72 00, www.finnparttia .fi

F innpar t t ia

25
vuotta
1987 - 2012
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Joutnantie 76, 25500 PERNIÖJoutnantie 76, 25500 PERNIÖ

Kuparimaakaapelit 1,5 - 70 mm² hinnastomme sivulta 16 esim.
MCMK 2x1,5+1,5MCMK 2x1,5+1,5 1-99 m 099 €/m yli 99 m 089 €/m
MCMK 2x2,5+2,5MCMK 2x2,5+2,5 1-99 m 135 €/m yli 99 m 125 €/m
MCMK 4x1,5+1,5MCMK 4x1,5+1,5 1-99 m 149 €/m yli 99 m 139 €/m
MCMK 4x2,5+2,5MCMK 4x2,5+2,5 1-99 m 199 €/m yli 99 m 187 €/m
MCMK 4x6+6MCMK 4x6+6 1-49 m 420 €/m yli 49 m 380 €/m
MCMK 4x10+10MCMK 4x10+10 1-49 m 690 €/m yli 49 m 640 €/m
MCMK 4x16+16MCMK 4x16+16 1-49 m 1050 €/m yli 49 m 990 €/m

Pinta-asennuskaapelit 1,5 - 25 mm² hinnastomme sivulta 12 esim.
MMJ 3x1,5 SMMJ 3x1,5 S 1-99 m 069 €/m yli 99 m 059 €/m
MMJ 3x2,5 SMMJ 3x2,5 S 1-99 m 109 €/m yli 99 m 099 €/m
MMJ 5x1,5 SMMJ 5x1,5 S 1-99 m 117 €/m yli 99 m 105 €/m
MMJ 5x2,5 SMMJ 5x2,5 S 1-49 m 175 €/m yli 49 m 159 €/m
MMJ 5x6 SMMJ 5x6 S 1-49 m 468 €/m yli 49 m 428 €/m

Taipuisat muoviputket johtimilla eli putkijohdot, myydään
vain täysinä rullina. Laajemmin hinnastomme sivulta 20 esim.

TTAM 3x1,5AM 3x1,5 (Mu,Si ja Kv) 1 rulla 100 m 083 €/m tai 2 rullaa 079 €/m
TTAM 3x2,5AM 3x2,5 (Mu,Si ja Kv) 1 rulla 100 m 133 €/m tai 2 rullaa 129 €/m
TTAM 5x1,5AM 5x1,5 (Mu,Ru,Ha,Si ja Kv) 1 rulla 100 m 112 €/m tai 2 rullaa 108 €/m

GE-keskuskomponentit, esim 1-vaiheiset GE johdonsuoja-
katkaisijat. 48 VDC 440 VAC. 6 kA automaattisulake C-käyrä (hidas).

Hinnastomme sivulta 95

AH 10AH 10 1-11 kpl 280 €/kpl yli 11 kpl 240 €/kpl
AH 16AH 16 1-11 kpl 280 €/kpl yli 11 kpl 240 €/kpl
GE 30 mA vikavirtasuojakytkimet. A-tyyppi.
Sysäysvirrankestävät ja pulssin tunnistavat.

Pakkaskestoisuus -25 °C. Hinnastomme sivulta 94

VVS 225VVS 225 AA 1-5 kpl 1880 €/kpl yli 5 kpl 1680 €/kpl
VVS 440VVS 440 AA 1-2 kpl 2480 €/kpl yli 2 kpl 2280 €/kpl

CARLO GAVAZZI aika- ja valvontareleet, anturit ja elektrodit sekä energia-
analysaattorit ja kWh-mittarit. Esim. hinnastomme sivulta 98

CG MONI 1CG MONI 1 monitoimi aikarele (7 erilaista toimintoa).
5 A vaihtokoskettimella. Aika-alue portaattomasti säädettävissä

0,1 sekunnista -100 tuntiin. Ohjausjännitteet 24 DC V ja 24-240 AC V

hinta vain 1-9 kpl 2200 €/kpl yli 9 kpl 1980 €/kpl

Sivulta 107 DIN KWH 1 PDIN KWH 1 P 1~ kWh-mittari. Max lukema 99999,9kWh.
LCD näytöllä.Tarkkuusluokka on 1. IP 40. 230V(184 -276 V ).

Max 32A. 48-62 Hz. -25 ---+55 °C.

hinta vain 1-9 kpl 5400 €/kpl yli 9 kpl 4900 €/kpl

DIN KWH 3 PDIN KWH 3 P 3~ kWh-mittari. Max lukema 9999999,9kWh.
LCD näytöllä.Tarkkuusluokka on 1. IP 50. 400V (340-440V).

Max 64A. 45-65Hz. -25 -+55°C. Näyttää myös tehon kW ja virran A

hinta vain 1-9 kpl 149 €/kpl yli 9 kpl 139 €/kpl

6000 sähkö-
tarvikkeen

nettohinnat toimi-
tuskustannuksineen

löytyvät vaivattomasti

260 sivuisesta hinnastos-
tamme jota voit katsella,

ladata tai tilata ilmaiseksi

kotisivultamme www.f innpart t ia . f i

Esim. sivulta 169 löytyy karjasuoja-
ja teollisuusvalaisimet kuten KV 236 PKV 236 P teho 2x36W

pituus 1310 mm. IP65. Hinta vain

1-11 kpl 2950 €/kpl yli 11 kpl 2850 €/kpl

KV 258 PKV 258 P teho 2x58W

pituus 1620 mm. Hinta vain

1-11 kpl 3400 €/kpl yli 11 kpl 3300 €/kpl

Sivu l tS ivu l t a 160a 160 TYÖ 14 P2TYÖ 14 P2 Osramin elektronisella HF-liitäntälaitteel-
la varustettu työpistevalaisin kytkimellä ja 2-os.pistorasialla, teho 14W

pituus 725 mm. IP21. Hinta vain

1-9 kpl 2600 €/kpl yli 9 kpl 2400 €/kpl
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Sähköli iton
KURSSIT 2012

Sähköliitto järjestää jäsenilleen
monipuolista koulutusta.

Osallistuminen kursseille on
liiton jäsenille maksutonta.
Koulutus lisää motivaatiota

ay-toimintaan ja antaa uutta
virtaa arkipäivään.

Tiedon ja virkistyksen lisäksi
kursseilla on mukava vaihtaa
uulumisia muiden oman alan

ammattilaisten kanssa.
Hyödynnä jäsenetusi ja

tule kursseille!

Teollisuuden alojen työehtokurssi

!14. - 15.4.2012
Cumulus Koskikatu, Tampere

Kurssi on tarkoitettu kaikille teollisuuden alojen jäsenille,
erityisesti luottamusmiehille.

Kurssilla käsitellään:
• raamisopimuksen keskeisiä asioita
sekä palkankorotuksien voimaantuloa eri sopimusaloilla
• pohditaan kunnossapitotoimintojen haasteita
jatkuvasti muuttuvassa yrityskentässä
• Sähköliiton luottamusmiehen neuvotteluoikeuksia
sekä asemaa työpaikalla.

Tilaisuuden kouluttajina ovat:
Mikko Korpinen, työehtoasiamies, Sähköliitto
Tero Heiniluoma, lakimies, Sähköliitto

Liitto 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.

Ilmoittaudu mukaan kurssille viimeistään 30.3.2012
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469

Työoikeuden täydennyskurssi

!16. - 20.4.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssi on tarkoitettu kaikille luottamusmiehille
ja työsuojeluedustajille.

Tavoite:
• Syventää ja ajankohtaistaa työoikeudellisia tietoja
ja taitoja
• Antaa lisävalmiuksia oikeudellisten ongelmien
ratkaisemiseen työpaikalla.

Sisältö:
• Työsopimuslain keskeiset kohdat
• Työehtosopimusoikeus
• Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasiat
• Työaikalaki ja vuosilomalaki
• Työturvallisuusvastuut
• Ulkopuolisen työvoiman käyttö
• Työelämän tietosuoja
• Työoikeuden ajankohtaiset asiat.

Korvaukset:
Kurssi kuuluu koulutussopimuksen mukaiseen yhteiseen
koulutukseen. Siihen osallistumisesta sovitaan paikallises-
ti, joten sovi työnantajasi kanssa ansionmenetyksen kor-
vaamisesta kurssin ajalta.
Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus, ope-
tus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, vain mikäli niitä
syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa
autoa käytettäessä, vain auton kuljettajalle 0,23 euroa/km.
Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista, ilmoita siitä
etukäteen Kiljavan opistolle. Sähköliitto maksaa majoituk-
sesi.

Lähetä kurssihakemuslomake liittoon kolme viikkoa
ennen kurssin alkua osoitteella:
Sähköliitto, Koulutusyksikkö, PL 747, 33101 Tampere.

Pääluottamusmiesten täydennyskurssi
!24. - 26.9.2012, sähköistysala ja talotekniikka-ala
!26. - 28.9.2012, muut sopimusalat
Kiljavan opistolla, Nurmijärvellä

Kurssi on tarkoitettu pääluottamusmiehille, jotka eivät ole
muutamaan vuoteen käyneet kursseilla.

Kurssin sisältö:
• Luottamusmiehen perusasioiden kertaus
• Pääluottamusmiehen erityinen rooli ja tehtävät
• Tärkeimmät uudet laki- ja sopimuspykälät
• Ajankäytön riittävyys
• Oma jaksaminen
• Yhteistyö muiden edustajien kanssa ja sukupolven vaihdos

Korvaukset:
Työnantaja maksaa kurssille osallistuvalle palkan kurssin
ajalta sekä ateriakorvauksen (23,60 €) opistolle. Sähköliitto
maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus kahden hengen
huoneessa, opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut,
vain mikäli niitä syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai omaa autoa käytettäessä, vain auton kuljettajalle
0,23 euroa/km.

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

Lähetä kurssihakemuslomake liittoon osoitteella: Sähköliitto,
Koulutusyksikkö, PL 747, 33101 Tampere.

Työsuojelun jatkokurssi
!10. - 14.9.2012 ja
!8. - 12.10.2012
Kiljavan opistolla, Nurmijärvellä

Kurssin kohderyhmä:
Työsuojelun peruskurssin tai sitä vastaavan
kurssin käyneet työsuojeluedustajat.

Kurssin tavoite:
Syventää ja laajentaa työsuojelutietoutta sekä ohjata
näkökulmaa korjaavasta ja ongelmia poistavasta toiminnas-
ta työpaikan ja sen työsuojelutoiminnan kehittämiseen.

Avainsisältöjä ovat:
• Työsuojelun tavoitteet työssä
• Ihmiskäsityksen, hyvinvointiajattelun sekä
työsuojelulainsäädännön merkitys työn ja
työpaikkatoiminnan kehittämisessä
• Työn henkinen, ruumiillinen ja sosiaalinen kuormittavuus
• Työpaikan tarkastelua ja kehittämistä työterveyshuollon
ja työsuojeluviranomaisten näkökulmasta
• 0-tapaturma -ajattelun ja turvallisuusjohtamisen
periaatteet
• Toimialakohtaiset erityiskysymykset

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

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

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

Sähköistysalan ja talotekniikka-alan tes-kurssit 2012
Nämä kurssit on tarkoitettu kaikille sähköistysalan ja talotekniikka-alan sähköasennustoimialan
jäsenille. Henkilökohtainen tieto työehtosopimusmääräyksistä antaa parhaat edellytykset hy-
vän edunvalvonnan hoitamiseen. Tarkoituksena on käydä ensin tes-tutuksi -kurssi sen jälkeen

urakkamääräykset -kurssi ja viimeisenä urakkatöiden laskeminen -kurssi.

Työehtosopimus tutuksi
-kurssi
painottuu työehtosopimus-
tekstien perusteelliseen
käsittelyyn

Urakkamääräykset -kurssi
painottuu urakkatyömääräys-
ten selvittämiseen ja
kärkimiehen velvollisuuksien
hallintaan

Urakkatöiden laskeminen
-kurssi painottuu
työehtosopimusten
mukaisten urakkatöiden
laskemiseen

14. - 15.4.2012
Sokos Hotel Vaakuna,
Hämeenlinna
hakuaika päättyy 30.3.2012

8. - 9.9.2012
Hotelli Cumulus Koskikatu,
Tampere
hakuaika päättyy 24.8.2012

22. - 23.9.2012
Sokos Hotel Lappee,
Lappeenranta
hakuaika päättyy 7.9.2012

6. - 7.10.2012
Sokos Hotel Alexandra,
Jyväskylä
hakuaika päättyy 21.9.2012

17. - 18.11.2012
Sokos Hotel Puijonsarvi,
Kuopio
hakuaika päättyy 2.11.2012

Ilmoittaudu mukaan kurssille sähköpostilla tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai 050 409 8469.
Liitto korvaa osanottajille kurssin aikana majoituksen kahden hengen huoneissa, ruokailut
sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähinnä olevalle kurssipaikalle julkisten
kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä auton kuljettajalle 0,23 €/km.
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SIEVI ROLLER

Sievi Roller High XL S3
49-52158-303-08M
39-47 EN ISO 20345: S3
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Sievi Roller S3
43-52156-562-08M
36-38 EN ISO 20345: S3
43-52156-563-08M
39-47 EN ISO 20345: S3

Sievi GT Roller S3
43-52821-362-08M
36-38 EN ISO 20345: S3
43-52821-363-08M
39-47 EN ISO 20345: S3
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VOLTTIPÄIVÄT VIERUMÄELLÄ
28.-29.7.2012
Kesän kuumin tapahtuma järjestetään tänä vuonna
Vierumäellä, Euroopan suurimmalla urheiluopistolla!
Luvassa on liikuntaa, pelejä, hyvää ruokaa sekä
mukavaa yhdessäoloa ystävien ja tuttujen kesken.
Vierumäen yli 120 liikuntapaikkaa ja luonnonkau-
nis ympäristö tarjoavat loistavat puitteet tapah-
tumalle. Varmista paikkasi ajoissa ja ole mukava
kesän huipputapahtumassa Vierumäellä!

Vierumäki Facebookissa!

Lauantai 28.7.

11.00-12.30 Asiaa hyvinvoinnista ja terveydestä,
Luentokaari

11.00-12.00 Ohjattu jousiammunta, Vierumäki
Areena

11.00-14.00 Lounas, Ravintola Wanha Sali, päära-
kennus, Kaskela

QP`OR r{~W �T~z]T~kd t{{�X �X|ww_ h}]i NK
zX~]]�]]fd LMa^U~S xTx` VyXX| WXX e
tulospalvelu

13.00-14.00 Ohjatut Vierumäkikisailut, urheilu
kenttä
Ohjattu keskivartalotreeni, Urheiluhalli

QN`RR o]�{Tww]kwk}T|X|
14.00-15.00 Ohjattu curling, Jäähalli

Ohjattu jousiammunta, Vierumäki
Areena

15.00-16.00 Ohjattu curling, Jäähalli
Ohjattu jousiammunta, Vierumäki
Areena
Ohjatut leppoisat ”höntsäpelit”
Vierumäen tyyliin, Urheiluhalli

Q�`RRbPQ`OR q~~]~~Tx\ksXwd n[]|ZT[ lTXyk}_�T
PQ`OR q~w]�kU~]d lTTUZXy]jT|w{~] mX]wy{` okxTT

�Txw] j]xw]] l]~~k pk��] Y ry{{jX
President

Sunnuntai 29.7.

10.00-12.00 Ohjattu beach volley turnaus, beach-
kentät urheilukentän vieressä

11.00-14.00 Lounas, Ravintola Wanha Sali, päära-
kennus Kaskela

QP`RR r{~W �T~z]T~kd t{{�X �X|ww_ h}]i NK
zX~]]�]]fd LMa^U~S xTx` VyXX| WXX e
tulospalvelu

Omatoiminen liikunta molempina päivinä
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Sitova ilmoittautuminen tapahtumaan erillisellä
linkillä 4.6.2012 mennessä. Linkki löytyy
sähköliiton verkkosivuilta ]]]OSaZXUWYYRRUON

Lisää Vierumäestä osoitteessa ]]]Ô Y`TQVaXYON
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