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01019 5110 www.turva.fi
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Hyödynnä

etusi nyt!

Turva on keskittynyt erityisesti liittojen vakuuttamiseen, joten Sähköliiton 
jäsenenä saat meiltä huomattavia vakuutusetuja. Ja tiesithän, että kaut-
tamme hoituvat myös Tapiola Pankin reilut pankkipalvelut.

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

* Koskee Tapiola Pankin kortteja vakiokuvapohjaisina.
Ei koske Yhdistelmä Gold -korttia.

Tapiola-rahastoja hallinnoi Tapiola Varainhoito Oy

Ota yhteyttä, hoidetaan vakuutus- ja pankkiasiasi yhdessä kuntoon. Lue lisää
osoitteesta turva.fi/pankkiedut

Kun kotivakuutuksesi on Turvassa, saat Sähköliiton jäsenenä etuja Tapiola Pankista:

pankkipalvelua.

* Koskee Tapiola Pankin kortteja vakiokuvapohjaisina.



vasama 37 / 2 0 1 2

KUU
KAU
DEN

KUVA

Psykokineettinen ilmiö. Ylenmääräinen urheileminen saattaa
aiheuttaa liiallista keveyttä. Janne Heikkisellä oli vaikeuksia pitää
jalat hiekassaVolttipäivien rantalentisturnauksessa.
Kuva Jonna Heiniluoma

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 Toimittaja Jonna Heiniluoma
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Sinun
Sähköliittosi
Ka l l e S a l l i
Sä h k ö a s e n t a j a ,
l i i t o n n u o r i s o v a l i o -
k u n n a n j ä s e n

On taas aika ra-
kentaa tulevaa, kun on vaa-
livuosi ja valintoja pitää teh-
dä.

Me rakennuksilla hommia
painaneet tiedämme, että tu-
kevalle perustalle on hyvä ja
huoleton rakentaa.

Sähköliitolla on hyvä, vah-
va ja kokenut perusta. Me
kaikki, jotka olemme ehdok-
kaiksi lähteneet, olemme nii-
tä perustan päälle rakentajia.

Meidän tehtävämme on
seuraavan vaalikauden ajan
olla niitä henkilöitä, jotka
takaavat liitollemme parhaat edellytykset toimia, kasvaa ja
kehittyä.

Monesti tällaisessa vaalihuumassa unohtuu aika
vaalien jälkeen. Millainen on tuleva vahvuutemme ja haas-
teemme?

Haastetta on jo vahvuuksien ylläpidossa, mutta tulevaisuu-
den mukanaan tuomia haasteita ei voi unohtaa.

Olemme ammattiliittona kilpailuasemassa. Kilpailemme
esimerkiksi ihmisten vapaa-ajasta. Tämä taas luo haastetta
erityisesti ammattiosastoille.

Mielestäni ensi vaalikauden yksi teemoista tulisi olla am-
mattiosastot ja niiden toiminnan kehittäminen ja kehityk-
sen tukeminen.

Tässä työssä ja suunnittelussa olisivat ammattiosastot mu-
kana jo alusta asti. Nykyisessä liittomme organisaatiossa am-
mattiosastoilla on ehkä huomattavin asema jäsendemokrati-
amme toteutumisessa.

Oletteko te hyvät ehdokkaat valmiita tekemään töitä myös
oman ammattiosastonne puolesta?

Tämä vuosi on valintojen vuosi myös monella työ-
paikalla.

Luottamusmiehiä valitaan taas. Kenestä tulee seuraava ras-
kaan kansion kantaja? Toivottavasti ehdokkaita näihin kar-
keloihin riittää edustajistovaalien jälkeenkin.

Luottamusmies on se kuva, mikä liitosta saadaan ensimmäi-
senä.

Olen kauniisti kuullut sanottavan, että ”luottamusmiehet
ovat liiton selkäranka”. Luottamusmiestoiminnassa näkyy se
vahva perusta, jolle on hyvä rakentaa ja vahvuus joka täytyy
ylläpitää.

Äänestä vaaleissa ja vaikuta siihen, millainen Sinun
Sähköliittosi on, sillä Liitto=Jäsenet.

omat ovat ohi, ainakin meil-
lä useimmilla. Onneksi pää-
simme heinäkuussa nautti-
maan muutamasta lämpi-
mästä ja sateettomasta päi-
västä!

Viimeiset tihkusateiset lomapäiväni
kuluivat talon katolla aurinkopanee-
leja asentaen ja illat penkkiurheilija-
na olympiakisoja seuraten. Ja onneksi
Tuuli Petäjä voitti komeasti hopeaa
purjelautailussa. Tätä kirjoittaessani
Suomen mitalitili olisi muuten nollil-
la. Aivan tulee mieleen oma nuoruu-
den kilpahiihtäjäurani, joka lupaavan
alun jälkeen lopahti kyllästymiseen
ainaisiin treeneihin.
!!!

Edustajiston vaalin äänestyksen al-
kuun on enää noin kuukausi. Ehdok-
kaat ovat käynnistäneet vaalityön
lomalta palattuaan, samaten liiton
viestintä valmistelee Vasaman vaali-
numeroa, joka ilmestyy 6.9. eli aivan
äänestysajankohdan alla.

Lehteen tulee kaikkien vaaliliittojen
sopimusalaehdokkaiden nimet kuvan
kera. Ellei ehdokas ole toimittanut toi-
mitukseen julkaisutasoista sähköistä
valokuvaa, tulee vaalijulkaisuun vain
henkilön nimi, vaalipiiri, sopimusala ja
vaaliliiton tunnus. Kyseiseen lehteen
voivat ehdokkaat myös ostaa henkilö-
kohtaista mainostilaa.

Ehdokkaiden ja heidän tukiryh-
miensä vaalityö on tärkeää äänestys-
aktiivisuuden kohottamiseksi. Tavoite
on ylittää 50 prosentin äänestysaktii-
visuus. Näin valituksi tulleet edusta-
jiston jäsenet tulisivat käyttämään jä-
senistön enemmistön ääntä.
!!!

Valittava edustajisto tulee edustajis-
tokautenaan merkittävien haasteiden
eteen. Jo ensimmäisessä kokouksessa
valitaan koko hallinto ja liiton johto.
Ensimmäisessä kokouksessa edusta-
jisto tulee käsittelemään myös liiton
uuden, ei vain olemassa olevan päi-
vitetyn, vaan uuden strategian, jonka
valmistelutyön käynnistin hallituksen
päätöksellä reilu vuosi sitten.

Strategiatyö on edennyt aikataulun
mukaisesti ja sitä on valmisteltu hyvin
laajapohjaisesti. Sähköliiton visio-
ta itsenäisenä ammattikuntaliittona
muiden teollisuusliittojen rajapinnas-
sa yhteistyötä tehden on tarkennettu.
Hallitus tulee esittämään edustajistol-
le uuden strategian, myös tes-strategi-
an, hyväksymistä.
!!!

Meiltä puheenjohtajaehdokkailta on
peräänkuulutettu näkemystä Sähkö-
liiton tulevaisuudesta ja liiton kehit-
tämisestä. Uudessa liiton keskipitkän
aikavälin strategiassa tullaan linjaa-
maan liiton tavoitteet vision mukaan.

Emme me ehdokkaat voi ottaa omiin
nimiimme yhteistä laajapohjaisesti
tehtyä ja mietittyä strategiaa, vaikka-
kin se pitääkin sisällään juuri ne ta-
voitteet, millaisena minä haluan tule-
vaisuuden Sähköliiton nähdä: Liiton
pitää olla avoin, vahva, oikeudenmu-
kainen, arvostettu, hyvä jäsenistön
edunvalvoja, kilpailukykyisellä jä-
senistöltä perittävällä jäsenmaksulla
taloudellisesti ja tehokkaasti toimiva
liitto.
!!!

Te edustajistoon valituksi tulleet tu-
lette huomaamaan hyvin nopeasti,
miten lähellä jäsentä ja jäsenlähtöi-
sesti Sähköliitossa päätöksenteko ta-
pahtuu. Se mahdollistaa jäsendemo-
kratian toteutumisen.

Kuluneen neljän vuoden aikana
päätöksenteko ja päätösten valmistelu
on tullut entistä avoimemmaksi. Vaa-
liliittojen (ryhmien) välistä eripuraa
ei ole enää ilmennyt vaan asioista on
voitu avoimesti yhdessä keskustella ja
tehdä sen jälkeen päätöksiä. Tämä on
se suunta, jota kannattaa jatkossakin
kunnioittaa.

Hyvään ja tulokselliseen vaalityö-
hön kannustaen,

Martti Alakoski

Ehdokkaat
vaalityöhön!

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

Ole oman elämäsi
ritari ja äänestä
Sähköliiton ja
Sähkön kassan
edustajiston
vaaleissa
14.–28.9.2012!
Edustajisto on
liiton korkein päät-
tävä elin, jonka
tärkein tehtävä
on päättää, mihin
suuntaan liittoa
viedään ja miten
liitto toimii.
Sinun tehtäväsi on
valita täysosuma
edustajaksesi.

Voit äänestää postitse
tai netissä. Äänioike-

utettuja edustajistovaaleissa
ovat viimeistään 14.6.2012
liittyneet jäsenet, joilla ei
ole maksamattomia liitto-
maksuja ennen ensimmäistä
vaalipäivää.

Jos olet äänioikeutettu,
saat äänestysohjeet, äänes-
tyslipun ja palautuskuo-
ren postissa viimeistään
13.9.2012. Kirjeestä näet,
minkä vaalipiirin ehdokkai-
ta Sinun kuuluu äänestää.

Saat vaalimateriaalipake-
tin liiton jäsenrekisteriin
merkittyyn postiosoitteesee-
si. Jos postiosoitteesi ei ole
jäsenrekisterin tiedossa tai et
muusta luotettavasti osoit-
tamastasi syystä ole saanut
äänestyslippua, Sinulla on
oikeus hankkia se postitse
keskusvaalilautakunnalta
viimeistään 21.9.2012 kello
16.00 mennessä. Keskusvaa-

lilautakuntana toimii liiton
hallitus.

Kynä onmiekkaa
mahtavampi
Kun äänestyslippu postissa
saapuu, täytä se huolellisesti.
Ääni hylätään, jos lipussa on
asiaankuulumaton merkintä,
useita numeroita, numerosta
ei saa selvää, äänestyslippuna
on käytetty muuta kuin kes-
kusvaalilautakunnalta saatua
äänestyslippua tai Sinun to-
detaan jo äänestäneen.

Postita äänestyslippusi pa-
lautuskirjekuoressa niin, että
se on keskusvaalilautakun-
nan osoittamassa postiloke-
rossa viimeistään 28.9.2012
kello 16.00.

Vaalikirje on syytä postit-
taa viimeistään 24.9.2012,
jotta se ehtii varmasti ajoissa
perille.

Käytä valtaasi
sähköisesti
Osoitteessa www.sahkoliitto.
fi avautuu alkusyksystä vaali-
sivusto, josta löydät kiivaan
vaalikeskustelun lisäksi kaik-
kien ehdokkaiden nimet ja
äänestysnumerot sopimus-
aloittain ja vaalipiireittäin.
Löydät sieltä aikanaan myös
äänestyspainikkeen. Se alkaa
toimia perjantaina 14.9. kel-
lo 00.00 yöllä.

Painikkeesta pääset äänes-
tyspalveluntarjoajan verkko-
palveluun, jossa varsinainen
äänen antaminen tapahtuu
näin: Sinut ohjataan oman
pankkisi tunnistautumissi-
vulle. Syötä käyttäjätunnuk-
sesi pankin sivuille, jolloin
Finanssialan Keskusliiton
määrittelemä TUPAS-pal-
velu tunnistaa Sinut. Pank-
kisi lähettää äänestyspalve-
luntarjoajalle vahvistuksen
henkilöllisyydestäsi ja pääset
kirjaamaan järjestelmään eh-
dokkaasi numeron.

Sähköinen äänestysjärjes-
telmä sulkeutuu perjantaina
28.9. kello 16.00.

Pyöreän pöydän
uudet ritarit
Nelivuotiskaudeksi valitta-
van edustajiston kokoonpa-
no muuttuu nyt merkittäväs-
ti. Edustajiston koon määrää
kesäkuun viimeisenä päivä-
nä tehty jäsenlaskenta niin,
että edustajistoon valitaan
vaalipiireittäin yksi edustaja
aina alkavaa 350 sopimusala-
jäsentä kohti.

Edustajiston vahvuus kau-
della 2008–2012 on ollut 85
jäsentä. Koska energia- ja
tietoliikennealojen sopimus-
ten yhdistäminen Energia-,
ICT- ja verkostoalaksi johti
vaalipiirien yhdistämiseen,
kaudelle 2012–2016 valitta-
van edustajiston koko supis-
tuu 75 jäseneen.

Edustajiston jäseniksi va-
likoituvien keskuudesta va-
littava hallitus uudistuu ko-
koonpanoltaan väistämättä.
Edustajiston puheenjohtaja-
kin vaihtuu, koska puheen-
johtajan tehtävää kahdeksan
vuotta hoitanut Eero Wilk-
man jättää tehtävän.

Peitset tanaan ja
täysosumaa
jahtaamaan
Ehdokkaita, joista valita par-
haiten itseäsi edustava hen-
kilö, on nyt yhteensä 480.
Sähköliiton Edunvalvon-
nantekijöillä on vaalissa 306
ehdokasta. Sähköistenalojen
ammattilaiset asettivat vaa-
liin 168 ja Sähköliiton asen-
tajat kuusi ehdokasta.

Sähköliiton Edunvalvon-
nantekijöillä ehdokkaita on
kaikissa 30 vaalipiirissä, Säh-
köistenalojen ammattilaisilla
on ehdokkaita 22 vaalipiiris-
sä ja Sähköliiton asentajilla
kolmessa vaalipiirissä.

Syksyn jännittävä turna-
jaisspektaakkeli tarvitsee
Sinun ääntäsi. Edustajiston
kokoonpano on muuttu-
massa. Turnauskestävyytesi,
valppautesi ja ritarillisuutesi
ratkaisee, millä tavalla.!

Valitse täysosumaValitse täysosuma
edustajaksesi!edustajaksesi!

Nappaa itsellesi täysosuma historiallisissa turnajaisissa.
Ennenäkemättömän jännittävässä edustajistovaalissa
aiempaa harvempi ehdokas pääseemaaliin asti, sillä
edustajiston koko kaventuu 85 jäsenestä 75:een.

Saat äänestys-
materiaalin postitse
viimeistään
13.9.2012,
jos jäsentietosi
ovat ajan tasalla
liiton jäsen-
rekisterissä.

Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalin tuloksen 18.10.2012
ja uudet edustajiston jäsenet osallistuvat edustajiston
kokoukseen ensimmäisen kerran Tampereella 16.–18.11.2012.

Kaikkien ään
estäneiden k

esken

arvotaan 400
, 500 ja 600

euron

arvoinen mat
kalahjakortti

!
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Lemminkäinen Ta-
lotekniikka Oy on

maksanut lähes 70 000 eu-
roa korvaukseksi ja hyvi-
tykseksi kahdelle tampe-
relaiselle sähköasentajalle.
Asentajien työsuhteet oli ir-
tisanottu tuotannollisista ja
taloudellisista syistä vuonna
2011.

Toisella irtisanotulla oli
työehtosopimuksen nojal-
la jälkisuoja irtisanomista
vastaan aiemman luotta-
musasemansa takia. Toisen
irtisanotun asentajan irtisa-
nomisen jälkeen yritys palk-

kasi vastaaviin työtehtäviin
uuden henkilön tarjoamatta
työtä irtisanomalleen työn-
tekijälle. Yhtiö oli lisäksi
laiminlyönyt yhteistoimin-
taneuvotteluiden käymisen
ennen irtisanomisia.

Sähköliiton työehtoasia-
mies Hannu Luukkosen ja
STTA:n toimitusjohtaja Esa
Larssenin käymien neu-
votteluiden jälkeen Lem-
minkäinen lopulta maksoi
asentajille korvaukseksi
työsopimuksen perusteetto-
masta päättämisestä ja hyvi-
tykseksi yhteistoimintalain

rikkomisesta yhteensä noin
70 000 euroa.

– Työnantajien on syytä
noudattaa työlainsäädäntöä
ja työehtosopimusta, luot-
tamusmiesten on valvot-
tava, että näin tapahtuu ja
yksittäisen jäsenen kannat-
taa kuulua alansa ammat-
tiliittoon, koska Loimaan
kassasta oikeusturvaa ei saa,
luottamusmies Tauno Läh-
teenkorva Lemminkäinen
Talotekniikka Oy:stä kom-
mentoi.!

Sähköasentajille 70 000 euron korvaukset

perusteettomasta
irtisanomisesta

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

Palkansaajien hy-
vinvointi ja terveys
ry:n toiminnanjoh-
taja Pasi Ylitalo esit-
teli Volttipäivillä,
mitä vaihtoehtoja

PHT:llä on tarjota Sähkölii-
ton jäsenten iloksi ja tervey-
deksi.

PHT järjestää työkykyä,
terveyttä ja hyvinvointia
edistävää ennaltaehkäisevää
toimintaa työikäisille aikui-
sille ja heidän perheilleen
hotelleissa, lomakeskuksissa,
kylpylöissä, entisissä sotave-
teraanilaitoksissa ja urheilu-
opistoissa ympäri Suomen.

1. askel -hyvinvointi-
jaksot -nimisille viikon
mittaisille terveys-
kursseille pääsee ha-
kemuksesta ja niitä
järjestetään sekä per-
heille, jotka tulevat
kurssille lasten kans-
sa että aikuisille, jotka
tulevat kurssille yksin tai
yhdessä puolison tai ystävän
kanssa.

Leppoisa arkiliikunta
tavaksi
Aikuisten 1. askeleen viikot
on tarkoitettu vähän liikku-
ville, painonpudotuksessa ja
-hallinnassa apua tarvitsevil-
le yli 18-vuotiaille. Ohjel-
maan kuuluvat kuntotestaus,
helppoihin arkiliikuntata-

poihin ja terveys-, ravinto-
ja hyvinvointiasioihin tutus-
tuminen sekä elämykset ja
rentoutuminen.

– Aikuisten 1. askeleen
hakemuksia käsiteltäessä
lisäpisteitä saavat miehet.
Myös työttömät ja lomaute-
tut saavat ekstrapisteitä, Pasi
Ylitalo vinkkaa.

Aikuisten lomia enemmän
tunkua on perheille tarkoite-
tuille 1. askel -lomille.

– Perhelomahakemuksis-
sa pisteitä annetaan erityi-
sesti niille, joilla ei muuten
ole mahdollisuuksia puuhata
yhdessä. Kun aikuispuolella
pitää olla terveysperusteet,
perhelomahakemuksessa
sosiaaliset ja taloudelliset
seikat painavat enemmän,
Ylitalo selittää ja kertoo lo-
masta olevan hyötyä eten-
kin perheille, jotka eivät ole
omaksuneet liikunnallista
elämäntapaa.!

Ensimmäinen askel on tärkeinEnsimmäinen askel on tärkein
Lisäpisteitä miehille

Pasi Ylitalo kertoi, että PHT
järjestää satoja hyvinvointi-
kursseja lomakohteissa ympäri
Suomen. Kursseille haetaan
sähköisesti osoitteessawww.
pht.fi.

R i i t t a Ka l l i o

Vastalauseena yhti-
ön huonoon henkilös-

töpolitiikkaan ja 18 työnte-
kijän irtisanomisilmoituksiin
Proma-Palveluiden henki-
löstö marssi 7. elokuuta ulos
työpaikaltaan Vaskiluodon
voimalaitokselta Vaasasta.

– Henkilökunta palaa töi-
hin 13.8. Tavoittena on, että
irtisanomiset perutaan ja
yhtiö pyytää menettelyään
anteeksi työntekijöiltä, pää-
luottamusmies Markku Mä-
kinen tiivistää.

Hän kertoo, että Vaasas-
sa irtisanomiset kohdistuvat
siivous-, it-tuki-, piirtämö-,
alueen hoito- ja rakennus-
ja kunnossapitopalveluihin
sekä kaikkiin hiilitöihin.

– Meille jäisivät vain käyt-
tötehtävät, kone-, sähkö- ja
automaatiokunnossapito,
joita leikattaisiin myös hen-
kilömääriltään pienemmäksi.

64 irtisanotaan
Proma Palvelut Oy:n yt-neu-
vottelujen päättymisen jäl-
keen tarkentui irtisanottavi-
en henkilöiden määräksi 64.
Irtisanomiset kohdistuvat
yhtiön Vaasan, Seinäjoen,
Kristiinankaupungin ja Po-
rin palvelupisteisiin.

Voimalaitosten käyn-
nissäpitopalveluja tuotta-
va Proma-Palvelut ilmoitti
toukokuussa vähentävänsä
enintään 80 työntekijää län-
sirannikon voimalaitoksilta.
Ensimmäiseksi liipasimelle
joutuivat 18 Vaasassa työs-
kentelevää.

Yhtiössä yt-neuvottelut
koskevat noin 230 henkilöä,
joista suurin osa työskentelee
Kristiinankaupungissa, Porin
Tahkoluodossa, Seinäjoella
sekä Vaasan Vaskiluodossa.

Proma-Palvelut kuuluu
Pohjolan Voima -konserniin.
Yhtiön mukaan sen liike-
vaihto ja tulos ovat vuodesta
2009 lähtien heikentyneet
merkittävästi, ja kilpailun ki-
ristyessä kuluja on karsittava.

Ulkoistaminen
tuo heikennyksiä
– Ulkoistaminen heikentää
henkilöstön työsuhteita sekä
laitoksen käyttövarmuutta,
arvioi Mäkinen, joka pahek-
suu työnantajan sanelupoli-
tiikkaa yt-neuvotteluissa.

– Suomessa työntekijältä
puuttuu myötämääräämisoi-

keus, joten yt-neuvotteluissa
työntekijöiden vaikutusmah-
dollisuudet ovat olematto-
mat. Työnantaja voi tehdä
yksipuolisia päätöksiä ”kuul-
tuaan” työntekijöitä.

Mäkinen pelkää, että esi-
merkiksi siivouksen ulkois-
taminen voi merkitä Proma-
Palveluiden siivoojille heik-
keneviä ansioita ja etuuksia.

– Pahimmassa tapauksessa
siistijät joutuvat hakemaan
entisiin tehtäviinsä ”uusina”
työntekijöinä entistä huo-
nommalla palkalla ja eduil-
la.

– Minusta tässä puhutaan
liikkeen luovutuksesta, jol-
loin se pitäisi toteuttaa työn-
tekijöille entisin ehdoin.!

Proma-Palveluiden henkilöstön
mitta tuli täyteen

Pääluottamusmies MarkkuMä-
kinen toivoo, että asioista voi-
daan vielä sopia.

Länsimetro Oy va-
litsi Aren rataosuuden
sähkötöistä vastaa-

vaksi urakoitsijaksi Suomen
suurimpaan infrastruktuuri-
hankkeeseen. Työt alkavat
heti ja valmistuvat vuonna
2015.

Länsimetro jatkaa pää-
kaupunkiseudun metrolii-
kennettä Ruoholahdesta
Lauttasaaren kautta Espoo-
seen, Matinkylään. Valmis-

tuttuaan länsimetro kuljet-
taa yli 100 000 matkustajaa
päivässä. Tuhansia ihmisiä
työllistävä Suomen suurin
infrastruktuurihanke käsit-
tää seitsemän uutta asemaa
ja kaksi lähes 14 kilometrin
pituista tunnelia.

Are vastaa Ruoholahdes-
ta Matinkylään ulottuvan
13,6 km pitkän rataosuu-
den sähkötöiden projektin-
hallinnasta ja suunnittelus-

ta. Urakka pitää sisällään
maanalaisten tunnelien
sähkökaapeloinnin, valais-
tuksen ja turvajärjestelmät
sekä varajärjestelmien kaa-
peloinnin.

Arella on kokemusta
maan alle toteutetuista vaa-
tivista sähköurakoista ja
yhtiöllä on myös vahva ali-
hankkijaverkosto.!

Are sähköistää
länsimetron tunnelit
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Mahtava meno,
tiukka etukeno

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

Lauantain avauk-
sena volttipäiväväen

oli valittava urheiluhallin
kiintoisan terveysluennon ja
areenalla järjestetyn ohjatun
jousiammunnan kesken. Sa-
moihin aikoihin alkoi myös
golfaus hieman kauempana
Cooke-kentällä.

Lauantain valikoimassa
treenattiin keskikehoa, pot-
kittiin elefanttipalloa, kei-
lattiin, heitettiin frisbeegol-

fia, liu’uteltiin curling-kiviä
ja höntsyiltiin sählymailan
varressa. Saattoipa joku pu-
lahtaa uimahallin tai vierei-
sen Valkjärven viilentävissä
vesissäkin. Lauantai huipen-
tui maistuvaan illallisbuffet-
tiin hotellissa ja tanssahte-
luun viihderavintolassa.

Sunnuntai ei tahtia hidas-
tanut. Volttipäivät huipen-
tuivat beach volley -turna-
ukseen. Pian rantalentik-
seksi kiihtynyt peli ehdittiin
mitellä loppuun tukalassa
helteessä, joka helli sopi-

vasti koko kesäpäivien ajan.
Rankkasateen saapuessa oli-
kin jo aika pakata kimpsut
ja kampsut ja lähteä kohti
kotia. Sanomattakin tuli sel-
väksi, että kunnonkohotus
hyvässä seurassa on aidosti
kivaa.!

Hiki lensi ja nauru raikui Vierumäellä,
kun sähköliittolaiset perheineen kokoontuivat
kesäpäiville urheiluopistolle. Lajimahdollisuuksien
runsaudensarvesta sai maistiaiset joka makuun
ja jo alueen lukuisista pelipaikoista toiseen
kiiruhtaessa tahti äityi sykettänostattavan tiukaksi.

Höntsäpelit Vierumäen tyylillä höntsyiltiin parijoukkueina. Kullakin
parilla oli yksi yhteinen sählymaila, josta otetta ei saanut hetkeksi-
kään irrottaa. Mahtimolari Esa Sakki Haminasta ja loistolaukoja Kal-
le Salli Kotkasta paljastivat kisan jälkeisessä höveliydessään, että
seuraava kesäpäiväpaikka on Kotka.

"Jousiammunnan ohjaaja
Jenna virittää Matti Mäkelän
jousikäteen rannesuojan, jota
ilman jousen jänne napsauttaisi
käsivarteenmojovat mustel-
mat. Kouvolan pentankkihai
tempaisi heti elämänsä toisella
yrittämällä napakympin ja pis-
teet 22. Teräksenterävä eläke-
läinen suosittelee uusien lajien
kokeilemista kaikille: kun ikää
ja kremppaa tulee, kyky liikkua,
puhua, kirjoittaa ja laskea pysy-
vät yllä vain harjoittelemalla.

!TeamMakujanne, Janne Heik-
kinen Kajaanista ja MarkkuVal-
jakka Savonlinnasta taistelivat
itselleen kullan beach volley
-turnauksen jännittävässä fi-
naalissa. Kirkkaimman hopean
tiukoissa karsinnoissa napan-
nut TeamAhma, Matti Pennanen
Heinolasta ja Marja Isoluoto
Uudestakaupungista kertoivat
sijoituksen kahden (ainoan) ki-
saan osallistuneen joukkueen
välillä johtuneen puhtaasti jalo-
mielisyydestä.

Iltajuhlassa sykkeet nosti laula-
ja-näyttelijä Vallu Lukka. Groo-
ve President -nimisen pumpun
ohjelmisto muotoutui tanssilat-
tialta tulleiden tilaustenmyötä
kuumottavaksi jytäkimaraksi
joka jannun punttiin tytinää tuo-
vasta Bruce Springsteenistä
nilkkasukkatyttöjen unelmaan
Frank ”Ol’ Blue Eyes” Sinatraan.
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Usko tai älä, salskea
kroppa ja säteilevä

polla on mahdollista saavut-
taa. Nipistät vain pikkuisen
enemmän aikaa kalenterista
liikunnalle ja valitset lajin,
joka ei tunnu työltä.

– Aina joku on sitä mieltä,
ettei onnistu. Kalenteriin ei
vain mahdu. Töitä on liikaa,
Vierumäellä sähköliittolaisil-
le luennoiva Pekka Pulkki-
nen sanoo.

Liikunta- ja terveysklini-
kan kuntotestauspäällikkö
luettelee lisää tutunkuuloi-
sia tekosyitä: En voi liikkua,
kun siellä sataa. En voi liik-
kua, kun tulee lunta. En ha-
lua liikkua, kun tulee hiki.
Lapset pitää hoitaa ensin –
ja puolisot. Ja kummin kai-
mankin murheet on vielä
kannettava.

Pulkkinen jyrisee, että mart-
tyyriasenteella pääsee vain
hengestään.

– Itsestä huolen pitäminen
ei ole itsekkyyttä. On pidet-
tävä ensin huoli itsestä, jotta
voi pitää huolta myös muis-
ta.

Olemme vain ihmisiä
Kovat on puheet Pulkkisel-
la, mutta hän puhuu koke-
muksen syvällä rintaäänellä.
Työssään hän on nähnyt,
mitä tapahtuu, jos ihminen
venyy ja venyy. Kuminau-
hakin katkeaa ja kumiheppu
on kohta loppu. Työpäivän
jälkeen heppu makaa silmät
sumeina sohvalla Salkkareis-
ta myöhäisuutisiin. Nukku-
maan mennessä nukuttaa,
aamuyön tunteina ei.

– Kunto kestää muuta-

man tunnin töitä ja sitten
vaan puristetaan työpäivä
loppuun. Tulee verenpaine,
unihäiriöt, ruoansulatushäi-
riöt, joku alkaa syödä ja juo-
da enemmän, toinen jättää
kokonaan syömättä, Pulkki-
nen maalaa kauhukuvia.

– Kun tulee eteen päivä,
jona kaikki menee pieleen,
lamaantuu. Ollaan valmiita
masennusdiagnoosiin.

Kuskit katsastukseen
– Jo ennen oireita pitäisi jo-
kaisen pysähtyä miettimään,
onko minusta hyötyä enem-
män väsyneenä ja masentu-
neena vai kun olen aamusta
asti reipas, jaksan tehdä työt
ja päälle vielä harrastaa mu-
siikkia, kulttuuria, liikun-
taa…

Pulkkinen neuvoo lähte-
mään liikkeelle ihan varo-
vaisen leppoisasti vain. Jo-
kainen otettu askel on pa-
rempi kuin ei mitään. Moti-
vaation rasittavuudeltaan oi-
keantasoiseen liikkumiseen
voi hakea kuntoklinikalta.

– Autot katsastetaan, omaa
kuntoa välttämättä ei. Jos sit-
ten päästää itsensä niin huo-
noon kuntoon, että henki on
vaarassa, kannattaa aloittaa
kuntotestauksella. Siinä sel-
viää itselle sopiva suoritusta-
so – eli taso, joka riittää.

Keho on sun
temppeli
– Jonkin verran ihmisen on
pakko kuntoilla, Pulkkinen
sanoo ja kertoo esimerkkejä,
kuinka liikkumaton henkilö,
joka on alkanut vähitellen
liikkua sopivalla lailla, on
voinut jättää kalliit veren-
painelääkkeet pois.

Perusresepti, jolla saa hel-
posti ja pian rutkasti lisää
terveyttä ja reippautta on
kolmiportainen. Ensimmäi-
seen vaiheeseen, kun ei mei-
naa jaksaa mitään, Pulkki-
nen määrää palauttavaa lii-
kuntaa. Kolmannen vaiheen
maksimisykerääkit saa hyväl-
lä omallatunnolla unohtaa.

– Suosittelen aluksi kevyt-
tä liikuntaa 4–5 viikon ajan.
Puoli tuntia kerrallaan ma-
talalla intensiteetillä riittää,
Pulkkinen sanoo.

Ensimmäisen vaiheen pa-
lauttavaa liikuntaa pitäisi
alkuun tehdä kerran, sitten
pari ja lopuksi kolmesti vii-
kossa.

Neljä peetä ja hoo hoo
– Jotkut luulivat, että neljän
P:n sääntö tarkoittaa ”Pitää
pysähtyä puhumaan”, siksi
kaavaan oli lisättävä H-kir-
jaimet, Pulkkinen selostaa
kunnonkohotuksen kakkos-
vaihetta.

Kun palauttavasta liikun-
nasta siirrytään tekemään
peruskestävyysliikuntaa, pi-
tää liikkuessa pystyä puhu-
maan puuskuttamatta, mutta
niin, että tulee hiki ja hen-
gästys.

Koska aineenvaihdunta al-
kaa toimia vasta 20 minuutin
liikkumisen jälkeen, tehdään
liikuntaa nyt kerralla pidem-
pään: alkuun kokonainen
tunti kerran viikossa ja lo-
puksi tunti kolmesti viikossa.

– Kolme tunnin harjoitus-
ta viikossa on minimi, jol-
la ihminen pysyy kunnossa.

Ratkaisu on teidän korvien
välissä. Onko kolme tuntia
tosiaan niin mahdoton mah-
duttaa kalenteriin, Pulkki-
nen jyrisee.

Kaikki, missä syke pysyy
riittävän ylhäällä koko tun-
nin ajan käy: hakkaa halot,
sauvakävele, rullaluistele,
ui, juokse. Lähde liikkeelle
lasten kanssa. Ja mikä sen
parempaa kuin liikkua ka-
verin kanssa? Kun toinen on
väsynyt, toinen pirteämpänä
soittaa, että nyt lähdetään
lenkille.!

Vararenkaat vihellellen
reippausenergiaksi

Liikunta- ja terveysklinikan kuntotestauspäällikkö Pekka Pulkki-
nen kertoo, että urheiluopiston asiakkaista 80%on nykyään
muita kuin urheilijoita. Kehonkoostumusmittauksessa voi hyvin pii-
pahtaa vaikka lomaillessaan Sähköliiton viikko-osakkeessa. Laite
johtaa kropan läpi sähkövirtaa ja vastuksenmäärästä selviää lihak-
sen, rasvan ja nesteen osuus kehossa.

Pekka Pulkkinen paljastaa:
Hoikkuuden salaisuus
selvitetty!
"Kikkoja ja kuureja ei tarvita. Syöt vain sen, mitä ku-
lutat! Kokoa lautaselle vanhan kunnon ruokaympyrän
hengessä reilun puolikkaan verran salaattia, neljäsosan
kanaa, lihaa tai kalaa ja himpun alle neljäsosan verran
pastaa, riisiä tai perunaa. Syö pieniä annoksia useasti päi-
vässä, syö paljon salaattia ja juo paljon vettä.!

Sähköliiton golf-
kisat pelattiin tänä

vuonna Volttipäivien yhte-
ydessä paahtavan kuumassa
hellesäässä. Kanadalaisen
Graham Cooken suunnitte-
lemalla championship-tason
kentällä Vierumäellä pelasi-
vat Kuortane Golfin Mark-
ku Nyrhinen, Imatran Gol-
fin Reijo Mölsä, Nokia River
Golfin Mika Vallin, Mikke-
lin Golfin Keimo Moilanen
ja Jorma Pöyry sekä Golf
Pirkkalan Kalevi Björk-
backa, Pekka Iivarinen ja

Lauri Lyly.
Henkilökohtaisen piste-

bogey-kisan ykköseksi pelasi
Nyrhinen tuloksella 39. Toi-
seksi sijoittui Lyly pistein 37
ja kolmanneksi Mölsä piste-
tuloksella 32.

Lähimmäksi lippua, 724
senttimetrin päähän löi Kei-
mo Moilanen. Moilanen kis-
kaisi myös pisimmän draivin.
Toisiksi pitkälyöntisin pelaa-
ja oli Lauri Lyly. Kolman-
neksi pisin drive irtosi Reijo
Mölsältä.!

Nyrhisestä pistebogeyn ykkönen

Markku Nyrhinen (os. 057) tulos 39 pistettä
Lauri Lyly (os. 039) 37 p.
Reijo Mölsä (os. 015) 32 p.
Pekka Iivarinen (os. 011) 31 p.
KeimoMoilanen (os. 184) 28 p.
MikaVallin (os. 011) 28 p.
Jorma Pöyry (os. 184) 28 p.
Kalevi Björkbacka (os. 067) 22 p.MikaVallin valmistautuu. Taustalla Lauri Lyly, kentänvartija Mikki,

KeimoMoilanen, Markku Nyrhinen ja Kalevi Björkbacka.Pekka Iivarinen, Reijo Mölsä ja Jorma Pöyry.
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Sähköliitto tarjoaa
edelleen aktiivijäsenil-

leen ilmaisena etuna SAK:n
Palkkatyöläinen -lehden.
Aktiivijäseniin kuuluvat
pääluottamusmiehet, luotta-
musmiehet, työosaston luot-
tamusmiehet, työsuojeluval-
tuutetut, työsuojeluasiamie-
het ja ammattiosastojen pu-
heenjohtajat. Lisäksi lehden
voivat tilata liiton hallituk-
sen, johtokuntien, valiokun-
tien ja edustajiston jäsenet.

Tilaus tehdään vain kerran
ja se on voimassa, kunnes
tehtävä päättyy tai aktiivijä-
sen itse peruuttaa tilauksen.

Ruotsinkielisille
Löntagaren
Löntagaren -lehden tilauk-
seen ovat oikeutettuja äidin-
kielekseen ruotsin ilmoitta-
neet aktiivijäsenet, joiden
sopimusalanumerot ovat

002, 005, 006, 008, 010-018
ja 020-023.

Tilaus tehdään kerran ja
se jatkuu kunnes sopimusala
muuttuu eläkeläiseksi (999)
tai jäsen päättää itse perua
tilauksen.

Arvo nuorille
Arvo -lehden tilaukseen
ovat puolestaan oikeutettuja
alle 30-vuotiaat sopimusala-
jäsenet, joiden sopimusala-
numerot ovat 002, 005, 006,
008, 010-018 ja 020-023.
Myös tämä tilaus tehdään
kerran ja se jatkuu kunnes
ikäkriteeri ylittyy tai jäsen
päättää itse perua tilauksen.

Näin tilaat lehden
Palkkatyöläisen, Löntagare-
nin ja Arvon voi tilata vain
Sähköliiton verkkopalvelui-
den kautta.

Liiton Internet-sivujen,
www.sahkoliitto.fi, etusivul-
ta löytyy Sähköliiton verk-

kopalvelut > Kalenteri- ja
lehtitilaukset. Tilaukset löy-
tyvät omista jäsenrekisteri-
tiedoistasi kohdasta Omat
tiedot > Kalenteri- ja lehti-
tilaukset. Varsinainen tilaus
tehdään siellä olevan ohjeen
mukaan.

Tilauskanava on auki jat-
kuvasti.

Jos et löydä omista tie-
doistasi Kalenteri- ja lehti-
tilaukset -kohdasta tilausoi-
keuteesi kuuluvia lehtiä, ota
yhteyttä Sähköliittoon, puh.
03 252 0111.

Tilaus tehdään vain kerran

Palkkatyöläinen, Löntagaren jaPalkkatyöläinen, Löntagaren ja
Arvo edelleen tilausperusteisiaArvo edelleen tilausperusteisia
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Sopimusalajäsen-
ten kalenteritilauksen

ja eläkeläisten Vasaman tila-
uksen tilauskanavat avattiin
1.8.2012.

Tilaukset voi tehdä matka-
puhelimella tekstiviestinä tai
liiton nettisivujen kautta.

Sopimusalajäsenet saavat
tilaamalla kalenterin ilmai-
sena jäsenetuna. Eläkeläi-
sille ei kalenteri jäsenetuna
kuulu, joten eläkeläisjäsenet
eivät voi sitä tilata.

Eläkeläiset saavat Vasaman
ilmaiseksi tilaamalla sen. So-
pimusalajäsenille Vasama tu-
lee automaattisesti.

Sopimusalajäsenten kalen-
teritilauksen tilausaika päät-
tyy 31.10.2012. Eläkeläisten
Vasaman tilausaika päättyy
30.11.2012.

Kalenteri ja Vasama
netin kautta
Sopimusalajäsenten kalente-
rin ja eläkeläisjäsenten Va-
saman tilaus onnistuu Säh-
köliiton nettisivuilla www.
sahkoliitto.fi.

Etusivun oikeasta laidas-
ta löytyy laatikko, jossa on
Sähköliiton verkkopalvelut.
Verkkopalvelun ohjeet tule-
vat näkyviin heti napsautta-
malla kohtaa: Kalenteri- ja
lehtitilaukset.

Sopimusalajäsenten
kalenteritilaus
tekstiviestinä
Sopimusalanjäsenet voivat
tilata vuoden 2013 kalen-
terin verkkopalvelun lisäk-
si myös matkapuhelimella
tekstiviestinä. Viesti lähete-
tään numeroon 13145.

Viestiin pitää kirjoittaa:
Sähkö kalenteri jäsennu-
mero (sanat erotetaan toisis-

taan välilyönnillä ja
jokaisen oma, hen-
kilökohtainen jäsen-
numero löytyy jäsen-
kortista).

Tilaaja saa vas-
tauksena tilauksen
vastaanottamisvah-
vistusviestin ”Kalen-
teritilauksesi on vas-
taanotettu. T: Säh-
köliitto.”

Eläkeläisten
Vasaman tilaus
tekstiviestinä
Vasamasta kiinnos-
tuneet eläkeläisjä-
senet voivat tilata
lehden verkkopalve-
lun lisäksi myös teks-
tiviestillä.

Millään muulla ta-
valla tilausta ei voi tehdä.

Eläkeläisjäsenten Vasa-
ma-lehden tilaus tapahtuu
lähettämällä matkapuheli-

mella tekstiviesti numeroon
13145.

Viestiin pitää kirjoittaa:
Sähkö Vasama jäsennume-
ro (sanat erotetaan toisis-

taan välilyönnillä ja jokai-
sen oma, henkilökohtainen
jäsennumero löytyy jäsen-
kortista).

Tilaaja saa vastauksena ti-

lauksen vastaanottamisvah-
vistusviestin ”Vasama-leh-
den tilaus on vastaanotettu.
T: Sähköliitto.”

Sopimusalajäsenten kalenteri, eläkeläisten Vasama

Tilauskanavat avattiin
elokuun alussa

ilyönnillä ja
oma, hen-
inen jäsen-
ytyy jäsen-

saa vas-
ilauksen
misvah-
”Kalen-
on vas-

Säh-

us
ä

os-
ä-
ta
-
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GALLUP
Teknologiateollisuuden osapuolet samalla molskilla

Menikö mutapainiksi?

Jouni Siivonen
pääluottamusmies, automaatioasentaja
Valmet Automotive, Uusikaupunki

1. On tärkeää päästä tapaamaan Tekno-
logiateollisuus ry:n edustajia ja kuulla hei-
dän kantansa. Liiton kanta kyllä tiedetään,
mutta täällä saa keskustella työnantajapuo-
len edustajien kanssa. On myös hyvä saada
vaihtaa ajatuksia muualta tulleiden pääluot-
tamusmiesten kanssa.
2. Autojen myynti menee nykyään huo-
mattavasti herkemmin sykleissä ylös ja alas.
Uudessakaupungissakin on ollut hiljaisem-
paa vähän aikaa, mutta parempi huominen
tulee vielä. Tunnelin päässä näkyy valoa.

Esa Ääritalo
varapääluottamusmies, tiiminvetäjä
Valmet Automotive, Uusikaupunki

1. Olen ensimmäistä kertaa tällaisessa ta-
pahtumassa ja oikein hyödylliseltähän tämä
vaikuttaa. Asiat käydään läpi asioina ja tun-
nelma säilyy hyvänä.
2. Autoteollisuudessa on lomautuksia me-
nossa, mutta eiköhän se tästä taas käänny
parempaan. Meillä on kuitenkin valmis-
tuksessa huipputuote, jolle varmasti löytyy
kysyntää ja sitä kautta työtä taas riittää kai-
kille.

Tapio Kujanpää
pääluottamusmies, hissiasentaja
Otis, Helsinki

1.Aamupäivä oli täynnä avauksia, alustuk-
sia ja puheita. Iltapäivän ohjelma on an-
toisampi, kun saadaan aikaan kunnon vuo-
rovaikutusta ja päästään keskustelemaan
enemmän.
2. Töitä hissipuolella on ihan hyvin, mut-
ta henkilökohtaisesti minua huolestuttaa
sopimusalan luottamusmieskysymys. Säh-
kön pääluottamusmiesasia on meillä teolli-
suuden puolella voimassa vain tämän työ-
ehtosopimuskauden loppuun ja sitten siitä
väännetään taas uudestaan. Se pitäisi saada
pysyväksi. Koko ajan ollaan heikoilla jäillä,
kun ei tiedetä, kuinka kauan työnantajan
tarvitsee hyväksyä meidät.

Pekka Kärkkäinen
ryhmäpäällikkö
Teknologiateollisuus ry, Helsinki

1. Olisi ihan suotavaa järjestää tapaamisia
tiheämminkin. Tilaisuudet, joissa työnan-
tajaliitto voi taustoittaa, miksi se jotakin
asiaa ajaa, ovat tärkeitä. Vastavuoroisesti
me kuulemme, mitä huolia työntekijöiden
edustajilla on.
2.Teknologiateollisuuden tulevaisuus edel-
lyttää kilpailukykyisiä, laadukkaita tuottei-
ta, jotka valmistetaan osaavasti ja ajallaan.
Työmarkkinajärjestöjen haasteet liittyvät
osaamisen kehittämiseen ja siihen, kuinka
saadaan työmarkkinat toimimaan tehok-
kaasti ja joustavasti sekä työnantajan että
henkilöstön tarpeet huomioiden.
Mitä teknologiateollisuuden ja Sähkoalojen
ammattiliiton välisen sopimusalan tulevai-
suuteen tulee, ei voi kiistää, etteikö sovel-
tamisalakiista Metalliliiton, Sähköliiton ja
meidän välisten sopimusten osalta olisi vii-
me vuosina hankaloittanut yhteistoimintaa.
Mutta jälleen kerran meillä on yrityksiä ja
kolmikantaista keskustelua käynnissä järke-
vän sopimuksen aikaansaamiseksi.

Aki Sundell
asiantuntija
Teknologiateollisuus ry, Helsinki

1. Tällaiset keskustelevat tilaisuudet mah-
dollistavat vapaan ajatuksen vaihdon liitto–
työnantaja–työntekijä-tasolla. Meidän kan-
naltamme on tärkeä saada signaaleja siitä,
minkälaisia tuntemuksia ja tarpeita asioihin
liittyy.
2. Teknologiateollisuuden tulevaisuudessa
on paljon haasteita, mutta uskon, että jär-
kevällä yhteistyöllä Suomi lähtee nousuun.
Teknologiateollisuuden menestymisellä on
huikea merkitys sen kannalta, miten Suo-
mella menee yhteiskuntana. Välttämättä
ei nousta sille tasolle, missä joskus olemme
olleet, mutta varmasti pysymme hyvinvoin-
tiyhteiskuntana, jos vain pidämme yhteiset
tavoitteet tähtäimessä.

Markku Sainio
varapääluottamusmies, hissiasentaja
Otis, Helsinki

1. En ole ennen ollut tällaisessa tapahtu-
massa ja yllätyin positiivisesti. Aiheet ovat
olleet erittäin mielenkiintoisia ja saa kuulla
työantajan ajatuksiakin. Kaikin puolin hyvä
homma.
2. Aina on parannettavaa. Töitä näyttää
nyt olevan tosi hyvin, mutta kun tulee ikää,
alkaa jaksaminen huolestuttaa. Eläkeiän
nostoa en hyväksy enkä halua, että siinä
asiassa annetaan periksi. Myös huoli nuori-
sosta on pinnalla. Se, että nuorille on töi-
tä, on kaiken a ja o. Siihen pitäisi hirveästi
panostaa.

Kari Heinänen
henkilöstöpäällikkö
STX Europe Finland, Rauman telakka

1. On hyvä puhua avoimesti ja kasvokkain
asioista. Päivä ei ole tuonut yllätyksiä. On
käyty läpi viime syksyn palkkakierrosta. Oli
nähtävissä, että perälautamalli tulee sieltä
käyttöön. Ulkomaisen vuokratyövoiman
käytöstä on puhuttu. Telakalla erilaisen työ-
voiman käyttö on tuttua.
2. Rauman telakalla oli pitkään vakaa
ajanjakso, kun tehtiin päivä- ja yölauttoja
lähivesiin ja Englannin kanaaliin. Sitten
täälläkin tänään esille tullut rikkidirektii-
vi ja toisaalta maailmantalous pakottivat
suuntautumaan muihinkin tuotteisiin. Nyt
haasteena on muuntautumiskyvyn ylläpitä-
minen ja se tulee näkymään kaikissa henki-
löstöryhmissä. Tarvitaan osaamisen joustoa
eli monitaitoisuutta.

Markku Lehtovaara
henkilöstöpäällikkö
STX Finland, Turun telakka

1. Osallistun ensimmäistä kertaa Tekno-
logiateollisuus ry:n ja Sähköliiton järjes-
tämään pääluottamusmiespäivään ja se on
täyttänyt odotukset. Tilaisuus on ollut oi-
kein informatiivinen ja keskusteleva. Päi-
vän parasta antia oli kuulla tessin alatyö-
ryhmien tilanneraportit.
2. Lomautuksia on käynnissä edelleen,
mutta tällä hetkellä on suunnitteluvaihees-
sa esimerkiksi TUI-varustamon risteili-
jäprojekti. Telakan tulevaisuus näyttää siis
varovaisen valoisalta. Työehtosopimusten
suhteen tunnelmat ovat rauhallisen odotta-
vat. Nyt odotetaan alatyöryhmien tuloksia
ja raamisopimuksen keskeneräisten asioiden
ratkaisua.

1. Mitkä ovat päällimmäiset tunnelmat tapahtumasta?
2. Miltä näyttää teknologiateollisuuden tulevaisuus?

Teknologiateollisuuden tilanne ja tulevaisuuden näkymät puhuttivat sopimusalan
pää- ja varapääluottamusmiehiä sekä työnantajan edustajia Teknologiateollisuus
ry:n ja Sähköliiton järjestämässä seminaarissa. Liki 30 henkilöä kokoontui Tampe-
reelle kesäkuussa ruotimaan toteutuneet ja tulevat palkankorotukset. Työehtoso-
pimuksen työryhmät esittelivät näkemyksensä niin palkkamääräyksien kehittämi-
sestä, ulkomaisesta työvoimasta kuin työhyvinvoinnistakin.

J o n n a H e i n i l u om a
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Sähköliiton järjestö-
ja koulutusvaliokunta

päätti kevään kokouksessaan
kartoittaa jäsenistön toivei-
ta ja tarpeita vuonna 2013
järjestettävästä koulutukses-
ta. Näin jäsenistö pystyy itse
vaikuttamaan järjestettävän
koulutuksen sisältöön.

Webropol-kysely tehtiin
liiton nettisivuilla 21.5. –
30.6.2012 ja siihen vastasi
kaikkiaan 107 jäsentä.

Kurssitarjonta
tyydyttää
Sähköliitolla on perinteises-
ti ollut runsaasti koulutusta
eri aloille ja moniin eri tar-
peisiin.

– Kysely osoitti, että kurs-
sitarjonnassa on onnistuttu
suhteellisen hyvin, koska
hyvin paljon toivottiin juuri
sellaista koulutusta, jota on
jo pitkään tarjottukin, järjes-
tö- ja koulutuspäällikkö Rei-
jo Salmi toteaa.

Hän kertoo, että vuosittain
on järjestetty koulutusta esi-
merkiksi urakkalaskennasta
ja tes-asioista, luottamus-
miesten ja työsuojeluval-
tuutettujen toiminnasta ja
jaksamisesta työpaikoilla,
paikallisesta sopimisesta ja
osastotoiminnan aktivoimi-
sesta.

Kysely kuitenkin antoi
viitettä siitä, että jo tarjolla
olevaa koulutusta voitaisiin
viedä entistä enemmän eri
puolille Suomea ja koulutus

voisi tapahtua myös viikolla,
ei välttämättä viikonloppui-
sin.

Aina on
parannettavaa
Moni vastaajista toivoi lisää
koulutusta osastojen talo-
udenhoitoon, YT-lakiin ja
toimintaan työpaikoilla, työ-
lainsäädäntöön ja palkkara-
kenneasioihin. Seniorijäse-
nille toivottiin koulutusta
kännykän, sähköpostin ja In-
ternetin käyttämiseen. Myös
Facebookin käyttökoulutus
nousi kyselyssä esiin.

Ruotsinkielisen koulu-
tuksen ja kurssimateriaalin
osuutta toivottiin lisättävän
varsinkin urakkalaskentaan.
Koulutusta toivottiin suun-
nattavan myös nimenomaan

nuorille jäsenille koskien
muun muassa urakkalasken-
taa ja ay- ja osastoaktiivisuu-
den lisäämiseksi.

Esiintymis- ja
neuvottelutaitoa lisää
Eräänä selkeänä kehittämi-
sen aiheena nähtiin esiin-
tymis- ja neuvottelutaidon
sekä vuorovaikutuksen kou-
lutus täysin omina koulutuk-
sinaan.

– Joudun itse työssäni pi-
tämään info- ja koulutusti-
laisuuksia enkä haluaisi olla
sellainen huono kouluttaja
ja oppituntien valmistelija,
jonka kursseille olen joskus
itse osallistunut, eräs kyse-
lyyn vastanneista totesi.

Sähköliiton järjestö- ja
koulutuspäällikkö Reijo Sal-

mi kertoo, että esiintymis- ja
neuvottelutaidon sekä vuo-
rovaikutustaitojen kehittä-
minen on aikaisemminkin
ollut mukana kurssitarjon-
nassa, mutta vain pienenä
osana jotain laajempaa kou-
lutusta.

– Tässä on selkeä kehit-
tämisen paikka ja esiinty-
mis- ja neuvottelutaidon ja
vuorovaikutuksen koulutus-
ta tullaan lisäämään tulevai-
suudessa, Salmi toteaa.!

Koulutustoivekysely sen kertoi

Tarjonta erittäin hyvä
jos ei täydellinen

Te k s t i R i i t t a Ka l l i o
Ku v a
J o n n a H e i n i l u om a

– Kokenutkaan säh-
köasentaja ei voi työ-

maalla olla sähkötöiden pe-
rusasioiden opettajana kesä-
työntekijälle. Kyllä perusasi-
at, käden taidot, sähkö- ja
yleiset turvallisuusasiat pitää
oppia jo koulussa. Ensim-
mäisen vuoden jälkeen op-
pilas voi tulla soveltamaan
oppimaansa käytäntöön pä-
tevän ohjaajan tuella, linjaa
Sähköliiton sektoripäällikkö
Keijo Rimmistö.

Rimmistö muistuttaa, että
myös työehtosopimuksessa
on sovittu työnantajan pa-

noksesta oppilaan ohjauk-
sessa.

– Kaikkialla tätä sopimuk-
sen pykälää ei muisteta nou-
dattaa, eikä esimerkiksi val-
mennusta oppilaan ohjauk-
seen juurikaan tarjota. Palk-
kaan ohjaamisesta tuleva
pieni lisä sentään tavallisesti
muistetaan maksaa ainakin
isoissa yrityksissä.

Koulutustaso
on ollut hyvä
Rimmistön mielestä sähkö-
alan koulutus on Suomessa
ollut hyvällä tasolla.

– Sellaisena sen pitää myös
pysyä! Sähköliitto ei hyväksy
mitään alan pikakursseja, ei
edes maahanmuuttajille.

– Alalla ei ole työvoima-
pulaa, joten mihinkään pika-
koulutukseen ei ole tarvetta,
Rimmistö jyrähtää.

Hän toivoo myös, että säh-
köalalle tulevien nuorten
tietämättömyyttä ei käytet-

täisi hyväksi, kuten nyt on
monesti asian laita.

– Pahimmassa tapauksessa
työmaalle tulevia oppilaita
käytetään kaapelinvetäjinä
koko työharjoittelun ajan.
Urakan valmistuttua nuoret
ovat oppineet harjoitteluai-
kanaan vain yhden työvai-
heen.

– Tällainen härski hyväk-
sikäyttö karsii alalle tulijoi-
ta. Se on hirveä vahinko, sil-
lä alalle tarvitaan koko ajan
uusia motivoituneita ammat-
tilaisia. Tekniikka kehittyy
koko ajan ja vaativiin töihin
kaivataan myös vereksiä voi-
mia, joilla on tuorein tieto
takataskussa.

20 opintoviikon
harjoittelu sopiva
Rimmistö pitää nykyistä am-
mattikoulutukseen kuuluvaa
20 opintoviikon pituista työ-
harjoittelua sopivana.

Sitä pidemmillä jaksoilla

vastuu oppilaan koulutuk-
sesta yritetään sysätä koulu-
luilta työpaikoille, joilla ei
voi olla sellaisia resursseja.

– Meillähän on myös hyvä
jatkokoulutusmahdollisuus,
jossa ammatti- ja erikoisam-
mattitukinnoilla voidaan
täydentää ammatillista osaa-
mista. Myös oppisopimusjär-
jestelmä oikein käytettynä
on toimiva.

Rimmistö korostaa, että
sähköala on erityinen turval-
lisuusvaatimusten suhteen.

– Sähkötyö on vaativaa ja
pitää toteuttaa turvallisesti,
niin ettei kenenkään terveys
tai henki vaarannu! Työpai-
koilla oppilaiden ohjaajien
valmennus on nyt otettava
asiaksi. Hyvä ammattimies
ei automaattisesti ole hyvä
opastaja.!

Työnantajien pitäisi tukea
oppilaanohjausta töissä!

– Sähköliitto vastustaa ammat-
tikoululaisten työssäoppimis-
jaksojen pidentämistä yli 20
opintoviikkoon, sektoripäällikkö
Keijo Rimmistö sanoo ja toivoo
myös työnantajien tukevan op-
pilaiden ohjausta työpaikoilla.

- Kysely osoitti, että kurssitar-
jonnassa on onnistuttu hyvin,
järjestö- ja kolutuspäällikkö
Reijo Salmi toteaa.

Sähköliitto vastustaa työharjoitteluaikojen pidentämistä
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Kärkimies
Työnantajan sosiaaliturvamaksutko
muka työllisyyden jarruna?
4Julkisuudessa on usein eri tahoilta esi-
tetty tavoite vähentää työnantajan sosiaali-
turvamaksuja ja yleensäkin pienentää palk-
kasivukuluja. Perusteluina esitetään aina,
että näin syntyisi uusia työpaikkoja.

Työntekijät itse maksavat työeläkevakuu-
tusmaksua alle 53-vuotiaana 5,15 prosenttia
ja yli 53-vuotiaan 6,50 prosenttia bruttopal-
kasta. Sairausvakuutusmaksu on 2,04 pro-
senttia.

<<<

Työnantajamaksut ovat kiistatta työvoima-
kustannuksia. Jokaisella maksun osalla on

kytkös suoraan etuuteen. Mikäli etuutta ei
olisi, ei olisi myöskään maksua. Jos kustan-
nettavan etuuden arvo on pieni, olisi myös
maksu pieni. Maksujen alentaminen ei lisää
työpaikkoja lainkaan.

Mikäli maksurasitusta siirret-
täisiin enemmän etuudensaajil-
le, olisi se vain painopisteen siir-
toa, ei työvoimakustannusten
vähentämistä. Matti Vanhasen
hallitus poisti työnantajan Ke-
la-maksun vuoden 2010 alusta
– montako uutta työpaikkaa on
tullut?

Työnantajien kansaneläke-
maksu oli yksityiseltä työnan-
tajalta 0,8 prosenttia palkasta ja

kuntatyönantajilta 1,8 prosenttia palkasta.
Kyseessä oli lähes miljardiluokan rahansiirto
yrityksiltä valtiolle. Tämän hoitivat Kepu ja
Kokoomus, RKP:n ja Vihreitten myötävai-
kutuksella.

<<<

Tanskan sosiaaliturvan taso on Suomeen
verrattuna parempi. Tanskassa työnantajan

sosiaaliturvamaksut ovat pienet. Sen sijaan
työn kokonaishinta on Suomea korkeampi.
Teollisuudessa tehdyn työajan palkka on
Tanskassa noin 32 euroa/tunti ja Suomessa
alle 25 euroa/tunti. Kokonaistyövoimakus-
tannukset ovat Tanskassa noin 39 euroa ja
Suomessa 32 euroa tunti. Vertailun vuoksi
mainittakoon, että Saksassa työn hinta on
29 euroa tunnilta. Kun muut työvoima-
kustannukset ovat pieniä, ovat etuudetkin
pieniä, tai ne kustannetaan yleisillä verova-
roilla.

Mikäli maksuja siirretäisiin enemmän
työnantajilta työntekijöille, olisi tehdyn
työajan palkkaa korotettava niin paljon,
että käteen jäävä osuus pysyisi vähintään
entisellään. Muutoin kansantaloutemme
”romahtaisi” kulutuskysynnän puutteeseen.
Tanskassa pitää maksaa kunnon palkkaa,
jotta voi maksaa kunnon veroja. Siellä sosi-
aaliturvasta rahoitetaan noin 66 prosenttia
yleisistä verovaroista.

<<<

Sosiaaliturvamaksujen yleisellä alentamisel-
la ei tule yhtään työpaikkaa, rahat menisivät

omistajille. Täsmäalennus eli kohdentami-
nen joihinkin työpaikkoihin, heikosti tuot-
taviin aloihin tai aluepoliittisin perustein,
tuo vain muutamia hallinnollisia työpaik-
koja. Täsmäalennukset ja suorat tuet vääris-
tävät myös kilpailua ja rapauttavat tuoteke-
hitystä ja tuottavuutta.

Kun puhutaan työnantajan palkkasivu-
kuluista kokonaisuudessaan, on mukaan
otettava myös lomarahat ja vapaapäiviltä
maksettavat palkat sekä sairaus- ja vanhem-
painlomapalkat. Näistä sopivat työnantaja-
ja palkansaajajärjestöt keskenään. Sosiaali-
turvamaksuistakin vain työnantajan sairaus-
vakuutus kuuluu eduskunnassa päätettäviin
asioihin.

Menneinä vuosina TEL-vakuutusmaksua
käytettiin myös suhdannepolitiikan väli-
neenä. Kokemukset siitä eivät olleet kovin
hyviä. Työpaikat eivät lisääntyneet, vaan
työeläkkeiden rahoitusvaje kasvoi. Sopi-
koot työnantaja- ja työntekijäjärjestöt niistä
maksuista, joilla katetaan palkkasidonnaisia
etuuksia ja eduskunta huolehtikoon muusta
turvasta!<

Yksityisen sektorin työnantajan
palkkasivukuluja ovat vuonna 2012:

% työntekijän
bruttopalkasta

Työeläkevakuutusmaksu (TyEL) 15,8–18,15
Sairausvakuutusmaksu 2,12
Työttömyysvakuutusmaksu 0,80 (1 936 500 €/vuosi asti)

3,20 (1 936 500 € ylittävältä osalta)
Tapaturmavakuutusmaksu 0,3–8,0 (määräytyy riskin mukaan)
Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,071

He i k k i R a i t t i l a
Ko u l u t u s p ä ä l l i k k ö / T E LA

SÄHKÖASENNUSTEKNIIKKAPÄIVÄ 2012
SÄHKÖISTYSALAN AMMATTILAINEN,TULE KURSSILLE JA OTA HALTUUN TURVALLISUUDEN OSAAMINEN

18.9.2012 OULU
19.9.2012 KUOPIO
20.9.2012 JYVÄSKYLÄ
25.9.2012 LAHTI
26.9.2012 TAMPERE
27.9.2012 TURKU
2.10.2012 KOUVOLA
3.10.2012 VANTAA

Päivän aikana käydään läpi myös aiheeseen liittyvät ajankohtaiset säädösmuutokset.
Aiheita ovat mm.
– palokatkot

johtimien värijärjestelmät
liittymiskaapelin asentaminen
tilapäissähköistys
tarkastuksissa havaitut vakavat puutteet sähköasennuksissa.

Kurssin hinta on 385,00 e + alv. STUL ry:n jäsenyritysten asentajille hinta on 245,00 e + alv.
Hinta sisältää opetuksen, jaettavat materiaalit, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä lounaan.

ILMOITTAUDU NYT:
netissä www.sahkoinfo.fi/kurssit
sähköpostitse koulutus@sahkoinfo.fi
puhelimitse 09 5476 1422

Kun haluat ylläpitää ja kehittää ammattitaitoasi sähköasennusten ja

työskentelytapojen turvallisuuskysymyksissä, ilmoittaudu tähän koulutukseen.

–
–
–
–

–
–
–
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Edustajiston kesäEdustajiston kesä
alkoi Pietaristaalkoi Pietarista

Sähköliiton edustajisto, vahvistettuna
muutamalla hallituksen ja henkilöstön
jäsenellä, päätti nelivuotiskautensa
onnistuneella opintomatkalla Pietariin.
Itäisen naapurin suurkaupunki tarjosi
nähtävää, opittavaa ja syötävää ylenpalt-
tisesti. Retki tsaariperheen maaseutu-
palatsiin Tsarskoje Seloon kruunasi
kierroksen.

Kierros Katariinan palatsissa teki vaikutuksen edustajiston
jäseniin Erkki Lahteen (vas.), Tuula Puttoon, Ossi Aholaan ja
Henrik Holmbergiin samoin kuin puheenjohtaja Martti Alakos-
keen (2. vas.).
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R i i t t a Ka l l i o

Hyvä reissu, upea oh-
jelma ja mahtava ruo-

ka!
Näin summasi perinteisen

edustajiston päätösmatkan
annin imatralainen sähkö-
asentaja ja edustajiston jäsen
Tuula Putto, joka oli yksi
retken 74 osallistujasta.

Putto ja muut imatralaiset
nousivat Allegro-junaan 1.6.
Kouvolasta, josta matka Pie-
tariin kesti enää pari tuntia.
Pitempimatkalaisten reissu
oli siihen mennessä kestänyt
jo tuntikausia, mutta muka-
valla junalla ja hyvässä seu-
rassa matka tuntui taittuvan
nopeasti.

Perillä matkalaiset pääsivät
ensitöikseen kaupunkikier-
toajelulle, jonka antia pa-
ransi asiantunteva, sujuvaa
suomea puhuva opas Aili
Andrienko. Hän muistut-
ti, että Pietari on aikanaan
rakennettu Inkerinmaalle.
Monet paikannimet viittaa-
vat edelleen alkuperäiseen
asujaimistoon. Pietari Suu-
ren ihannoiman Venetsian
ja Amsterdamin vaikutteet
näkyvät myös edelleen ark-
kitehtien aikaansaannoksis-
sa.

– Nevan suiston saarille ra-
kennettu kaupunki on kan-
sojen kohtauspaikka. Meil-
lä on täällä esimerkiksi yli
20 eri kirkkokuntaa. Useita

kirkkoja on peruskorjattu,
mutta jotkut odottavat vielä
remonttia, selitti toinen tois-
taan vaikuttavampia histori-
allisia temppeleitä esitellyt
opas.

Palatsikierros
teki vaikutuksen
Kirkkojen lisäksi Pietari voi
ylpeillä lukuisilla arvokkailla
palatseillaan, joista uusim-
paan matkalaiset pääsivät tu-
tustumaan jo ensimmäisenä
iltana. Ravintola Last Pala-
ce sijaitsi viimeisessä ennen
vallankumousta rakennetus-
sa palatsissa, jossa retkikun-
ta pääsi ottamaan tuntumaa
kuuluisaan venäläiseen keit-
tiöön tsaarinaikaisessa ympä-
ristössä.

Jos jo Last Palacen julkisi-
vu oli "pidempi kuin Ulvilan
pääkatu", seuraavan päivän
tutustumismatka Tsarskoje
seloon, tsaarin maaseutukar-
tanoon lisäsi ymmärrystä val-
lankumouksen syistä. Kultaa
säihkyvä valtava palatsi kris-
talleineen ja meripihkahuo-
neineen oli kuitenkin ollut
vain yksi tsaariperheen kah-
deksasta palatsista Pietarin
seudulla.

Häikäistyneet matkalaiset
kyyditettiin "kansanomai-
seen" ravintola Podvoryeen
lounaalle, jota ryyditti kan-
sanmusiikkiesitys. Jos joku
ei ollut tähän mennessä
vielä ihastunut venäläiseen
ruokaan, juustotäytteisiä to-

maatteja ja muita herkkuja
maistellessa ajatus paikallis-
ruuan paremmuudesta var-
mistui.

Keskusteleva kokous
pohjusti seuraavaa
kautta
Iltapäivän kokoontumises-
sa jaksettiin puhua arkisista
ay-asioista pari tuntia. Ku-
luneesta edustajistokaudesta
hyvin selvinnyttä edustajis-
toa kiittänyt puheenjohta-
ja Martti Alakoski toivoi
mahdollisimman monen pä-
tevästä porukasta asettuvan
ehdolle seuraavaankin edus-
tajistovaaliin.

Edustajiston jäsen Jari
Saarinen muistutti, että
edustajisto ei ole mikään ku-
mileimasin.

– Edustajiston jäsenyys on
tärkeä pesti. Jos ette itse jat-
ka, niin opastakaa uusia tu-
lijoita päätöksenteon peri-
aatteisiin, jotta Sähköliitto
pysyy hienona liittona tu-
levaisuudessakin, Saarinen
painotti.

Illalla tunnelma karkasi
taas kohti kattoa, kun mat-
kaajat nauttivat ravintola
Saint Petersburgissa erin-
omaisen illallisen lomassa
vauhdikkaasta varieteeohjel-
masta. Venäjän pitkät balet-
tiperinteet näkyivät loisteli-
aissa tanssiesityksissä.

– Kyllä tällaiset matkat li-
säävät osallistujien sivistyk-
sellistä tasoa. Minusta ohjel-
man pitää ollakin kulttuuri-
painotteinen, arveli hyvin-
kääläinen sähköasentaja ja
edustajiston jäsen Ari Käh-
könen, joka neuvostoaikana

työskenteli pitkään komen-
nushommissa Tallinnassa.

Kuluneesta kaudesta kiittä-
nyt edustajiston puheenjoh-
taja Eero Wilkman lainasi
illan lopuksi Pohjantähden
Koskelaa tiivistäessään kah-
deksan vuoden rupeamansa:
” En minä itseni tähden vaan
muiden tähden…”

Vodkaa, samppanjaa
ja kaviaaria
Pietari näytti matkalaisille
parhaat puolensa. Alkuke-
sän auringossa kukkivat mo-
net syreenit julkisten raken-
nusten edessä pehmensivät
suurkaupungin olemusta.

Lähes kaikilla aterioilla
paikalliseen tapaan tarjotut
alkusnapsit eivät sitä vas-
toin juurikaan pehmittäneet
retkeläisiä, ja kaikki pääsi-
vät kunnialla paluujunaan.
Kotiin viemisinä monen re-
pussa oli kuuluisaa venäläis-
tä kaviaaria, samppanjaa tai
vodkaa.

Entämitä jäi
edustajistokaudesta
käteen?
– Positiivisia muistoja, en-
simmäistä valintakokousta
lukuun ottamatta. Uutena
tulokkaana olin silloin vä-
hän ymmälläni, mitä tapah-
tuu. Mutta siitä on menty
koko ajan parempaan suun-
taan. Kokoukset ovat olleet
asiallisia ja päätöksiä on
tehty hyvässä hengessä. Itse
olen ollut mukana myös säh-
köistysalan johtokunnassa ja
se on ollut erityisen antoisaa
aikaa. Olen kokenut voi-
vani vaikuttaa oman alani
työehtoihin, tiivisti edusta-
jistokautensa kokemukset
vantaalainen sähköasentaja
Juha Alatalo, joka piti myös
edustajiston päätösmatkaa
onnistuneena ja opettavai-
sena.!

j
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Nevan rantaa riittää Pietarissa, joka on rakennettu jokisuis-
ton saarille. Monet aiemmat kanavat onmuutettu kaduiksi.
Myös kunnostettuja palatseja riittää keskustan rantakatu-
jen varsilla.

Pietarissa on lukuisia kiinnostavia kirkkoja, mutta ehkä koristeelli-
sin on uusbysanttilainenmuseona toimiva ”Verikirkko”.

Venäjän pitkä balettiperinne
näkyi Saint Petersburgin
tasokkaissa varietee-esityk-
sissä.

Matkalla
kuultua

Tuula Putto:
- Kaksi edustajistokautta,
Team-selvitys ja osallistumi-
nen talouden säästöpäätök-
siin on ollut hyvä "liittokou-
lu", joten olen valmis vaati-
vampiinkin tehtäviin.

Ari Kähkönen:
- Sähköliiton palvelutaso
pitää säilyttää korkeana,
vaikka liittoa jäsenmaksu-
tuotoilla pyöritetäänkin.
Ryhmätoiminnan hiipuminen
ei harmita, aikansa kutakin.

Juha Alatalo:
- Edustajistokokouksen
alla pitäisi olla valmisteleva
esikokous, jotta edustajat
perehtyisivät syvällisemmin
päätettäviin asioihin.
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Resumé

Rösta i represen-
tantskapsvalet
14.–28.9.2012
J o n n a H e i n i l u om a

#Du kan rösta per post el-
ler via webben. Du får röst-
ningsinstruktioner, en röst-
sedel och ett returkuvert på
posten till din postadress i
medlemsregistret senast den
13 september 2012. Fyll i
röstsedeln omsorgsfullt. Din
röst förkastas om det finns
en osaklig anteckning på
röstsedeln, om det finns fle-
ra siffror, siffran är oläsbar,
röstsedeln är en annan än
centralvalnämndens röstse-
del eller om det konstateras
att du redan röstat. Posta din
röst senast den 24 september
2012 så att den säkert hinner
fram i tid.

På adressen www.sahkoliit-
to.fi finns en valsida med val-
diskussioner, alla kandidater-
nas namn och röstningsnum-
mer enligt avtalsbransch och
valdistrikt. Senare hittar du
där också en röstningsknapp
som börjar fungera fredagen
den 14 september klockan
00.00.

Med knappen kan du gå
till röstningstjänstens webb-
sida där du lägger din slut-
liga röst på följande sätt:
Du leds till din egen banks
identifieringssida. Skriv in
din användarkod på bankens
sida så att Finansbranschens
Centralförbunds TUPAS-
tjänst kan identifiera dig.
Din bank sänder en bekräf-
telse på din identitet till
röstningstjänsten och du kan
skriva in numret på din kan-
didat i systemet.

Det elektroniska röstnings-
systemet stängs fredagen
den 28 september klockan
16.00.!

Vilket ös på
Voltdagarna
#Elektrikerförbundets
sommardagsgäster fick prova
på elefantboll, bowling, fris-
beegolf, curling och lekfull
innebandy, bågskytte, sim-
ning, beach volley och dans
på Vierumäki idrottsinstitut.

– Med stigande ålder håller
man sig rörlig bara genom att
röra på sig, rådde den vitala
pensionären Matti Mäkelä.
Han sköt en full tia när han
fick prova på bågskytte.

Janne Heikkinen och
Markku Valjakka kämpade
sig till guld i beach volley.
Matti Pennanen och Marja
Isoluoto förlorade knappt
och knep en andra plats.

Innebandyspelarna Esa
Sakki och Kalle Salli berät-
tade att sommardagarna ar-
rangeras i Kotka nästa år.

Markku Nyrhinen vann
poängbogeytävlingen i golf.
Lauri Lyly placerade sig på
andra plats och Reijo Mölsä
kom trea. Keimo Moilanen
kom närmast flaggan och
slog den längsta driven. Det
nästlängsta slaget slogs av
Lyly, och på tredje plats kom
Mölsä.

Under hälsoföreläsningen
berättade motions- och häl-
soklinikens konditionstest-
chef Pekka Pulkkinen om
idrottsinstitutets hela utbud
som är öppet för alla oavsett
ålder och kondition. Under
semestern i Elektrikerför-
bundets veckoaktielägenhet
kan man titta in och göra ett
konditionstest.

Verksamhetsledaren Pasi
Ylitalo förklarade att PHT
(Löntagarnas hälsa och
välbefinnande) arrangerar
hundratals kurser för välbe-
finnande på hotell, semester-
center, spa, tidigare krigsve-

teraninstitut och idrottsins-
titut. Ansökan till kurserna
lämnas i elektronisk form på
adressen www.pht.fi.!

Kalender för avtals-
branschmedlemmar,
Vasama för pensionärer

Beställnings-
kanalerna
öppnades
i början av
augusti
Ma rg i t N u rm i k o l u

#Möjligheterna att bestäl-
la kalender för avtalsbrans-
chmedlemmar och Vasama
för pensionärer började den
1 augusti 2012.

Beställningarna kan lämnas
med ett sms via mobilen eller
på förbundets webbsidor.

Avtalsbranschmedlemmar
som beställer kalendern får
den gratis som medlemsför-
mån. Den ingår inte som
medlemsförmån för pensio-
närer som därför inte kan be-
ställa den.

Pensionärer kan beställa
Vasama och får den då gratis.
Vasama sänds automatiskt

till alla avtalsbranschmed-
lemmar.

Beställningstiden för ka-
lendern för avtalsbransch-
medlemmar utgår den 31
oktober 2012. Beställnings-
tiden för Vasama för pensio-
närer utgår den 30 november
2012.

Kalender och
Vasama via nätet
Avtalsbranschmedlemmar-
nas beställning av kalendern
och pensionärsmedlemmar-
nas beställning av Vasama
kan lämnas via Elektriker-
förbundets webbsidor www.
sahkoliitto.fi.

På högra sidan på ingångs-
sidan finns en ruta med
Sähköliiton verkkopalvelut
(Elektrikerförbundets webb-
tjänster). Webbtjänstens
instruktioner visas när du
väljer: Kalenteri- ja lehti-
tilaukset.

Avtalsbransch-
medlemmarnas
kalenderbeställning
med sms
Avtalsbranschmedlemmarna
kan beställa kalendern för år
2013 via webbtjänsten men
också med ett sms på mobi-
len. Sänd ett sms till numret
13145.

Skriv: Sähkö kalenteri jä-
sennumero (Orden särskiljs
med mellanslag. Ditt person-
liga medlemsnummer står på
ditt medlemskort).

Beställaren får en bekräf-
telse på mottagen sms-be-
ställning ”Kalenteritilauksesi
on vastaanotettu. T. Sähkö-
liitto.”

Pensionärernas
beställning avVasama
med sms
Pensionärsmedlemmar som
är intresserade av Vasama
kan beställa tidningen via
webbtjänsten, och också
med ett sms.

Beställningen kan inte gö-
ras på något annat sätt.

Pensionärsmedemmarnas
beställning av Vasama kan
lämnas med ett sms på mo-
bilen till numret 13145.
Skriv: Sähkö Vasama jä-
sennumero (Orden särskiljs
med mellanslag. Ditt person-
liga medlemsnummer står på
ditt medlemskort).

Beställaren får en bekräf-
telse på mottagen sms-be-
ställning ”Vasama-lehden
tilaus on vastaanotettu. T.
Sähköliitto.”

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

Määräaikaisesta
työstä, osa-aikatyöstä

ja vuokratyöstä on ollut ta-
pana puhua epätyypillisi-
nä työsuhteina. Työvoiman
käyttötapojen ja työn teke-
misen muotojen muutost-
rendejä selvittävän ja kehit-
tävän työryhmän mukaan
käsite ei enää ole kovin to-
tuudenmukainen.

Trendityöryhmä esittää
epätyypillisiä työsuhteita
koskevan lainsäädännön uu-
distamista. Tavoitteena on
saada määräaika-, osa-aika-
ja vuokratyö tasa-arvoisiksi
perinteisten työsuhteiden
kanssa.

– Moni tekisi mieluiten
kokoaikaista, pysyvää palk-
katyötä, ja meidän tulee
jatkossakin toimia pysyvien
vakinaisten työpaikkojen
puolesta silloin, kun työnte-
kijät niitä haluavat. Mutta
aina tämä ei ole mahdollista

eikä edes työntekijän tahdon
mukaista. Joka tapauksessa
työntekijöitä tulee kohdella
yhdenmukaisesti työnteon
muodosta riippumatta. Mää-
räaikainen työ, osa-aikatyö
sekä vuokratyö ovat tänä
päivänä osa suomalaista työ-
elämää, ja se tulee huomi-
oida myös työelämää koske-
vassa lainsäädännössä, tren-
dityöryhmän jäsen, STTK:n
lakimies Inka Douglas sa-
noo.

Työelämänmurros
vaatii ripeää
reagointia
Trendityöryhmä esittää, että
olisi perustettava useita uu-
sia työryhmiä valmistele-
maan tarkempia selvityksiä
trendityöryhmän raportissa
esiin tuotujen kysymysten
pohjalta. Esimerkiksi osa-ai-
katyöhön liittyvät ongelmat
ja itsensä työllistäjiin liitty-
vät kysymykset edellyttävät
jatkoselvitystä.

Uusille työryhmille on an-

nettava mahdollisuus aloit-
taa konkreettisia toimenpi-
teitä lainsäädännön uudis-
tamiseksi, muuten työ jää
puolitiehen. Jatkoselvityksil-
lä on kiire, jotta tarvittavat
lakimuutokset ehditään teh-
dä nykyisellä hallituskaudel-
la.!

SAK:n, STTK:n ja Akavan
yhteinen trendityöryhmä
luovutti väliraporttinsa
työministeri Lauri Ihalai-
selle toukokuun puolivä-
lissä. Linkki raporttiin
löytyy osoitteesta
www.tem.fi kohdasta
TEM Raportteja
16/2012.

Määräaikaiset
työsuhteet
arkipäivää

– Määräaikainen työ, osa-aika-
työ ja vuokratyö ovat tänä
päivänä osa suomalaista työelä-
mää, mikä pitää noteerata myös
lainsäädännössä, Inka Douglas
sanoo. Kuva STTK.

Elledningen

#Nu är det bara omkring en
månad kvar till representant-
skapsvalet. Kandidaterna har
inlett sitt valarbete efter se-
mestern, likaså förbereder
förbundets kommunikation
Vasamas valnummer som
utkommer den 6 september,
dvs. precis inför valstarten.

Valförbundens alla kandi-
dater i de olika avtalsbrans-
cherna presenteras med
namn och bild i valnumret.
Om kandidaten inte sänt ett
fotografi i elektronisk och
publiceringsvänlig form till
redaktionen kommer perso-
nen att presenteras endast
med namn, valdistrikt, av-
talsbransch och valförbun-
dets slogan. Kandidaterna
kan också köpa personligt
reklamutrymme i tidningen.
Kandidaternas och stödgrup-
pernas valarbete är viktigt
för att höja valdeltagande.
Målet är att uppnå ett val-
deltagande på över 50 pro-
cent. Det skulle ju innebära
att representantskapsleda-
möterna använder majorite-
tens röst.
"""

Det nya representantskapet
kommer att stå inför stora
utmaningar under sin man-
datperiod. Genast under det

första mötet väljs hela styrel-
sen och förbundsledningen.
På det första mötet kommer
representantskapet att be-
handla förutom förbundets
nuvarande uppdaterade, ock-
så den nya strategin som jag
började bereda för ett drygt
år sedan i enlighet med sty-
relsens beslut.

Strategiberedningen har
framskridigt enligt tidtabel-
len och på en mycket bred
basis. Elektrikerförbundets
vision som ett självständigt
förbund för en hel yrkeskår
med samarbete och kontakt-
yta till andra industriförbund
har preciserats. Styrelsen
kommer att föredra den nya
strategin för godkännande av
representantskapet, även tes-
strategin.
"""

Vi ordförandekandidater har
ombetts uppge vår syn på
Elektrikerförbundets fram-
tid och hur förbundet borde
utvecklas. Enligt förbundets
nya strategi på medellång
sikt kommer man att dra
upp förbundets mål enligt vi-
sionen. Förbundets gemen-
samt, på bred basis utarbe-
tade och planerade strategi
är ingenting som vi kandida-
ter kan ta i vårt eget namn,

även om den omfattar precis
de mål som jag vill ha för
Elektrikerförbundet i framti-
den: Förbundet ska vara en
öppen, stark, rättvis, ansedd
och bra intressebevakare för
sina medlemmar, ett förbund
som arbetar effektivt och
ekonomiskt utgående från
en konkurrenskraftig med-
lemsavgift.
"""

Ni som blivit invalda i re-
presentantskapet kommer
mycket snabbt att märka hur
nära medlemmarna besluten
fattas och hur medlemsori-
enterad beslutsprocessen i
Elektrikerförbundet är. Det
ger möjligheter att bedriva
en äkta medlemsdemokrati.

Under de fyra senaste åren
har beslutsprocessen och be-
redningen av besluten blivit
allt öppnare, ingen osämja
mellan valförbunden (grup-
perna) har numera förekom-
mit, vi har kunnat diskutera
öppet tillsammans och däref-
ter fatta beslut.

Det är allt skäl att respek-
tera denna praxis och fort-
sätta på samma sätt. Med
önskan om ett gott och re-
sultatrikt valarbete

Martti Alakoski

Valarbete för kandidaterna!
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Mikäli olet täyttänyt
kesätöittesi alkaessa

jäsenmaksun perintäsopi-
muksen, sinun pitää nyt työn
päättyessä ja opiskelun jäl-
leen alkaessa täyttää jäsen-
maksun perintäsopimuksen
päättymisilmoitus. Voit tu-
lostaa lomakkeen www.sah-
koliitto.fi > Lomakkeet.

Opiskelu jäsenmaksu-
vapaaksi ajaksi
Mikäli olet maksanut jäsen-
maksuja kesätöiden ajalta
ja aloitat jälleen opiskelun,
sinun tulee ilmoittaa siitä
jäsenrekisteriin, jotta opis-
keluaika voidaan merkitä
jäsenmaksuvapaaksi. Näin
varmistat, että jäsenyytesi ja
samalla työttömyysturvaoi-
keutesi pysyy voimassa.

Pyydä oppilaitoksestasi
erillinen todistus opiskelu-
ajasta ja täytä Jäsenmaksuva-
paiden ilmoittaminen -loma-
ke.

Voit ilmoittaa opiskeluai-
kasi (vapautus ilmoitetaan ja
hyväksytään vain opiskelun
lukukausille).
• verkkopalvelun kautta
www.sahkoliitto.fi > Jäsen-
rekisteri
• sähköpostilla jasenrekiste-
ri@sahkoliitto.fi
• kotisivuilta tulostettavalta
lomakkeella ”Jäsenmaksuva-
paiden ilmoittaminen”
• oheisella lomakkeella

Muita jäsenmaksuvapaita
aikoja ovat Kelan maksama
työttömyys- tai sairauspäivä-
raha-aika, armeija, määräai-
kainen eläke, äitiys-, isyys-
tai vanhempainraha-aika ja
hoitovapaa-aika.

Pidä jäsentietosi
ajan tasalla
Kätevin tapa on päivittää
omat jäsentiedot Sähköliiton
nettisivujen verkkopalvelun
kautta www.sahkoliitto.fi >
Jäsenrekisteri. Kirjautumis-
ohjeet tulevat esiin heti lin-
kin painamisen jälkeen.

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

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

Puhelinpalvelu valitetta-
vasti ruuhkautuu helposti,
joten sitä kannattaa välttää,
mikäli vain mahdollista.
Jäsenrekisterin puhelinpäi-
vystys on avoinna arkisin klo
9-11 ja 14-15.

Varmista
äänioikeutesi
syksyn vaaleissa
Jäsenrekisteri muistuttaa
myös koko jäsenistöä lähes-

Jäsenrekisteri tiedottaa

Kesätyöt ohi,
opiskelu alkaa

Jäsenrekisterinhoitajat Leila Haapamäki ja Arja Toivonen painotta-
vat, että jäsentiedot kannattaa pitää ajan tasalla ja ilmoittaa kaikki
palkattomat jaksot jäsenrekisteriin mahdollisimman nopeasti.

tyvistä syksyn edustajiston
vaaleista.
- Jäsenmaksujen ja jäsen-
maksuvapaiden tulee olla
kunnossa, jotta äänioikeus
vaaleissa säilyy, jäsenrekis-
terinhoitaja Arja Toivonen
korostaa.

Jäsenrekisterin
yhteystiedot
Sähköliitto, Jäsenrekisteri,
PL 747, 33101 Tampere.
jasenrekisteri@sahkoliitto.fi
Puh. 03 2520 303 (päivystys
klo 9 – 11 ja 14 – 15.)
Faksi 03 252 0210
www.sahkoliitto.fi

Moni nuori on tänäkin kesänä
paiskinut töitä ja maksanut kesätyön
ajalta jäsenmaksua. Nyt alkaa
kuitenkin olla hetki, jolloin opiskelu
jälleen jatkuu.

www.sahkoliitto.fi
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Sähköliiton oman
lomapaikan, Kaarnie-

men, remontti on saatu pää-
tökseen. Mökit, huoneistot
ja kokoustila ovat saaneet
uuden ja viihtyisän ilmeen.

Mökkien lattiat on hiottu
ja huonekalut ja tekstiilit on
uusittu. Lisäksi mökkeihin
on hankittu 40”:n televisiot.
Huoneistot saivat uudet lat-
tiat, seinät uuden maalin, ja
huoneistoihin on hankittu
uudet verhot, matot ja päi-
väpeitteet.

Kokoustila on maalattu ja
myös sinne on laitettu uusi
lattia. Pöydät on uusittu ja
tilaan on hankittu uusi te-
levisio. Kokoustilaan mah-
tuu reilut 20 henkilöä, joten
siellä voi pitää isompiakin
kokouksia. Myös kokousti-
lan keittiö on saanut uuden
pinnan.

Remontin myötä koko lo-
mapaikan viihtyisyys lisään-
tyi runsain mitoin.

Meren poukaman
keidas
Suomenlahden rannalla si-
jaitseva Kotkan Kaarniemi
tarjoaa merellisen vaihtoeh-
don lomaa suunnittelevalle.
Se on ympärivuotisessa käy-

tössä oleva lomapaikka.
Majoitustiloja on kahdes-

sa eri rakennuksessa. Perhe-
huoneistoja on neljä. Yh-
teensä rakennuksissa on 19
vuodepaikkaa.

Lisäksi Kaarniemessä on
kaksi korkealuokkaisesti
varusteltua saunallista hir-
simökkiä, joissa on yhteensä
12 vuodepaikkaa.

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.

Mökeissä ja huoneistoissa
löytyy tilaa viikosta 33 luki-
en, joten kannattaa kysellä!
Syksyinen Kaarniemi tarjo-
aa merenrannan kauniiden
maisemien lisäksi myös mu-
kavia lenkkipolkuja, ja ran-
nassa olevilla soutuveneillä
pääsee merelle kalastamaan

ja haistelemaan syyskesän
tuulia.!

Lisätietoa ja varaukset
•aluevalvoja Tapio Haikka,
puh. 0440 557 841,
tapio.haikka@sahkoliitto.fi
• Teija Niemenmaa
6.8.-2.9. puh. 050 371 8961.

Syyskesällä mökeissä ja huoneistoissa tilaa

Kaarniemen remontti valmis

Olin aikanani tekemässä
päätöstä, jossa edellytetään
jotain dokumenttia osastosta
liittoon, että voitaisiin var-
mentua osaston toimivuu-
desta ja olemassaolosta, kun
niille suoritetaan osastopa-
lautuksia.

Osastomme kohdalla jär-
jestelmä toimi, kun toimi-
henkilöilmoitus hävisi mat-
kalla ja toimintakertomus
sekä toiminnantarkastajien
lausunto jäi lähettämättä
liittoon. Unohdus liittyi pu-
heenjohtajan ja toimitilan
vaihtoon.

Sain kyselyn entisenä pu-
heenjohtajana toimihenki-
löilmoituksesta ja vastasin
varmistettuani, että kysei-
nen paperi on postitettu.

Osastopalautusten viipy-
essä nykyinen puheenjohta-
ja oli kesän ja loppuvuoden
ajan kysellyt asiasta, mutta ei
saanut vastausta, vaan totea-

muksia ”kyllä ne tulevat, kun
kerran varojenjakolistatkin
ovat tulleet”. Hän luotti lii-
ton toimivuuteen ja jäi odot-
tamaan.

Seuraavan kerran asiasta
kuultiin, kun se oli ollut liit-
tohallituksen käsittelyssä ja
esitettiin koko senvuotisen
osastopalautteen eväämistä.
Päätösesityksen perustelut
olivat karmivaa luettavaa
osastomme toimijoille: osas-
tomme ei ole toiminut mil-
lään lailla moneen vuoteen,
ei ole pidetty edes sääntö-
määräisiä kokouksia, ei saada
yhteyttä keneenkään osaston
toimihenkilöistä, joku oli
pyytänyt osastomme nimis-
sä pikkujoulurahaa liitolta ja
muutenkin toimitaan laitto-
masti.

Osastomme on toiminut
kulloinkin voimassaolevi-
en sääntöjen ja yhdistyslain
mukaan perustamisvuodesta

1944 asti. Tältä ajalta löytyy
dokumentit sääntömääräisis-
tä ja johtokunnan/hallituk-
sen kokouksista sekä tieten-
kin tilintarkastajain/toimin-
nantarkastajien lausunnot.
Ajalta on myös historiankir-
joitus.

Saatuamme käsiimme pöy-
täkirjaotteet ja päätösesityk-
set ihmetystä herätti, kuinka
meidän palkkalistoillamme
voi olla henkilöitä, jotka
päätösesitystä valmistelles-
saan voivat valehdella, pa-
netella ja vääristellä totuut-
ta omasta työnantajastaan.
Otteet luettuamme ei voinut
tulla muuhun johtopäätök-
seen, kun että toimihen-
kilöilmoituksemmekin on
hävitetty jonkun toimesta.
Miten liittohallitus työnan-
tajan edustajana voi tehdä
kestäviä päätöksiä tältä poh-
jalta.

Toivon liittohallituksen

ryhtyvän toimenpiteisiin
asian suhteen. On saatava
osaavat, asiantuntevat ja re-
helliset valmistelijat halli-
tuksen päätöksille. Sähkölii-
tossa voisi sopia käytännön,
että ainakin toimivia osasto-
ja huomautetaan, jos kyseisiä
asiapapereita ei ole määräai-
kaan mennessä tullut. Ei voi
olla monesta osastosta kyse
ja puhelimia käytetään var-
maan turhempaankin. Kyse
on kuitenkin osastojen omis-
ta varoista.

Kokonaissumma osastoil-
ta evätyistä varoista kohosi
varsin merkittäväksi. Talous-
päällikön kirjoituksen mu-
kaan se oli noin puolet koko
viime vuoden varsinaisen
toiminnan säästöistä.

Onko tämä oikea tapa
säästää?

Seppo Aro, Vaasan Sähkö-
miehet ry os.166 jäsen

Olen huolestuneena seuran-
nut syksyn edustajiston vaali-
en laimeaa ”innostusta”. Tu-
levana syksynä Sähköliiton
jäsendemokratian kannalta
tärkein tapahtuma on edusta-
jiston vaali ja uuden edusta-
jiston kokous, jossa valitaan
liitolle uusi hallinto ja johto.

Kesäkuun Vasama-lehdessä
Pentti Leskinen otti kantaa
puheenjohtajaehdokkaisiin.
Hän antoi selkeän viestin
tuleville edustajistoon valit-
taville henkilöille, kenestä
pitää valita liiton puheen-
johtaja tai ”hukka perii”?
Minusta on mautonta pelo-
tella kenttää ja tulevia edus-
tajiston jäseniä. Aina pitää
muistaa, että puheenjohtaja
on yhtä vahva tai heikko,
millainen joukko päättäjiä
hänellä on ympärillään.

Viittausta ulkopuoliseen
uhkaan Leskisen kirjoituk-
sessa en ymmärrä laisinkaan.
On selvää, että ulkopuolisilla
tahoilla ei ole mahdollisuut-
ta vaikuttaa Sähköliiton pu-
heenjohtajan valintaan, jo-
ten tämä pelko on aiheeton.
Luotetaan ja uskotaan, että
Sähköliitossa jäsendemokra-
tia toimii.

Henkilökohtainen toivo-
mukseni on, että edustajis-
ton vaalissa ja puheenjoh-
tajan valinnassa toimitaan
asialinjalla, eikä ryhdyttäisi
loanheittoon. Asiallisia ky-
symyksiä Sähköliitossa riittää
ratkaistavaksi ja niistä oli-
si tarpeen kuulla ehdokkai-
den näkemyksiä. Mielestäni
meillä on kaksi mitat täyttä-
vää puheenjohtajaehdokas-
ta, toki persoonina erilaiset.
Minusta se on rikkaus, eikä

uhka.
Liittopuheenjohtajan teh-

tävään halukkuutensa il-
moittaneilta toivonkin sel-
keitä linjauksia siitä, miten
ja minne Sähköliittoa tu-
levaisuudessa kehitetään ja
johdetaan. Odotan ehdok-
kailta selkeitä ulostuloja
näkemyksineen Sähköliiton
tulevaisuudesta, jotta valit-
tava uusi edustajisto osaa va-
lita parhaan henkilön johta-
maan liittoa kohti haasteel-
lista tulevaisuutta.

Henkilökohtainen näke-
mykseni on, että nykyisellä
mallilla ei voida enää jatkaa.
Tarvitaan selkeä strategia,
visio ja rohkeat askeleet hal-
linnolta kohti liittoyhteis-
työkumppaneiden hakemi-
seen. Näkemykseni on, että
kaikkien ovien pitää olla
avoinna. Liitto ei saa olla it-
setarkoitus, vaan liitto, jolla
on rohkeutta katsoa ympäril-
leen ja tunnistaa kumppanit.

Ilman kunnollista strategi-
aa ja visiota Sähköliitto on
laiva, joka menee sumussa
ilman perämiestä.

Tärkeää on myös se, että
Sähköliitto olisi vaiku-
tusvaltainen ja arvostettu
SAK:lainen edunvalvoja
myös jatkossa.

Valitaan uudeksi puheen-
johtajaksi Martti tai Sauli,
on hyvä muista, että elämä
jatkuu myös vaalien jälkeen.
Ps. Jätetään kivet maahan ja
keskitytään asiakysymyksiin.

Reijo Mölsä
(Kirjoittaja on Sähköliiton halli-

tuksen ja talousvaliokunnan jäsen

sekä Teollisuus- ja erityisalan joh-

tokunnan puheenjohtaja)

Lukijan ääni

Miten toimitaan Sähköliitossa

Annetaan edustajistolle
valta, joka sille kuuluu

Liiton sääntöjen 4 §:n mu-
kaan jäsenmaksun osasto-
osuutta ei palauteta ollen-
kaan, ellei osasto ole toi-
mittanut syyskokouksen
henkilövalinnoista vuosi-
ilmoitusta liittoon seuraavan
vuoden helmikuun loppuun
mennessä. Kun osastosta
166 ei kyseistä asiakirjaa ol-
lut em. aikamäärän lopulla
saapunut, on sitä tiedusteltu
28.2.2011 ensin rekisterissä
olevalta puheenjohtajalta

Seppo Arolta ja 4.3.2011
uudelta, vuodenvaihteessa
aloittaneelta puheenjohta-
jalta.

Sitä, onko vuosi-ilmoitus
lähetty vai ei, on vaikea jäl-
kikäteen selvittää. Liittoon
se ei ole kuitenkaan saapu-
nut edes kopiona esitettyjen
tiedusteluiden jälkeenkään.
Myöskään samaisen sään-
tökohdan edellyttämiä ti-
linpäätösasiakirjoja lisäosan
suorittamiseksi ei osastolta

ole liittoon kyseiseltä vuo-
delta saapunut.

Kysymys on ainoastaan
vuoden 2011 toiminnasta
ja varojenjaosta. Hallitus
on kuitenkin liiton sääntöjä
”hieman tulkiten” maksanut
osastolle osastopalautuksen
perusosan suuruisen summan
(0,15 %) huhtikuussa 2012.
Hallitus on noudattanut
edustajiston hyväksymiä lii-
ton sääntöjä ja osastoa kos-
kevassa päätöksenteossa ol-

lut yksimielinen.
Muuten ei liene syytä Sep-

po Aron värikästä kirjoitusta
kommentoida.

Timo Punkki
Liittosihteeri

Vastine
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Ukkonen on vahin-
goittanut sähkölait-

teita ja aiheuttanut talou-
dellisia vahinkoja enene-
vissä määrin viime vuosina.
Syynä tähän ei ole ukkosten
yleistyminen, vaan nyky-
tekniikan herkkyys ukkosen
aiheuttamia ylijännitteitä
kohtaan.

Esimerkiksi uusien valai-
simien elektroniset liitän-
tälaitteet ja erilaisissa ohja-
uksissa käytettävät taajuus-
muuttajat vahingoittuvat
helposti ukkosella. Kaikki
elektroniikkaa sisältävät
sähkölaitteet, eli käytännös-
sä suurin osa nykyisin käy-
tettävistä sähkölaitteista,
ovat ylijännitteille herkkiä.

Pahimmillaan vahingoit-
tumisesta voi aiheutua myös
palovaara. Salama iskee
harvoin suoraan itse raken-
nukseen, mutta jos näin käy,
salamanisku voi myös sytyt-
tää rakennuksen.

Suojautuminen
ukkoselta
Ukkoselta suojautuminen
tarkoittaa henkilöiden suo-
jaamisen lisäksi rakennus-
ten suojaamista ja raken-
nuksessa olevien sähkölait-
teiden suojaamista. Tämän
lisäksi sähkö- ja televerkot
suojataan mahdollisuuksien
mukaan sähkönjakelun ja
tietoliikenteen turvaami-
seksi.

Henk i lö suo j auk se s s a
olennaista on välttää ukon-
ilmalla sellaisia paikkoja,
joihin salama todennäköi-
semmin iskee. Tällaisia
ovat ympäristöön nähden
korkeammalla olevat paikat
ja näiden läheisyys. Ukon-
ilmalla ei kannata oleskella
esimerkiksi lähellä puuta,
golfkentällä tai vesistössä.
Yleensäkin ukonilman lä-
hestyessä kannattaa hakeu-
tua sisätiloihin.

– Rakennusten suojaus
perustuu siihen, että mah-
dollinen rakennukseen
osuva salamavirta ohjataan
hallitusti maahan raken-
nettuun elektrodirakentee-

seen. Käytännössä suojaus
toteutetaan ukkossuojaus-
rakenteilla, jotka muodos-
tuvat sieppausrakenteesta,
alastulojohtimista ja maa-
doituselektrodista, selvittää
Sähkö- ja teleurakoitsijalii-
ton tekninen asiantuntija
Harry Sjögren.

Ukkossuojauksen kannal-
ta paras elektrodirakenne
on rengaselektrodi, joka
tuleekin sähköalan määrä-
ysten mukaan rakentaa jo-
kaiseen uudisrakennukseen.
Rakennukseen osuva sala-
manisku voi vahingoittaa
myös rakennuksessa olevia
sähkölaitteita.

Sähkölaitteiden
suojaus
Sähkölaitteiden vahingois-
sa yleisempi syy kuin itse
rakennukseen osuva salama
on sähkö- tai tietoliikenne-
verkon kautta saapuva yli-
jännite.

– Salama voi iskeä säh-
köjohtoon tai sen lähistölle
ja tästä aiheutuva ylijänni-
te voi siirtyä verkkoa pit-
kin jopa useita kilometrejä.

Taajama-alueella sähkölait-
teet ovat paremmin suojas-
sa, koska sähköverkko on
toteutettu maakaapeleilla
ja salamaisku kaapeliin on
epätodennäköisempi kuin
isku ilmajohtoon. Taaja-
ma-alueiden ulkopuolinen
verkko on yleisimmin to-
teutettu ilmajohdoilla, sa-
noo Sjögren.

Helpoiten sähkölaitteet
voidaan suojata ylijännit-
teiltä irrottamalla laite säh-
könsyötöstä. Vanha hyvä
tapa irrottaa sähkötulppa
pistorasiasta ukkosella toi-
mii siis edelleen. Ylijännite-
piikki ei vahingoita laitetta,
jota ei ole kytketty sähkö-
verkkoon. Tämä kuitenkin
edellyttää, että ollaan ukko-
sen noustessa kotona ja että
ukonilma havaitaan riittä-
vän ajoissa.

Ylijännitesuojat
suojaavat
Kiinteään sähköasennuk-
seenkin kuuluvat laitteet
voivat vaurioitua ylijän-
nitteistä. Kiinteää laitetta,
esimerkiksi elektronista ter-

mostaattia, ei kuitenkaan
ole tarkoitettu irrotettavak-
si ukonilman ajaksi.

Tällaisten sähkölaitteiden
suojaus kannattaa toteuttaa
ylijännitesuojilla, jotka oh-
jaavat sähköverkon kaut-
ta saapuneet ylijännitteet
hallitusti maahan ja estävät
laitteiden vahingoittumi-
sen. Toimiva suojaus edel-
lyttää rakennuksen pääkes-
kukseen kiinteästi asennet-
tavaa suojaa, jota voidaan
tarvittaessa täydentää esi-
merkiksi pistorasiaan asen-
nettavalla suojalla. Myös
laitteiden omaan ylijänni-
tekestoisuuteen kannattaa
kiinnittää huomiota. Yk-
sinomaan pistorasiaan asen-
nettavat suojat eivät suojaa
suuremmilta ylijännitteiltä.

Yksi pienjännitesähkö-
asennuksia koskevan stan-
dardisarjan SFS 6000 tänä
vuonna tulevista uudistuk-
sista koskeekin uusien kiin-
teistöjen ylijännitesuojausta
ilmastollisia ylijännitteitä
vastaan. Uudisasennuksen
sähkökeskukseen on asen-
nettava ylijännitesuoja sil-

loin, kun kiinteistöä syöt-
tävässä verkossa on käytetty
ilmajohtoa.

Ilmajohtoon yhteydes-
sä olevaan keskukseen voi
suositella asennettavaksi
niin sanottu tyypin I suo-
ja, jolla taataan kestävä ja
laajennuskelpoinen suoja-
us. Hyvän perussuojan kes-
kukseen saa asennettuna jo
muutamalla sadalla eurolla.
Markkinoilla on myös niin
sanottuja yhdistelmäsuo-
jia, joilla voidaan saavuttaa
kattavampi suojaustaso vie-
mättä kuitenkaan suurta ti-
laa keskuksesta.

– Maallikon ei onneksi
jatkossakaan tarvitse itse
asiasta huolehtia, sillä am-
mattitaitoinen sähköura-
koitsija osaa toteuttaa kiin-
teistöön oikeanlaisen suo-
jauksen, opastaa Sähkö- ja
teleurakoitsijaliitto STUL
ry:n tekninen asiantuntija
Harry Sjögren.3

Suojaa sähkölaitteet
ukkosen aiheuttamilta vahingoilta!

Asenna nopeammin
korkeammalle, helpommin.

Valitse kolmesta korkeasta
rasiasta sopiva.

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

AU3.24 on kojerasia, johon on valmiiksi kiinnitetty 12 mm:n korotusrengas, jolloin se
soveltuu erinomaisesti asennuksiin, joissa on kaksinkertainen rakennuslevy. AU3.24 rasian
(11 523 00) sivuilla on 5 kpl nysäaihioita, joista kaksi on samalla sivulla vierekkäin.
Pohjaan voidaan liittää kaksi pohjanysää. Valikoimassa on myös korkea jakorasia AU8.73
(11 521 00) sekä korkea kojerasia AU5.32 (11 523 66). Korkeiden rasioiden nysät on mi-
toitettu niin, että putkitus tulee raudoituksen yläpuolelle, mikä nopeuttaa ja helpottaa
asennusta työmailla. Kojerasioista AU5.2 ja AU6.2 ja jakorasiasta AU8 on poistettu pienen-
nysnysä Ø 16 mm putkelle. Valikoimastamme löytyy edelleen lisätarvikkeina Ø 16 mm
asennusputkelle pienennysnysä AN20.16, sivunysä AN16, pohjanysä ANP16 sekä vaihto-
holkki AJ16.20. www.abb.fi/asennustuotteet
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Tampereen kaupun-
ginosien kuopus Vuo-

res otti ensimmäisenä Suo-
messa käyttöön jätteiden
putkikeräysjärjestelmän, jos-
sa jäte puristetaan kokoon
jo syöttöpisteessä. Syöttö-
pisteen formaattoriksi kut-
suttu aparaatti muotoilee
jätteen ja siirtää sen pari
kertaa päivässä halkaisijal-
taan 200–300-milliseen lii-
tyntäputkeen. Maanalaisessa
putkistossa jäte kulkee ali-
paineella jopa 80 kilometrin
tuntivauhtia jätelaji kerral-
laan koonta-asemalle.

Asemalla jäte päätyy jäl-
leen puristimeen. Ison jäte-
myllyn hampaissa sekajät-
teen tilavuus kutistuu neljäs-

osaan. Jätepuristin käsittelee
joka jätelajin kerrallaan ja
siirtää tuotokset kullekin jä-
telajille tarkoitettuun kont-
tiin.

Jäteautot noutavat täpötii-
viit kontit asemalta ja kuljet-
tavat kunkin jätelajin asian-
mukaiseen jatkojalostus- tai
loppusijoituspaikkaan. Uu-
tukaisen jätteenkäsittelyjär-
jestelmän energiantarve ja
siitä aiheutuvat päästöt ovat
kokonaisuudessaan viiden-
neksen luokkaa perinteiseen
jätteidennoutomalliin ver-
rattuna.

Stoppi melulle ja
pakokaasuille
– Putkikeräys lisää asumis-
mukavuutta ja turvallisuutta,
kun meluisilla ja pakokaasu-
ja tupruttavilla jäteautoilla ei
enää ajella leikkivien lasten

seassa asuntoalueella, kertoo
Pirkanmaan Jätehuollon ke-
hityspäällikkö Simo Isoaho.

Hän alleviivaa, ettei pi-
hoilla tarvita enää jätekatok-
sia.

– Asuinympäristö kohen-
tuu, kun pihoista ja puutar-
hoista vapautuu tilaa asumi-
sen kannalta mielekkääm-
pään käyttöön.

Hajuttomiksi, hygieenisiksi
ja turvallisiksi mainostettuja
jätteiden syöttöpisteitä voi-
taisiin periaatteessa sijoittaa
vaikka suoraan rakennusten
sisälle, mutta Vuoreksessa ne
sijaitsevat ulkosalla. Alueel-
la on yhdeksän jätepistettä,
joissa bio- ja sekajäte sekä
paperi ja pahvi lajitellaan
luukkuihin, jotka aukeavat
asukkaan omalla henkilö-
kohtaisella sähköisellä avai-
mella.!

RoskapussitRoskapussit
postiluukusta imuriinpostiluukusta imuriin

Simo Isoaho esitteli jätteiden
imukeräysjärjestelmän raken-
tumistaVuoreksessa keväällä.
Nyt vastaava keräysjärjestelmä
on rakenteilla myösMekkaan,
maailman suurimpaanmoskei-
jaan.

Siinä missä valtaosa
suomalaisista tunkee
jätteensä kotipihaa
tai marketin parkki-
paikkaa rumentaviin
jätepönttöihin, vuo-
reslaiset tuikkaavat
ne ekopisteiksi kut-
suttujen keräyspaik-
kojen postilaatikkoa
muistuttaviin pömpe-
leihin. Kun normisuo-
malaisten maitopurkit
irvistävät pahvin-
keräyslaatikon kan-
nen välistä hapahkoa
aromiaan helleilmaan
tuoksuttaen, vuores-
laisten jäte ei haise
– mikäli asuntomessu-
jen markkinointivies-
tintää on uskominen.

Edustajistovaaliehdokas!
Maksimoi Vasamasta saatava hyöty ja osta ilmoitus

Valitse ilmoituskokosi edulliseen jäsenhintaan näistä:

• 1/4-sivu | lev. 125 x kork. 175mm | 500 €
sis. pieni kuva (tarkkuus 300 dpi) ja max. 2000 merkkiä kirjoittamaasi tekstiä

• 1/8-sivu | lev. 125mm x kork. 85 mm | 250 €
sis. pieni kuva ja esim. iskulause ja www- tai facebook-osoite

Varaa paikkasi heti! Toimita valmiit tekstit ja kuvat Vasaman toimitukseen
20.8.2012mennessä sähköisenä. Liitä aineiston mukaan yhteystietosi.
vasamalehti@sahkoliitto.fi

Ilmestymispäivä: 6.9.2012 | Sivumäärä: 32 sivua | Painos: 24 000 //4411

Koko 125 x 175mm
Jäsenhinta 500 €

///888111 8888
Koko 125 x 85mm
Jäsenhinta 250 €

Vuoreksessa reilu 13 000 ihmistä tuottaa päivässä kuivajätettä
yhden kontillisen verran. Kontit noudetaan nätisti maisemaan istu-
vasta, puupinnoitteisesta koonta-asemarakennuksesta.
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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

Työtön, ilmoittaudu TE-toimistoon

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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Jos joudut työttömäksi tai lomautetuksi, ilmoittau-
du työ- ja elinkeinotoimistoon viimeistään ensim-

mäisenä työttömyyspäivänä. Työnantaja tekee lomaute-
tuista ilmoituksen TE-toimistolle vain, jos lomautettuja
on vähintään kymmenen. Varmista työnantajaltasi, kuin-
ka monta muuta työntekijää työpaikaltasi lomautetaan ja
tekeekö työnantaja ryhmäilmoituksen.

TE-toimiston antamia ilmoittautumispäiviä on noudatet-
tava, koska päivärahan maksaminen katkeaa sinä päivänä,
jona työnhakukorttiin merkitty uusimispäivä umpeutuu.
TE-toimiston antamat lausunnot sitovat kassaa, eikä kassa
voi maksaa päivärahaa, ellei työnhakusi ole voimassa. Jos
työnhakusi katkeaa, et voi uusia sitä takautuvasti viittaa-
malla unohtamiseen, pitkään ilmoittautumisväliin, auton
rikkoutumiseen, lapsen sairastumiseen tai muuhun inhi-
milliseen syyhyn.

Muista pitää työnhakusi voimassa!

TEE PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Saat päivärahahakemuksen TE-toimistosta tai voit tulostaa
sen ja palkkatodistuspohjan Työttömyyskassojen yhteisjär-
jestön www.tyj.fi -sivulta kohdasta Lomakkeet.

Täytä ensimmäinen työttömyyspäivärahahakemus vähin-
tään kahdelta täydeltä kalenteriviikolta huolellisesti. Puut-
teellisesti täytetty hakemus palautetaan täydennettäväksi.

Liitä hakemukseesi yllä olevan muistilistan mukaiset liit-
teet ja lopuksi tarkasta vielä, että jäsenmaksuasiasi ovat
kunnossa työttömyyden alkuun asti.

HAKEMUKSEN
LÄHETTÄMINEN JA
KÄSITTELYAJAT
Voit postittaa päivärahahakemuksesi aikaisintaan hakujak-
son viimeisenä päivänä. Työttömyyskassa ei käsittele etu-
käteen lähetettyjä hakemuksia.

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

Jatkohakemukset puolestaan ovat maksussa hakujakson
päättymisestä laskettuna viimeistään 1½ viikon kuluttua
keskiviikkona. Maksupäiviä ovat keskiviikko ja perjantai.

Täytä jatkohakemus vähintään neljältä täydeltä kalen-
teriviikolta siten, että hakujakso päättyy sunnuntaihin.

Jos työnantajasi maksaa sinulle lomautuksen aikana esi-

merkiksi pekkasia tai pitämättömiä lomapäiviä, muista
ilmoittaa siitä jatkohakemuksessasi ja liitä palkkatodistus
hakemuksesi liitteeksi.

HAKUAIKA
Hakemuksen pitää olla työttömyyskassassa kolmen kuu-
kauden kuluessa siitä päivästä, jolle etuutta haetaan. Haku-
aika koskee kaikkia työttömyyskassan maksamia etuuksia.

YLEISTÄ NEUVONTAA
TYÖTTÖMYYSTURVA-
ASIOISSA
antaa työ- ja elinkeinotoimiston työttömyysturvaneuvonta
arkisin klo 9.00 - 17.00, puh. 0295 020 701.

LISÄTIETOA
www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa
ttkassa@sahkoliitto.fi

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

Ilmoita vuosilomasi ajankohta!
Jos olet lomautettu, ilmoita vuosilomasi ajankohta
työttömyyskassalle hakemuksessasi. Liitä hakemuk-

sen mukaan vuosiloma-ajan palkkaa koskeva palkkatodis-
tus tai palkkalaskelma.

Jos sinut on lomautettu ja olet henkilökohtaisesti il-
moittautunut työ- ja elinkeinotoimistoon, varmista omas-
ta TE-toimistostasi, kuinka sinun pitää menetellä, jotta
työnhakusi pysyy siellä voimassa vuosilomasi ajan.

Työttömyysturvalakiin tuli muutoksia 1.7.2012
alkaen. Seuraamukset työvoimapoliittisesti moitit-
tavasta menettelystä ovat nyt yhtäläiset riippumat-

ta maksettavasta työttömyysetuuden lajista ja työttömyy-
den kestosta. Eli esimerkiksi pitkään työttömänä olleelle
henkilölle asetetaan pääsääntöisesti sama seuraamus kuin
muillekin työnhakijoille.

Työttömällä työnhakijalla on lakimuutoksen johdosta
nyt oikeus valita asuinpaikkansa ja päättää perhe-elämäs-
tään aiempaa paremmin ilman työttömyysetuuden menet-
tämisen uhkaa. Hän voi myös tehdä ulkomaanmatkoja
työttömyysetuutta menettämättä.

Tähän asti ulkomaanmatka on saanut kestää enintään
kuusi maksupäivää ja siitä on pitänyt ilmoittaa etukäteen
työ- ja elinkeinotoimistoon, jottei työttömyysturva katke-
aisi. 1.7.2012 jälkeen alkaneita matkoja ei enää ole pakko
ilmoittaa TE-toimistolle. Matka ei silti ole hyväksyttävä
syy olla hakeutumatta työhön tai työllistymistä edistävään
palveluun, joita työttömälle työnhakijalle matkan aikana
voidaan edelleen tarjota.!
Lähde: www.tem.fi

Työttömyysturvalakiin
tuli muutoksia

Sähköalojen työttömyyskassa tekee lokakuun ai-
kana jäsentyytyväisyyskyselyn, jolla selvitetään ko-

kemuksia kassan palvelusta. Lisäksi kartoitetaan, millaisia
odotuksia ja toiveita kassan jäsenillä on.

Kyselyn tarkoituksena on kehittää kassan toimintaa.
Koska samantyyppinen tutkimus tehdään liki kymme-
nessä suomalaisessa työttömyyskassassa, saa Sähköalojen
työttömyyskassa myös arvokasta tietoa, millä tasolla sen
palvelun laatu on verrattuna muiden alojen kassoihin.

Onko sähköpostiosoitteesi ajan tasalla?
Asiakastyytyväisyystutkimuksen toteuttaa ulkoinen puo-
lueeton yritys sähköpostikyselynä. Yritys lähettää loka-
kuun aikana sähköpostia osalle työttömyyskassassa reilun
vuoden sisällä asioineista henkilöistä. Vastaukset yritys
käsittelee ehdottoman luottamuksellisesti.

Koska tutkimus on kassan toiminnan kehittämisen kan-
nalta tärkeä, ole hyvä ja huolehdi, että sähköpostiosoit-
teesi Sähköliiton jäsenrekisterissä on ajan tasalla.

Tulossa syksyllä:

asiakastyytyväisyyskysely

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan hyvä palkinto!
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Kesäristikon ratkaisu
Oikein vastanneiden kesken arvotun yllätyspalkinnon voitti
Jukka Kivistö, Forssa.

6.9.2012 ilmestyväänVasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydetään toimittamaan 27.8.2012 klo 15.00
mennessä lomakkeella www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat, s-postilla vasamalehti@sahkoliitto.
fi tai puh. 050 409 8472, Margit Nurmikolu. Muistathan kertoa yhteystietosi, kun jätät ilmoituksen.

Osastot
TOIMIVAT

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

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Teemme kisamatkan Lahden Ka-
levan kisoihin 25.8.2012. Bussi
ajaa reittiä Turenki 10.30, Ter-
vakoski 10.50, Hml Wetterhoff
11.15, Tuulos, Lammi ja Lahti
12.30. Paluukyyti 20.15. Läh-
de mukaan yleisurheilutapahtu-
maan, jossa suomalaisetkin pär-
jäävät. Ilmoittautumiset pikai-
sesti 050 377 6566 tai petri.
salmi@ruukki.com. Omavastuu
10 € pitää maksaa osaston tilil-
le: FI39 5680 0020 1979 80.
Lähde kannustamaan!

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Onkikilpailut Aulangon tekosaa-
ressa 1.9.2012 klo 9-13.
Kokoontuminen Katajiston
kartanon P-alueella klo 8.30.
Punnituksen jälkeen grillaillaan
kodassa. Lisätietoa antaa
P. Salmi, puh. 050 377 6566.
Tervetuloa mukaan!

022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston onkikilpailut pidetään
kanavansuun länsirannalla
keskiviikkona 29.8.2012 klo
18.00. Läntinen kanavatie
(nro 9 jälkeen oikealle). Kilpai-
lun jälkeen tarjolla virvokkeita.
Lisätietoja Toni Mustolalta,
puh.040 501 3192. Tervetuloa!
– Virkistystoimikunta

022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry
Osasto järjestää teatterimatkan
Kotkan Kairoon 20.10.2012.
Musikaalin nimi on ”Cabaret” ja
lisäksi vierailemme merikeskus

Wellamossa. Matkan hinta on 30
€/lähtijä ja se sisältää matkat,
ruokailun ja pääsyliput. Osastol-
le on varattu 50 paikkaa jäsenil-
le/seuralaiselle. Katso tarkem-
min Vasama nro 8 ja osaston ko-
tisivut www.sahko22.net

041Turun Seudun
Sähkötyöntekijät ry/
Eläkeläisjaosto
Jaoston tapaamiset syksyllä
2012 pidetään osaston toimis-
tolla, Brahenkatu 13 A 4, Turku:
to 20.09. klo 12.00, to 18.10.
klo 12.00, to 15.11. klo 12.00.
– Puheenjohtaja

043 Porvoon
Sähköalantyöntekijät ry
Osaston kuukausikokous torstai-
na 30.8.2012 klo 18.00 Raken-
nusliiton toimistolla, Sibeliusbu-
levardi 36.
Tulevat kuukausikokoukset
27.9., 25.10. ja syyskokous
22.11. Lisää tietoa toiminnasta
www.porvoonsahkotyonteki-
jat.net
Tervetuloa! – Hallitus

074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry/Eläkejaosto
Eläkejaoston syyskuun kokous
pidetään 5.9 2012 klo 13.00
Kettumäen palvelukeskuksessa.
Yrjö Sarkasuo kertoo Kimolan
kanavahankkeesta ja muista
mielenkiintoisista matkailuhank-
keista. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

077 Savonlinnan ja Lähiympä-
ristön Sähkömiehet ry
Toimisto pidetään suljettuna
1.6.-31.8.2012 välisen ajan.
Tarvittaessa ota yhteys osaston
toimihenkilöihin. Puheenjohtaja
Tatu Lehtosaari, puh.050 582
2782, taloudenhoitaja
Jouko Karttunen, puh.0500
658 159 ja sihteeri Markku Val-
jakka, puh.050 326 6049.

077 Savonlinnan ja Lähiympä-
ristön Sähkömiehet ry
Onkikisat pidetään Haponlahden
kanavalla 25.8.2012 klo 12.00.
Ilmoittaudu paikan päällä.
Tervetuloa! – Hallitus

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry
Jalkapallon MM-2014
-karsintaottelu Suomi - Ranska
Olympiastadionilla perjantaina
7.9.2012 (klo 19:00 arvio).
50 lippua B19-kaarteeseen.
1 lippu /jäsen.
Varaukset puh. 044 425 2552/
sihteeri.

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry
M/S Baltic Princess 22 h
’pikkujoulu’-risteily Tallinnaan
10.11.-11.11.2012.
Lähtö 10.11. (lauantai)
klo 18.30 Helsinki/Länsisatama,
paluu 11.11. (sunnuntai) klo
16.30 Helsinki/Länsisatama.
Laivalla Buffet Tallink -illallinen
juomineen klo 21.00 (10.11.).
Buffet Tallink -aamiainen klo
7.00 (11.11.). Hinta 20 €/jäsen,
90 €/avec. Majoitus 2 hh B-luo-
kan hyteissä. Varattu 60 paik-
kaa/30 hyttiä. Sitovat ilmoittau-
tumiset 1.10.2012 mennessä,
puh. 044 425 2552/sihteeri.

Seppo Lindfors menehtyi
vakavan sairauden murta-
mana 7.5.2012 Lahdessa.

Hän oli syntynyt
28.3.1943 Turussa.

Seppo toimi Lahden Säh-
köalantyöntekijöissä vuosi-
kymmeniä toimien useaan
otteeseen muun muassa
osasto 059:n puheenjohta-
jana. Hän kokeili vuosina
79-80 myös metsurin hom-
mia Saksassa, mutta palasi
takaisin Lahteen osaston
puheenjohtajaksi.

Hän oli myös lahtelaisten
edustajana liittokokouksis-
sa useamman kerran.

Seppo oli tinkimätön
asennusalan etujen valvo-
ja. Hänet muistetaan myös
vuoden -86 asennusalan
lakonaikaisena ”Lakkoken-
raalina”.

Harrastuksina hänellä
olivat puutyöt, lavatans-
sit sekä kalastus mökillään
saaressa Heinolassa.

Seppo oli niin vahva ay-
ihminen, että hänen oli
lähes mahdoton saada vuo-
den -95 jälkeen enää Lah-
desta työpaikkoja, joten

hän perusti oman yrityksen
pitäen kuitenkin hyvät yh-
teydet osasto 059:n kanssa.

Yrityksen hän joutui lo-
pettamaan vuonna 2009
sairastuessaan vakavasti.

Seppoa jäivät suremaan 2
lasta, 3 lastenlasta, avopuo-

liso Liisa sekä laaja ystävä-
piiri.

– Lahden Sähköalantyön-
tekijät ry

Pitkäaikainen puheenjohtaja
Seppo Lindfors on poissa

Uusien ja nuorten
luottamusmiesten
perehdyttämiskurssi

26.10. - 27.10.2012
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere

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

Kurssilla perehdytään:
• luottamusmiehen
perustehtäviin
• neuvottelutoimintaan
• luottamusmiehen rooliin
neuvottelutilanteissa
• jäsenhankintaan
• Sähköliiton koulutus-
järjestelmään

Kouluttajina tilaisuudessa
ovat opettaja Marjo Nurmi
Murikka-opistosta ja
alueasiamies Jari Ollila
Sähköliitosta.

Liitto korvaa osanottajille
kurssin aikana majoituksen
kahden hengen huoneissa,
ruokailut sekä matkakulut,
vain mikäli kuluja syntyy, jul-
kisten kulkuneuvojen takso-
jen mukaan tai omaa autoa
käytettäessä vain auton
kuljettajalle 0,23 €/km.

Ilmoittaudu mukaan
12.10.2012mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
tai 050 409 8469.

Lisää kursseja s. 21
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Pääluottamusmiesten
täydennyskurssi

24.9. - 26.9.2012,
sähköistysala ja talotekniikka-ala

26.9. - 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 kulku-
neuvojen 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 majoituksesi.

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

Luottamusmiesten peruskurssi
8.10. - 12.10.2012
Kiljavan opisto, Nurmijärvi

Kurssin kohderyhmä:
Kurssin on tarkoitettu luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille sekä ammattiosastojen
puheenjohtajille. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikille, joita kiinnostaa työnantajien ja
työntekijöiden yhteistoiminnan parantaminen työntekijöitten oikeuksia kehittämällä.

Kurssin tavoite:
Aloittaa luottamusmiehen perustaitojen oppiminen. Tavoitteena on myös, että tehtäväkoko-
naisuuden ymmärtäminen ja oikeuksien tiedostaminen auttavat selviytymistä työpaikalla.

Avainsisältöjä ovat:
• luottamusmieheksi kehittyminen
• luottamusmiehen tehtävät ja yhteistyökumppanit
• luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet
• työoikeuden perusteet, mm. työsopimuslaki, yhteistoimintalaki
• työehtosopimuksen tulkinta ja liiton apu
• paikallinen sopiminen ja yhteistoimintamenettely
• vaikuttaminen ja neuvottelutoiminta
• luottamusmiehen ja jäsenistön luottamus

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

Mikäli tarvitset majoitusta jo sunnuntaista ilmoita siitä etukäteen Kiljavan opistolle.
Sähköliitto maksaa majoituksesi.

Lähetä kurssihakemuslomake osoitteella:
Sähköliitto, PL 747, 33101 Tampere tai tiina.makkyla@sahkoliitto.fi

Kerro
mielipiteesi
Lukijan ääni
-palstalla

vasamalehti@
sahkoliitto.fi

TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS
Turku ▪ Paimio ▪ Salo
www.turunakk.fi

LISÄTIEDOT turunakk.fi/sahko

ICT-asiantuntija, Tietokoneasentajan ammattitutkinto
▪ Paimio/Turku Alk. 17.9. iltakoulutus 350 €

Sähköasentajan ammattitutkinto
▪ Paimio/Turku Alk. 17.9. iltakoulutus 350 €

Sähköturvallisuustutkintoihin 1-3 valmentava
▪ Paimio ST1-3: 3.10.–21.11. ke-iltaisin 450 €
▪ Turku ST1: 12.–16.11. (5 pv) 500 €

ST2: 12.–15.11. (4 pv) 400 €
ST3: 12.–14.11. (3 pv) 300 €

Sähköturvallisuustutkinnot 1-3
▪ Paimio/Turku 22.11. 200 €

Turvalaite- ja rakennusautomaation asiantuntija
▪ Paimio/Turku Alk. 13.8. Alk. 50 €/osio

Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto
Tietoliikenneasentajan erikoisammattitutkinto
▪ Verkkokoulutus Alk. 10.9. 350 €

ETEENPÄIN URALLA
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ENNAKKOILMOITUS

EDUSTAJISTON VARSINAINEN KOKOUS

Aika pe–su 16.–18.11.2012 alkaen perjantaina 16.11. klo 10.00
Paikka Tampere, Scandic Hotel Rosendahl

Sähköalojen ammattiliitto ry:n edustajiston varsinainen kokous pidetään
16.–18.11.2012 Tampereella, Scandic Hotel Rosendahlissa, os. Pyynikintie 13.
Kokous alkaa 16. päivänä marraskuuta 2012 klo 10.00
ja jatkuu seuraavina päivinä.

Käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 8 §:ssä määrätyt asiat
sekä sääntömuutosesitykset.

Edustajiston kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on liiton sääntöjen 8 §:n
mukaan lähetettävä hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen kokousta.
Esitykset edustajiston kokoukselle tulee tehdä kirjallisesti liiton hallitukselle
osoitettuna. Niiden pitää olla liiton toimistossa 14.9.2012 mennessä.

Edustajien valinta

Edustajat edustajiston kokoukseen valitaan vaalijärjestystä ja
keskusvaalilautakunnan hyväksymiä ohjeita noudattaen
14.–28.9.2012 toimeenpantavalla posti- ja/tai nettiäänestyksellä.

Sähköalojen ammattiliitto ry
Hallitus

Martti Alakoski Timo Punkki
puheenjohtaja liittosihteeri

ENNAKKOILMOITUS

TYÖTTÖMYYSKASSAN EDUSTAJISTON VARSINAINEN KOKOUS

Aika pe–su 16.11.–18.11.2012 alkaen perjantaina 16.11. klo 10.00
Paikka Tampere, Scandic Hotel Rosendahl

Sähköalojen työttömyyskassan edustajiston varsinainen kokous pidetään
16.–18.11.2012 Tampereella, Scandic Hotel Rosendahlissa, os. Pyynikintie 13.
Kokous alkaa 16. päivänä marraskuuta 2012 klo 10
ja jatkuu seuraavina päivinä.

Käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään työttömyyskassan sääntöjen 14 § ja 15 §:ssä
määrätyt asiat sekä sääntömuutosesitykset.

Edustajiston kokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on kirjallisina
osoitettava työttömyyskassan hallitukselle ja toimitettava kassan toimistoon
viimeistään kaksi kuukautta ennen kokousta. Niiden pitää olla kassan
toimistossa 14.9.2012 mennessä.

Edustajien valinta

Edustajat edustajiston kokoukseen valitaan vaalijärjestystä ja
keskusvaalilautakunnan hyväksymiä ohjeita noudattaen 14.–28.9.2012
toimeenpantavalla posti- ja/tai nettiäänestyksellä.

Sähköalojen työttömyyskassa
Hallitus

Timo Punkki Tarja Ojala
puheenjohtaja kassanjohtaja
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AIKUISOPISTO
www.keuda.fi

Kehity Keudassa!

Keuda - Työelämän taitaja

Syksyn koulutuksia:

• Työturvallisuuskorttikoulutus: 5.9. ja 4.11.2012
• Tulityökoulutus: 12.9. ja 21.11.2012
• Yleinen sähkötyöturvallisuus SFS 6002: 6.9., 11.10., 29.11.2012
• Sähkötyöturvallisuustutkinto S2/S3 (iltakurssi 15.10.2012 alkaen, päi-

väkurssi 19.10.2012 alkaen)
• Kylmäasentajan ammattitutkinto/osatutkinnot, jatkuva haku
• Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto/osatutkinnot, jatkuva haku
Lisätiedot koulutuksista:
Heikki Koljonen 050 4150 919 tai heikki.koljonen@keuda.fi
Jari Koskela 050 4150 932 tai jari.koskela@keuda.fi
Koulutukseen ilmoittautuminen www.keuda.fi/aikuiskoulutus

Uudenlainen sähkökalustesarja

Helpoin tapa parantaa
asumismukavuutta

Primo Design Solid Combi

3 värivaihtoehtoa
4 kehysperhettä

www.schneider-electric.com/fi

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

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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- Soutamisessa
mielenkiinto säi-
lyy, vaikka mat-
ka olisi pitkäkin.
Lohjanjärvellä
voi soutaa 60
kilometriä ja mai-
semat vaihtuvat
koko ajan, sähkö-
asentaja Ari Ar-
piainen tiivistää
pitkäaikaisen
harrastuksensa
ytimen.

Puuvenesoudun
lohjalaisella mestarilla

on takanaan lähes 30 vuotta
kilpasoudun huipulla. Koto-
na on parikymmentä Suo-
men mestaruutta ja kymme-
niä mitali- ja pistesijoja eri-
laisista soututapahtumista.

Arpiaisen menestyksek-
kään kilpauran mieluisim-
pia saavutuksia on kuitenkin
se, että oma Tomi-poika on
myös innostunut soudusta.
Nyt 19-vuotias isänsä val-
mentama nuorukainen on jo
saavuttanut melkoista menes-
tystä kansallisella tasolla sekä
puuvenesoudussa että olym-
pia-luokan soudussa, jota har-
rastetaan kevyellä hiilikuitui-
sella kilpaveneellä.

Pojan plakkarissa on muun
muassa nuorten Suomen
mestaruus viime kesältä.
Nyt Tomi soutaa jo aikuisten
SM-kilpasarjassa tositarkoi-
tuksella. Sekä valmentajan

että valmennettavan tule-
vaisuuden tavoitteena hää-
möttävät olympiakisat lähi-
vuosina.

Esasähköön
oppisopimuksella
Ari Arpiainen on paiski-
nut sähköasentajan hom-
mia nummelalaisen Esasäh-
kö Oy:n palkkalistoilla jo
neljännesvuosisadan. Myös
LVI-asentajaksi viime ke-
väänä valmistunut Tomi on
ehättänyt olla saman firman
kirjoilla jo pari kuukautta.

– Tein kaksivuotisen op-
pisopimuksen ja tarkoitus
on suorittaa sähköasentajan
tutkinto työn ohessa. Kärki-
mies opastaa ja pari kertaa
vuodessa on teoriajakso Val-
keakosken ammattiopistolla,
Ämmässuon biokompostilai-
toksen sähkötöissä asennus-
uraansa aloitteleva nuori-
mies selittää tyytyväisenä.

Isä-Arpiainen on luvannut
perehdyttää poikansa myös
omaan erikoisalaansa, palo-
ja murtohälytinjärjestelmiin.

– En ole epäröinyt suosi-
tella pojalle sähköasentajan
ammattia. Itse olen taustal-
tani autonasentaja, mutta
nyt koen paremmin olevani
omalla alallani. Vaikka työ
koettelee fysiikkaa ja varsin-
kin olkapäitä, soutu ja hiihto
pitävät kunnossa, aiemmin
myös hiihdossa hyvin me-
nestynyt Arpiainen toteaa.

Pariairokaksikot
vauhdissa
Arpiaiset kuuluvat Lohjan
Seudun Soutajiin. Seuran
veneet ja venevaja Lohjan-
järven rannalla ovat miesten
käytettävissä. Olympialuo-
kan soudussa Tomi on lisäksi
helsinkiläisen Smarkin jä-
sen.

– Lohjalla on hyvät mah-

dollisuudet harrastaa soutua.
Seuralta saa kaluston ja val-
mennusapua, arvioi Ari Ar-
piainen, jonka soutuinnostus
aikanaan lähti Lohjan Järvi-
päiviltä ja Sulkavan Soudusta.

Nyt kolmea nuorta souta-
jaa valmentavalla 53-vuoti-
aalla Arpiaisella on tehtävä-
nä hioa poikien tekniikkaa.

– Pojat soutavat nyt ylei-
sessä sarjassa kevyttä kak-
sikkoa, jossa painoraja on
72,5 kiloa. Viime vuonna
Tomi voitti parinsa Teemu
Siltalan kanssa SM-pronssia
kaksikossa, SM-kultaa pari-
aironelosissa sekä yleisessä
kahdeksikossa SM-pronssia,
ylpeä isä selittää.

Erityisen kiitoksen val-
mentaja antaa poikien no-
peasta kehityksestä lajissaan.

– On harvinaista, että
puuvenesoutaja pärjää myös
hiilikuituisten kilpavenei-
den kanssa. Pojille välineen

vaihto ei ole tuottanut mi-
tään ongelmaa. Nyt treena-
taan vain kuntoa, kokemusta
ja voimaa. Uskon, että pojil-
la on syksyllä puuvenekisassa
mahdollisuus sarjansa 1000
metrin SM-kultaan ja mita-
lisijoitukseen myös 10 kilo-
metrillä.!

Maisema vaihtuu
ja kunto nousee

Soutu pitää sähköasentajan
työssä kovalle koetukselle jou-
tuvat olkapäät kunnossa, Ari
Arpiainen vakuuttaa.

Tomi Arpiainen suuntaa soutumestariksi ja sähköasentajaksi isän-
sä Arin valmennuksessa. Tänä kesänä nuorukainen pareineenme-
nestyi muunmuassa Lohjan Järvipäivillä, missä alle 23-vuotiaiden
puuvenekaksikko teki reittiennätyksen ja voitti myös rankalla 25
kilometrillä.
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