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Vastaa lukijakyselyyn!
voit voitt
voittaa laadukkaita tuotteita talven tuiskuihin,
uihin,
viikon tai viikonlopun kauniissa Kaarniemessä!!

Voita lämpöä ja laatua!

Vastaa kyselyyn ja anna meille arvokkaita vinkkejä viestintään!
V

Haluamme uudistaa Vasa-

Kylmyyden torjuntaan!
Elektroninen lämpöliivi
! ohuet kangasmaiset lämmityselementit
! säädettävä lämpötila,
tehokas ladattava litium-ioni-akku
! materiaali fleece, väri musta
! erinomainen väliasuste
kylmässä työskentelyyn
! pakkauksessa liivi, akku, verkkolaturi
ja suomenkielinen käyttöohje

1
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lämmityselementti

99,00 €

4

lämmityselementtiä

159,00 €

lämmityselementtiä

199,00 €

Elektroninen

Elektroninen

Elektroninen

! lämmityselementti yläselässä
! 2-portainen lämpötilan säätö akussa
! toiminta-aika 3 – 4 tuntia
! koot: S – XXL

! lämmityselementit rinnassa (2) ja yläselässä
! 3-portainen lämpötilan säätö,
säätönappi rinnassa
! toiminta-aika 2 – 5 tuntia
! koot: XS – XXL

! lämmityselementit rinnassa (2),
yläselässä ja ristiselässä
! 3-portainen lämpötilan säätö, säätönappi rinnassa
! toiminta-aika 2 – 5 tuntia
! koot: XS – XXL

Elektroniset lämpökäsineet
pökäsineet

Kertakäyttöiset pienlämmittimet

Colorado-lämpöliivi

Alaska-lämpöliivi

Yukon-lämpöliivi

1755,00 €
1,90 €/pari
Ontario-käsineet

! lämmityselementit
entit sormien ympärillä
! 3-portainen lämpötilan
pötilan säätö,
säätönappi ranteessa
ssa
! erittäin ohuet, soveltuvat
uva aluskäsineiksi
! materiaali polyesteri, kämmenpuolella
keinonahkavahvike
! toiminta-aika 2 – 8 tuntia
! koot S – XL

www nevercold net
www.nevercold.net

Kädenlämmittimet

! aktivoituu ilman vaikutuksesta,
kun pakkaus avataan
! toiminta-aika 7 tuntia
! keskilämpötila 57 °C
! pakkauksessa kaksi lämmitintä

1,90 €/pari
Varpaanlämmittimet

! aktivoituu ilman vaikutuksesta,
kun pakkaus avataan
! toiminta-aika 6 tuntia
! keskilämpötila 38 °C
! pakkauksessa kaksi lämmitintä

ma-lehteä palvelemaan lukijoitaan entistä paremmin.
Toimitukselle lukijoiden
mielipide on tärkeä, siksi kartoitamme lukijatutkimuksella mielipiteitä lehdestä, sen
sisällöstä ja ulkoasusta sekä
siitä, mihin suuntaan lehteä
toivotaan kehitettävävän.
Vastaukset käsitellään
luottamuksellisesti. Yhteenvedon tekee lukijatutkimuksiin erikoistunut yhtiö Innolink Research.
Tämän Vasaman sivuilla 11
ja14 on kysymyksiä. Irrota keskiaukeama-arkki ja
vastaa kysymyksiin! Täytä kyselylomake, ja palauta
vastauksesi postitse: Innolink Research Oy, Tunnus
5008427, 00003 VASTAUSLÄHETYS, tai vastaa sähköisesti osoitteessa
www.sahkoliitto.ﬁ.
Innolink arpoo palkintojen
voittajat kaikkien vastanneiden keskuudesta.
Kaikkien lukijakyselyyn
30.11.2012 mennessä vastanneiden kesken arvotaan
monta arvokasta palkintoa:
• Elektroninen Yokon-lämpöliivi (oheisessa ilmoituskuvassa)
• Sievin jalkineen aidolla
lammasturkiksella vuoratut
Alaska-saappaat
• Jalaksen retkeilyyn ja eränkäyntiin sopiva kenkä, Drylock malli 3312
• Lomaviikonloppu Kaarniemen tasokkaassa hirsimökissä tai lomaviikko Kaarniemen hyvinvarustellussa huoneistossa

Voittajille ilmoitetaan voitoista henkilökohtaisesti.
Lisätietoja tutkimuksesta
saat tarvittaessa Innolink
Research Oy:n numerosta
010 633 0200.

Vastaa ja voita!
Myynti: Rautakaupat ja työvaateliikkeet
T lli
Teollisuus- ja
j rakennustarvikeliikkeet
k
t ik liikk t
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Martti Alakoski

sähköjohto

K

unnallisvaalit on käyty ja
voimasuhteet ovat selvillä. Parhaimmat onnittelut kaikille Sähköliiton
jäsenille, jotka olivat ehdokkaina ja erityisesti valituille!

!!!

Sähköliiton ja työttömyyskassan
edustajistoon valitut edustajat ovat
vastailleet kysymyksiin, millaisiin
hallinnon tehtäviin heillä on halukkuutta ja valmiutta. Liiton hallitus
ja johtokunnat varahenkilöineen
sitoo lähes kaksisataa henkilöä ja
lisäksi on valittava työttömyyskassan hallitus varahenkilöineen. Lähes joka toiselle edustajistoon ehdokkaana olleelle löytyy siis liitosta
luottamustehtävä.
!!!

Puheenjohtajakisa varsinkin haastajani, sektoripäällikkö Sauli Väntin toimesta kiihtyy, mikä toki on
ymmärrettävää. Haastajani silmissä
olen lähdössä paalupaikalta kisaan
ja siksi hänen on yritettävä kohentaa lähtöruutuaan.
Edustajiston kokoukseen valittujen
edustajien, ja erityisesti uusien edustajien kannalta on hyvä, että tietoa
on jaettu. Toivoisin vain, että se olisi
säilynyt totuudenmukaisena.

Paalupaikalta puheenjohtajaksi
En ole tähän mennessä puuttunut
itseeni kohdistuneeseen mustamaalaamiseen. Nyt haluan kuitenkin
puuttua valheelliseen väitteeseen,
jota pari liiton palkollistakin on
levittänyt uusille edustajiston jäsenille kosiskellessaan heitä haastajani tukijoiksi. Hän on facebook-sivullaan väittänyt minun uhanneen
häntä työsuhteen päättämisellä, mikäli puheenjohtajakauteni saa jatkoa.
Väite liittyy vaaliliittomme kokoukseen, jossa ryhmä pyrki ratkaisuun yhdestä yhteisestä ryhmän
puheenjohtajaehdokkaasta. Tilaisuuden puheenjohtajana totesin
lopuksi vain sen yleisen tosiasian,
että vaalikamppailu jättää jälkensä
toimiston ilmapiiriin.
Haastajani teki oman, tarkoituksiaan palvelevan tulkintansa, jota nyt
”totuutena” levitellään. Tosiasiallisesti olen sitä mieltä, että Sähköliiton pienellä organisaatiolla ei ole
varaa menettää yhtäkään ammattitaitoista henkilöä.
!!!

Myös Vasama-lehteä on syytetty
puolueellisuudesta ja loan heitosta.
Lehdessä on ollut yksi ainoa kirjoitus, jossa henkilö kirjoitti kokemuksestaan ja kysyi julkisesti, löytyykö
näistä seikoista ehdokkaiden välil-

lä linjaero ja halutaanko tällainen
muutos. Ketään ei todellakaan ole
herjattu.
Puheenjohtaja joutuu monenlaisen arvostelun kohteeksi, joten
sitä pitää kestää provosoitumatta.
Vasama lehtenä on avoin kaikkien
liiton jäsenten kirjoituksille, niin
myös puheenjohtajaehdokkaille.
Kirjoituksia ei vain ole tullut. Lehti
ei myöskään ole lähtenyt haastattelumuotoisesti tekemään ehdokkaista juttua, koska meidät molemmat
tunnetaan hyvin jäsenistön keskuudessa.
!!!

Väistämättä mieleeni nousee kysymys, onko haastajani vakavasti
Sähköliiton jäsenistön asialla tavoitellessaan puheenjohtajuutta, vai
ovatko henkilökohtaiset tavoitteet
etusijalla. Eräs edustajiston jäsen ihmetteli moista pyrkyä.
Itse esitin ratkaisuksi kolmen vuoden puheenjohtajuutta, jos minun
halutaan väistyvän toimitsijoiden
työehtosopimuksen mukaisen eläkeiän puolisen vuotta ennen edustajistokauden loppua saavuttaessani.
Esitykseni ei kuitenkaan johtanut
yhteiseen näkemykseen, joten olen
sitoutunut koko edustajistokauden
puheenjohtajaksi, jos edustajisto
niin päättää.

Kummallakaan puheenjohtajaehdokkaalla ei ole Sähköliiton tulevaisuudesta merkittäviä näkemyseroja,
toimintatavoiltamme saatamme
tosin poiketa merkittävästi. Minun
linjani on korostetusti jäsenlähtöinen. Puheenjohtajaa tulee joka tapauksessa jatkossa ohjaamaan liiton
uusi strategia sellaisena kuin edustajisto sen hyväksyy.
!!!

Koen puheenjohtajan tehtävässä
jatkossakin parhaiten hoitavani jäsenistön yhteistä asiaa samalla rehellisellä avoimuudella kuten kuluneet kahdeksan vuotta. Puheenjohtajana minulla on sähköliittolaisille
verrattomasti enemmän annettavaa
kuin siinä tapauksessa, että palaisin
puheenjohtajan tehtävistä toimitsijaksi.
Pidetään Sähköliitto arvostettuna
ja luotettavana yhteistyökumppanina, joka on sisäisesti yhtenäisempi
kuin koskaan historiansa aikana.
Toivotaan edustajistolta jäsenistön
edun mukaisia ja totuuteen perustuvia läpinäkyviä päätöksiä!
Haastavaa edustajiston kokousta
ja kiitos tähänastisesta luottamuksesta!
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Osastot toimivat
Rosenberg pyöreitä
Hohtokeilaten Joensuussa

Kannen kuvassa Pasi Parviainen. Kuva Jonna Heiniluoma.

S Ä H K Ö A L O J E N A M M A T T I L I I T O N J Ä S E N L E H T I , perustettu 1957
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
Tiedotussihteeri, toimittaja (oto): Margit Nurmikolu
Ulkoasu ja taitto: Johanna Häkkilä
Viestintävaliokunta: Pj. Martti Alakoski, Timo Punkki,
Ari Aavamäki, Petri Haanpää ja Jyrki Vihtari

Tilaushinta:
30 €/vsk kotimaa
40 €/vsk ulkomaat
Ilmoitushinnat tekstisivulla:
Mustavalkoilmoitukset 1,50 €/pmm
2-väri-ilmoitukset 1,70 €/pmm
Neliväri-ilmoitukset 2,00 €/pmm
Työpaikkailmoitukset -50 %

Painettua sanaa
tarvitaan
Tarja Paajanen / TEAM

Tiedot paperisen
lehden, mukaan lukien ammattiliittojen lehtien, kuolemasta ovat suuresti liioiteltuja. Ja vähintäänkin ennenaikaisia, jos on uskominen
eräisiin viimeaikaisiin tutkimuksiin järjestölehtien asemasta ay-tiedon välittäjänä,
järjestökuvan rakentajana ja
vahvistajana.
Eri liitoissa tehdyt tutkimukset kertovat varsin
samansuuntaisesti lehden
asemasta ja merkityksestä jäsenistölle. Liiton lehti
on aivan ylivoimainen aytiedon lähde esimerkiksi televisioon, sanomalehtiin,
työkavereihin ja liiton nettisivuihin verrattuna. Mikäli
tutkimuksiin on uskomista,
liittolehdet myös tavoittavat
valtaosan jäsenistöstä. Yli
puolet lukee, kolmasosa selaa, mutta vain harva jättää
lehden kokonaan huomiotta.
Lehti on aktiivien eli luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen ohella tärkein
liiton järjestökuvaa vahvistava tekijä.
Liittolehtien asema jäsenistön käsissä ja sydämissä ei
kuitenkaan ole ansaittu, eikä
se varsinkaan säily ilman kovaa työtä. Yhtä lailla kuin
yritysmaailmassa ja kaupallisissa ympyröissä, myös liittolehtien on panostettava
laatuun. Mutta mitä se laatu
mahtaa olla?
Ay-lehdissä laatu on sitä,
mitä jäsenet haluavat lukea.
Yksikään muu kanava ei kykene (eikä välttämättä edes
halua) kertoa lukijoille liiton perustehtävästä, edunvalvonnasta. On vain uskallettava tarttua kipeisiinkin
kysymyksiin jäsenten työpaikoilla ja elämässä yleensäkin.
Me elämme maailmassa, jossa erilaiset viestit ja ärsykkeet vyöryvät tietoisuuteemme kaikkialta. Sairastamme
Informaatioähkyä. Viestin
perille saaminen on aina
vain vaikeampaa, mutta se
on mahdollista. Liittolehtien
aika ei ole ohi."

56. vuosikerta

Ilmoitusmyynti:
Ammattimedia Oy/Eeva Lesonen,
PL 141, 20251 Turku
Puh. 02 276 1000
Fax 02 235 3864
ammattimedia@ammattimedia.fi
Lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa
Seuraava Vasama ilmestyy 13.12.2012, aineistot 3.12.2012 mennessä
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Puheenjohtaja Eero Wilkman jättää edustajiston hyvillä mielin

Reilua joukkuepeliä
Sähköliiton ytimessä
– Toivottavasti nykyinen maltillinen linja liiton päätöksenteossa säilyy ja jatkossakin
pelataan ”joukkuepeliä”, Eero
Wilkman toivoo.

Tukikohta
Saimaan rannassa

Eltel Networksin tietoliikenneasentajan ja pääluottamusmiehen ajasta huomattava osa on edustajistovuosien
aikana mennyt liiton ja yhtiön luottamustoimien hoitamiseen. Nykyään Wilkman
on enää päivän – pari
viikosta maastotöissä
ja pian ei sitäkään, sillä eläkepäivät koittavat lähikuukusina.
– Luottamustoimien
hoitaminen helpottui olennaisesti, kun
muutin neljä vuotta
sitten Mikkelistä Helsinkiin asumaan. Lähes joka viikonloppu
ajelemme kuitenkin
Helsingistä Rantasalmen mökille viikonlopun viettoon. Ja
mahdollisesti eläkepäivät kuluvat jatkossa enemmänkin sillä
suunnalla, Wilkman ennustelee.
Vaikka isännän mieli palaa
jo Saimaan kalavesien äärelle, Anu-Tuija-rouvan työ
SAK:ssa pitänee pariskunnan kaupunkiasunnon toistaiseksi Helsingissä.

jistokausille osunut tärkeä
Team-hanke oli sellainen.
Itse olin sen kannalla, mutta
osastoäänestyksen tulos oli
selvästi kielteinen, joten oli
tyytyminen jäsenistön enemmistön kantaan ja demokratia toimi. Silti olen koko
ajan tuntenut, että minulla
on ollut edustajiston tuki.
Eero Wilkman toteaa.
Hankalana asiana hän
muistaa myös huolto- ja
kunnossapitoalan sopimus-

ka koostui uusista henkilöistä.
– Hallitukseen tuotiin
monta kertaa jopa erään
ammattiosaston hallituksen
kiistoja, jotka eivät todellakaan kuulu liittohallituksen
listalla oleviin asioihin.
Vuosien tuomalla kokemuksella Wilkman opastaa
liiton uusia päätöksentekijöitä:
– Hallituksessa kaivataan
nyt riittävästi kokemusta ja
näkemystä, että homma
jatkuu yhtä sujuvasti
jatkossakin. Tarvitaan
kuitenkin myös uusia
ihmisiä ja uutta ajattelua liittohallitukseen.
Sopivasti kumpaakin,
silloin hommaa pelaa,
Wilkman arvioi.
Edustajistouransa tähtihetkenä Wilkman
pitää edelleen ensimmäistä valintaansa liiton korkeimpaan luottamustoimeen.
– Se oli ainutlaatuinen hetki elämässä. Mukavaa oli myös
Mikkelin talvipäivillä,
jonka järjestelytoimikuntaa
johdin, Wilkman myhäilee.
– Minun ihanteeni on aina
ollut Väinö Linnan Täällä
Pohjantähden alla romaanin
ﬁktiohenkilö Akseli Koskela, joka sanoi, että ”en minä
itteni vaan muitten tähden”.
Se on ollut omankin toimintani periaate.!

– Hallituksessa
kaivataan
nyt riittävästi
kokemusta
ja näkemystä,
että homma jatkuu
yhtä sujuvasti
vastaisuudessakin.

Riitta Kallio

– En kadu, että
lähdin mukaan.
Kahdeksan vuoden
urakka alkaa nyt
olla ohi. Kun on
saanut vaikuttaa
Sähköliiton ytimessä, aika on ollut todella mielenkiintoista, summaa edustajiston puheenjohtajuuden kahden kauden jälkeen jättävä
Eero Wilkman.
Eero Wilkman arvi-

oi, että merkittävän
luottamusroolin mielekkyys
perustuu vaikutusmahdolli-

suuksiin.
– Edustajiston nokkamiehellä on paljon valtaa liiton
asioihin, jos sen haluaa ottaa
siltä kantilta, ja minä olen
halunnut. Asioiden sujumista on tietysti helpottanut
hyvät välit omaan hallitusryhmään ja puheenjohtajaan. Olen kahdeksan vuoden aikana nähnyt, kuinka
hyvä joukkuepelaaja liittopuheenjohtajamme on. Hän
ei kuljeta palloa itsekkääsi
yksin maaliin, vaan syöttelee
palloa muillekin pelaajille.
Näin saadaan pallo varmemmin maaliin.
Wilkman arvioi, että Alakoskella on myös hyvät suhteet vastapuolen pelaajiin.
– Hän on yhteisen edun
puolustaja. Nyt alkavalla
edustajistokaudella Maralla
on vielä paljon annettavaa
Sähköliitolle. Hänen johdollaan on turvallista lähteä

seuraavalle nelivuotiskaudelle, Wilkman summailee.

Ryhmien yhteistyö
parantunut koko ajan

Wilkman arvostaa myös sitä,
että vaaliryhmien välinen
yhteistyö on sujunut yhä sopuisammin.
– Ryhmien väliset suhteet
ovat parantuneet koko ajan.
Kahdeksan vuotta sitten tilanne ei ollut ollenkaan niin
hyvä. Nyt viimeiset vuodet
ovat sujuneet sivistyneen
neuvottelun merkeissä. Hallituksessa ei enää ole tarvinnut äänestellä juuri mistään.
Tästä on uuden edustajiston
hyvä jatkaa, kun ryhmien
välillä ei ole suuria ristiriitoja.

Eero Wilkan luotsasi liiton talvipäiviä jo Lauri Lylyn puheenjohtajakaudella.

Tyyntä ja myrskyä

– Tiedän, etten ole mikään
jees-mies. Minulla on ollut
omat näkemykseni asioista,
enkä aina ole ollut samaa
mieltä kuin edustajiston
enemmistö. Näille edusta-

neuvottelujen kiistat, joita
piti käsitellä ylimääräisessä
edustajistossa.
– Siitähän paisui kunnon
riita, vaikka näin jälkeenpäin ajatellen asiassa ei ollut
aihetta sen suurempaan kohkaamiseen.

Hallinnossa kaivataan
kokemusta ja
näkemystä

Wilkman muistaa myös kahdeksan vuoden takaisen hallitustyöskentelyn hankalan
alun, kun lähes koko poruk-
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Henkilövalinnat kokouksen suolana
Riitta Kallio

Kun Sähköliiton vas-

tavalittu, 75-henkinen
edustajisto kokoontuu marraskuussa Tampereen Rosendahliin, se saa ensi töikseen
ottaa kantaa moniin henkilövalintoihin. Jännittävin kisa
käytäneen liittopuheenjohtajan paikasta, mutta myös liittosihteerin vakanssi on liipasimella. Edustajisto ratkaisee
myös, kuka johtaa edustajistoa ja ketkä päätyvät liiton
hallitukseen ja johtokuntiin.
Vielä ei varmuudella tiedetä, onko liittopuheenjohtaja
jatkossa vaalea vai tumma.
Kaiken todennäköisyyden
mukaan hän joka tapauksessa on pitkä ja salskea, muunlaisia ei tiettävästi ole ehdolla liiton johtoon. Kisan ennakkosuosikki on luonnollisesti jatkopaikkaa hakeva,
istuva puheenjohtaja Martti
Alakoski, 59. Hän on luotsannut liittoa hyvällä menestyksellä jo kahdeksan vuotta
ja on valmis jatkamaan tehtävässään vielä seuraavan
nelivuotiskauden.
Puheenjohtajan paikkaa
tavoittelee myös liiton sektoripäällikkö Sauli Väntti, 51.
Alakosken tapaan myös hän
on toiminut pitkään Sähköliiton palveluksessa eri tehtävissä. Molemmat miehet
edustavat liiton enemmistöryhmää, Edunvalvonnante-

kijöitä ja molempien plakkarista löytynee SDP:n jäsenkortti, vaikka puoluepoliittista riippumattomuutta
kumpikin liiton toiminnassa
korostaakin.
Sääntöjen puitteissa on
mahdollista, että kisaan il-

Timo Punkki toivoo, että liittosihteeri-vakanssi pysyy, vaikka
hän jääkin eläkkeelle.

moittautuisi vielä kolmaskin
ehdokas. Sitä ei kuitenkaan
pidetä todennäköisenä.

Liittosihteeri
liipasimella

Osasto 039 on tehnyt edustajistolle aloitteen liittosihteerin vakanssin lopettamisesta
kustannussäästöihin vedoten. Tällainen päätös edellyttäisi sääntömuutosta ja se
taas 3/4 määräenemmistöä
taakseen.
– Asiasta joudutaan to-

Edustajiston kokouksen alla pidetyissä alueellisissa tilaisuuksissa myös puheenjohtajaehdokkaat pääsivät ääneen. Haastaja, sektoripäällikkö Sauli Väntti ja puheenjohtaja Martti Alakoski keskustelivat sivistyneesti sulassa sovussa, vaikka puheenjohtajakisa alkoi olla kuumimmillaan.

dennäköisesti äänestämään,
mutta en usko aloitteen läpimenoon, vaikka päätöksellä
kustannussäästöjä haetaankin. Myös hallitus esittää tilanteen säilyttämistä ennallaan, Martti Alakoski pohdiskelee.
Nykyinen liittosihteeri
Timo Punkki, 63, jää eläkkeelle edustajiston vaihtuessa. Hän arvioi, että vakanssin lakkauttaminen toisi vain
näennäistä hyötyä.
– Itse olen ollut käytännössä työajastani huomattavan

osan sähköistys- ja talotekniikka-alan työehtoasioiden
parissa, erityisesti tes-neuvottelujen aikaan. Järjestely on ollut aivan toimiva ja
sellaisena se voisi jatkuakin.
Kyllä puheenjohtaja myös
usein käytännössä tarvitsee
liittosihteeriä, sillä yksi mies
ei voi samanaikaisesti olla
useammassa paikassa.

Edustajisto nuortui,
keski-ikä 48 vuotta

Edustajistoon valittiin paljon
uusia jäseniä vaikka niukka

enemmistö onkin jatkopaikalla. Alkavan edustajiston
keski-ikä on 48 vuotta. Lähes joka toinen edustajiston
jäsen on vasta-alkaja. Miehiseen joukkoon mahtui myös
kaksi rivakkaa naista.
– Edustajisto uudistui reippaasti, mikä tuo lisähaastetta
uuden luottamushallinnon
ja johtokuntien valintaan.
Onneksi liiton asiat ovat hyvällä mallilla, joten tästä on
hyvä jatkaa eteenpäin, puheenjohtaja Martti Alakoski
arvioi.
Ensi töikseen edustajisto
saa valita itselleen puheenjohtajan. Ennakkoon tehtävästä on kiinnostunut ainaSähköliiton nykyinen hallitus
kokoontuu viimeisen kerran 15.
marraskuuta. Edessä vasemmalta Eero Wilkman, Martti Alakoski ja Hannu Martinmäki,
takarivissä Reijo Mölsä, Markku
Huhtaniska, Petri Rosenberg,
Kari Vinnari, Aro Aavamäki,
Pentti Laaksonen, Ari Huczkowski, Pentti Leskinen, Mika
Junnila, Seppo Saari ja Jari Salmela. Kuvasta puuttuu Markku
Arvola.

kin kaksi ansioitunutta herrasmiestä sähköistysalalta,
järvenpääläinen Seppo Fahlström ja ulvilalainen Raimo
Härmä. Kumpikin edustaa
Edunvalvonnantekijöitä.
Fahlström on aiemmin vaikuttanut pitkään muun muassa osastonsa puheenjohtajana, liiton hallituksessa ja
viestintävaliokunnassa. Härmä on niin ikään osastonsa
puheenjohtaja ja toiminut
edustajiston ohella myös jonkin aikaa varasijalta hallituksen jäsenenä. Hän on myös
sähköistys- ja talotekniikkaalan johtokunnan jäsen.
Myös liiton työttömyyskassalle valitaan hallitus ja
puheenjohtaja. Perinteisesti
kassan hallinnon johtoon on
noustu liiton vähemmistöryhmästä. Sähköistenalojen
Ammattilaiset eivät kuitenkaan halunneet julkistaa
ehdokkaiden nimiä ennakkoon.!

Edustajisto päättää toiminnan tavoitteista
Margit Nurmikolu

Edustajisto käyttää

korkeinta päätäntävaltaa kaikissa liittoa koskevissa asioissa.
Sähköliiton edustajiston
jäsenet valitaan posti- tai
nettiäänestyksellä joka neljäs vuosi elo – lokakuun aikana toimeenpantavilla vaaleilla.
Edustajiston vahvuus vuo-

sina 2012 – 2016 on 75 jäsentä.
Edustajisto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään kaksi kolmasosaa
edustajiston muista jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet
menevät tasan, päätökseksi
tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja
kannattaa.

Kullakin edustajiston jäsenellä on edustajiston kokouksessa yksi ääni.
Edustajisto valitsee ensimmäisessä vaalien jälkeen
pidettävässä kokouksessaan
seuraavat neljä vuotta kestävälle toimikaudelle edustajiston puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan, puheenjohtajan ja liittosihteerin, liiton hallituksen
varsinaiset ja varajäsenet
sekä eri alojen johtokuntien

puheenjohtajat ja jäsenet.
Kokouksessa valitaan nykysääntöjen mukaan myös
kaksi tilintarkastajaa ja
kaksi varatilintarkastajaa.
Edustajistolle on tehty ennakkotarkastettu sääntömuutosesitys, jonka mukaan
kokouksessa valittaisiin yksi
tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.
Edustajiston varsinainen
kokous pidetään kerran
vuodessa, syys-marraskuun

aikana, päättämään liiton
toiminnan tavoitteista ja
arvioimaan toimintakautta.
Edustajisto päättää sääntömuutokset ja liittomaksun
suuruuden, hyväksyy tilinpäätökset ja käsittelee jäsenten tekemät aloitteet.
Esitykset edustajiston varsinaisen kokouksen käsiteltäviksi tarkoitetuista asioista
on jätettävä kirjallisina hallitukselle viimeistään kaksi
kuukautta ennen kokousta.

Liiton hallitus toteuttaa
edustajiston päätökset käytännössä.
Edustajiston ylimääräinen kokous pidetään, kun
edustajisto tai hallitus niin
päättää tai kun vähintään
yksi kolmasosa edustajiston
jäsenistä tai vähintään yksi
kolmasosa osastojen äänioikeutetuista jäsenistä tiettyä
asiaa varten pyytää kirjallisesti kokouksen pitämistä
liiton hallitukselta.!
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GALLUP Liiton jäsenyys on ammatissa aloittavan vakuutus
Edustajistokokoukseen Tampereelle saapuu tänä vuonna monta nuorta miestä,
joilla ei ole aiempaa kokemusta edustajistotyöstä. Sähköliiton korkeimman päättävän elimen kuopukset ottavat roolinsa liiton jäsenten edustajina tosissaan.

Kalle Salli, 26 v.
Kotka
Sähköasentaja ja
pääluottamusmies
BIS Production Partner Oy
020 Kotkan Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry

1. Liittoon kuuluminen tuo
turvaa ja varmuutta työelämään ja vahvistaa yhteishenkeä, mitä varsinkin tällainen ammattikuntaliitto
tarvitsee. Liitosta saa apua,
kun siirtyy uuteen elämänvaiheeseen.
2. Ammattiosastojen kehittäminen. Osastoja tulisi aktivoida lisää ja niiden tukemiseen tulee liiton puolesta
lisätä toimenpiteitä ja toimia. Ammattiosastot ovat
liiton selkäranka.

1. Miksi nuoren ihmisen pitäisi liittyä ammattiliittoon?
2. Mikä on sinulle tärkeä asia, jonka haluat nostaa
esille edustajistossa?

Keijo Hakkarainen, 28 v.
Rovaniemi
Sähköasentaja ja
työsuojeluvaltuutettu
Ounasvirta Oy
019 Rovaniemen
Sähköalantyöntekijät ry

Matti Peltonen, 24 v.
Pori
Vuorokunnossapitoasentaja
Insta Automation Oy
046 Harjavallan
Sähköalojentyöntekijät ry

Antti Heikkinen, 31 v.
Espoo
Sähköasentaja ja
pääluottamusmies
YIT Kiinteistötekniikka Oy
049 Helsingin
Sähköalantyöntekijät ry

1. Ansiosidonnainen työttömyysturva on yksi hyvä syy.
Lisäksi palkka- ja työsuhdeturva. Tuntuu, että jos työnantajan kanssa tulee erimielisyyttä asioista työpaikoilla,
niin nuorimpia aletaan helposti sortaa.

1. Ettei käy kuin nyt
TVO:lla. Kun Olkiluoto 3:n
tapaan ei olla liitossa, niin
meno työpaikalla on kuin
villissä lännessä.

1. Ei välttämättä miksikään.
Riippuu ammattiliitosta.
Osa ammattiliitoista ajaa
paikallista sopimista niin
voimakkaasti, ettei liittoon
kuulumisesta saa välttämättä enää jäsenmaksurahoille
vastinetta.

2. Tärkeä asia, jota haluan pitää esillä on nuorten,
alalle tulevien asentajien
parempi huomioiminen työelämässä.

2. Nuorille pitää jakaa tietoa
työelämän pelisäännöistä ja
että liitto on se taho, joka
pitää työntekijöiden puolta. Jo ennen edustajistokokousta aion esimerkiksi ehdottaa osaston hallituksessa puhemiestä, joka kävisi
kertomassa ammattikoulun
kolmasluokkalaisille liittotoiminnasta. Lisäksi ehdotan, että kutsutaan nuoret
osaston syys- ja kevätkokouksiin.

Jonna Heiniluoma

2. Epäkohtia on paljonkin.
Riippuu siitä, millainen hallinto tulee olemaan. Henkilövalinnat Sähköliitossa
eivät ole toimineet viime
vuosina lainkaan.

Jarno Lemmetty, 31 v.
Kuopio
Sähköasentaja
Are Oy
036 Kuopion
Sähköalantyöntekijät ry

Ville Myllymäki, 24 v.
Uusikaupunki
Sähköasentaja
YIT Teollisuus Oy
047 Ukin Sähkötyöntekijät ry

1. Jotta oppii oman alansa
pelisäännöt ja saa samalla
ammattiyhdistysliikkeestä
vahvan tuen työelämään.

1. Liitto ajaa työntekijän
asioita, jos hänelle tulee ongelmia työnantajan kanssa.

2. Tärkeitä asioita, joita haluan pitää esillä ovat työehtosopimuksen kehittäminen, ulkopuolisen työvoiman käyttöön liittyvät kysymykset ja työmaasopimuksien sopiminen. Työnantajan
velvollisuus on esittää työmaasopimus työntekijöille,
eikä vedota laskutyönä tilattuun työhön. Tuntuu että
sitä pykälää täälläpäin silti
kierretään.

2. Tärkeitä asioita ovat työolot ja työturvallisuus, ettei työpaikoilla kyykytetä
ja että nuorillekin maksetaan tessin mukaiset palkat.
Myös eläke on tärkeä asia.
Mielestäni eläkeiän saavuttaneet voisivat jäädä eläkkeelle, jotta saataisiin nuorille työpaikkoja.

Re s u m é

Representantskapsvalets
röstkung kommer från norra Karelen
Jonna Heiniluoma

! Kraftverksmontören

Pasi Parviainen från Tohmajärvi ﬁck 76 röster i Elektrikerförbundets representantskapsval.
– När förbundets regionombud för östra Finland
Jouni Leppänen ringde och
berättade att jag blivit invald
och fått ﬂer röster än någon
annan tänkte jag att han nog
skämtar.
Medlemmen i avdelning
140, dvs. mellersta Karelens
Elektriker (Keski-Karjalan
Sähkömiehet), tackar sina
väljare för förtroendet. Han
tänker göra östra Finlands
röst hörd.
Fackföreningsverksamheten betyder trygghet för arbe-

tarna enligt Parviainen. Det
skulle behövas ungdomar
med i fackföreningsrörelsen.
Unga som orkar och vågar
prata – och som inte ger upp.
Ett missförhållande som
Parviainen tänker lyfta fram
i representantskapet är missnöjet med samarbetsförfarandet. I samarbetsförhandlingarna kan arbetstagaren
göra sin röst hörd. Men lyssnar man? Att höra och att
lyssna är två olika saker.
Parviainen tänker också
föra en aktiv diskussion om
lokala avtal. Det fungerar
inte långt bortom varggränsen, där man lever på naturens villkor. Arbetet måste
utföras när situationen påkallar så att folk inte blir
utan el. I praktiken måste
montörerna vara beredda att

rycka ut när som helst varje
dag under året, och ersättningen är ändå bara lediga
timmar mot utfört övertidsarbete. Störningar i elnätet måste repareras när de
uppstår. Arbetstagaren måste vara ﬂexibel när det gäller
arbetsdagens längd, annars
får inte alla sin el.
– När vädret är så uselt att
folk tar in hunden, då beger
vi oss ut på arbetsuppdrag,
beskriver Parviainen elnätsoch kraftverksmontörens
vardag i ödemarken.
Enerkes arbetstagare har
hand om underhållet för
Pohjois-Karjalan Sähkös elnät och vattenkraftverk i
norra Karelen. Deras arbetsfält gränsar i söder till Parikkala, i norr till Valtimo, i
väster till Riista- ja Heinäve-

si och i öster till statsgränsen.
Arbetet mitt i ödemarken
är mycket ensamt, men fritt.
Man får till största delen
själv besluta vad och i vilken
ordning man utför arbetet.
Nackdelen med det annars
mångsidiga arbetet är att om
någon arbetstagare försvinner fördelas uppgifterna vanligtvis mellan de återstående.
Arbetet är inte ofarligt.
Det värsta Parviainen varit
med om hände vintern 2007.
Han hade varit ut med sin
kollega och putsat elledningarna från snö och is. På vägen blev de påkörda bakifrån
av en annan bil. Bägge ﬂög
upp i luften.
Parviainen led länge av
skuldkänslor över att kollegan varit med honom på
hans begäran. Parviainen

Parviainen tänker göra östra Finlands röst hörd.

ﬁck sömnsvårigheter och en
bestående nervskada i benet.
Dessutom begick han misstaget att återvända till jobbet

som konvalescent, vilket
ledde till en slitsam kamp
med försäkringsbolaget."
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Pohjalainen luottaa yhä valokaapelikuituun
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Anvialla neljännet kovat
yyteet lyhyen ajan sisällä
Monet firmat ovat hävinneet
ulkoistamisen myötä selkeää
rahaa.
- Anvialla ei ole ulkoistettu
muuta kuin maankaivuutyöt,
pääluottamusmies Heikki MäkiValkama sanoo.

Jouni Hentula

työlääntyneen oloinen pääluottamusmies Heikki Mäki-Valkama jaksaa sentään
kehaista työn alla olevien
yt-neuvottelujen ilmapiiriä.
Esiin tulevia asioita ei ole
lyöty eteen valmiina pakettina, vaan neuvoteltavista
asioista on varaa keskustella
työnantajan kanssa.
Toisinkin on ollut vuosien
varrella.
Suurin ja ikävin yllätys on
työnantajapuolen hakema
irtisanottavien suuri määrä:
seitsemänkymmentä ihmistä. Se on noin kymmenesosa
Anvia-konsernin nykyisistä
työntekijöistä.
Syyskuussa alkaneet ja lokakuun lopulla päättyneet
neuvottelut koskevat lähinnä keskeistä ICT-liiketoimintaa sekä konsernihallintoa eli noin 600 anvialaista.
Anvia TV:n viiden vuoden
vähennykset saatiin hoidettua lomautuksilla.
– Entinen Vaasan läänin
puhelin on ollut kovien organisaatiomuutosten kourissa, mutta henkilöstö on yritHieman

tänyt tehdä kaiken mahdollisen niihin sopeutuakseen,
sanoo Mäki-Valkama.
– Töistä ei ainakaan ole
pulaa. Kuituakin ajetaan
omalla porukalla niin paljon
kuin ikinä eikä se silti riitä
kattamaan kesän jälkeistä
korjausruuhkaa. Joitakin töitä on jopa jouduttu teettämään ulkopuolisilla.
Tällä kertaa henkilökunnan vähentämisen syyksi on
kerrottu muun muassa Anvian tulosta heikentäneet
kiinteän verkon puheluliikenteen väheneminen ja kiristynyt kilpailu matkaviestinoperaattoreiden laajakaistapalveluissa.

Valokaapelikuitu
tekee tuloaan

Mäki-Valkama kertoo, että
erilaisia neuvotteluja on käyty varsinkin parin viime vuoden aikana vähän väliä.
– Nämä ovat nyt neljännet
tällaiset vähän isommat neuvottelut.
Mäki-Valkama toteaa, että
vaikka lankapuhelimia ei
juuri enää olekaan, verkostotekniikkaa on enemmän
kuin koskaan.
– Ei tekniikka mihinkään

ole kadonnut, mutta kupariverkon sijasta on nyt kuituverkkoa.
Mäki-Valkama pitää onnistuneena operaationa ja
hienona juttuna sitä, että
kuidun käyttö ja hyödyntäminen jäi paikallisten pohjalaismaakuntien käsiin, vaikka parhaaseen aikaan ostajia
kiersi siellä sun täällä.
– Ei sitä kuituverkkoa olisi
kukaan hesalainen ruvennut
rakentamaan. Olisi käynyt
kuten monessa muussa kaupungissa, missä on saatu osake-enemmistö puhelinyhtiössä: olisi katsottu, kauanko
vanhat kaapelit kestävät ja
pistetty ﬁrma lihoiksi.
Mäki-Valkama toteaa, että
pari vuotta sitten verkon pysyminen omissa käsissä oli
kiikun kaakun.
– Operaattorit kiertelivät
valtakirjojensa kanssa täällä. Kun Anvia kuitenkin
lopulta teki päätöksen kuituverkoston rakentamisesta,
se merkitsi samalla, että rahat jäävät tänne, kolmeen
pohjalaismaakuntaan, MäkiValkama myhäilee.
Hän miettii, että jos ei olisi alettu rakentaa kuituverkkoa, talo olisi mennyt mak-

suun kolmessa-neljässä vuodessa.
– Onneksi tämä pysyi paikallisena ja päästään kehittelemään sen ympärille paikallista toimintaa. Tämä on
aika hieno juttu, koska palvelut pysyvät lähellä ja ne
saadaan käyttöön nopeasti.

Securissa ei
yt-historiaa

Anvia Securi taitaa olla yli
120 miljoonan euron konsernissa ainoa rönsy, joka ei
ole joutunut yt-myllyyn.
– Kyllä tässä on kaikenlaista mukana. Ennen selvittiin
helpolla, kun ei ollut kuin
nuo puhelimet, Mäki-Valkama naurahtaa.
Totta, sillä nyt nettisivujen
karsinoista löytyy yli 60 erilaista palvelua tietotekniikkaa ja turvallisuutta.
– Securissa on mukana erikoislukko- ja turvapalveluliikkeitä ympäri Suomea.

Irtisanomisia monella
paikkakunnalla

Anvian ovat olleet perustamassa parinkymmenen vuoden aikana pohjalaismaakuntien puhelinlaitosten
kanssa kaapeliyhtiö Finnsat

ja joukko lukko- ja turvallisuusalan yrityksiä. Talon
palvelut yrityksille ja yksityishenkilöille alkavat olla
jo aika kattavat.
– Palveluja arvostetaan,
Mäki-Valkama toteaa.
Henkilöstö jakautuu Kokkola–Satakunnan rantasui-

kaleisiin: 300 työntekijän
Vaasaan ja 150 työntekijän
Seinäjokeen. Jonkun verran
on porukkaa Tampere–Helsinki-akselilta ja sirpalepaikkakunnilla ja yksi lukkoliike
on Kuusamossa asti.
Joka tapauksessa kovat irtisanomiset uhkaavat työntekijöitä ja niitähän tuli lopulta yli neljänkymmenen
henkilötyövuoden edestä.
– Pehmeämpää vaihtoehtoa, kuten lomautuksia, ei
ole vielä tullut vastaan, sanoo Mäki-Valkama.
Hän pitää yt-lakia naurettavana tuotannollis-taloudellisine lähtökohtineen.
– Toki nyt täytyy sanoa,
että menossa olevissa neuvotteluissa on keskusteltu
aika lailla perusteellisesti asioista, eikä mitään ole saneltu
tai lyöty etukäteen lukkoon.
Syitä on katseltu ja mietitty,
mikä on parasta lopputuloksen kannalta, Mäki-Valkama
sanoo.
Hän kertoo, että Sähköliiton porukat ovat hyvin olleet
mukana. Ja henkilökemioillakin on merkityksensä, eikä
ihan vähäinen sellainen.
– Ne joko pelaavat tai sitten ei, vaikka ei kaikkien
kanssa samaa mieltä olisikaan, Mäki-Valkama tuumii.
"

Raakaa peliä
pääluottamusmies Mäki-Valkama ennakoi, näistä neuvotteluista ei
selvitty lomautuksilla, vaan
yhtiöstä vähennetään neljäkymmentä henkilötyövuotta. Osa yritetään toteuttaa
lomautuksilla ja eläkejärjestelyillä.
Lokakuun 19. päivänä irtisanottujen kokonaismäärät
ovat asentajilla 9 henkilötyövuotta, toimihenkilöillä
29 ja ylemmillä toimihenkilöillä 5 henkilötyövuotta.
Lisäksi neuvotteluissa sovittiin jaksotyöstä eli ilta- ja
lauantaivuorojen ottamisesta käyttöön. Jaksotöille kerrottiin perusteeksi entistä
parempi asiakaspalvelu, pot-

! Kuten

kuille toiminnan tehostaminen ja lisääntynyt kilpailu
taloudellisessa laskusuhdanteessa, toimintaympäristön
muutos ja matalakatteisen
tuotannon lisääntyminen.
– Neuvottelut olivat rakentavia ensimmäiset viisi
viikkoa. Kun alkoi selvitä,
että tässä on kyse työajan
muuttamisesta 40 tunnista
37,5 tuntiin, neuvottelusta
meni maku pois, sanoo Mäki-Valkama.
–Tämähän tietäisi pekkaspäivien menettämistä ja sitä
ei kukaan halua.
Asia siirrettiin uusiin neuvotteluihin, jotka alkavat
sitten erikseen, jos työnantaja niin haluaa."
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Maahanmuuttajafoorumin teemana koulutus

Suomen kielen taito
kaiken A ja O
Margit Nurmikolu

SAK järjesti kuudennen maahanmuuttajafoorumin
Helsingissä ja tupa
täyttyi monista eri
maista tulleista ihmisistä. Tilaisuuden
alussa ja aamukahvin lisukkeena yleisö sai myös kuunnella senegalilaisen
Mama Africa -yhtyeen perinteistä länsiafrikkalaista musiikkia modernein
maustein.

- Tämä on ollut tähän

mennessä suurin maahanmuuttajafoorumi. Tällä
kertaa osanottajia oli lähes
100, SAK:n maahanmuuttoasioiden asiantuntija Helena
Hämäläinen iloitsi.
SAK on satsannut maahanmuuttajien aseman parantamiseen jo 2000-luvun
alusta lukien, mutta vasta
vuonna 2006 tehtiin linjaus
maahanmuuttajien asioiden
kehittämiseksi.
– Maahanmuuttajille onkin järjestetty tilaisuuksia
vähintään kerran vuodessa,
SAK:n työ- ja elinkeinojohtaja Matti Tukiainen kertoi.

Oma aktiivisuus
tärkeää

Tällä hetkellä Suomessa
asuu noin 250 000 ulkomaalaista. Sähköliitossa on ulkomaalaisia jäseniä 444, joista
osa on maahanmuuttajia ja
osa lähetettyjä työntekijöitä. SAK:laisilla liitoilla on
maahanmuuttajajäseniä yhteensä jo yli 20 000, mutta
järjestäytymisaste on huomattavasti suomalaisia alhaisempi. Maahanmuuttajien työttömyysaste on myös
korkea: noin 30 prosenttia.
– Ehdottomasti tärkeintä
on suomen kielen oppimi– Samasta työstä pitää maksaa
sama palkka, olkoon taskussa
minkä maan passi hyvänsä,
Matti Tukiainen korosti.

nen. Myös oma aktiivisuus
erilaisissa yhteiskunnan toiminnoissa on parasta integraatiota päästä Suomen systeemeihin mukaan, Matti
Tukiainen korosti.

Viekää opinnot
loppuun!

Opetusneuvos Sanna Penttinen Opetushallituksesta
painotti osallistujille, että
opinnot kannattaa viedä
loppuun asti. Hän muistutti
myös, että eri ammatteihin
tarvitaan eri taustaisia ja eri
kulttuurista tulevia ihmisiä.
– Ammattitutkinto on
osoitus siitä, että on riittävä ammattitaito työhön. Jos
opinnot jäävät kesken, ei
kannata aloittaa kaikkea uudelleen alusta, koska osa jo
tehdyistä opinnoista voi olla
siirrettävissä toiseen tutkintoon.
Vaillinaisen suomenkielen takia maahanmuuttajien
opinnot saattavat usein jäädä turhaan kesken.
– Opintojen suorittamiseen kannattaa pyytää lisäaikaa, Sanna Penttinen muistutti.

Ilmainen, sähköinen
kielikoulu tulossa

Projektipäällikkö
Ulla
Rönnberg Opetushallituksesta painotti, että suomen
tai ruotsin kielen taito on
avain tasavertaiseen kansa-

- Oppisopimuskoulutus on hyvin
suosittua maahanmuuttajien
keskuudessa. On ehkä vapauttavampaa, kun saa tehdä työtä
työpaikalla – ja siellähän se kielitaitokin karttuu, opetusneuvos Sanna Penttinen Opetushallituksesta totesi.

- Nettikielikoulu avaa uusia
mahdollisuuksia. Odotukset
ovat korkealla, koska 80 prosenttia maahanmuuttajista
käyttää tietokonetta päivittäin,
Ulla Rönnberg kertoi.

Pentti Arjärvi patisteli maahanmuuttajia hankkimaan lisää kieli- ja ammattitaitoa ja oli iloinen
ulkomaalaisten aktiivisuudesta
osallistua foorumiin.
- Hyvä, että olette täällä, teitä
tarvitaan, Arajärvi kiitteli.

laisuuteen, arkirutiineista
selviytymiseen, työssäkäyntiin ja opiskeluun.
– Ensi keväänä internetissä
avautuu sähköinen kielikoulu Versola. Se on käyttäjälle
ilmainen ja tulee osoitteeseen www.kotisuomessa.fi,
Ulla Rönnberg kertoi.
Selvitysten mukaan nyt
saatavilla oleva opintomateriaali on liian vaikeaselkoista
ja sisällöt hyvin epätasaisia.
– Odotukset nettikielikoulun suhteen ovat suuret, koska kuitenkin 80 prosenttia
maahanmuuttajista käyttää
tietokonetta päivittäin, Ulla

Rönnberg toteaa.

Amiedun toimialajohtaja
Keijo Honkonen kehotti
maahanmuuttajia hankkimaan tietoa erilaisista koulutusvaihtoehdoista.
– Ongelma on ollut se, että
tietoa ei ole saatavissa keskitetysti ja eri koulutuksen järjestäjät osaavat antaa usein
täsmällistä tietoa pelkästään omista koulutuksistaan.
Vaihtoehtoja on kuitenkin
paljon, koska koulutusta voidaan hankkia kotouttamisen aikana, oppilaitoksissa
ja oppisopimuskoulutuksena,
Honkonen selvitti.

Maahanmuuttajat
mukaan suomalaiseen
elämään

Suomen kielen taitoa painotti myös foorumin yllätysesiintyjä, Helsingin yliopiston sosiaalioikeuden professori Pentti Arajärvi.
– Maahanmuuttajat pitää
saada mukaan suomalaiseen
elämään. Ammattiyhdistysliike on yksi tärkeimmistä
kanavista, mutta yhtä lailla
tärkeitä ovat esimerkiksi taidepiirit tai jalkapallokentät,
Arajärvi korosti.

vasama

PAMin jäsen, algerialainen Fodil
Amar katseli tauolla foorumissa
esillä olleita esitteitä ja ihmetteli
tummaihoisen poliisin kuvaa.
- En ole kyllä milloinkaan nähnyt,
että Suomessa olisi mustaihoisia
poliiseja, Ruotsissa olen nähnyt
useitakin.

Huono kielitaito
aiheuttaa
väärinkäsityksiä

Maahanmuuttoasioiden
asiantuntija Eve Kyntäjä

SAK:sta esitteli uuden luottamushenkilöpaneelin tuloksia, jonka aiheena oli Maahanmuuttajat SAK:laisilla
työpaikoilla. Kyselyyn vastasi elokuun aikana 1 153 luottamusmiestä ja/tai työsuojeluvaltuutettua.
Luottamushenkilöiden
käsitys maahanmuuttajista
on yleisesti myönteinen: 77
prosenttia vastaajista oli sitä
mieltä, että etnisellä taustalla ei ole merkitystä työn
tekemisessä. Ilmenneistä
ongelmista suurin osa koski
maahanmuuttajien huonoa
kielitaitoa ja siitä johtuvia
väärinkäsityksiä esimerkiksi
työn tekemiseen liittyvien
sääntöjen noudattamisessa.
Kuitenkin vain 11 prosenttia

maahanmuuttajista voi osallistua suomen tai ruotsin kielen koulutukseen työajalla.
– Työnantajan pitäisi ehdottomasti tarjota siihen
enemmän mahdollisuuksia,
Kyntäjä vaati.
Fooruminen osallistunut
Metalliliittoon kuuluva iranilainen huoltoasentaja Majid Allahyari ihmetteli sitä,
miksi kielikoulutukseen pääseminen kestää niin kauan.
– Jos joutuu odottelemaan
puolikin vuotta koulutukseen pääsyä, alkaa motivaatio kyllä hävitä.
Hän kritisoi myös luottamushenkilöpaneelin valittua
kohderyhmää.
– Paneelissa oli todella paljon ”en osaa sanoa” -vasta-
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uksia. Miksei asioista kysytty
mielipidettä myös maahanmuuttajilta, Allahyari ihmetteli.

Ryhmätöissä
vilkasta keskustelua

Maahanmuuttajien verkostoituminen ay-liikkeessä ja
kielitaidon merkitys ja kielikoulutus olivat ryhmätöiden
aiheita.
Verkostoitumisen tärkeimmäksi kohteeksi nousi työyhteisö. Ryhmän yksimielinen
ajatus olikin, että luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tehtävissä pitäisi
painottaa enemmän valistamistyötä uusien työntekijöiden kohdalla. Monet maahanmuuttajat tulevat sellai-

- Jos joutuu odottelemaan puolikin vuotta kielikoulutukseen
pääsyä, alkaa motivaatio kyllä
hävitä, Majid Allahyari totesi.

sista valtioista, joissa ay-liikettä ei ole ollenkaan tai se
on kriminalisoitu. Toivottuja
olivat myös tilaisuudet, joissa
olisi mukana sekä suomalaisia että maahanmuuttajia.
Tilaisuudessa puhuneiden
alustajien lisäksi myös maahanmuuttajat itse olivat sitä
mieltä, että kielitaidon puute
vaikeuttaa työntekoa monella tavalla. Keskustelijat totesivat myös, että ilman kielitaitoa jää helposti työyhteisön ulkopuolelle eikä pääse
tutustumaan työkavereihin.
Työnantajien järjestämää
kielikoulutusta toivottiin
enemmän ja myös maksuttomien kielikurssien tarve
nousi selkeästi esiin.!

Mama Africa –yhtye soitti perinteistä länsiafrikkalaista musiikkia modernein maustein.

Vitali Voltshok haluaa oppia lisää suomen kieltä

Kielikoulutus lisää myös ammattitaitoa
Foorumissa mukana oli myös sähköliittolainen, virolainen Vitali
Voltshok, joka on ollut Suomessa vuodesta 2009 lukien.
– Kun tulin Suomeen,
olin ensin virolaisen vuokraﬁrman palveluksessa, enkä
voinut silloin vielä ottaa
perhettä mukaan. Nykyisin
työskentelen sähköasentajana suomalaisessa yrityksessä
ja teen sähkötöitä sekä uudisrakennus- että saneerauskohteissa. Ja nyt ovat vaimo
ja lapsetkin täällä, Voltshok
kertoo.
Vitali Voltshok puhuu äidinkielenään venäjää, mutta
myös suomen kieli sujuu jo
kohtuullisen hyvin.
– En ole saanut mitään
kielikoulutusta, vaan olen
itse kotona opetellut suomen kieltä. Ja tietysti työkavereitten kanssa keskustelu
on ollut kaikista paras muoto
oppia kieltä.

Tietoa hakemassa

Voltshok lähti maahanmuuttajafoorumiin nimenomaan sen vuoksi, että saisi
tietoa erilaisista kielikoulutusvaihtoehdoista.
– Opiskelin Virossa neljä
vuotta Kallaste Kutse Keskkoolissa ja valmistuin sähköasentajaksi. Mitä paremmin
osaan puhua ja ymmärrän
suomea, sen parempi on
myös ammattitaito. Vahva
suomen kielen taito takaa
sen, ettei tule mitään väärinymmärryksiä työn suhteen,
Voltshok miettii.
Mikäli sopivia kielikursseja löytyy, aikoo Voltshok
osallistua niille.
– Aikataulu on aika ratkaiseva, koska perhekin on
täällä. Iltaopiskelu olisi ehdottomasti paras vaihtoehto.

Töitä omalta alalta

Vitali Voltshok tuli Suomeen töihin, koska Virossa
ei ollut hänen oman alansa

töitä tarjolla.
– Olin rakennuksella töissä ja palkat olivat huonot.
Halusin tehdä sähkötöitä ja
täällä Suomessa se onnistuu.
Lisäksi palkat täällä ovat
paljon paremmat, Voltshok
iloitsee.
Hän kertoo, ettei ole ollut
mitään ongelmia työpaikalla
ja että hänet on otettu hyvin
vastaan.
– Olen ainoa maahanmuuttaja työpaikallani ja
työkaverit ovat auttaneet
minua hyvin. Mies antaa kiitosta myös työnantajalleen,
koska kaikille työntekijöille järjestetään koulutusta
muun muassa työturvallisuudesta.
Luottamusmiehen apua
Voltshok ei ole tarvinnut,
mutta tuumii, että jos tarvitsisi, varmasti saisi.

TES-asiat esillä

Sähköliiton talotekniikkaja sähköistysalan työehto-

asiamies Hannu Helminen
keskusteli Voltshokin kanssa
muun muassa tes-asioista.
– Kävimme läpi palkankorotukset ja palkkaryhmät
sähköistysalan työehtosopimuksen mukaan ja sovimme
yhteydenpidosta jatkossakin, Hannu Helminen kertoo.

Viihtyvyys A-luokkaa

Vitali Voltshok on hyvin
tyytyväinen elämäänsä ja
työhönsä Suomessa.
– Viihdyn täällä oikein
hyvin: saan tehdä omaa
ammattiani vastaavaa työtä ja perhe on mukanani.
Kun vielä tuo kielikoulutus
saadaan käyntiin, kaikki on
erinomaisen hyvin, Voltshok toteaa.!
Vitali Voltshok osallistui maahanmuuttajafoorumiin saadakseen tietoa erilaisista kielikoulutusvaihtoehdoista.
- En ole saanut mitään kielikoulutusta, vaan olen itse kotona
opetellut suomen kieltä.
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Kärkimies
Rutinaa valtion rattaissa

M a t t i A p u n e n / E VA

T

alouspolitiikan
tekeminen Suomessa on sama
kuin ajaisi autolla, jossa on käsijarru päällä. Jostain vanteiden takaa nousee epäilyttävä savu, ja kaikki autossa
tietävät, mistä se johtuu.
Kukaan ei silti halua kajota
asiaan, vaan vakuuttelevat
toisilleen, että hyvin niitä
maisemia näinkin näkee.
Talouspoliittiset päätökset
viipyvät. Kun halutaan pidentää työuraa loppupäästä,
muistutamme oitis, että alkupää on samanlainen ongelma ja se välivaihe vasta
ongelma onkin. Keskustelu
päättyy tuloksettomana.
Syykin on selvä.
Suomessa on käynnissä
päättymätön vaalikampanja. Eduskuntavaalit ja hallitusneuvottelut olivat tuskin
jäähtyneet, kun jo valmistauduttiin presidentinvaaleihin. Tarja Halosen muut-

tokuorma oli vasta matkalla
Kallioon, kun poliitikot
riensivät antamaan lupauksia seuraaviin kansanjuhliin,
kuntavaaleihin.
Tilanne on mahdoton.
!!!

Koska maailmaa johdetaan
mielipidekyselyillä, päättymättömässä kampanjassa
jokainen poliittinen valinta
on liian suuri riski.
Kaikkien päätöksentekijöiden edessä ovat samat
käyrät heikkenevästä huoltosuhteesta ja valtionvelan
kehityksestä, mutta tv:n
kuntavaaliväittelyssä ne
pyyhkäistään tuskaantuneena sivuun: ”Nämä on jo
nähty!”
Tuskin millään muulla
elämänalueella elintärkeät
ongelmat voidaan työntää
sivuun sillä perusteella, että
”näistähän on jauhettu ennenkin”. Firma ei voi kylläs-

tyä siihen, että se tekee tappiota; tavallinen perheenäiti ei voi lakaista maton alle
sitä, että perhe elää yli varojensa.
Mutta valtio voi. Kun
vain jauhamme tarpeeksi
”oikeudenmukaisuudesta”,
lompakot täyttyvät itsestään
seteleistä ja hoivakodit palveluista.
Vaalien alla ei ole niin
pientä painostusryhmää,
etteikö se saisi mammuttimaista julkisuutta omalle
asialleen. Tämä tekee käytännössä kaiken kustannusten leikkaamisen mahdottomaksi. Kyse on niin
sanotusta Sailaksen dilemmasta, jonka valtiovarainministeriön suorapuheinen
valtiosihteeri määrittelee
hyvin Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n uudessa
raportissa ”Holhouksen alaiset”.
Minkä tahansa etuuden leikkauspäätös koskee

yleensä rajattua ryhmää,
joka käy kovaäänisesti puolustamaan etujaan inhimillisestä tai kärsimysnäkökulmasta ja saa yleensä mediassa sympatiaa. Toisaalta sama
leikkaaminen pienentää
suuren veronmaksajajoukon
veroja vain niin vähän, että
oikein minkään etuuden tai
subjektiivisen oikeuden rajoituksille on lähes mahdoton löytää kannattajia.
!!!

Tästä eteenpäin aukeaa
poikkeuksellinen rauhan
jakso, puolitoista vuotta ilman vaalin vaalia. Mutta
sitten eurovaalien jälkeen
palaamme taas normaaliin
kärvistelyyn eduskuntavaaleja odotellessa. Edessä on
pirteä farssi, jossa iloiset ja
päättäväiset ministerihahmot esittävät päätöksentekoa.
Päätöksenteon ongelmaa

voisi lievittää sillä, että vaalien aikataulut soviteltaisiin
uusiksi. Eduskunta- ja kuntavaalit olisi saatava samoille vuosille. Presidentinvaalitkin osuisivat joka toinen
kerta samalle vuodelle muiden vaalien kanssa.
Mitä järkeä tunkea kaikkea samaan nippuun? Paljonkin.
Jos vaalit synkronoidaan,
hallituksella ja kuntien
päättäjillä olisi liki neljä
vuotta aikaa tehdä niitä
päätöksiä, joita nyt kaipaillaan jokaisessa vaalipaneelissa. Syntyisi talouspoliittinen linnarauha, mahdollisuus toimia.
!!!

Synkronointi ei ole ratkaisu kaikkiin ongelmiimme,
mutta se on hyvä startti.
Kunnissa pitäisi aloittaa
samalla ohjelma, jolla valtuustoiksi kutsutuista Yhtä

köyttä -yhdistyksistä tehdään ammattimaisempia. Se
tapahtuu vähentämällä valtuutettujen määrää ja maksamalla valituille kunnon
korvaus.
On typerryttävää seurata
populistista marinaa kunnanvaltuustojen ”liian suurista” kokouspalkkioista.
Tosiasiassa valtuutetuille pitää maksaa vähintään tuplapalkkiot. Jos raha on tiukassa, palkankorotusta voidaan
kompensoida pienentämällä
valtuustojen kokoa. Ja edelleen: valtuutetuilla olkoon
oikeus omaan kokouspalkkioonsa ilman, että puolueen
kunnallisjärjestö imaisee sen
kitaansa.
Raha ei tietenkään voi
olla johtomotiivi politiikkaan lähtemiselle. Ei se ole
perussyy taiteenkaan tekemiseen, mutta jossain kohtaa on oikein, että luomisen
tuskallakin on kilohinta.

Avaamalla suusi teet hyvästä palvelusta entistäkin parempaa
Osallistu
kyselyyn ja
vo
1000 €:n ita
lahjakortti
!
Liittosi
at
jäsenenä saetuja.
ia
huomattavGCB=<@
?BEFA ED to
sahkoliit

Kerro meille, jos olet saanut vakuutusyhtiössä hyvää palvelua tai jos sinulla on idea palvelun parantamiseksi.
Kerro tarinasi ja voit voittaa 1000 €:n lahjakortin Giganttiin. Osallistu 30.11.2012 mennessä.
Osallistu osoitteessa www.facebook.com/turva tai www.turva.ﬁ/palvelutarinoita

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja teemme yhteistyötä erityisesti ammattiliittojen kanssa. Palvelemme puhelimitse numerossa 01019 5110 ma–pe 8–18 sekä osoitteessa www.turva.ﬁ

Lukijatutkimus

2012

Lukijatutkimus

2012

Vastaa ja voita!
Arvoisa lukija! Haluamme uudistaa Vasama-lehteä palvelemaan lukijoitaan entistä paremmin. Toimitukselle lukijoiden
mielipide on tärkeä, siksi kartoitamme mielipiteitänne lehdestä, sen sisällöstä ja ulkoasusta sekä siitä mihin suuntaan toivotte lehteä kehitettävän.

LUKIJAPROFIILI
Ympyröi oikea vastaus.

Vastaa kysymyksiin, irrota keskiaukeama ja postita se maksutta osoitteeseen
Innolink Research Oy, TUNNUS 5008427, 00003 VASTAUSLÄHETYS.
Voit vastata myös sähköisesti osoitteessa www.sahkoliitto.fi.
Kaikkien 30.11.2012 mennessä vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden
kesken arvotaan tuotepalkintoja ja Kaarniemen lomia. Voittajalle ilmoitetaan
voitosta henkilökohtaisesti. Lisätietoja tutkimuksesta saat tarvittaessa Innolink
Reseach Oy:n numerosta 010 633 0200.

LUKUTOTTUMUKSET
Herättävätkö lehden jutut keskustelua työpaikalla tai työkavereiden kesken?
1. usein

Ikäryhmä
1. alle 20
2. 21-30
3. 31-40
4. 41-50
5. 51-60
6. yli 60 vuotta

2. joskus
3. harvoin
4. ei koskaan
Kuinka moni taloudessasi lukee lehteä?
1. 1 hlö
2. 2 hlöä
3. 3 hlöä tai enemmän

Asuinpaikka
1. Etelä-Suomi
2. Länsi-Suomi
3. Itä-Suomi
4. Pohjois-Suomi
Elämäntilanne
1. opiskelija
2. eläkeläinen
3. työtön tai lomautettu
4. vakituinen oman alan työssä
5. osa-/määräaikainen oman alan työssä
6. vakituinen ei oman alan työssä
7. osa-/määräaikainen ei oman alan työssä
Toimiala, johon vastaaja kuuluu työpaikalla:
1. energia-ict-verkostoteknologia
2. sähköistysala
3. teollisuus
4. erityisalat
Kuinka kauan olet ollut Sähköliiton jäsen?
1. alle 1 vuotta
2. 1-5 vuotta
3. 6-10 vuotta
4. 11-20 vuotta
5. yli 20 vuotta
Kuinka aktiivisesti olet mukana ay-toiminnassa? Voit vastata useampaan.
1. jäsen, otan osaa aktiivisesti tapahtumiin
2. olen mukana ammattiosaston hallinnossa
3. olen itse luottamusmies
4. olen työsuojeluvaltuutettu
5. olen mukana liiton hallinnossa: edustajisto/johtokunnat/hallitus
6. jäsen, en ole aktiivisesti mukana toiminnassa

Kuinka kauan arvioisit käyttäväsi aikaa lehden yhden numeron parissa?
1. en yhtään
2. alle 15 minuuttia
3. 15-30 minuuttia
4. 30 minuuttia-tunnin
5. 1-2 tuntia
6. 2-5 tuntia
7. yli 5 tuntia
Kuinka tarkasti luet lehden ilmoitukset?
1. perehdyn ilmoituksiin tarkasti
2. katselen ilmoitukset ja luen osan
3. silmäilen ilmoitukset
4. ohitan ilmoitukset, mutta luen ne myöhemmin
5. ohitan ilmoitukset niihin tutustumatta
Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten omaa lukutapaasi?
1. luen heti koko lehden tarkkaan
2. luen lähes koko lehden
3. selaan läpi lehden ja ja luen kiinnostavimmat jutut heti tai myöhemmin
4. selaan lehden läpi, mutta jutut jätän lukematta
5. en lue lehteä lainkaan
Kuinka kauan säilytät lehteä?
1. en yhtään
2. hävitän lukemisen jälkeen
3. vien lehden työpaikalle tai tuttavalle
4. säilytän kiinnostavimmat lehdet tai jutut
5. säilytän lehden seuraavan numeron ilmestymiseen saakka
6. säilytän kaikki numerot
Mitkä ovat Vasaman tärkeimmät tehtävät? Numeroi niin, että 1=tärkein.
tiedottaa ay-asioista
kertoa yhteiskunnallisista asioista
antaa tietoa oman ammattialan asioista ja kehityksestä
viihdyttää
nostaa ja pitää yllä jäsenistön yhteenkuuluvuuden tunnetta
tarjota jäsenistöllevaikutusmahdollisuuksia liiton asioihin
muu, mikä?
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Karhunkaataja rohmusi
Jonna Heiniluoma

Tohmajärveläinen

Pasi Parviainen on
edustajistovaalin tuloksesta vilpittömän yllättynyt.
Ääniharava sai itselleen 76
ääntä.
– Istuin Ruskeakoskella tietokoneen edessä, kun Sähköliiton Itä-Suomen alueasiamies Leppäsen Jouni
soitti ja sanoi, että tulin valituksi, ja sain enemmän ääniä
kuin kukaan muu. Ajattelin,
että hän pilailee.
Osasto 140:n, eli KeskiKarjalan Sähkömiesten jäsen ei voi aavistaa, kuka
häntä on äänestänyt.
– En ole ollut kovin aktiivisesti mukana osastotoiminnassa. Työkavereille
sanoin, että äänestäkää, ei
se ota, jos ei annakaan. En
panostanut omaan vaalikampanjaan lähes yhtään.
Näkeehän sen nyt vaalilehden kuvastakin, Parviainen
hymähtää.

Pasi Parviaiselle ay-toiminta
merkitsee työntekijän turvaa.
Toimintaan tarvitaan mukaan
nuoria, jotka jaksavat ja uskaltavat puhua – ja jotka eivät
lannistu.

Parviainen kiittää
äänestäjiään

– Tunnen, että joku luottaa minuun. Kiitos oikein
paljon. Pyrin olemaan luottamuksenne arvoinen. Ottakaa yhteyttä, jos haluatte
asioita esille edustajistossa.
Tarkoitukseni on saada meidän itäsuomalaisten ääni
kuuluviin.
Parviaista itseään sapettaa
epäoikeudenmukaisuus:
– Ei maailmaa ikinä oikeudenmukaiseksi saa, mutta
haluan korjata epäkohtia.
Vo i m a l a i t o s a s e n t a j a n
agendalla on pitää edustajistossa yllä keskustelua paikallisesta sopimisesta.
– Se ei täällä susirajalla
toimi. Työntekijän pitäisi
esimerkiksi joustaa päivän
pituudesta. Hän saa sitten
pitää tekemänsä tunnit tunti tunnista vapaana. Mutta
verkkohäiriöt on korjattava,
kun niitä tulee, ja urakalla,

Parviainen jyrähtää ja määrää lääkkeeksi vähemmän
paikallista sopimista työehtosopimuksiin.

Yt-neuvottelut
läpihuutojuttu

Parviainen näkee kehitystarvetta myös yhteistoimintamenettelyssä. Hän arvelee

pääsynsä edustajistoon, suoraan rivistä mustana hevosena, olleen jonkin sortin protesti. Pääluottamusmiehenä
hän tietää, kuinka helposti
työnantajan toimeenpanemien henkilöstövähennysten syntipukiksi joutuvat
ne, jotka aktiivisina ajavat
työntekijöiden etua.

– Luottamusmies ei päätä asioista työpaikalla. Eli
joskus asioille ei vain voi
mitään. Yt-neuvottelu on
läpihuutojuttu. Siellä työntekijää kuullaan. Mutta
kuunnellaanko siellä? Kuuleminen ja kuunteleminen
ovat eri asioita.
Parviainen kertoo kuunte-

levansa.
– Minulle sopii sanoa asiasta kuin asiasta. Edustajisto
on hyvä paikka saada sanaa
eteenpäin ja saada vaikutettua asioihin. Ja jos joku piruilee, piruilen takaisin.!
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äänet Pohjois-Karjalasta
– Kun keli on niin paha, että ihmiset ottavat koirat
sisälle suojaan, me lähdemme liikenteeseen, kuvailee Pasi Parviainen sähköverkosto- ja voimalaitosasentajan arkea erämaassa. Pohjois-Karjalan
Sähköllä on sähköverkkoa Suomi-neidon kupeella
yhteensä yli 20 000 kilometriä. Verkon ja verkkoon sähköä työntävien vesivoimalaitosten kunnossapidosta vastaavat PKS:n omistaman verkostourakointiyhtiö Enerken miehet.
Parviaisen ja työka-

verien työmaan rajat
Enerkellä piirtyvät
etelässä Parikkalan rajaan,
pohjoisessa Valtimon pintaan, lännessä Riista- ja Heinäveteen ja idässä valtion
rajaan. Joka päivä Parviainen pyrkii kiertämään Jänisjoen neljä voimalaitosta
ja vähintään kerran viikossa
hän poikkeaa Puhoksen voimalaitoksella Kiteellä.
Nyt ollaan entisen Kiihtelysvaaran kunnan alueella Joensuussa Jänisjoen
yläjuoksulla voimalaitoksen
padolla. Edessä Loitimojärven vesi on seesteisen tyyni.
Takana pauhaa Ruskeakosken 20-metrinen putous.

Korven kasvatti

Kun Parviainen kertoo juttuja työstään luonnon armoilla, kaupunkilaistyttöä
kylmää:
– Enerken työpaikkahaastattelussa kysyivät, mitä
tykkään, jos en kahteen
viikkoon näe kuin jäniksen
jälkiä. Sanoin, ettei haittaa
yhtään. Pääsin hommiin
voimalaitoksille ja melko
omissa oloissa siellä saa päivät ollakin – kuten myös aikoinaan valvomossa oltiin
illat, yöt ja viikonloput, Parviainen muistelee.
Paljasjalkainen korven
elätti kuvailee, kuinka lähtee yksin yönselkään ja
eräänkin kerran työpaikalle
mennessä parisataakiloinen
nalle tallusteli vastaan.
Parasta yksinolossa on va-

paus. Työssä saa itse päättää,
mitä ja missä järjestyksessä
tekee.

Metsän poika

Tänä aamuna pilkkua ennen
kuin kurvasi maastokelpoisella farmarillaan kinttupolkua Ruskeakosken voimalaitoksen parkkipaikalle, Parviainen kaatoi 180-kiloisen
hirven.
Mies innostuu kertomaan
kotiseutunsa nelijalkaisista.
Pari kuukautta sitten hän
katseli sutta omalla pihapellollaan. Ahmaa ei ole nyt
näkynyt, mutta kyllä muutama niitäkin täällä liikkuu.
Eilen Parviainen haki viime syksynä kaatamansa satakiloisen karhun kallon ja
taljan pois ”piiskuuttajalta”.
Eläintentäyttäjä oli käsitellyt taljan komeaksi, siinä on
pulleaksi täytetyt pää ja käpälät, kuin oikealla otsolla
ikään.
Tämänpäiväisen hirven
Parviainen vielä riiputuksen
jälkeen paloittelee ja sitten
lihat jaetaan metsästysporukan kesken. Luvassa on
maittavaa kotiruokaa, muun
muassa hirvenlihapullia ja
palvia.

Voimalaitosvanhus
odottaa

Mutta mitenkäs on kuulosuojainten läpi pehmeästi
murisevan Ruskeakosken
voimalan laita?

S
Suojellun
voimalaitosrakennuksen tiiliseinien takana
jauhaa sähköä verkkoon Kaplan-potkuriturbiini. Itävalja
ttalaisen Viktor Kaplanin 100 vuotta sitten kehittämän,
m
matalan putouskorkeuden voimalaitoksiin sopivan turb
biinin siipikulmaa säädetään generaattorin yläpuolella
o
olevalla öljynjakopesällä, joka syöttää juoksupyörän
n
napaan paineöljyä akselin sisäisistä rei’istä. Turbiinin
y
ympärille kiertyy spiraalinmuotoinen tuloputki. Veden
p
paine muuttuu spiraalin kavetessa. Vesi kulkee johtos
solukkeiden läpi potkurinmuotoiselle juoksupyörälle.
T
Turbiinista vesi menee imuputkea pitkin takaisin Jänisjjokeen.
o

Parviainen tuntee voimalaitosvanhuksen oikut
ja mielenliikkeet. Vuonna
1957 valmistuneen kauniin
tiiliseinän takana on kuukausi sitten aloitettu luukkuhuollot. Suojeltuun monumenttiin operoidaan pian
upouudet sisukset.
Sisällä, voimalaitoksen
ylimmässä kerroksessa Parviainen esittelee tulevan viikon ”henkivakuutustaan”,
halkaisijaltaan 5–6-metrisen
tuloputken luukkua. Sen ei
sovi hirveästi falskata, kun
voimalaitos parin päivän
päästä suljetaan viikoksi.
Silloin mies pukee ylleen
vaseliinin tahriman sukelluspukunsa ja pujahtaa painepesuri kainalossa sisään
spiraalin muotoiseen putkeen, joka nyt puristaa vettä
Kaplan-turbiiniin.
Seuraavan kerran voimalaitos lepää kuukauden verran ensi keväänä. Koneiden
vaihdon on määrä alkaa
2014 kevättulvien jälkeen ja
saman vuoden joulukuussa
remontti on valmis.

Palokunta-asennetta
löytyy

Parviaisen toimenkuva on
vaihteleva. Moniosaaminen
merkitsee sitä, että töitä piisaa.
– Ja kun joku poistuu rivistä, tehtävät yleensä jaetaan
jäljelle jääneiden kesken,
Parviainen toteaa.

– Ensin teet työpäivän
seitsemästä puoli neljään.
Tuskin kotiin ehdit, kun tulee soitto ja lähdet vioille.
Vikoja korjatessa voi mennä
koko yö ja sitten taas seuraavana aamuna normaalisti
töihin, Parviainen kuvailee
työnsä varjopuolta.
Tällä hetkellä samaa
hommaa tekee viisi miestä
konsernin voimalaitoksilla.
Päivystystä ei käytännössä
ole, mutta jos ei heti lähde,
jäävät sähköt tuottamatta.
Parviainen pitää omituisena sitä, että vaikka PKS:n
omistajina ovat kunnat, tilanne päivystyksen suhteen
on tämä. Varallaolon puutteesta kärsivät viimekädessä
omistajat.
– Onhan se vähän sellaista hevosenleikkiä. Olemme
varmaan liian herkkiä lähtemään, kun päivystystä ei tarvita, mies sanoo, ja jatkaa,
ettei heistä kukaan onneksi
vähästä tuuperru.
– Palokunta-asennetta
löytyy meiltä kaikilta, vaikka jotkut sitä välillä tuntuvat epäilevänkin.

Asenteesta harmia

46-vuotiaan Parviaisen elämän aallonpohja löytyy Kiteeltä ja vuodesta 2007. Oli
tykkylumitalvi ja mies kiersi
päivät helikopterin kyydissä
etsimässä vikapaikkoja.
– Pyysin kierroksen jälkeen kaveria mukaan pudottamaan lumia ja jääkuormia
johdoilta. Kun homma oli
hoidettu ja olimme palaamassa autolle, meihin törmäsi selän takaa auto. Lensimme kumpikin ilmassa.
Ja kun Parviainen ilmalennon jälkeen huusi kaveriaan,
joka ei kyennyt vastaamaan,
tunne oli karmiva.
– Syyllisyys siitä, että itse
pyysin häntä lähtemään sinne mukaan, painoi pitkään.
Tapaturmasta tuli univaikeuksia ja pysyvä hermovaurio jalkaan. Jalka huomauttaa vieläkin aina pylväässä
ollessa.
Lisäharmikseen Parviainen erehtyi toipilaana töihin, mistä seurasi väsyttävä taistelu vakuutusyhtiön
kanssa.!

Lukijatutkimus

2012

VASAMA-LEHDEN SISÄLLÖN JA ULKOASUN ARVIOINTI
Vasama-lehden numero 11/2012 ilmestyi 15.11.2012.
A. Arvioi seuraavia tekijöitä, kuinka tärkeitä ne ovat sinulle ammattilehdessä.
Asteikko: 1 = ei merkitystä … 5 = erittäin tärkeä

Lukijatutkimus

2012

VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN
Mistä tietolähteistä haet tietoa ay-asioista?
Numeroi tärkeysjärjestyksessä kolme tärkeintä.
1=tärkein tietolähde, 2=toiseksi tärkein jne.

B. Kuinka hyvin Vasaman numero 11/2012 on onnistunut samoissa tekijöissä?
Vasama

Asteikko: 1 = erittäin huonosti … 5 = erittäin hyvin.
A.
Merkitys

B.
Onnistuminen

Vasama-lehden sisältö/jutut/tekstit

Alan lehdet
www.sahkoliitto.fi
Seminaarit/luennot
www.facebook.com/Sahkoliitto

Lehdessä on kiinnostavia,
omaa ammattia käsitteleviä juttuja.......................

Sähköliiton järjestämät seminaarit/luennot

Vasama antaa myönteisen kuvan Sähköliitosta ....

Sähköliiton toimiston henkilökunta

Vasama-lehti on luotettava

............................

Koulutukset/kurssit

Vasama-lehti on asiallinen

............................

Internet

Vasama-lehti edistää minulle tärkeitä asioita ........

Sähköliiton järjestämät koulutukset/kurssit

Vasama-lehti jakaa tärkeää tietoa jäsenille ...........

Kirjasto

Lehti vastaa hyvin mielikuvaa Sähköliitosta .........

Luottamusmies

Vasama on toimitettu ammattitaitoisesti .............

Alan mainokset

Vasama toimii myös ajanvietteenä ja viihdykkeenä

Kollegat

Hyödynnän lehdestä saamiani ideoita työssäni ....

Alan messut/tapahtumat

Lehden artikkelit ovat mielenkiintoisia .................

Muu, mikä?

Lehden sisältö on ajankohtainen .........................
Lehdessä käsitellään asioita, joita ei voi lukea muualta
Lehti seuraa hyvin alan kehitystä .........................

Mistä aiheista toivot enemmän juttuja Vasamaan?

Lehdessä käytetty kieli on selkeä ja ymmärrettävää
Kuvat ovat laadukkaita

............................

Lehdessä on tarpeeksi kuvia

............................

Mistä aiheista toivot enemmän tietoa Vasamaan?

Vasaman tapa kertoa asioista on...
Nykyaikainen ...........................................................
Tasapuolinen ...........................................................

Ketä toivoisit Vasamassa haastateltavan?

Kärkevä ...................................................................
Kentän näkemyksiä korostava

............................

Ammattitaitoinen ..................................................
Nuorekas

...........................................................

Kantaaottava ...........................................................
Uudistuva

Miten Vasamaa voisi mielestäsi parantaa?

..........................................................

Miksi luet Vasama-lehteä?

Vastuuntuntoinen ...................................................
Helposti lähestyttävä .............................................
Työhyvinvointia edistävä ........................................

Avoimet kommentit toimitukseen ja taittajille?

Tasa-arvoa edistävä ................................................
Vasama-lehden ulkoasu
Lehden ulkoasu on hyvä ja selkeä .........................
Lehden nykyinen koko on hyvä

...........................

Lehden sisältö/jutut kokonaisuutena ...............
Lehden kuvat kokonaisuutena ..........................
Lehden ulkoasu/taitto kokonaisuutena ............
Kokonaisarvosanasi lehdelle (1-5)
Parasta lehdessä oli:
Huonointa lehdessä oli:

SÄHKÖISEN VIESTINNÄN ARVIOINTI
A. Arvioi seuraavia viestintäkanavia, kuinka tärkeitä ne ovat sinulle?
Asteikko: 1 = ei merkitystä … 5 = erittäin tärkeä.
B. Kuinka hyvin samoissa tekijöissä on onnistuttu?
Asteikko: 1 = erittäin huonosti … 5 = erittäin hyvin.
A.
Merkitys

B.
Onnistuminen

Sähköinen viestintä ................................................
www.sahkoliitto.fi–sivut..........................................
www.facebook.com/Sahkoliitto-sivu .....................
Mistä aiheista toivot enemmän tietoa sivulle www.sahkoliitto.fi?

Marraskuun Vasamassa on kannet ja keskiaukeama painettu kiiltävälle paperille.
Kumpi on mielestäsi parempi? Ympyröi oikea vastaus.
1.Vasaman kannessa ja keskiaukeamalla 11/2012 käytetty kiiltävä paperi

Miten www.sahkoliitto.fi:tä voisi mielestäsi parantaa?

2. Muualla numerossa 11/2012 käytetty paperi
3. En osaa sanoa
Mistä aiheista toivot enemmän tietoa sivulle www.facebook.com/Sahkoliitto?

Vastaajan nimi
Osoite

Miten www.facebook.com/Sahkoliitto voisi mielestäsi parantaa?

Puhelin
Sähköposti

KIITOS PALAUTTEESTASI

vasama

11/2012

15

Jättimäinen
EnergiaForum12
Tampereella
Margit Nurmikolu

oppia ja tutustumassa uusiin
ratkaisuihin.

Energiavuoden 2012
päätapahtuma, EnergiaForum 12 -tapahtumakokonaisuus
– Messut, Energiapäivä, Energiakongressi ja Seminaarit
– järjestettiin Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 23. –
25.10. jo 12. kertaa.

Energiatehokkuus,
kestävä kehitys ja
uusiutuvat energiat

Kolmipäiväiset mes-

sut olivat ennätyssuuret: näytteilleasettajia oli
peräti 300 kaikkiaan 12 eri
maasta.
Tapahtuma keräsi yhteen
energia-alan päättäjät, toimijat ja asiantuntijat sekä
teollisuuden edustajat. Myös
poliittiset päättäjät, yhdyskuntasuunnittelun ja kuntatekniikan ammattilaiset
sekä kiinteistöistä vastaavat
saivat messuilta paljon uutta
tietoa.
Kolmen päivän aikana
Messu- ja Urheilukeskuksessa kävi lähes 9 000 messuvierasta. Myös ulkomaisia kävijöitä oli runsaasti hakemassa

Messujen ja seminaarien keskeisiä teemoja olivat muun
muassa energialähteet ja
polttonesteiden hintakehitys, energiantuotanto, -jakelu ja -varastointi, käyttö
ja kunnossapito, energiatehokkuus ja energiansäästö,
ilmasto ja energiapolitiikka,
älykäs sähköverkko ja kaupunkien ja energiainfran
kestävä kehitys, vähäpäästöinen liikenne, bioenergia,
tuulivoima ja ydinvoima.

Uutuusteemana
EcoCity

Uutuutena messuilla oli
ajankohtainen EcoCity -teema, joka esitteli kestävän
kehityksen ratkaisuja energiantuotantoon sekä energiaviisaaseen asumiseen, rakentamiseen, kaavoitukseen ja
maankäyttöön – taajamien
kehitystä EcoCityksi.
Asiantuntijaluennoilla
kerrottiin muun muassa viimeisintä tietoa energiatodistuksista.
– Uusi energiatodistus tarvitaan 1.2.2013 lukien. Jatkossa kaikkiin energiatodistuksiin, niin vanhoille kuin

giankulutukseen lasketaan
ilmanvaihdon, kuluttajalaitteiden, valaistuksen ja
lämpimän veden kuluttama
energia.

Vähäpäästöinen
liikenne

uusillekin rakennuksille, tarvitaan E-luku, toimitusjohtaja Ari Järvinen Osakeyhtiö lamit.ﬁ:stä painotti.

E-luku lasketaan rakennuksen käyttämän energian
tuotantomuoto huomioiden.
Lämmityksen lisäksi ener-

Liikenne on merkittävä päästöjen lähde. Vaihtoehtoisilla
polttoaineilla ja ajoneuvoilla
voidaan lisätä energiatehokkuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. EcoCityn toisena teemana olikin vähäpäästöinen liikenne ja ajoneuvot.
Messujen näyttelyssä oli mukana useita sähköautoja, hybridejä, ecomalleja ja muita
vähäpäästöisiä menopelejä.
Messuvieraat pääsivät muun
muassa koeajamaan sähköskootteria ja -pyörää.
VTT:n erikoistutkija Juhani Laurikko puhui vähähiilisestä ja älykkäästä liikenteestä.
– Älykäs ja energiatehokas
ajoneuvo liikkuu liukkaasti ja määrätietoisesti sekä
muuntaa energiaa tehokkaasti liikkumiseen. Tulevaisuuden liikennepolttoaine
puolestaan on uusiutuva ja
kestävästi valmistettu, yhteensopiva kaluston kanssa
sekä vähähiilinen tai hiilineutraali, Laurikko selvitti.
Hän totesi, että sähköautojen massavalmistus odottaa vielä itseään, mutta 5 –
10 vuoden kuluttua voidaan
odottaa, että sähköautojen
hinnat laskevat ja tulevat
näin kilpailukykyisemmiksi.

Vetyautot puolestaan tullevat markkinoille vuonna
2015.
– Eri vaihtoehdoilla on
omat ominaisuutensa ja ne
kilpailevat osittain toistensa kanssa, mutta kaikilla on
paikkansa. Ja yhdistelemällä viisaasti, saadaan älykästä liikenneinfrastruktuuria,
Laurikko totesi.

Energiahaasteita
riittää

Työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Esa Härmälä
puhui Energiapäivässä kansallisen energiastrategian
keskeisistä haasteista. Hän
piti keskeisimpinä haasteina
toimintavarmuutta, kilpailukykyä ja kasvihuonekaasujen vähentämistä. EU:n politiikkaan liittyy kuitenkin
merkittäviä epävarmuuksia.
Mitä enemmän energiapolitiikka on symbioosissa esimerkiksi ilmastopolitiikan
kanssa, sitä epävarmempaa
politiikka on, koska mukana
on enemmän ja uudenlaisia
muuttujia.
Suomen hallitus päivittää
parhaillaan Härmälän mukaan energia- ja ilmastostrategiaa sekä laatii puhtaan
energian ohjelmaa. Ensi
vuonna päätetään päästötavoitteista vuoden 2020 jälkeiselle ajalle ja laaditaan
tiekartta vuoteen 2050. !
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Eläkkeen oikaisu
on mutkikas tie
Muun muassa Vasaman eläkeartikkelit ovat herättäneet ihmisiä selvittämään eläkkeen oikeellisuutta. Asia
koskee lähinnä niitä, joilla on ennen
vuotta 2002 ollut sellaisia tel-alojen työsuhteita, joiden sisällä on yli
kuukauden mittaisia lomautuksia tai
muita palkattomia jaksoja.
Kokemuksia vakuutusyhtiöiden suhtautumisesta korjauksiin on kertynyt sen verran, että niiden voi sanoa
vaihtelevan sutjakkaasta käsittelystä viivyttelyynkin
Te k s t i S e i j a P e n t t i l ä
Kuva Markku
Kemppainen

Kiiminkiläinen Mau-

ri Myllykangas aloitti tarkistusprosessin viime
vuoden huhtikuussa ja suunnistaa edelleen byrokratian viidakossa. Myllykangas
työskenteli sähköasentajana
vuosina 1961-1980 ja sen
jälkeen työnjohtotehtävissä

yli 25 vuotta.
Aluksi Myllykangas tiedusteli vakuutusyhtiö Ilmariselta puhelinkeskustelussa työeläkelisän määrää ja oikeellisuutta. Yhtiön mukaan kaikki oli oikein laskettu. Vuosien 1992-1995 etuuspäivät
(277 päivää) eivät yhtiön
mukaan oikeuta työeläkelisään. Myllykankaan työsuhteen myös katsottiin jatkuneen yhtäjaksoisesti vuosina
1986-1997, joten jaksotuksia
lomautusten vuoksi ei tehty.

Sanamuodot haltuun

Seuraavaksi Myllykangas
pyysi Ilmariselta selvitystä
eläkelaskentavuosista ja eläkepalkoista. Elokuussa 2011
tulleen vastauksen pohjalta
Myllykangas laittoi työeläkepäätöksen uudelleenkäsittelypyynnön ja oikaisuvaatimuksen. Yhtiön tyly vastaus
totesi valitusajan umpeutuneen, mikä ei kuitenkaan
pitänyt paikkaansa. Tästä
Myllykangas toteaa varsinaisen rumban vasta alkaneen.
Tähän mennessä asiaa on
pyöritetty Ilmarisessa ja työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa. Myllykankaan oikaisuhakemus on nyt
toista kertaa lautakunnan
käsittelyssä, sillä ensimmäisellä kerralla väärät sanamuodot johtivat kielteiseen
päätökseen. Asioiden eteenpäin vieminen edellyttää
muun muassa virkamieskielen taitamista.
– Saapas nähdä, josko sanat nyt ovat oikeassa järjestyksessä ja päätös myönteinen, Myllykangas tuumii.
Myllykangas muistuttaa,
että Ilmarisen asianhoitaja suhtautui tiedusteluihin
erittäin asiallisesti, mutta ei
hänkään voinut toimia kuin
rajoitetusti. Sitten vastassa
olikin lakiosasto.

Selvittely voi
viedä vuodenkin
Ilmarisen asiakaspalvelun päällikkö Jari
Matveinen toteaa, että vanhojen työsuhteiden selvittely ei ole yksinkertaista, jos
ei ole faktatietoa katkoksista
ja ansioista. Jos työsuhteen
keskellä on esimerkiksi viiden kuukauden lomautus, on
vakuuttaneella eläkeyhtiöllä
tietoa ansioista vain koko
työsuhteen ajalta.
Jos kysymyksessä ovat työsuhteet ennen vuotta 2006,
pitää eläketarkistuksen hakijan itse esittää asiapaperit

uusien laskelmien perustaksi. Työeläkeyhtiö ei ryhdy
tarkistukseen ilman tarkkoja
tietoja. Esimerkiksi vanhoista tilinauhoista käyvät ilmi
työsuhteiden pituudet ja palkat.
Matveinen myöntää, että
eläkepalkan uudelleen laskeminen on työlästä. Hän
viittaa työeläkkeen lainsäädäntöön, jossa historia on
aina ennallaan. Eläkepalkka
lasketaan siis kunakin aikana
voimassa olleen lain mukaan
vuosina 1961-2004. Vuodes-

ta 2005 siirryttiin Työntekijän eläkelaissa kunkin vuoden ansioihin perustuvaan
laskentaan.
Hyvin monimutkaiset
eläkkeiden selvittelyt saattavat viedä monta kuukautta,
mutta yli vuoden ei käsittelyaika Matveisen mukaan
veny. Poikkeuksina hän mainitsee tapaukset, jotka menevät eri valitusasteisiin tai
jos asiakas voi toimittaa lisäselvityksiä. "

Turhia
laskutoimituksia

Myllykankaan viimeinen
työsuhde oli vakuutettu Ilmarisella, ja siksi yhtiö on
avainasemassa asioiden
käsittelyssä. Myllykangas
hakee oikaisua kuitenkin
ABB-eläkesäätiön alaisiin
työsuhteisiin, joihin sattui
vuosina 1986-2002 yli kuukauden kestäviä palkattomia
jaksoja. Jos eläkkeen laskentavuoteen osuu esimerkiksi
neljän kuukauden palkaton
jakso, on merkittävää, jaetaanko vuoden palkkatulo
12 vai 8 kuukaudella.
ABB-eläkesäätiö suhtautui
Myllykankaan tiedusteluun
hyvin positiivisesti. Säätiöstä todettiin puhelimitse, että
jos Ilmarinen pyytäisi suoraa korjausta, se tehtäisiin.
Ilmarinen kuitenkin pyysi
ABB-eläkesäätiöltä tietoa
siitä, millainen vaikutus työsuhteiden jaksotuksella olisi.
Vastaus oli 13,4 prosenttia
korotusta, mikä ei yllä harkinnanvaraisen eläketarkastuksen 20 prosentin rajaan.
Myllykangas ei kuitenkaan
ole hakemassa harkinnanvaraista tarkistusta, vaan
nimenomaan muutosta eläkkeen laskentaperusteisiin. 20
prosentin sääntö ei luonnollisestikaan päde silloin, kun
eläke on väärin perustein
määritelty.
– Suoraan sanoen Ilmari-

nen meni harkinnanvaraisen
20 prosentin taakse piiloon
ja vetosi, ettei se täyty. Näin
palaa aikaa ja asia sen kuin
mutkistuu.

teydessä se dokumentaatio
meni ilmeisesti silppuriin.
Onneksi kuitenkin suurin
osa säästyi. Nämä tulevat
eläkeasiat eivät olleet vielä
silloin ajankohtaisia.

- Jos eläkkeen laskentavuoteen osuu neljän kuukauden palkaton
jakso, on merkittävää, jaetaanko vuoden palkkatulo 12 vai 8 kuukaudella, Myllykangas toteaa.

Paperit talteen
silppurilta

Myllykankaan oikaisupyyntöä tukevat pätevät asiakirjat lähes kaikkien ajankohtien osalta.
– Kyllä pitää myöskin itseäni moittia huolimattomuudesta dokumenttien
säilyttämisessä. Kävi hieman
köpelösti, sillä olin vuonna 1975 lomautettuna neljä
kuukautta. Tältäkin ajalta
olisi ollut tarvetta oikaista
eläkepalkkaa. Muuton yh-

Myllykankaan laskelmien
mukaan eläke nousisi 135-150
euroa kuukaudessa ja päälle
tulisivat takautuvat maksut,
jos oikaisut toteutuvat.
– Pientä eläkkeensaajaa
tämä asioiden pyörittely
kummastuttaa. Minunkin
oikaisupyyntöni perustuu
Vakuutusoikeuden aiemmin
toisessa tapauksessa tekemään päätökseen ja sitä kuuluisi nyt eläkevakuutusyhtiön noudattaa.

Tarkistaminen
edelleen mahdollista
! Vaatimus eläkepalkan

harkinnanvaraisesta tarkistamisesta piti esittää viime
vuoden loppuun mennessä.
Eläkepalkan tarkistamisella
tuli olla merkittävä vaikutus eläketurvaan ja vuonna
2011 raja oli 20 prosenttia. Tiukkojen kriteereiden
vuoksi suurin osa vaatimuksista on tullut hylätyksi.
Jos asiakas haluaa eläkepalkan tarkistamista liittyen tel-työsuhteiden katkaisemiseen, hän voi edelleen
laittaa asian vireille. Ennen
vuotta 2005 eläkepalkan
muodostumiseen liittyi sel-

lainen seikka, että työsuhteen sisällä olevat palkattomat jaksot voivat johtaa
tel-työsuhteen katkaisemiseen palkattomalta ajalta.
Jari Matveinen muistuttaa, että katkaiseminen ei
tarkoita automaattisesti
eläkkeen määrän nousua.

Puuttuvat työsuhteet pulmana

Esimerkiksi Ilmarinen on
katkaissut tel-työsuhteita,
jos yhtiö on saanut tällaisen
ilmoituksen työnantajalta
tai työntekijältä vaatimuksen ja näyttöä palkattomas-

ta ajasta. Kun on kysymys
työsuhteesta ennen vuotta
2006, pitää selvityspyynnön
mukana olla työtodistus,
palkkatodistus tai vastaavat
tiedot.
Matveinen toteaa, että
vanhojen työsuhteiden katkaisua suurempi ongelma
on se, että työnantaja on
jättänyt työsuhteen kokonaan ilmoittamatta eläkelaitokselle.
Lisäksi selvityspyynnön
voi tehdä eläkepäätöksen
saatuaan laissa säädetyissä
määräajoissa."

vasama

Eläkkeet kiinnostavat

Vakuutusyhtiöiden myönteiset päätökset ovat merkinneet jopa satojen eurojen korotuksia eläkkeisiin ja kymmeniä tuhansia takautuvasti
maksettuja eläkkeitä. Korjattavia eläkepäätöksiä voi pääosin olla sähkö- ja metallialoilla sekä putkipuolella.
Liittosihteeri Timo Punkin mukaan Sähköliiton tiedossa ei ole, kuinka monet
asentajat ovat käynnistäneet
eläkkeen korjauksia. Kiinnostus asiaan kuitenkin virisi
viime vuosina.
Myös Punkki itse pyysi
Ilmarista laskemaan eläkepalkkaa sen kaavan mukaan,
mikä hänelle olisi edullisin.
Oleelliseen kysymykseen
työsuhteiden katkaisusta lo-

mautusten ajaksi ei Punkin
mukaan päästy lainkaan.
Nyt Punkin asia on siirtynyt
vakuutusyhtiö Varmaan.

Isojakin summia

Myllykangastakin asiapapereiden muotoilussa auttanut
ex-kansanedustaja Anne
Huotari painottaa, että kyse
ei ole eläkevakuutettujen
kannalta pienistä asioista.
Huotari auttoi henkilökohtaisesti myös oululaista miestä, joka lopulta sai 25 000
euroa takautuvaa eläkettä ja
200 euron korotuksen kuukausieläkkeeseen. Päätös tuli
viime vuoden lopussa Ilmariselta. Huotarin mukaan
myös oululaisen miehen ensimmäiseen yhteydenottoon
yhtiö vastasi, että tarvetta

muutokseen ei ole.
Myös kajaanilaisen sähköasentajan Lauri Mähösen
sinnikkyys toi hänen omaansa ja muutamien muiden
eläkkeeseen merkittävän korotuksen. Lakeihin, soveltamiskäytäntöihin ja yleissääntöihin perehtynyt Mähönen
sanoo ymmärtävänsä, että
kaikilla ei ole taistelumieltä, mutta hänelle itselleen
”talvisodan henki” nousee
pintaan, kun on kysymys
eläkkeiden oikeudenmukaisuudesta.
Lauri Mähönen muistuttaa, että monia ihmisiä ihmetyttää eläkkeen pienuus.
Jos vakuutuslaistos torppaa
tiedustelut, maallikoilta asia
usein jääkin siihen.!
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TEGERA® 9162
TEGERA® 293

UPEA TYÖVÄENMUSIIKIN KOKOELMALEVY NYT KAUPOISSA!
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EILEN JA TÄNÄÄN

TEGERA® 296

Supersankari on vahva ja kestävä!
Juuri sellaista tarvitaan talven vaihtelevissa
sääolosuhteissa. Hanki nyt todelliset supersankarit itsellesi – TEGERA®-suojakäsineet
pitävät kylmän ja kostean poissa tehokkaasti,
ja voit keskittyä työsi tekemiseen.

Vihdoinkin työväenmusiikki on
saatettu upealle kokoelmalevylle.
22 kappaleen levy sisältää
työväenmusiikin helmiä
1920-luvulta tähän päivään.

LOISTAVA
LAHJAIDEA!

TILAA NETISTÄ

SAATAVILLA
MYÖS CD+T-PAITA
SAMASSA PAKETISSA

www.cdon.com
PUHELINTILAUKSET

Levykauppa Äx

puh. 040-143 2280
Katso lisätiedot

WWW.VASURILLA.FI

Yhteistyössä
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www.ejendals.com
Lisätietoa tuotteista, hinnoista ja jälleenmyyjistä saat:
info@ejendals.ﬁ
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Työttömyyskassa

Työttömyyskassan palveluajat

Hakemusten postitusosoite

TIEDOTTAA
Työtön, ilmoittaudu TE-toimistoon
!Puhelintiedustelut arkisin

!Sähköalojen työttömyyskassa

klo 9.00 – 11.00, puh. 03 252 0300

Jos joudut työttö-

mäksi tai lomautetuksi, ilmoittaudu työ- ja
elinkeinotoimistoon viimeistään ensimmäisenä
työttömyyspäivänä. Työnantaja tekee lomautetuista
ilmoituksen TE-toimistolle
vain, jos lomautettuja on
vähintään kymmenen. Varmista työnantajaltasi, kuinka monta muuta työntekijää
työpaikaltasi lomautetaan
ja tekeekö työnantaja ryhmäilmoituksen.
TE-toimiston antamia ilmoittautumispäiviä on noudatettava, 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
viittaamalla unohtamiseen,
pitkään ilmoittautumisväliin, auton rikkoutumiseen,
lapsen sairastumiseen tai
muuhun inhimilliseen syyhyn.
Muista pitää työnhakusi
voimassa!
TEE PÄIVÄRAHAHAKEMUS
Saat päivärahahakemuksen
TE-toimistosta tai voit tulostaa sen ja palkkatodistuspohjan Työttömyyskassojen
yhteisjärjestön www.tyj.ﬁ
-sivulta kohdasta Lomakkeet.
Täytä ensimmäinen työttömyyspäivärahahakemus
vähintään kahdelta täydeltä kalenteriviikolta huolellisesti. Puutteellisesti täytetty hakemus palautetaan
täydennettäväksi.
Liitä mukaan hakemuksessa luetellut liitteet ja lopuksi tarkasta vielä, että jäsenmaksuasiasi ovat kunnossa
työttömyyden alkuun asti.
HAKEMUKSEN
LÄHETTÄMINEN JA
KÄSITTELYAJAT
Voit postittaa päivärahahakemuksesi aikaisintaan hakujakson viimeisenä päivänä. Työttömyyskassa ei käsittele etukäteen lähetettyjä
hakemuksia.
Ensimmäisen päivärahahakemuksen käsittelyaika on tällä hetkellä noin 2
viikkoa. Maksupäiviä ovat
keskiviikko ja perjantai.
Jatkohakemukset puoles-

taan ovat maksussa hakujakson päättymisestä laskettuna
viimeistään 1½ viikon kuluttua keskiviikkona. Maksupäiviä ovat keskiviikko ja
perjantai.
Täytä jatkohakemus vähintään neljältä täydeltä
kalenteriviikolta siten, että
hakujakso päättyy sunnuntaihin.
Jos työnantajasi
maksaa sinulle lomautuksen
aikana esimerkiksi pekkasia
tai pitämättömiä lomapäiviä, muista ilmoittaa siitä
jatkohakemuksessasi ja liitä
palkkatodistus hakemuksesi
liitteeksi.
HAKUAIKA
Hakemuksen pitää olla työttömyyskassassa kolmen kuu-

PL 774, 33101 TAMPERE

Lomakorvauksen
jaksotuksen
poistumisesta

kauden kuluessa siitä päivästä, jolle etuutta haetaan.
Hakuaika koskee kaikkia
työttömyyskassan maksamia
etuuksia.
YLEISTÄ NEUVONTAA
TYÖTTÖMYYSTURVAASIOISSA
antaa työ- ja elinkeinotoimiston työttömyysturvaneuvonta arkisin klo 9.00
- 17.00, puh. 0295 020 701.

Lomakorvauksen

jaksotus poistuu työttömyysturvasta 1.1.2013
lukien. Jos laki hyväksytään hallituksen esityksen
mukaisesti, lomakorvaukset
jaksotetaan vielä vuonna
2012 päättyvistä työsuhteista, joten jaksotus voi jatkua
vuoden 2013 puolelle. Työsuhteen päättymispäivä ratkaisee, tuleeko lomakorvauksen jaksotusta vai ei.
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jonka
mukaan vuosilomakorva-

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

Koonnut
Jonna Heiniluoma

us, jonka jaksottaminen
on alkanut ennen lain
voimaantuloa, estäisi työttömyysetuuden maksamisen jaksotusajan loppuun
saakka. Jaksotus voitaisiin
tehdä myös lain voimaantulon jälkeen maksetun lomakorvauksen perusteella,
jos lomakorvaus perustuu
ennen lain voimaantuloa
päättyneeseen työsuhteeseen. Lakimuutos tulisi esityksen mukaan voimaan
1.1.2013."

Loppuvuosi tuo maksurytmiin poikkeuksia
Normaalisti työttö-

myyspäivärahan ”ajopäivät”, eli päivät, jolloin
kassasta siirtyy pankkiin
tieto, kenen tilille ja minkä
suuruinen summa rahaa on
siirrettävä, ovat maanantai
ja keskiviikko. Tavanmukaisesti maanantain ajossa
olevat työttömyyspäivära-

hat ovat maksussa aina keskiviikkona ja keskiviikon
ajossa olevat päivärahat ovat
maksussa perjantaina.
Muutoksia maksurytmiin
tuovat arkipyhät. Muutoksia
on luvassa etenkin tulevana
joulun aikana, kun pankkipäivissä on pitkähköjä
taukoja. Normaalista mak-

surytmistä poikkeavia ajo- ja
maksupäiviä on loppuvuonna viikoilla 49 ja 51–52 sekä
vuoden 2013 alkuviikoilla.

AJOPÄIVÄ
TI 4.12.2012
TO 20.12.2012
PE 21.12.2012
PE 28.12.2012
KE 2.1.2013
TO 3.1.2013

Normaalirytmistä poikkeavat ajo- ja maksupäivät ovat
seuraavat:

MAKSUPÄIVÄ
PE 7.12.2012
TO 27.12.2012
PE 28.12.2012
KE 2.1.2013
PE 4.1.2013
MA 7.1.2013

HUIPPUTARJOUS
voimassa 31.12.2012 asti.

Flluke 1654B asennustesteri
Ka
attava testeri kokeneille käyttäjille
Fluk
ken 1650B-sarja perustuu aiempaan, lujaan 1650-sarjaan. Se on vain
päivitetty vastaamaan mittauslaitteiden tehokkuustarpeita paremmin.

Nollausadapteri
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Fluke 1654B
Fluke
1654B/FVF

Nopea oikosulkuvirran mittaus.
Säästää jopa
50% aikaa!

Kevyt

Painaa alle 1,2 kg.

Kaupan päälle Fluke
T5-1000 testeri

Kestävä
Kestää pudotuksen
jopa 1 metristä.

www.fluke.fi/1650B
Fluke. Keeping your world up and running.®
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Från startruta 1 till ordförande
Martti Alakoski

"Kommunalvalet är för-

bi och styrkeförhållandena
är klara. Våra varmaste gratulationer till alla Elektrikerförbundets medlemmar
som ställde upp i valet, och
i synnerhet till alla som blev
invalda.

!!!

De invalda representanterna
i Elektrikerförbundets och
arbetslöshetskassans representantskap har svarat på frågor om vilka förvaltningsuppdrag de är villiga och beredda att ta emot. Förbundets
styrelse och direktioner samt
deras representanter engagerar närmare tvåhundra
personer och därtill ska arbetslöshetskassans styrelse
och suppleanter väljas. Det
ﬁnns alltså förtroendeuppdrag i förbundet för närmare
varannan representantskapskandidat.
!!!

Kampen om ordförandeskapet hårdnar i synnerhet tack
vare min utmanare, vilket
givetvis är förståeligt. I min
utmanares ögon startar jag
från startruta 1, och därför
måste han försöka få en bättre startruta.
Med tanke på representantskapsmötets representanter, och i synnerhet de
nya representanterna, är det
bra att de har fått information. Jag skulle bara önska att
den hade varit förenlig med
sanningen. Till dags dato har
jag inte ingripit i svartmålningen av min person.
Nu vill jag emellertid ingripa i det lögnaktiga påståendet som också några
förbundsanställda har spridit
bland nya representantskapsledamöter i samband med att
utmanaren lockat dem att
understöda hans kandidatur.
På sin facebook-sida har han
påstått att jag hotat honom

med uppsägning om mitt
ordförandemandat får en
fortsättning.
Påståendet hänför sig till
vårt valförbunds möte där en
grupp strävade efter en gemensam ordförandekandidat
för gruppen. I egenskap av
ordförande för mötet konstaterade jag till slut bara det
allmänna faktum att valkampen lämnar spår i atmosfären
på kansliet. Min utmanare
gav sin tolkning som tjänade hans syften, och nu sprids
den som ”sanning”. De facto
anser jag att Elektrikerförbundets lilla organisation
inte har råd att förlora en
enda yrkeskunnig person.
!!!

Också tidningen Vasama
har beskyllts för partiskhet
och smutskastning. Tidningen har haft en enda artikel
där en person skrev om sina
erfarenheter och ställde en
offentlig fråga huruvida det
fanns någon skillnad mellan
kandidaternas riktlinjer i det
aktuella ärendet och huruvida man önskar en förändring.
Det är verkligen inte någon
som skymfats.
Ordföranden måste ta
emot många olika former av
kritik, det måste man tåla
utan att bli provocerad. Tidningen Vasama är öppen för
alla förbundsmedlemmars
artiklar, också ordförandekandidaternas. Men det har
inte kommit in några artiklar. Tidningen har inte heller
haft artiklar med intervjuer
av kandidaterna, eftersom vi
båda är välkända bland medlemmarna.
!!!

Jag kommer oundvikligen att
tänka på huruvida min utmanare på allvar vill Elektrikerförbundets medlemskårs
bästa när han eftersträvar
ordförandeskapet, eller om
han främst har personliga
strävanden för ögonen. En
representantskapsledamot

förundrade sig över sådana
ambitioner.
Själv föreslog jag ett treårigt ordförandemandat ifall
man vill att jag stiger åt sidan när jag uppnår kollektivavtalsenlig pensionsålder
ett halvt år före utgången av
representantskapsperioden.
Mitt förslag ledde emellertid inte till en gemensam
syn på saken, och därför är
jag förpliktad att verka som
ordförande under hela representantskapsperioden om
representantskapet beslutar
det.
Det ﬁnns inga betydande skillnader i de två ordförandekandidaternas syn på
Elektrikerförbundets framtid, däremot är det möjligt
att vi uppvisar stora skillnader i vårt sätt att arbeta. Min
linje är starkt medlemsorienterad. I varje fall ska förbundets nya strategi styra ordföranden sådan som den godkänts av representantskapet.

WINTER

SUPER
HEROES

!!!

Jag upplever att jag även framöver som ordförande bäst
kan driva medlemmarnas
gemensamma intressen med
samma ärliga öppenhet som
under de gångna åtta åren. I
egenskap av ordförande har
jag ojämförligt mer att ge
medlemmarna i Elektrikerförbundet än om jag skulle
återgå till jobbet som funktionär.
Elektrikerförbundet anses vara en uppskattad och
tillförlitlig samarbetspartner
som internt är enhetligare
än någonsin under sin existens. Vi önskar att representantskapet fattar transparenta, sanningsbaserade beslut
som främjar medlemskårens
intressen!
Jag önskar representantskapet ett utmanande sammanträde och tackar för förtroendet hittills!

JALAS® 3318 DryLock

JALAS® 3328 DryLock

JALAS® 3978 Offroad +

Supersankari on vahva ja kestävä!
Juuri sellaista tarvitaan talven vaihtelevissa
sääolosuhteissa. Hanki nyt todelliset supersankarit itsellesi – JALAS®-turvajalkineet
pitävät kylmän ja kostean poissa tehokkaasti,
ja voit keskittyä työsi tekemiseen.

Viktor Parvikari poistui
keskuudestamme 3.10.2012
Osastomme perustajajäsen
ja ensimmäinen puheenjohtaja syntyi 7.8.1924 Karjalassa, nykyisen rajan tuolla puolen. Hän lähti perheineen
karkuun sodan julmuutta
15-vuotiaana, kävi armeijan
ja osallistui sodan loppuvaiheisiin muiden nuorten sotatoverien kanssa. Se teki
hänestä vahvan persoonan,
jolle mikään ei tuntunut olevan mahdotonta.
Sähköliiton perustamisen
aikaan 31-vuotias mies oli
parhaassa iässä, kaikki portit

avoinna. Hänelle oli selvää,
että myös Kouvolaan piti
saada oma osasto mahdollisimman nopeasti. Hän ajoi
asiaa sisukkaasti, ja jos jokin
asia jäi epäselväksi, hän hoiti sen itse muita vaivaamatta.
Tämä oli hänen ohjenuoransa myös sähkötöissä.
Viktor oli aikaansa edellä.
Kehitettyä tuli esimerkiksi
paikallisen sopimisen malli, jonka silloiset sopijaosapuolet hyväksyivät. Viktor
ei kuitenkaan halunnut vaikuttajaksi isoihin saappaisiin

– vai katkaisiko lupaavan
suunnan mopokolari 70-luvun alussa.
Pian Viktor siirtyi eläkkeelle melkein 40 vuodeksi.
Hän oli silti aina sähkömies
ja kiinni sähkössä ja asennuksissa. Aatteen palon
huomioivat vielä omaisetkin
muistotilaisuudessa.
Muistoa kunnioittaen
Kouvolan Sähköalantyöntekijäin Ammattiosasto 029
ry:n hallitus

www.ejendals.com
Lisätietoa tuotteista, hinnoista ja jälleenmyyjistä saat:
info@ejendals.ﬁ
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Osastot

13.12.2012 ilmestyvään Vasamaan tulevat osastojen ilmoitukset pyydetään toimittamaan 3.12.2012 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.

TOIMIVAT

001 Oulun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry/
Eläkeläisjaosto

Eläkeläisjaoston kokous pidetään
aina joka kuukauden toisena tiistaina klo 12.00 osaston toimistolla, Rautatienkatu 16 D 46.
Tervetuloa!

003 Muhoksen
Sähkötyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 14.12.2012
klo 18.00 Rokua Healt & Spassa.
Esillä sääntöjen määräämät ja
muut esille tulevat asiat. Kokouksen jälkeen vietetään pikkujoulua
ruokailun ja tanssien merkeissä.
Ilmoittautumiset 10.12.2012
mennessä osaston sihteerille,
puh. 050 454 8904. Jäsenet
tervetuloa puolison tai ystävän
kanssa (avec 30 €). – Hallitus

004 Kemijoen
Energia-alan työntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous
lauantaina 1.12.2012 klo 17.30
Rovaniemellä hotelli
Pohjanhovissa. Käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset asiat, jäsenten esittämät asiat ja
osaston sääntömuutosasia.
Kokouksen jälkeen pikkujoulubuffetti klo 19.00. Sitovat ilmoittautumiset 23.11.2012. mennessä sähköpostilla risto.tiuraniemi@suomi24.fi tai tekstiviestillä puh.040 540 5409/Risto
Tiuraniemi.

005 Lounais-Hämeen
sähkötyöntekijäin
ammattiosasto ry

Sääntömääräinen syyskokous
pidetään lauantaina 1.12.2012
klo 12.00 Forssan Järjestöjentalolla. Kokouksen jälkeen ruokailu.
Kaikki osaston jäsenet
tervetulleita! – Hallitus

011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous
keskiviikkona 21.11.2012 klo
18.00 osaston toimistolla, Näsilinnankatu 33b A 25. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat. Paikanpäällä kahvitarjoilu.
Tervetuloa! – www.osasto11.com

011 Tampereen Seudun
Sähköalantyöntekijät ry/
Veteraanijaosto

Veteraanijaoston kokous maanantaina 26.11.2012 klo 14.00
osaston toimistolla, Näsilinnankatu 33 b A. Tervetuloa!

013 Hyvinkään
Sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry

Sääntömääräinen syyskokous
14.12.2012 klo 15 – 17 Konecranesin ruokalassa, Koneenkatu
8, Hyvinkää. Osasto tarjoaa joululounaan. Tervetuloa! – Hallitus

020 Kotkan
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina
10.12.2012 klo 19.00 osaston
toimistossa, Vesivallinaukio 5 A,
Kotka. Tervetuloa!
– Hallitus

021 Porin Seudun
Sähköalantyöntekijät ry

Osaston syyskokous pidetään
keskiviikkona 21.11.2012 klo
18.00 ravintola Liisanpuistossa.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
– Hallitus

022 Lappeenrannan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry

Osaston syyskokous pidetään
tiistaina 27.11.2012 klo 18.00
hotelli Lappeen kokoustiloissa.
Esillä sääntömääräiset sekä muut
esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen illallinen.
Tervetuloa! – Hallitus

025 Loviisan
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry

Sääntömääräinen syyskokous
pidetään torstaina 29.11.2012
klo 17.00 hotelli Degerbyn kokoustilassa Loviisassa. Esillä sääntöjen syyskokoukselle määräämät
asiat: toimintasuunnitelma

v. 2013, talousarvio v. 2013,
henkilövalinnat ja muut ajankohtaiset asiat. Kuullaan myös edustajiston kokouksen päätöksistä.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa!
– Ammattiosaston hallitus

026 Jyväskylän
Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous
pidetään tiistaina 4.12.2012
klo 19.00 osaston toimistolla,
Vapaudenkatu 79 A. Esillä sääntömääräiset ja muut esille
tulevat asiat. Tervetuloa!
– Hallitus

027 Mäntän
Sähkötyöntekijät ry

Syyskokous pidetään tiistaina
4.12.2012 klo 18.00 ravintola Old Alexanderissa, Mäntässä.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
– Hallitus.

027 Mäntän
Sähkötyöntekijät ry

Osaston jouluillallinen jäsenille ja puolisoille perjantaina
7.12.2012 klo 19.00 Mäntän
Myllyrannassa. Ennakkoilmoittautumiset 29.11.2012 klo 16
mennessä J. Rantalalle,
puh. 050 563 9573 tai T. Virkille, puh. 050 325 6698.
Tervetuloa! – Hallitus

029 Kouvolan
Sähkötyöntekijäin Osasto ry

Syyskokous pidetään perjantaina
23.11.2012 klo 18.00 osaston
tiloissa, Kouvolankatu 24 A 8.
Kokouksen jälkeen on ruokailu.
Tervetuloa! – Hallitus

030 Anjalankosken
Sähkötyöntekijät ry

Osaston syyskokous pidetään
20.11.2012 klo 17.00 osaston
toimitiloissa.
Käsitellään sääntömääräiset ja
ajankohtaiset asiat. Tervetuloa!
– Hallitus

032 Pudasjärven
Sähköalojen ammattiosasto ry

Sääntömääräinen syyskokous
pidetään perjantaina
30.11.2012 klo 18.00 Pudasjärvellä Fortum Sähkönsiirron saunaosastolla. Kokouksen jälkeen
pikkujouluruokailu kahvihuoneessa. Tervetuloa kokoukseen ja
pikkujouluun!

036 Kuopion
Sähköalantyöntekijät ry

Hallituksen kokous 1.12.2012
klo 15.00 hotelli Cumuluksessa.
Syyskokous pidetään 1.12.2012
klo 16.00 hotelli Cumuluksessa.
Kokouksen jälkeen Ruokailu.
Tervetuloa!

038 Naantalin
Voimalaitostyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 30.11.2012 klo 18.30
ravintola Kala Trapissa Naantalissa. Kokouksen jälkeen osallistujille tarjotaan päivällinen.
Jäsenet tervetuloa!
– Hallitus

039 Tietoliikenne- ja
Informaatiotekniikka os. 039 ry

Syyskokous perjantaina
30.11.2012 klo 18.00
hotelli Arthurissa, Vuorikatu 19,
Helsinki. Esillä osaston sääntöjen syyskokoukselle määräämät
asiat. Ilmoita osallistumisesta
25.11.2012 mennessä
Henrik Holmbergille, puh.050
555 2734 tai
henkka.holmberg@kolumbus.fi.
Osasto tarjoaa kokouksen
jälkeen illallisen. Tervetuloa!
– Hallitus

040 Kainuun Sähkötyöntekijäin
Ammattiosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous
torstaina 22.11.2012 klo 18.00
ammattiosaston toimistolla, Ratakatu 29, Kajaani. Kahvitarjoilu.
Lähde katsomaan jääkiekkopeliä
Kuopioon lauantaina 1.12.2012
Kalpa – Jyp. Lähtö Kajaanin linjaautoasemalta klo 13.30 ja paluu
pelin jälkeen Kajaaniin. Ilmoittautumiset ja tiedustelut osaston
sihteeri Janne Heikkiseltä, puh.
050 493 8465.
Perinteinen pikkujoulu lauantai-

na 8.12.2012 klo 18.00 hotelli Kajaanin ravintola Kuukkelissa,
Leiripolku 2, Kajaani. Sitovat ilmoitukset pöytävarauksen takia
22.11.2012 mennessä Raimo
Leinoselle, puh. 040 311 4733
tai Antero Kyllöselle, puh. 0400
282 763 tai Janne Heikkiselle,
puh.050 493 8465.Tervetuloa!
– Hallitus

041 Turun Seudun
Sähkötyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous
13.12.2012 klo 18.00 Turun
Pyrkivän Urheilutalolla,
Tuureporinkatu 2, Turku.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Sähköliiton edustaja paikalla.
Kahvi- ja voileipätarjoilu.
Kaikki osaston jäsenet
tervetulleita vaikuttamaan!
– Osaston hallitus

043 Porvoon
Sähkötyöntekijät ry

Osaston sääntömääräinen syyskokous torstaina 22.11.2012
klo 18.00 Rakennusliiton toimistolla, Sibeliusbulevardi 36, Porvoo. Kaikki tervetulleita! – Hallitus

043 Porvoon
Sähkötyöntekijät ry

Osaston perinteinen pikkujouluruokailu 30.11.2012 klo18.00
ravintola Iriksessä.
Ilmoittautumiset 21.11.2012
mennessä Keijo Kulojoelle,
puh.040 557 3786.

046 Harjavallan
Sähköalojentyöntekijät ry

Syyskokous perjantaina
23.11.2012 kello 18.00
Satapirkan Sähkö Oy:n tiloissa,
Paneliantie 27, Panelia (käynti
takakautta). Esillä sääntöjen
määräämät asiat. Tervetuloa!
– Hallitus

074 Kuusankosken
Sähkömiehet ry/ Eläkejaosto

Eläkejaoston joulukuun kokous
5.12.2012 klo 13.00
Kettumäen palvelukeskuksessa.
Tervetuloa joulupuurolle!

077 Savonlinnan ja
Lähiympäristön Sähkömiehet ry

Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 14.12.2012 klo 18.00
hotelli Pietari-Kylliäisessä.
Asioina sääntömääräiset asiat.
Osasto tarjoaa kokouksen
päätteeksi illallisen.
Tervetuloa. – Hallitus

080 Heinolan Sähkömiehet
Ammattiosasto 80 ry

Varsinainen syyskokous pidetään
perjantaina 30.11.2012
klo 18.00 Bar Bulmerin saunatilassa. Kokouksessa esillä sääntöjen syyskokoukselle määräämät
asiat. Kokouksen jälkeen on
varattu sauna ja naposteltavaa.
Tervetuloa! – Hallitus

083 Pargas
Elbranschernas Avdelning rf

Stadgeenligt höstmöte hålles
onsdagen 21.11.2012 kl. 19.00
i restaurang Mindes, Köpmansgatan 4. Välkommen! – Styrelsen
Sääntömääräinen syyskokous
pidetään keskiviikkona
21.11.2012 klo 19.00 ravintola
Mindesissa, Kauppiaskatu 4.
Tervetuloa! – Hallitus

085 Salon Seudun
Heikko- ja Vahvavirtaosasto ry

Sääntömääräinen syyskokous
pidetään torstaina 29.11.2012
klo 19.00 ravintola Rikalassa,
Asemakatu 15. Kokouksen
jälkeen ruokailu. Tervetuloa!
– Hallitus

094 Raahen Sähkömiehet ry

Osaston syyskokous pidetään
20.11.2012 klo 18.30 Teatteriravintolassa Joensuussa.
Kokouksen jälkeen tarjolla iltapalaa. Tervetuloa! – Hallitus

Syyskokous pidetään 4.12 2012
klo 19.00 Raahen Sähkömiehet
ry:n toimitilassa, Ratsukatu 5 E,
Raahe. Esillä sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat ja muut
esille tulevat asiat.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa! – Hallitus

059 Lahden
Sähköalantyöntekijät ry

100 Järvenpään
Sähköalantyöntekijät ry

058 Joensuun
Sähköalantyöntekijät ry

Osaston pikkujouluretki Tallinnaan 30.11. – 2.12.2012. Lähtö
30.11. perjantaina klo 7.45
Marolankadun turistiautopysäkiltä. Matka ohjelma selviää matkalla. Paluu sunnuntaina 2.12.2012
noin klo 22.30.

065 Iisalmen
Sähköalantyöntekijät ry

Hallitus kutsuu jäsenistönsä
sääntömääräiseen syyskokoukseen ja jouluruokailuun
12.12.2012 klo 17.00 Iisalmen
Seurahuoneelle! Ilmoittautumiset
ruokailua varten 2.12.2012
mennessä, puh.044 700 6065.
Tervetuloa! – Hallitus

067 Kokkolan Seudun
Sähköalantyöntekijät ry

Pikkujoulut pidetään 8.12.2012
ravintola Kaarlessa jäsenille ja
puolisoille.
Osallistumismaksu 10 €/hlö.
(Sisältää jouluaterian seisovasta
pöydästä jne.)
Ilmoittautuminen tapahtuu
maksamalla osallistumismaksu
osaston tilille viimeistään
25.11. Tilinumero 51620021047768. Tervetuloa!

070 Suomenselän
Sähkömiehet ry

Sääntömääräinen syyskokous
pidetään keskiviikkona
5.12.20012 klo 18.30 Virtain
perinnekylässä Mikontalon
Ravintolassa. Esillä sääntöjen
syyskokoukselle määräämät
asiat. Kokous alkaa ruokailulla.
Tervetuloa! – Hallitus

073 Kurikan
Sähköalojen osasto ry

Osasto järjestää syys-/pikkujouluretken 1.12.2012 jäsenilleen (jäsen + 1) Tampereelle jääkiekko-otteluun Tappara – Lukko. Ilmoittautumiset torstaihin
22.11.2012 mennessä
puh. 040 311 3805/
Jaakko Hautaniemi.

Syyskokous 23.11.2012
klo 18.00 Cantina Zapatan
kokoustiloissa (4krs ),
Mannilantie 44, Järvenpää.
Käsitellään sääntöjen määräämät
asiat. Kokouksen jälkeen
ruokailu virvokkeineen. Info,
puh. 044 425 2552/sihteeri.
Tervetuloa! – Hallitus

101 Ylivieskan
Sähköalan osasto ry

Osaston syyskokous järjestetään
7.12.2012 klo 19.00 hotelli Käenpesässä. Kokouksen jälkeen
perinteinen jouluruokailu.
– Hallitus

104 Saarijärven
Sähköalantyöntekijät ry

Syyskokous 29.11.2012
klo 18.00 Summassaaressa,
ruokailu klo 17.00.

104 Saarijärven
Sähköalantyöntekijät ry

Pikkujoulut perjantaina
7.12.2012 Summassaaressa.
Sitovat ilmoittautumiset
25.11.2012 mennessä Markulle,
puh. 0400 342 623.

105 Vihdin
Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous
pidetään perjantaina
23.11.2012 klo 18.00 Nummelan keilahallin kokoustiloissa.
Käsitellään sääntöjen määräämät
ja muut esille tulevat asiat.
Tervetuloa! – Hallitus

105 Vihdin
Sähköalantyöntekijät ry

Perinteiset keilakilpailut
perjantaina 23.11.2012
klo 19.00 Nummelan keilahallilla.
Keilailun jälkeen iltapalaa ja saunomismahdollisuus. Tervetuloa!
– Hallitus

106 Savon
Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous
perjantaina 23.11.2012
klo 18.00 hotelli-ravintola
Savoniassa, Sammakkolammentie 4, Kuopio. Kokouksen jälkeen
ruokailu. Tervetuloa!
– Hallitus

112 Pieksämäen
Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous
ja 50-vuotisjuhlaillallinen
30.11.2012 klo 18.00 ravintola Martinassa, Keskuskatu 5.
Syyskokouksessa esillä sääntöjen
määräämät ja muut esille tulevat
asiat. Tervetuloa! – Hallitus

123 Länsi-Suomen
tietoliikennealan
ammattilaiset ry

Syyskokous pidetään perjantaina
23.11.2012 klo 18.30 Vaasassa
Hotel Tropiclandiassa. Käsitellään
syyskokous- ja muut esille tulevat asiat. Kokouksen päätteeksi
ruokailu. Salissa soittaa orkesteri
Farzons. Tervetuloa!

131 Sodanlylän Sähkömiehet ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään 23.11.2012 klo 17.00
hotelli Sodankylässä. Käsitellään
sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa! – Hallitus

136 Hämeen sähkömiehet ry

Syyskokous 22.11.2012 klo
18.00 Kruuna ja Klaavassa,
Akaan Toijalassa.
Esillä sääntöjen syyskokoukselle
määräämät asiat. Ruokailu.
Tervetuloa!
– Hallitus

139 Jyväskylän
Puhelinalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous
lauantaina 8.12.2012 klo 13.00
(hallitus klo 12.00) hotelli Albassa, Ahlmaninkatu 4, Jyväskylä.
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa! – Hallitus

159 Laitilan
Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 16.11.2012 klo 18.00
Vakka-Suomen Voiman kokoustiloissa, Vihtorinkatu 2, Laitila.
Kokouksen jälkeen ruokailu.
Tervetuloa! – Hallitus

161 Inkoon
Voimalaitostyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous
pidetään keskiviikkona
5.12.2012 klo 18.00 Rakennusliiton tiloissa, Kauppakatu 8,
Lohja. Hallitus kokoontuu
klo 17.30. Kokouksen jälkeen
ruokailu. Tervetuloa!

178 Siilinjärven
Sähköalantyöntekijät ry

Syyskokous 12.12.2012 klo
18.00 Uimala Fontanellassa, 2.
kerroksen kokoustilassa.
Uimalapalvelut käytettävissä
kello 15.00 alkaen. Ruokailu
kokouksen yhteydessä.
Tervetuloa! – Hallitus

182 Teollisuuden
Sähköalojen Työntekijät ry

Osaston sääntömääräinen
syyskokous keskiviikkona
5.12.2012 klo 18.00 osaston
toimistolla, Paasivuorenkatu 2 C,
4krs., Helsinki. Kokouksen jälkeen
kahvia ja glögiä.
Tervetuloa!

184 Järvi-Savon
Sähköalojentyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous
pidetään perjantaina
30.11.2012 klo 18.00 Sokos
Hotel Vaakunassa Mikkelissä.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tilaisuus alkaa ruokailulla. Ilmoittautumiset viimeistään 26.11.
Harri Vihannille, puh. 040 571
0837 tai harrivihanti@hotmail.
com
Tervetuloa! – Hallitus

144 Varkauden Seudun
Asennussähkömiehet ry

Sääntömääräinen syyskokous
pidetään 23.11.2012 klo 18.00
osaston toimistolla, Kauppakatu 32 A 4, Varkaus. Käsitellään
syyskokoukselle kuuluvat asiat.

144 Varkauden Seudun
Asennussähkömiehet ry

Pikkujouluja vietetään perjantaina
30.11.2012 klo 19.00 hotelli
Oscarissa. Jouluruokailu. Osaston
jäsenet puolisoineen tervetuloa!

149 Kuhmon
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto ry

Sääntömääräinen syyskokous
ja pikkujoulu perjantaina
7.12.2012 klo 18.00 hotelli
Kainuussa. Kokouksessa esillä
sääntöjen määräämät sekä muut
esille tulevat asiat. Kokouksen
jälkeen joulubuffet ravintola Villiruusussa. Tervetuloa! – Hallitus

001 Oulun
Sähköalantyöntekijäin
Ammattiosasto N:o 1 ry

Osaston perinteinen pikkujoulu
pidetään perjantaina
30.11.2012 klo 19.00
hotelli Scandicin Torilla
-ravintolan Pykmestari
-kabinetissa.
Tarjolla on herkullinen jouluateria
ja ohjelmaa. Mukaan mahtuu 100
ensimmäistä ilmoittautujaa
rajallisten tilojen vuoksi.
Sitovat Ilmoittautumiset
perjantaihin 16.11.2012
mennessä Jukka Lallille,
puh. 040 747 5480.
Tervetuloa!
– Osaston Hallitus

154 Pogostan
Sähköalantyöntekijät ry

Osaston pikkujoulu pidetään
lauantaina 1.12.2012 klo 19.00
Tuupovaarassa ravintola Wirsuvaarassa. Ilmoittautuminen
Hannulle, puh. 040 724 8737
viimeistään 26.11.2012 mennessä. Osasto tarjoaa jouluaterian. Vaimo tai ystävä mukaan.
Tervetuloa! – Hallitus

154 Pogostan
Sähköalantyöntekijät ry

Sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona
12.12.2012 klo 18.00 Murginapirtin tiloissa Ilomantsissa.
Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Tervetuloa! – Hallitus

155 Hissimiehet ry

Sääntömääräinen syyskokous
pidetään lauantaina 24.11.2012
klo 14.00 Tampereella. Paikkana Technopolis Yliopistonrinne,
Kalevantie 2. Käsitellään osaston
sääntöjen määräämät asiat.
Ruokatarjoilu ja sauna. Hallitus
kokoontuu klo 12.00.
Tervetuloa! – Hallitus

KALAKISAT
005 Lounais-Hämeen sähkötyöntekijäin ammattiosasto ry
Lounais-Hämeen Sähkötyöntekijöiden onkikilpailut Linikkalanlammilla 8.9.2012 .
Tulokset
1. Jukka Hakala, 8 kalaa
2. Arto Haakana, 6
3. Reijo Järvi, 4
4. Timo Anttila, 4
5. Risto Toivola, 1
6. Vesa Mäkelä, 1
Suurin kala: Reijo Järvi
Pienin kala: Vesa Mäkelä
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1987 - 2012
nopeaa ja varmaa
sähkötukkukauppaa
Tervehdys Sinulle täältä
Varsinais-Suomesta
Salon Perniöstä

26. toimintavuotemme on
hyvässä vauhdissa.
Uusi kuvasto/hinnastomme nro 26.
jaetaan muutaman päivän kuluttua
asiakkaillemme.
Uuden hinnaston nettiversioon pääset
tutustumaan heti kotisivuillamme

www.finnparttia.fi
Normaalien asennustarvikkeiden, keskusten,
lämmittimien ja valaisimien lisäksi löydät hinnastosta
keskuskomponentit, agrikaatit, sähkömoottorit
hallinta ja ohjauslaitteineen sekä asentajien
työkaluja ja mittareita.

taajuusmuuttajia 3-vaihemoottoreille varastoimme
9 eri 1-vaihesyötön versiota
0,09 - 5,5 kW.
3-vaihesyötön taajuusmuuttajia
varastoimme 25 eri versiota
0,09 - 55 kW.

Uutta virtaa ammattitaitoosi!
SFS 6000 -sarjan pienjännitesähköasennuksia koskevat
standardit on uusittu. Standardien sisältö on tarkistettu ja
mukana on uusia aihepiirejä. SFS-käsikirjassa 600-1 on
kaikki uudet SFS 6000 -standardit.
Uutuutena julkaistaan myös SFS-käsikirjat 600-2 ja 600-3.

Tarkemmat tiedot löydät
hinnastomme sivuilta 74-75.

Myyntiohjelmaamme sisältyvät 111 erilaista
kierukkavaihdetta
moottoritehoille 0,12 - 7,5 kW,
toisiokierosnopeuksille 14-200 r/min.
löydät hinnastomme sivuilta 224-226.

! Tilausvaihtoehdot
SFS-käsikirja 600
Sähköasennukset

Tunnus

Sivuja

Painettu

PDF

Osa 1: SFS 6000
Pienjännitesähköasennukset

600-1

627 s.

165 €

264 €

Osa 2: Säädökset, sähkötyöturvallisuus, erityisasennukset
ja liittyvät standardit

600-2

674 s.

135 €

216 €

Osa 3: Sähkötyöturvallisuus

600-3

99 s.

60 €

!

Käsikirjapaketti, osat 1 ja 2

600-1+2

1301 s.

250 €

400 €

Käsikirjapaketti, osat 1 ja 3

600-1+3

726 s.

200 €

320 €

Hinnastomme sivuilla 220-223 on tiedot
varastoimistamme
1 ja 3-vaihe
moottoreista.
IP 55.
1-vaihemoottorit 20 eri versiota
nopeuksille 1500 ja 3000 r/min,
tehot 0,12 - 3 kW
3-vaihemoottorit 62 eri versiota
nopeuksille 1000, 1500 ja 3000 r/min,
tehot 0,09 - 110 kW
3-vaihemoottorit laipalla
varustettuna 94 eri versiota
nopeuksille 1500 ja 3000 r/min,
tehot 0,09 - 110 kW.

Hintoihin lisätään arvonlisävero (painetuissa 9 % ja sähköisissä 23 %) sekä toimituskulut
hinnastomme mukaisesti.

Finnparttia

Joutnantie 76, 25500 PERNIÖ

puh

02 72 72 00,

finnparttia . fi

www.
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Petri Rosenbergillä 50 vuotta lasissa

Työ kuljettaa vauhdilla
ympäri Suomea
Te k s t i
Margit Nurmikolu
Kuva Riitta Kallio

vielä
muutaman päivän istuvan hallituksen jäsen Petri Rosenberg pääsee miehen
ikään 28. marraskuuta.
Rosenberg on vaikuttanut Sähköliiton eri elimissä
pitkään. Hän on ollut Sähköasennusalan asiantuntijavaliokunnassa 1996 – 2000,
talotekniikan johtokunnassa
2000 – 2008, talotekniikkaalan työehtosopimusneuvottelukunnassa 2000 – 2008 ja
liiton edustajistossa 2004 –
2008.
Nykyisen hallitustehtävän
lisäksi Rosenberg on YIT
Oyj:n Asentajayhdistyksen
puheenjohtaja ja työpaikkansa, YIT Kiinteistötekniikka Oy:n sähköistysalan
päätoiminen pääluottamusmies.
– Kaikki luottamustehtävät ovat olleet antoisia ja
opettavaisia ja ne ovat täydentäneet toisiaan. Voi kai
todeta, että kuten työelämässäkin, niin myös ay-toiminnassa on opintopolkuja,
joita pitkin edetään, Rosenberg miettii.
Sähköliiton

Hallitus- ja
johtokuntatyö
hämmensi

Sähköliiton hallitukseen Rosenberg nousi kesken kauden
keväällä 2008.
– Hallitustyöskentely oli
sinällään tuttua jo entuudestaan, koska olin osallistunut
hallituksen kokouksiin silloisen liittosihteeri Heimo
Rinteen varamiehenä.
Kuitenkin ensimmäiset
ajatukset niin hallitus- kuin
johtokuntatyöskentelystä
olivat Rosenbergin mielestä
hämmentäviä.
– Tuolloin asioita ajettiin
hyvin voimakkaasti vaaliryhmien ideologian kautta
ja äänestäminen asiasta kuin
asiasta oli yleistä, Rosenberg
muistelee.

Päätökset tosiasioihin
perustuvia

Hänen mielestään hallitusja johtokuntatyö on kuitenkin muuttunut parempaan
suuntaan ja sujunut melko
hyvin ja asiallisesti.
– Hallitus on toteuttanut
edustajiston päätöksiä, ja liiton toiminnan varmistaminen niin taloudellisesti kuin
toiminnallisestikin on onnistunut hyvin. Erilaisia vaihtoehtoisia asioita on selvitelty
perinpohjaisesti ja päätökset

on tehty tosiasioihin perustuen, Rosenberg toteaa.
Hän painottaa kuitenkin,
että parantamisen varaa on
aina.
– Rohkeita päätöksiä pitää
uskaltaa tehdä ja tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat
on kyettävä tunnistamaan.
Poteroon ei pidä kaivautua,
sillä silloin jäädään jälkijunaan.

Lähes 30 vuoden
yhdenjaksoinen
työsuhde

Petri Rosenberg ei ole työpaikkoja vaihdellut, vaan on
ollut saman työnantajan palveluksessa vuodesta 1983.
– Aloitin Sähkölähteenmäen palveluksessa, mutta
yrityskauppojen myötä työnantajan nimi vaihtui ensin
ABB Installaatiot Oy:ksi ja
myöhemmin YIT Kiinteistötekniikaksi. Kolme kirjainta
on aina lukenut työasussa:
SLM, ABB ja nyt YIT, Rosenberg virnuilee.

Osastotoiminnassa
keskityttävä jäsenten
palvelemiseen

Myös oman osastonsa, Turun
Seudun Sähkötyöntekijöiden toiminnassa Rosenberg
on ollut tiiviisti mukana niin
opintosihteerinä kuin puheenjohtajanakin.

Maksutonta koulutusta
Sähköliiton jäsenille
Oulun seudun ammattiopiston Haukiputaan yksikkö tarjoaa Sähköliiton jäsenille
ilmaiseksi marras-joulukuussa neljä erilaista kurssia.
Koulutukset ja ilmoittautumispaikka löytyvät OSAO:n sivuilta www.osao.fi
Tulityökorttikoulutus, 8h
13.12.2012 klo 8.00 – 16.00
Ilmoittautuminen 7.12.2012 mennessä, enintään 18 opiskelijaa
Työturvallisuuskorttikoulutus/peruskurssi, 8h
14.12.2012 klo 8.00 – 16.00
Ilmoittautuminen 7.12.2012 mennessä, enintään 18 opiskelijaa
Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus SFS6002, 8h
27.11.2012 klo 8.00 – 16.00
Ilmoittautuminen 20.11.2012 mennessä, enintään 18 opiskelijaa
Jännitetyökoulutus <1000V, 8h
17.12.2012 klo 8.00 – 16.00
Ilmoittautuminen 7.12.2012 mennessä, enintään 6 opiskelijaa
Lisätietoja kaikista yllä olevista koulutuksista antaa oppilaitoksen sähköalan
koulutussuunnittelija Jukka Kesonen, puh. 010 272 2448 tai jukka.kesonen@osao.fi,
Oulun seudun ammattiopisto, Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas

– Osastokouluttajana olen
myös pitänyt vuosien saatossa kursseja eri ammattiosastojen jäsenille ja se on
edelleen sitä toimintaa, joka
antaa onnistumisen tunteen,
Rosenberg toteaa.
Hän toivoo osastotoimintaa kehitettävän niin, että
saadaan mahdollisimman
laaja edustus osaston eri sopimusalojen työhuonekunnista.
– Ei ole kenenkään etu,
että osaston toimintaan valitaan henkilöt vain ja ainoastaan sen mukaan, mihin
vaaliryhmään kuuluu. Asiaa
ei edesauta se, että kun lähtee ay-toimintaan mukaan,
saa automaattisesti jonkun
vaaliryhmän leiman otsaansa, Rosenberg napauttaa.
Hän painottaa, että kaikkien tulisi miettiä sitä, miten
saadaan uusia, nuoria kykyjä
mukaan toimintaan.
– Toivon onnea ja menestystä kaikille, jotka tavalla
tai toisella ovat mukana aytoiminnassa. Jokaisen rooli
on tärkeä ja pienistä puroista
syntyy jotain suurta.

Pitää olla askeleen
muita edellä

Sähköliiton tulevaisuutta
miettiessään Rosenberg huomauttaa, että liiton – edustajiston johdolla – pitää olla

Tee tila

Petri Rosenbergin toive on vanheta nuorekkaasti. Nuorekas viisikymppinen viettääkin syntymäpäiviään rennosti lomaillen perheensä kanssa Egyptissä.

koko ajan tuntosarvet ulkona, huomata eri sopimusalojen uhat ja mahdollisuudet
sekä tehdä rakentavaa yhteistyötä eri tahojen kanssa.
Myös harmaan työvoiman
kitkemiseksi pitää tehdä työtä.
– Kaikki tietävät, että harmaata työvoimaa käytetään
härskisti hyväksi. Arvostan
suuresti niitä yrityksiä, jot-

ka noudattavat työehtosopimuksia ja työn teettämiseen
ja tekemiseen liittyviä lakeja.
Hän painottaa, että ellei
harmaan työvoiman kitkemiseen löydetä keinoja, suomalaiset ammattilaiset ovat
työttömänä ja työ teetetään
alipalkatuilla työntekijöillä.
– Se taas ei ole kenenkään
etu, Rosenberg toteaa.!
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Eläkeläisten Vasaman
tilausaikaa vielä jäljellä
Margit Nurmikolu

ensi
vuoden Vasaman tilausaikaa on jäljellä vielä
pari viikkoa.
Tilausaika päättyy
30.11.2012.
Eläkeläisten

Vasama verkkopalvelun kautta

Eläkeläisjäsenten Vasaman
tilaus onnistuu kätevästi Sähköliiton nettisivuilla
www.sahkoliitto.ﬁ
Etusivun oikeasta laidasta löytyy laatikko, jossa on

Sähköliiton verkkopalvelut.
Verkkopalvelun ohjeet tulevat näkyviin heti napsauttamalla kohtaa: Kalenteri- ja
lehtitilaukset.

Tilaus tekstiviestinä

Vasamasta kiinnostuneet
eläkeläisjäsenet voivat tilata
lehden verkkopalvelun lisäksi myös tekstiviestillä.
Millään muulla tavalla tilausta ei voi tehdä.
Eläkeläisjäsenten Vasama-lehden tilaus tapahtuu
lähettämällä matkapuhelimella tekstiviesti numeroon
13145.

Viestiin pitää laittaa: Sähkö Vasama jäsennumero
(sanat erotetaan toisistaan
välilyönnillä ja jokaisen
oma, henkilökohtainen jäsennumero löytyy jäsenkortista).
Tilaaja saa vastauksena tilauksen vastaanottamisvahvistusviestin ”Vasama-lehden tilaus on vastaanotettu.
T: Sähköliitto.” !

11/2012

23
2;J;''8'

vasama

SIEVI

STAR

CTC

Sievi Star XL+ S3
49-52760-153-0PM
39-47
EN ISO 20345: S3

2T7/T 21=3 27QC11CC R.QPCO S= NTP7CO
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www.sievi.com
Pohjois-Euroopan johtava turva- ja ammattijalkinevalmistaja
! Sievin Jalkine Oy ! RW>)W<AY#J;9 F-M %+DHI 2'A8' =<K
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CTC

Solid IN S3
45-52269-342-OPM
35-38
EN ISO 20345: S3
Solid IN XL S3
47-52269-303-OPM
39-48
EN ISO 20345: S3
47-52269-304-OPM
49-50
EN ISO 20345: S3

Hurricane XL S3
49-52043-303-OPM
39-47
EN ISO 20345: S3
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Osastotoiminnassa on

HOHTOA
Keilaa kaatui ja reisilihakset repeilivät,
kun osasto 058:n miehet kierittivät
tykinkuulaa parketilla Viihdekeilahalli
Cosmicissa Joensuun keskustassa.
Jonna Heiniluoma

– Talvella pilkitään ja
keväisin ajetaan bussilla avecien kera teatteriin
jonnekin isompaan kaupunkiin. Mutta jotain tähän lokakuun rospuuttoaikaankin
teki mieli keksiä. Kokeiltiin
sitten hohtokeilausta, Joensuun Sähkötyöntekijöiden
puheenjohtaja Kari Heinonen huutaa kaiuttimista
vyöryvän hittikimaran yli.

Gangnam Style

Osasto on varannut käyttöönsä seitsemän keilarataa.
Joka radalla on kolmesta
neljään pelaajaa. Suuri osa
keilaajista on nuoria. Miten
tässä näin pääsi käymään?
– Nähtiin ilmoitus työpaikalla ja päätettiin lähteä
isommalla porukalla, Ville
Kinnunen, 30, Mikko Ihatsu, 21 ja Janne Moilanen,
27 selvittävät. Tyypit tulevat Lehmosta, joka sijaitsee
Kontiolahden ja Joensuun
rajalla. He ovat kaikki sähköverkostoasentajia Pohjois-Karjalan Sähkön ver-

kostourakoinnista vastaavalla Enerkellä.
Kukaan heistä ei ole aiemmin ollut ammattiosastonsa
järjestämissä tilaisuuksissa.
– Hohtokeilaamaan tulisimme toistekin. Kaupunkitapahtumat yleensäkin saisivat meikäläiset liikkeelle,
esimerkiksi jääkiekkopeli,
toteavat Kinnunen ja Ihatsu. Moilanen voisi ajatella
osallistuvansa myös värikuulasotaan tai kartingiin.

Uusia edunvalvojia
työpaikoille?

Viisisataapäisen Joensuun
Sähköalantyöntekijät ry:n
jäsenet tulevat Outokumpu–Kitee–Kiihtelysvaara–
Eno-alueelta. Väen kokoaminen yhteen ei ole ihan
helppoa. Nyt järjestäjät yllättyivät iloisesti.
– Tosi hienoa nähdä täällä näin paljon uusia kasvoja,
Kari Heinonen toteaa ja toivoo hartaasti, että ensikertalaisten joukossa olisi joku
tuleva ay-aktiivi.
– Vaikka osaston toiminta
kiinnostaisikin, ensimmäistä kertaa kokoukseen mu-

kaan tuleminen voi olla aika
haastavaa. Tällaisen vapaamuotoisen tilaisuuden kynnys on matala ja ehkä joku
tämän jälkeen uskaltautuu
syyskokoukseenkin.

Tuuletusta tarvitaan

Osaston nuorisosihteeri
Vesa Loukola muistuttaa,
että syyskokouksessa pääsee
heti vaikuttamaan. Asialistalla on osaston hallituksen
jäsenten valitseminen.
– Kun saisi edes yhden tai
pari nuorta mukaan hallitukseen, alkaisi se pikkuhiljaa nuorentua.
Mitä hyötyä nuorelle ihmiselle sitten on osastotoiminnasta?
– Siinä oppii ymmärtämään, mitä varten liitto on
olemassa. Siellä joku oikeasti neuvottelee nuoren puolesta hänelle etuja, Loukola
sanoo ja Heinonen täydentää:
– Osaston rooli on valvoa
Sähköliiton etua paikallisesti. Me olemme Sähköliiton
kasvot tällä alueella.!
Ihatsu pisti kalikkaa nurin. Moilanen
ja Kinnunen kannustivat kaveria.

Työrintamalla tasaista osasto 058:n alueella
Automaatioasentaja Kari Heinonen

on pääluottamusmies Energiayhtiö Fortumin Joensuun
voimalaitoksella. Hän pitää
Itä-Suomen energiapuolen
tulevaisuuden näkymiä melko valoisina:
– Fortumin pyrolyysiöljylaitoksen rakentaminen

Iiksenvaaralla on nyt alkanut. Siellä on enemminkin
tarvetta rekrytoida kuin vähentää.

Fortum pinnalla
hyvässä ja pahassa

Fortum on viime aikoina
ylittänyt uutiskynnyksen,
koska se rakentaa Suomen

ensimmäistä ison mittakaavan pyrolyysiöljyn tuotantolaitosta Joensuuhun.
Laitoksen tuottama, puusta
saatava öljy korvaa raskasta
polttoöljyä kaukolämmöntuotannossa.
Toisaalta Fortum kahmii
palstatilaa myös tehostamisohjelmallaan. Yhtiö karsii

kuluja kaudella 2013–2014.
– Miljardi euroa pitäisi
säästää ja se on luvattu tehdä investointeja vähentämällä. Mutta pelonsekaisin
tuntein odotan, miten tehostamisohjelma vaikuttaa
henkilöstöön, Heinonen toteaa.

Talotekniikassa
pikkutaantumaa

Yli 30 vuotta mukana 058:n
toiminnassa ollut Osmo
Valjus pohtii, saavatko viime talven myrskytuhot aikaan sen, että kaapeleita
aletaan kaivaa maan alle
suojaan. Se tietäisi töitä talotekniikan puolelle.

Sähkö-Saarelalla sähköasentajan keikkahommia
tekevä Valjus kertoo talotekniikan alalla Itä-Suomessa olevan nähtävissä pikkutaantumaa:
– Talvesta saattaa tulla
vaikea. !

