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Alakosken kolmas hallitus
aloitti juhlavasti
Edustajisto valitsi myös työttömyyskassan hallituksen ja johtokunnat

Turvallisesti
joulu-
liikenteeseen

Hämpin
parkissa
palaneen käryä
s. 8-9 s. 22

s. 4-7

Talvivaaran
kasa-
ampuja
s. 12-13



vasama2 1 2 / 2 0 1 2

Rahanarvoisia vakuutus-
etuja, ole hyvä
Tiesitkö, että saat Sähköliiton jäsenenä vakuutusetuja Ifistä?
Nappaa oivat edut talteen ja muista, että vahingon sattuessa
saat korvauspalvelua, joka sujuu niin kuin pitääkin.

HENKILÖVAKUUTUKSET
JÄSENHINTAAN
Liittosi on neuvotellut sinulle
edullisen Ryhmäsampo Primus
-henki- ja tapaturmavakuutuksen,
jolla saat kattavan turvan koko
perheellesi, jopa 50 %:n alennuk-
sella. Alle 18-vuotiailla lapsilla
tapaturmavakuutus on voimassa
myös urheiltaessa, ja hinta on alle
20 euroa kuukaudessa. Tutustu
tarjoukseen osoitteessa henki-
vakuutuskuntoon.fi.

SAAT IF KESKITTÄJÄALENNUSTA
JOPA 15 %
Kun keskität vakuutuksesi Ifiin,

saat reilun alennuksen vakuutus-
maksuistasi. Järjestöasiakkaan
If Keskittäjäalennukset ovat taval-
lista suurempia, parhaimmillaan
jopa 15 %.

IF OMAVASTUUETU PALKITSEE
If Omavastuuetu on tapamme
palkita Keskittäjäasiakastamme
vahingottomuudesta. Voit ker-
ryttää etua vuodessa 30 euroa
aina 160 euroon saakka. Se on
suuri rahallinen etu silloin, kun
jotain odottamatonta sattuu.
Kertyneellä omavastuuedulla voit
kattaa vahingonkorvauksen oma-
vastuuosuuden jopa kokonaan.

SAAT BONUSTAVAKUUTUS-
MAKSUISTA
Vain Ifistä saat S-ryhmän
Bonusta maksuistasi. Mitä
enemmän sinulla on vakuutuk-
sia, sitä enemmän saat Bonusta.
Ilmoita meille vain jäsennumerosi.

IF OIKEA TURVA -KARTOITUKSESSA
SAATVAKUUTUSASIAT KERRALLA
KUNTOON
If Oikea Turva -kartoituksessa
selvitämme kanssasi, onko vakuu-
tusturvasi oikein mitoitettu ja että
saat kaikki edut hyödyksesi. Sen
jälkeen tiedät, kuinka olet
varautunut elämäsi riskeihin, ja

TALLENNA IF PALVELUNUMEROT
PUHELIMEESI

Asiakaspalvelu 010 19 19 19

Korvauspalvelu 010 19 18 18

Vahinkopäivystys 0800 13800

Vakuutus- ja korvausasiat if.fi/sahkoliitto

saat tarpeisiisi perustuvan ehdo-
tuksen. Samalla varmistat, ettei
sinulla ole päällekkäisiä vakuutuk-
sia, etkä maksa turhasta.

SÄHKÖINEN IF KANSIO KÄYTÖSSÄSI
Ifin asiakkaana käytössäsi on oma
sähköinen If Kansio, jossa voit
hoitaa vakuutus- ja korvausasiasi
milloin vain. Kansioon pääset
pankkitunnuksillasi osoitteessa
if.fi/sahkoliitto !

€/kk Laita asiat tärkeysjärjestykseen ja varaudu suuriin
riskeihin pikkurahalla. Ota nyt Suomen edullisin
henkivakuutus* Ifistä tai osoitteesta

henkivakuutuskuntoon.fi
Esimerkkihinta: 39-vuotias mies, järjestöjäsenyys
Sähköliitto, turva 50 000 €. Lisäksi 20 % alennus
ensimmäisen vuoden maksuista, kun vakuutus ostetaan
NMNU\\WWM\P VWOTUZPT[[\[MT[O\NNOQS
Turvan myöntää Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva.

*Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn tekemä hintavertailu 2011.

Henki kallis, vakuutus ei.

010 19 19 19

Tee kuuden
euron testi!

www.facebook.com/
ifvahinkovakuutusyhtio
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Julkaisija: Sähköalojen ammattiliitto ry, Elbranschernas fackförbund rf.
Postiosoite: PL 747, 33101 Tampere
Puhelin: 03 252 0111 - fax: 03 252 0210
Sähköpostiosoite: vasamalehti@sahkoliitto.fi - etunimi.sukunimi@sahkoliitto.fi
Päätoimittaja:Martti Alakoski
Tuottaja: Riitta Kallio Toimittaja Jonna Heiniluoma
Tiedotussihteeri, toimittaja (oto):Margit Nurmikolu
Ulkoasu ja taitto: Johanna Häkkilä

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

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

Ilmoitusmyynti:
Ekamedia/Tmi Emmi Kallio
Kalevanpuistotie 21 B 56, 33500 Tampere
Puh. 044 344 4414
emmi.kallio@ekamedia.net

Lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa

Seuraava Vasama ilmestyy 24.1.2013, aineistot 14.1.2013mennessä

SÄHKÖALOJEN AMMATTIL I ITON JÄSENLEHTI , perustettu 1957 56. vuosikerta

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

ähköliiton vaa-
leilla valittu uusi
edustajisto ko-
koontui marras-
kuussa ensimmäi-

seen kokoukseensa Tampe-
reelle ja suoriutui kiitettä-
västi haasteellisesta viikon-
lopusta. Liittopuheenjoh-
tajan valinnan edustajisto
teki heti kokouksen aluksi,
joka selkeyttikin kokouksen
kulkua.

Haluankin kiittää edusta-
jiston jäseniä luottamukses-
ta jonka heiltä sain, kun va-
litsivat minut kolmannelle
nelivuotiskaudelle Sähkö-
liiton puheenjohtajaksi.
Kiitos! Myös liittosihteerin
valinta sujui yksimielisesti.

!!!

Edustajisto valitsi myös kes-
kuudestaan pitkäaikaiset
liiton jäsenkunnan vaikut-
tajat puheenjohtajikseen.
Varsinkin edustajiston var-
sinainen puheenjohtaja,
pitkäaikainen Järvenpään
osaston puheenjohtaja sekä
useamman kauden liiton

hallituksessa ja viestintä-
valiokunnassa vaikuttanut
Seppo Fahlström edustaa
samanlaista jämäkkyyt-
tä, kuin hänen edeltäjänsä
Eero Wilkman.

Liiton hallituksen ja eri
johtokuntien jäsenten va-
linta puhutti ja keskuste-
lutti ennen kuin yhteinen
näkemys henkilöistä löytyi.
Hatunnosto edustajiston jä-
senille ja erityisesti vaaliva-
liokunnalle ja sen puheen-
johtajalle Pentti Leskiselle
monista punnituista valin-
noista! Heillä oli rohkeut-
ta esimerkiksi nostaa halli-
tukseen Sähköliiton histo-
rian ensimmäinen nainen.
Imatralainen Tuula Putto
on osastonsa puheenjohtaja
ja monissa luottamustoimis-
sa karaistu toimija.

!!!

Kokous vahvisti viime vuo-
den toimintakertomuksen
ja tilinpäätöksen sekä hy-
väksyi vuoden 2013 toimin-
tasuunnitelman ja talousar-
vion. Toimintasuunnitel-
massa liiton strategiasta
poikkeavaa on koko hallin-
non koulutus, joka suorite-

taan alkuvuodesta kahtena
kahden päivän mittaisena
koulutustapahtumana Kil-
javalla.

Liiton ja työttömyyskas-
san talousarvio ensi vuo-
delle perustuu arvioon jä-
senmaksutuoton pienestä
kasvusta ja keskimääräi-
seen kahdeksan prosen-
tin työttömyyteen, jolloin
kokonaisjäsenmaksu säilyy
edelleen 1,4 prosentissa. Jos
taloustilanne merkittävästi
heikentyy, se vaikuttaa työl-
lisyyteen, jolloin budjetoin-
nin pohja saattaa romuttua,
kun työttömyysturvakulut
kasvavat arvioidusta.

!!!

Merkittävän linjapäätöksen
edustajisto teki hyväksyes-
sään liiton uuden strategi-
an. Sitä valmisteltiin hyvin
laajapohjaisesti lähes kah-
den vuoden ajan. Se tukee
sääntöihin kirjoitettua lii-
ton tehtävää ja kuvaa Säh-
köliiton arvoja, hahmottaa
nykytilannetta ja ohjaa liit-
toa tulevaisuuteen. Uuden
hallituksen tehtävänä on
käynnistää ja valvoa sellai-
sia toimia, joita edustajisto

hyväksyessään strategian
siltä edellyttää.

Uusi valittu hallitus jär-
jestäytyi heti edustajiston
kokouksen päätteeksi ja
tulee kokoontumaan jou-
lukuussa ylimääräiseen ko-
koukseen. Siellä valitaan
talousvaliokunnan jäsenet
(talousvaliokunta toimii
hallituksen apuelimenä),
jotka saavat käsiteltäväk-
seen ensimmäiset talousasi-
at. Keskustelu tullaan käy-
mään myös Vasama-lehden
toimitusneuvoston perusta-
misesta. Hallitus saa päätet-
täväkseen myös uuden toi-
misto-organisaation, jossa
on kysymys lähinnä tehtä-
vämuutoksista edunvalvon-
ta- ja jäsenpalveluosaston
uudelleenjärjestelystä joh-
tuen.

!!!

Haluan kiittää jäseniämme
ja yhteistyökumppaneitam-
me kuluneesta vuodesta,
toivottamalla Hyvää Joulua
ja Antoisaa alkavaa Uutta
Vuotta 2013!

Yhteinen
näkemys löytyi

R i i t t a Ka l l i o

Talvi tuli kertaheitolla Tampereelle Antti-tuiskun
tuomana. Työteliään vaalisyksyn ja kiinnostavan edustajiston
kokouksen jälkeen Sähköliitossakin odotellaan ansaittuja
jouluvapaita. Sitä ennen pitäisi saada loppuvuoden rästityöt
tehtyä ja viritettyä kotinurkatkin juhlakuntoon.

Edustajistokokouksen tauoilla kyselin muun muassa sähkö-
liittolaisten joulusuunnitelmia; mikä kellekin tekee oikean
joulun?

Sain kiinnostavia vastauksia. Monille vain kotijoulu per-
heen parissa perinteineen tekee oikean joulumielen. Jollekin
riittää, että jouluna on lunta. Joku rakastaa jouluvaloja ja
joku vapaa-aikaa, vaikkapa sitten trooppisessa ympäristössä
ja täysihoidossa rentoutuen.

Useimmille joulu merkitsee lepoa ja hiljentymistä arkisesta
aherruksesta. Jouluna kuuluu myös muistaa niitä ystäviä ja
sukulaisia, joille ei tahdo riittää arkena aikaa.

Yllättävän monilta löytyy joulumieltä ja jotain konkreettis-
ta annettavaa kauemmaskin. Sähköliitto lahjoitti joululahja-
rahansa tänä vuonna Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lasten-
psykiatrian vastuualueelle. Uskon, että lahja menee tarpee-
seen ja tuottaa iloa, kuten moni muukin avustus, joka menee
kipeästi niitä tarvitseville. Ainakin kerran vuodessa voi olla
solidaarinen aivan käytännössäkin.

Edustajiston kokoustauolla käytiin myös vaalien
jälkipuintia. Kaikki olivat sitä mieltä, että sähköinen äänestys
oli hyvä juttu. Vaikka moni oli äänestänyt perinteisesti postin
kautta, sähköisen äänestysmahdollisuuden oletettiin saaneen
myös nuoret äänestäjät paremmin mukaan. Joukolla ällistel-
tiin, että vaikka äänestys oli tehty todella helpoksi, valtaosa
äänioikeutetuista jätti äänensä käyttämättä. Luulenpa, että
ainakin kolme kaveria pitää äänestystään onnistuneena. Po-
jat palkittiin nimittäin arvokkailla matkalahjakorteilla – ihan
mukava joululahja äänestysaktiivisuudesta. Onnittelut Jari-
Pekka Välitalolle Poriin, Raimo Häkkiselle Porvooseen ja
Tapio Sarinille Laitilaan!

Vasaman lukijakysely tuotti yli 320 vastausta. Se
on mainio tulos ja antaa paljon osviittaa Vasaman kehittämi-
seen. Tuloksista tiedotetaan tammikuun Vasamassa ja muu-
tama onnekas saa lämpimiä ja laadukkaita varusteita talven
tuiverrukselta suojaamaan."

Mikä tekee Joulun?

3 Joulumieltä kaikille!
4-7 Edustajiston valinnat,

strategia ja kannanotto
8-9 Parkkihallissa hämärää
12-13Talvivaaran mestari

JÄSENETULIITE
14 Huomaa ihmiskauppa
15 Turvalliset jouluvalot
16-17 Yhteistyökumppaneiden

joulutervehdykset
18 Työttömyyskassa
19 Osastot toimivat
20 Jouluristikko
21 Kurssit
22 Turvallista matkaa

Kannen kuvassa Sähköliiton uusi hallitus | Kuva Anne Yrjänä
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Kiitospuheessaan Ala-
koski lupasi jatkaa jä-

senlähtöistä linjaansa alka-
neella nelivuotiskaudellakin.
Hän myös ennakoi vaikeita
aikoja liiton edunvalvontaan
ja muistutti, että onneksi
Sähköliitolla on vahva työ-
taistelukassa. Alakoski ko-
rosti myös koulutusoikeuden
merkitystä sähköisillä aloilla
ja toivoi, että EK ymmärtäi-
si pian lopettaa venkoilunsa
koulutuspäivien suhteen.

Kakkoseksi kisassa jäänyt
sektoripäällikkö Sauli Vänt-
ti teki ryhmänsä äänestyslu-
vuista oman johtopäätöksen-
sä.

– Äänestystulos oli siinä, ja
nyt pulinat pois.

Liittosihteeri nuoreni
Työehtoasiamies Hannu
Luukkonen, 43, kohosi liit-
tosihteeriksi ja työttömyys-

kassan hallituksen puheen-
johtajaksi. Hänen edeltä-
jänsä Timo Punkki jäi edus-
tajiston kokouksen jälkeen
eläkkeelle ja jätti Sähköis-
tenalojen Ammattilaisten
ryhmää vetävälle Luukkosel-
le perinnöksi myös Sähköta-
lon toimitusjohtajuuden.

Seppo Fahlström sai hei-
luttaakseen edustajiston pu-
heenjohtajan nuijan. Osas-

tonsa puheenjohtajana,
liiton hallituksen ja viestin-
tävaliokunnan jäsenenä kan-
nuksensa hankkineelta jär-
venpääläiseltä Fahlströmiltä
ison kokouksen johtaminen
sujui alusta alkaen kuin van-
halta tekijältä.

Jyväskyläläinen Erkki
Kirjavainen peri edustajis-
ton varapuheenjohtajuuden
Hannu Martinmäeltä.

Ensimmäinen nainen
liiton hallitukseen
Sähköliiton 14-henkinen
hallitus uudistui reippaas-
ti. Hallitukseen nousi perä-
ti kahdeksan uutta kasvoa.
Hallitukseen saatiin myös
Sähköliiton 57-vuotisen his-
torian ensimmäinen naisjä-
sen, kun imatralainen Tuula
Putto valittiin edustamaan
teollisuus- ja erityisaloja.

Putto sai kontolleen myös
työympäristöjohtokunnan
puheenjohtajuuden. Ova-
kolla työskentelevän Puton
ohella teollisuutta hallituk-
sessa edustaa raumalainen
Heikki Aitonurmi, joka
puolestaan sai johtaakseen
teollisuuden ja erityisalo-
jen johtokunnan. Pitkään
monissa luottamustoimissa
vaikuttanut Aitonurmi on

Sähköliiton edustajisto valitsi Alakosken, Luukkosen, Fahlströmin ja KirjavaisenSähköliiton edustajisto valitsi Alakosken, Luukkosen, Fahlströmin ja Kirjavaisen

Edustajisto svengasiEdustajisto svengasi
nuottien mukaannuottien mukaan
R i i t t a Ka l l i o ,
A n n e Yr j ä n ä

Tämänsyksyisessä
edustajiston kokouk-
sessa oli vähintään
keskikokoisen urhei-
lujuhlan tuntua.
Sähköistä tunnelmaa
loivat kokouksen mo-
net henkilövalinnat,
joista liittopuheen-
johtajan valinta oli
jännittävin. Ryhmä-
äänestyksen jälkeen
Martti Alakoski tapu-
tettiin salissa yksi-
mielisesti kolmannel-
le puheenjohtajakau-
delle.

Edustajiston avajaisissa oli edustajien, hallituksen ja liiton henki-
lökunnan lisäksi vain muutamia kutsuvieraita, jotka virittäytyivät
tärkeään tapahtumaan nuortenmuusikoiden Anna Hytösen ja
Tuomas Roosin tahdittamana.

Sähköliiton ja työttömyyskas-
san luottamushallintoa muis-
tettiin kautensa päättyessä.
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Jännittävimmät äänestykset käytiin Edunvalvonnatekijöiden
ryhmässä, jonka kokousta edustajiston uusi puheenjohtaja
Seppo Fahlström näppärästi ohjaili. Kuvan äänestys käytiin
varsinaisessa edustajiston kokouksessa.

myöskin uusi kasvo hallituk-
sessa.

Sähköistysala
vahvistui
Sähköistys- ja talotekniikka-
ala vahvisti edustustaan lii-
ton hallituksessa. Alan joh-
tokuntaa vetämään valittiin
hallituksen uusi jäsen Mika
Rainio Klaukkalasta. Hä-
nen lisäkseen sähköistysalaa
edustavat Juha Alatalo Van-
taalta (uusi), Jarmo Fager-
näs Kokkolasta (uusi), joka
on myös jäsenpalveluasiain
johtokunnan puheenjohtaja,
Jani Mäki-Maunus Seinä-
joelta (uusi ja porukan nuo-
rin), Ari Huczkowski Tu-
rusta ja Jari Salmela Raahes-
ta. Myös ruskolainen liitto-

sihteeri Hannu Luukkonen
on sähköistysalan miehiä,
samoin kuin edustajiston
puheenjohtaja Seppo Fahl-
ström ja varapuheenjohtaja
Erkki Kirjavainen.

Energia, ICT- ja verkosto-
alan johtoon valittiin hal-
lituksen uusi jäsen Henry
Träff Keuruulta. Energia-
alan osaamista hallitukseen
tuo myös Kemijoki Oy:n
pääluottamusmies Jorma
Tiuraniemi Rovaniemeltä
(uusi). ICT- ja verkostoalaa
edustavat Relacomin Mark-
ku Arvola Haukiputaalta ja
Seppo Saari Riihimäeltä.

Edustajistosta hallitukseen
kohonneiden tilalle edusta-
jisto nimesi yhdeksän uutta
nimeä varasijoilta. Valituiksi

tulivat Ari Väisänen, Mar-
ko Haapanen, Jari Vieri-
maa, Ville Kangas, Janne
Laak, Asko Karppanen,
Jouni Siivonen, Jari Räsä-
nen ja Ulf-Peter Nyman.

Edustajisto
paljon vartijana
Mielenkiintoisten henkilö-
valintojen ohella liiton ja
työttömyyskassan edusta-
jisto pääsi tekemään isoja
päätöksiä, jotka linjaavat
Sähköliiton toimintaa ja
taloutta tulevina vuosina.
Tilinpäätökset, talousarvi-
ot ja toimintasuunnitelmat
hyväksyttiin hallituksen

esitysten mukaisesti. Liiton
”rahanaiset”, talouspäällik-

kö Marketta Toikkonen ja
työttömyyskassan johtaja
Tarja Ojala esittelivät asiat.

Osasto 039:n esitys liitto-
sihteerin tehtävän lakkaut-
tamisesta ammuttiin edusta-
jistossa alas eikä liiton sään-
töjä myöskään muutettu siltä
osin, aivan kuten hallitus oli
suositellutkin.

Edustajiston julkilausumaa
nykyaikaistettiin ja otsikok-
si vaihdettiin ”kannanotto”,
joka hyväksyttiin kertahei-
tolla. Julkilausumatoimikun-

taa johtanut Jouko Aalto oli
tyytyväinen kokouksen yksi-
mielisyydestä.

Laajapohjaisesti valmistel-
tu liiton uusi strategia esi-
teltiin kokouksen lopuksi ja
hyväksyttiin sellaisenaan.
Asiakirjan esitellyt järjestö-
päällikkö Reijo Salmi tiivis-
ti, että strategia kuvaa Säh-
köliiton arvoja, hahmottaa
nykytilannetta ja ohjaa liit-
toa tulevaisuuteen.!

Sähköliiton uudistunut hallitus
sai poseerata hotelli Rosenhalin
aulassa ennen edustajiston juh-
laillallista. Eturivissä vasemmal-
ta edustajiston puheenjohtaja
Seppo Fahlström, hallituksen
jäsen Tuula Putto, liittosihteeri
Hannu Luukkonen, liittopuheen-
johtaja Martti Alakoski, kak-
kosrivissä edustajiston varapu-
heenjohtaja Erkki Kirjavainen,
hallituksen jäsenet Henry Träff
ja Jarmo Fagernäs. Kolmannes-
sa rivissä myhäilevät hallituk-
sen jäsenet Seppo Saari, Juha
Alatalo, JormaTiuraniemi ja Jari
Salmela. Takarivissä Jani Mäki-
Maunus, MarkkuArvola, Ari
Huczkowski ja Heikki Aitonurmi.
Kuvasta puuttuuMika Rainio.
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Sähköliiton kultainen

ansiomerkki myönne
ttiin HannuMartinmä

elle, Ari Aavamäelle,
EeroWilkma-

nille, Timo Punkille ja
Kari Halmiselle, joka

puuttuu kuvasta.

Iltajuhlassa hauskaa oli tasapuolisesti niin rivijäsenillä kuin arvovieraillakin.
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J o n n a H e i n i l u om a

Strategiatyössä
on oleellista alkuun

selvittää, millainen on kul-
loinkin vallitseva tilanne
Sähköliiton sisällä ja sen toi-
mintaympäristössä. Nyt teh-
dyssä taustoituksessa selvisi,
että 2010-luvun sähköliitto-
laiselle tärkeintä on työsuh-
teen pysyvyys. Palkka tulee
tärkeistä tärkein -rankingis-
sa työsuhteen pysyvyyden
jälkeen kakkosena ja prons-
silla ovat työturvallisuus ja
työsuojelu. Tiiviisti kolmen
kärjen tuntumassa ovat työn
ja vapaa-ajan yhteensovitta-
minen, mahdollisuus kehit-

tyä ammatissa ja uralla sekä
mahdollisuus vaikuttaa työ-
paikan asioihin.

Liitolta jäsenet odottavat
työehtosopimustoiminnan
kehittämistä. Valtaosa jäse-
nistöstä yhtenäistäisi sopi-
musmääräyksiä tai yhdistäisi
nykyisiä työehtosopimuksia
silläkin ehdolla, että yhdistä-
misestä seuraa pakosti komp-
romissiratkaisu.

Sähköliiton itsenäisyydestä
jäsenet haluavat pitää kiinni,
mutta lisävoimaa toivotaan
haettavan yhteistyöstä. Yh-
teistyöstä katsottiin olevan
etua etenkin ulkomaisen
työvoiman väärinkäytön tor-
jumisessa. Harmaata taloutta
kitkemään jäsenet lähtisivät
päättäjiin vaikuttamalla sekä

työkohteiden valvonnalla ja
ulkomaisten työntekijöiden
informoinnilla jo näiden
lähtömaassa.

Sähkö on toisia
kunnioittava
rakentaja
Niin Sähköliiton jäsenten ja
työnantajaliiton edustajien
kuin Sähköliiton yhteistyö-
liittojen ja oman hallinnon
vastauksista kävi ilmi, että
Sähköliittoa pidetään maltil-
lisena ja luotettavana kump-
panina.

Liiton hallinto arvioi lii-
ton toiminnallisen kyvyn
jopa niin hyväksi, ettei pitä-
nyt tarvetta vähäisten muu-
tosten tekoon kiireellisenä.
Kaiken kaikkiaan Sähkölii-
ton hallinnon arvio liiton
toiminnasta oli kuntotestin
perusteella hyvin positiivi-
nen.

Yhteistyöliittojen edusta-
jat katsoivat, että Sähkölii-
ton neuvottelutoiminnalla
on vaikutusta heidän neu-
vottelutoimintaansa. Säh-
köliittoa pidettiin vaikutus-
valtaisena, muita kunnioit-
tavana, yhteistyövalmiina
ja rakentavana toimijana.
Toisaalta Sähköliittoa pi-

dettiin joissain asioissa myös
omavaltaisena. Yhtä kaikki,
työntekijäliittojen yhteis-
työn haluttiin jatkuvan enti-
sellään, ellei jopa tiivistyvän.

Visiona yksi tes ja yksi
työnantajajärjestö
Sähköliiton visio eli tulevai-
suuden tavoite, johon ha-
lutaan päästä, on tila, jossa
jäsenet kokevat asemansa
työelämässä turvalliseksi ja
pysyväksi, jossa työpaikkojen
ilmapiiri on oikeudenmukai-
nen ja jossa liiton toiminnan
keskiössä olevat työympäris-
tö-, työsuojelu- ja työhyvin-
vointiasiat ovat työpaikoilla
hyvällä mallilla.

Visiossa Sähköliiton jäsen-
ten työllisyys pysyy vakaana.
Työ on mielenkiintoista, mo-
nipuolista ja palkitsevaa ja
työntekijöiden ammattitai-
toa ja osaamista kehitetään
yritysten keskeisimpinä voi-
mavaroina. Jäsenten palkan-
muodostukseen vaikuttavat
työtehtävien monimuotoi-
suus, yritysten erityispiirteet,
työtehtävien vaativuus, työn
tuottavuuskysymykset ja am-
matillinen osaaminen.

Visiossa liiton sähköisille
toimialoille on neuvoteltu

kaikki alat kattava työeh-
tosopimus ja sähköisillä toi-
mialoilla on yksi yhteinen
työnantajajärjestö.

Strategia ohjaa
kaikkea toimintaa
Sähköliiton strategia-asia-
kirja 2012–2016 tarjoaa run-
saasti ajatuksia toimista, joil-
la visiota lähdetään tavoitte-
lemaan. Ensimmäiseksi lii-
ton toimisto ja hallinto val-
mistelevat edustajiston ohja-
uksessa vaihtoehtoiset mallit
liiton järjestörakenteeksi.
Terävöitetyllä järjestöraken-
teella varmistetaan, että lii-
ton tulot riittävät kattamaan
menot ilman että jäsenmak-
suja tarvitsisi korottaa, mutta
silti niin, että kaikki jäsenet
saavat tasa-arvoisina saman
edunvalvonnan ja palvelut.

Lopullinen strategia, eli
keinojen cocktail, jolla vi-
sioidut päämäärät saavute-
taan, muotoutuu ajan myö-
tä. Toteutuakseen strategia
vaatii asialle omistautuvaa
työpanosta koko organisaa-
tiolta. Siksi strategian to-
teuttamistapaa pohditaan ja
viedään eteenpäin kaikkien
Sähköliiton toimijoiden kes-
ken erityisen vahvasti tule-

vana vuonna 2013.
Sähköliiton strategia-asia-

kirja 2012–2016 on kokonai-
suudessaan luettavissa osoit-
teessa www.sahkoliitto.fi/
sahkoliitto/viestinta/uutiset.
Se käsitellään ensi vuoden
kuluessa jokaisessa ammat-
tiosastossa. Liiton toimitsijat
tulevat pyydettäessä osasto-
jen kokouksiin kertomaan
tarkemmin, mitä asiakirja
ammattiosastoilta edellyt-
tää. Vuoden 2013 aikana on
luvassa myös esimerkiksi in-
formaatiotilaisuuksia, joissa
strategia-asiakirjan sisältöä
avataan jäsenille."

Sähköliiton hallitus
hyväksyi edustajisto-
kokouksessa Sähköliiton
strategia-asiakirjan edus-
tajistokaudelle 2012–
2016. Strategiatyötä val-
misteli kahden vuoden ai-
kana projektiryhmä, johon
kuuluivat sektoripäälliköt,
järjestöpäällikkö ja johto-
kuntien puheenjohtajat
sekä valvovana ohjausryh-
mänä liittopuheenjohtaja,
liittosihteeri ja edustajis-
ton puheenjohtajat.

Sähköliiton strategia-asiakirja 2012–2016:

Kiero kilpailu voitetaan
suoralla strategialla

Sähköliiton strategia-asiakirja 2012–2016 on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.sahkoliitto.fi/sahkoliitto/viestinta/uutiset.

Sähköliiton olemassaolon tarkoitus on jäsen-
tensä työsuhteiden ehtojen sekä ammatillis-
ten, oikeudellisten ja yhteiskunnallisten etu-
jen parantaminen ja jäsenistön yhteiskunnal-
lisen aseman ja sivistystason kohottaminen.
Jottei tämä Sähköalojen ammattiliitto ry:n
sääntöihin kirjattu missio muuttuisi vuosien
kuluessa ja maailman muuttuessa sanaheli-
näksi, on liiton toimintastrategiaa aika ajoin
päivitettävä.

Sähköliiton edusta-
jisto on huolissaan
harmaasta talou-
desta, jossa liikkuu
rahaa yhtä paljon
kuin huumekaupas-
sa. Huumekaupasta
pääsee linnaan, ih-
miskaupasta ei.

!Sähköliiton edustajis-
to vaatii yhteiskunnalta
käytännön tekoja harmaan
talouden kitkemiseksi. Ra-
kenteilla oleva Olkiluodon
kolmas ydinvoimalaitos on
ollut varoittava esimerkki,
mitä seuraa totutusta työ-
markkinakentästä poikkea-

vasta toiminnasta.
Sähköliiton edustajisto

painottaa, että harmaaseen
talouteen liittyvät rikokset
tuottavat yhteiskunnalle
vuosittain miljardien euro-
jen tappiot ja rapauttavat
laillisen yhteiskuntajärjes-
tyksen. Myös työturvallisuus
heikkenee, kun vastuun-
kantajat katoavat. Laskun
valtion ja kunnan tarjoa-
mista palveluista, koulutuk-
sesta, terveydenhuollosta
kuin myös työttömyydestä
ja sen kerrannaisvaikutuk-
sista seuraavista ongelmista
kuittaavat veronmaksajat.
Siksi harmaa talous kosket-
taa jokaista, joka mielii elää
turvallista ja sujuvaa arkea
oikeusvaltiossa.

Harmaan talouden kitke-
miseksi tarvitaan lainsää-
dännön perustan kuntout-
tamista sekä kunnollista ja
tehokasta viranomaisval-
vontaa. Työsuojeluviran-
omaisten toimintaresursseja
ja -oikeuksia on lisättävä ja
sanktioita on kovennettava.

Suomessa
saneerataan surutta
– työntekijät
pelinappuloina
Sähköliiton edustajisto vaa-
tii nykyistä lainsäädäntöä
uudistettavaksi vastaamaan
nykypäivän tarpeita. Sähkö-
liiton edustajisto peräänkuu-
luttaa työnantajien yhteis-
kuntavastuuta. Edustajisto
on pöyristyneenä seurannut,

kuinka laki sallii yritysten
irtisanoa työntekijöitä tuo-
tannollisilla ja taloudellisilla
syillä ja samalla jakaa lisäbo-
nuksia ja voittoja osakkeen-
omistajille.

Saneeraukset, irtisanomi-
set, yritysten pilkkomiset,
pätkätyöt, jatkuva kilpailu-
tus sekä se, että työntekijät
myydään vanhoina työnte-
kijöinä uuteen yritykseen,
joka saa heidät välittömäs-
ti irtisanoa, vaikuttaa ole-
van enemmän sääntö kuin
poikkeus hyvin menestyvis-

sä isoissa yrityksissä. Päivän
trendi on, ettei työntekijöitä
enää esimerkiksi lomauteta,
vaan yritykset heittävät
mielellään ammattitaitoista
väkeä yhteiskunnan
vastuulle. Toimet ovat
kohdistuneet etenkin
ikääntyviin ammatti-
laisiin, mikä rapaut-
taa pohjan puheilta
työurien pidentämi-
sestä.

Sähköliiton edusta-
jiston on vaikea olla
tulkitsematta suuntaa

EK:n vastatoimenpiteeksi,
sillä suuntaus on alkanut
aikana, jolloin EK ei saanut
läpi toivomiaan palkanalen-
nuksia."

Sähköliiton edustajiston kannanotto 17.11.2012:
Nyt tarvitaan lainsäädännönmuutoksia ja yhteiskuntavastuuta!

Edustajiston kannanottoa valmistelleen julkilausumava-
liokunnan jäsen KristerWitick kertoi puhujapöntössä ta-
rinan pikkulinnusta. Tarinan opetus oli, etteivät ne, jotka
heittävät päällemme lokaa, ole välttämättä pahoja, eivätkä
ne, jotka nostavat meidät loasta ole välttämättä hyviä. Ja
sitten, kun on oikein lämmin ja pehmoinen olo, kannattaa
pitää suunsa kiini.
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Energia-, ICT- ja verkostoalan johtokunta
Träff Henry, Keuruu (pj.)
Ahola Ossi, Tampere
Junnila Mika, Kauttua
Kemppainen Raimo, Rautalampi
Korpi Harri, Lohja
Leinonen Raimo, Kajaani
Löfbacka Juhani, Ylivieska
Mäkinen Markku, Vaasa
Nironen Kimmo, Kotka
Parviainen Pasi, Tohmajärvi
Pennanen Mika, Helsinki
Witick Krister, Kokkola
Ylönen Pasi, Rautalampi

Sähköistys- ja talotekniikka-alan johtokunta
Rainio Mika, Klaukkala (pj.)
Airas Timo, Lahti
Heikkinen Antti, Espoo
Heikkinen Janne, Kajaani
Härmä Raimo, Vanha-Ulvila
Korhola Jarkko, Nokia
Luostarinen Niina, Lahti
Paldanius Esa, Muhos
Pesola Sami, Kokkola
Pöntinen Jari, Kouvola
Raitanen Tomi, Nummela
Rosenberg Petri, Mietoinen
Salli Kalle, Kotka
Sarja Mika, Lieto

Teollisuuden ja erityisalojen johtokunta
Aitonurmi Heikki, Rauma (pj., 013)
Mölsä Reijo, Lappeenranta (011)
Tähti Harri, Kotka (011)
Hynninen Jukka, Mikkeli (012)
Alakoski Jukka, Ilmarinen (013)
Kujanpää Tapio, Helsinki (013)
Lindgren Sami, Hyvinkää (013)
Ojala Niilo, Raahe (013)
Sakki Esa, Hamina (013)
Tammilehto Pekka, Helsinki (013)
Vinnari Kari, Uusikaupunki (013)
Kivilahti Petteri, Tampere (016)
Kupiainen Heikki, Laukaa (021)

Jäsenpalveluasiain johtokunta
Fagernäs Jarmo, Kokkola (pj.)
Heikkinen Tapio, Oulu
Heiska Timo, Ylivieska
Hämäläinen Kari, Lohja
Lehtonen Leena, Rusko
Luukkonen Pasi, Lahti
Mieskoski Markku, Rauma
Nurmi Olli, Peipohja
Otsavaara Vladimir, Helsinki
Vihanti Harri, Mikkeli
Vihlman Jyrki, Pori
Villa Ari, Oulu

Työympäristöasiain johtokunta
Putto Tuula, Imatra (pj.)
Finne Peter, Sundom
Hakkarainen Keijo, Rovaniemi
Häkkinen Raimo, Porvoo
Johansson Jukka, Vantaa
Karinkanta Paavo, Oulunsalo
Klemettilä Jari, Seinäjoki
Korhonen Marko, Siilinjärvi
Kuusisto Tapio, Eurajoki
Peltonen Matti, Pori
Samiola Petri, Vihti
Tiiro Jarmo, Tornio

Uudet johtokunnat
2012–2016

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

Sähköliiton edusta-
jisto uusiutui kerta-

heitolla, kun 45 uutta edus-
tajaa astui remmiin. Kui-
tenkin 75-päisestä joukosta
löytyy mies, jolla alkaa jo
neljäs edustajistokausi. Tor-
niolainen Sauli Keränen on
vaikuttanut edustajistossa
vuodesta 2000 lukien.

– Onhan tämä ylintä
edunvalvontaa, mutta yksit-
täisen edustajiston jäsenen
vaikuttamismahdollisuudet
ovat kuitenkin rajalliset.
Olin kaksi kautta Teolli-

suuden ja erityisalojen joh-
tokunnassa ja siellä pystyin
mielestäni vaikuttamaan
enemmän kenttää koskeviin
päätöksiin, Keränen toteaa.

Edustajistotyö
muuttunut
Hän muistelee vuosien var-
rella tapahtuneita muutok-
sia edustajistossa.

– Päätöksiä on tietysti
tehty samalla konseptilla,
mutta kyllä edustajistotyö
on kuitenkin näiden vuosi-
en aikana muuttunut. Olen
kokenut näiden 12 vuoden
aikana joskus aika vaikeak-
si ryhmienvälisen kuvion.

Mielestäni ryhmienväliseen
”vääntöön” on käytetty tur-
hankin paljon voimavaroja,
Keränen miettii.

Hän kaipaa enemmän
molemminpuolista kunnioi-
tusta ryhmienvälisessä työs-
sä.

– Jäsenten yhteisiä asioita-
han täällä ajetaan, eikä ryh-
mien.

Moneen asiaan
puututtava
Tärkein asia, johon Kerä-
nen haluaa alkavalla edusta-
jistokaudella erityisesti kiin-
nittää huomiota, on joka
sopimusalalle levinnyt har-
maa talous. Myös jatkuvat,

joka puolelta kantautuvat
yt-neuvottelut ja henkilös-
tövähennykset hirvittävät
häntä.

– Teollisuuden edustaja-
na kunnossapitotöiden ul-
koistaminen on myös yksi
epävarmuutta aiheuttava
tekijä. Keräsen työpaikal-
lakin osa sähköasentajista
ulkoistettiin ja pari vuotta
ulkoistamisen jälkeen työn-
tekijöitä irtisanottiin.

– Kyllä tässä työsarkaa
riittää. Huoli on varsinkin
nuorten puolesta. Heidän
pitäisi saada rakennettua
elämäänsä, mutta se on aika
vaikeaa, jos tarjolla ei ole
työtä tai sitten on pelkäs-
tään pätkätöitä, Keränen
toteaa. !

Sauli Keräsellä jo
neljäs edustajistokausi

Te k s t i
M a r g i t N u rm i k o l u
Ku va L e i l a S a l m i n e n

Hallituksen nimeä-
mänä asiantuntijaeli-

menä toiminut Sähköliiton
viestintävaliokunta vaipui
historiaan, koska viestintä-
valiokunnan valintaa, teh-
täviä ja valtuuksia koskevat
maininnat poistettiin jo vuo-
den 2010 edustajiston koko-
uksessa muutetuissa sään-

nöissä.
Nyt valittu Sähköliiton

edustajisto päätti kokoukses-
saan, ettei sääntöjen palaut-
taminen vuotta 2010 aikai-
sempaan muotoon ole tar-
peellista, koska uusia sääntö-
jä ei ole edes testattu.

2010 tehdyt
sääntömuutokset
nyt voimaan
Vuonna 2010 hyväksytyt
säännöt astuivat nyt voi-
maan välittömästi edusta-

jiston kokouksen jälkeen ja
viestintävaliokunnan työ
päättyi. Sähköliiton viestin-
täasiat käsitellään jatkossa
Jäsenpalveluasian johtokun-
nassa.

Viimeksi vuonna 2008 ne-
livuotiskaudeksi valittu vies-
tintävaliokunta toimi muu-
tosta edeltäneiden sääntöjen
pohjalta tämän vuoden edus-
tajiston kokoukseen asti.

Toimitusneuvostosta
viestintävalio-
kunnaksi
Valiokunnan toiminta alkoi
1.6.2000, jolloin Vasaman
entisen toimitusneuvoston
nimi muutettiin organisaa-
tiouudistuksessa viestintäva-
liokunnaksi.

Viestintävaliokunta käsit-
teli vuosien aikana kokouk-
sissaan liiton koko viestin-
tää, muun muassa Vasaman

sisältöä, Sähköliiton koko-
naisviestinnän linjauksia,
viestintätoiminnan kehittä-
mistä ja viestintästrategian
ylläpitämistä, liiton visuaa-
lista ilmettä sekä merkittä-
vimpiä muutoksia tiedotus-
materiaaleissa ja kotisivuilla.
Viestintävaliokunta toimi
myös Vasaman toimitusneu-
vostona.

Viimeisessä viestintävalio-
kunnassa olivat mukana toi-
mistolta liittopuheenjohtaja
Martti Alakoski ja liitto-
sihteeri Timo Punkki. Ken-
tän jäseninä valiokunnassa
olivat Ari Aavamäki, Petri
Haanpää ja Jyrki Vihtari.
Lisäksi valiokunnan koko-
uksiin osallistuivat Vasaman
vastaava toimittaja Riit-
ta Kallio, toimittaja Jonna
Heiniluoma ja tiedotussih-
teeri Margit Nurmikolu.!

Viestintävaliokunta historian lehdilleViestintävaliokunta historian lehdille

Viimeinen viestintävaliokunta vasemmalla alarivissä: Jyrki Vihtari,
Martti Alakoski ja Petri Haanpää, takarivissä Ari Aavamäki, Margit
Nurmikolu, Jonna Heiniluoma ja Riitta Kallio. Kuvasta puuttuu Timo
Punkki.

Kerästä huolestuttaa kunnossa-
pitotöiden ulkoistaminen

Rimmistöstä
osasto-
päällikkö

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

Sähköliiton hallitus nimitti Keijo
Rimmistön edunvalvonta- ja jä-
senpalveluosaston osastopääl-
liköksi. Jatkossa Rimmistö vas-
taa liiton kaikista sopimusalois-
ta ja jäsenpalvelutoiminnoista.
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Sähköliiton toimitsi-
jat vierailivat P-Häm-

pin työmaalla kuultuaan,
että kohteessa oli käytössä
ulkomaista työvoimaa.

– Ulkomaisen työvoiman
kohdalla törmätään usein

alipalkkaukseen ja työnte-
kijöiden oikeuksien polke-
miseen. Alalle tulee paljon
uusia yrityksiä ja kyseessä voi
olla puhdas tietämättömyys
työehtosopimuksen määrä-
yksistä, Sähköliiton toimit-
sija Jari Ollila sanoo ja pai-
nottaa asioiden yrityksissä
olevan yleensä hyvin.

Aliurakointiketjutukset
ovat kuitenkin ongelma.
Urakoita ketjuttamalla ura-
koitsija varmistaa taloudelli-
sen hyödyn jo työn alkuvai-

heessa ja minimoi oman ris-
kinsä. Ketjun alapäässä töitä
saatetaan tehdä niin halval-
la, ettei toiminta aina kestä
päivänvaloa.

Työmaakäynneillä keskus-
tellaan sähköurakoitsijoiden
kanssa ja sovitaan mahdol-
listen puutteiden korjaami-
sesta. P-Hämpin työmaalla
suhtauduttiin Sähköliiton
toimitsijoiden käyntiin al-
kuun nuivasti.

– Sähköliiton toimitsijoita
ei haluttu päästää työmaalle
kerrottuamme, mistä ja millä
asialla olemme. Pääurakoit-
sijan nihkeys meitä kohtaan
herättää kysymyksen, miten
tosissaan ala on harmaan ta-
louden torjumisessa.

P-Hämpin virolaiset
pyysivät apua ammat-
tiliitolta ja joutuivat
vaikeuksiin
Työmaakäynnin jälkeen
osa P-Hämpin ulkomaisista
asentajista liittyi Sähköliiton
jäseneksi, mitä työnantaja
asentajien kertoman mukaan
oli paheksunut. Selvisi, ettei
kaikille ulkomaisille asenta-
jille ollut maksettu alan työ-
ehtosopimuksen mukaisia
palkkoja ja korvauksia.

Sähköurakoitsija ja sen ali-
urakoitsija ovat molemmat
järjestäytyneitä työnanta-
jia, eli sitoutuneita noudat-
tamaan työehtosopimusta.

– Mitä kertoo yhteiskun-
tamme arvomaailman kehi-
tyksestä se, että Tampereen
sydämessä, näin mittavassa

ja näyttävästi uutisoidus-
sa hankkeessa hyväksytään,
ettei ulkomaisille työnteki-
jöille tarvitse antaa samoja
oikeuksia kuin meille?, Olli-
la ihmettelee ja kysyy, onko
harmaa työvoima ja siihen
liittyvä ihmisten hyväksi-
käyttäminen tullut hyväk-
syttäväksi toimintatavaksi,
jos sillä saavutetaan talou-
dellista hyötyä.

Alipalkkauksen lisäksi P-
Hämpin ulkomaisten työn-
tekijöiden riesaksi koitui

ala-arvoinen kohtelu. Kun
ammattiliittoon liittyneet
asentajat käytyään kotona
Virossa palasivat Suomeen,
heidän Suomen asuntoonsa
oli majoitettu uusia työn-
tekijöitä. Osa virolaisista
asentajista joutui siksi nuk-
kumaan lattialla, osa omas-
sa autossaan. Asentajille il-
moitettiin heidän tilalleen
tulleen toisia työntekijöitä.
Nyt osa asentajista on pois-
tunut maasta tai vaihtanut
työpaikkaa.!

Tiedote 23.11.2012: Työperäistä hyväksikäyttöä P-Hämpissä

P-Hämppi – Harmaan
työvoiman luola
Sähköliiton tekemät selvitykset
osoittavat, että P-Hämpin
työmaalla on käytetty alipalkattua
ulkomaista työvoimaa.
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J o n n a H e i n i l u om a

Sähköliitto tiedotti
perjantaina 23.11.
saaneensa veden-
pitävät todisteet
Tampereen P-Hämpin
parkkiluolahankkees-
sa käytetystä har-
maasta työvoimasta.
Tiedotteen pohjalta
tehty uutinen julkais-
tiin samana iltana
Aamulehden nettiuu-
tisissa, missä se yön
aikana keräsi kym-
menittäin komment-
teja.

Uutinen työperäi-
sestä hyväksikäytöstä

P-Hämpin työmaalla häm-
mensi Tampereen kaupun-
gin omistaman Finnpark
Oy:n toimitusjohtaja Mark-
ku Hiltusen.

– Viesti kohdistui erittäin
vahvasti työn tilaajaan, hän
toteaa ja harmittelee, että
julkisuus kohdistuu poik-
keuksetta työnantajaan.
Työnantaja- ja työntekijä-
liittojen välistenkin selk-
kausten syntipukiksi joutuu
yleensä tilaaja, tällä kertaa
Finnpark.

– Palkat ovat aluetta, jota
työntekijä- ja työnantaja-
liitot vahtivat keskenään.
Meille on selvää, että jos
on tehty sopimus, sitä pitää
noudattaa. Ja jos on velvol-
lisuuksia, ne on täytettävä,
Hiltunen toteaa.

Myös kiinteistöpäällikkö
Pasi Nevalainen äimistyi

uutisoinnista. Miehet va-
kuuttavat arvojensa olevan
kohdillaan. Hämäriä ali-
hankkijoita ei hyväksytä.
Papereiden on ehdottomasti
oltava kunnossa ja niin ne
ovat olleet.

Paperit kunnossa,
kaikki hyvin?
Väitteeseen, ettei Finnpark
olisi kantanut tilaajavastuu-
taan, toimitusjohtaja Hiltu-
nen vastaa yhtiön hallituk-
sen kiinnittäneen joka iki-
sessä kokouksessaan huomio-
ta siihen, että lakipykälät on
varmasti täytetty.

Nevalainen täydentää, että
työmaalle tehtiin hallituksen
käskystä kaksi tilaajavastuu-
lain mukaisten asioiden tar-
kastusta:

– Molemmilla kerroil-
la kaikki työmaalta tavatut
työntekijät löytyivät työ-
maan urakoitsijalistoilta ja
listojen mukaiset urakoitsi-
jat olivat päivittäneet pape-
rit, mikäli eivät kuuluneet
Tilaajavastuu.fi-palvelun
piiriin. Ensimmäisen tarkas-

tuskerran jälkeisenä päivänä
Rakennusliitto teki tarkas-
tuksen ja siitä urakoitsija sel-
visi puhtain paperein.

Riesana kiire
ja ketjutus
Pasi Nevalainen huomauttaa
lakeja tulkitsevien tahojen
valitettavasti vain olevan
niin nokkelia, että porsaan-
reikä löytyy aina. Pitkissä
aliurakointiketjuissa hämä-
rän työn tuominen päivän-
valoon on hirvittävän han-
kalaa.

– P-Hämpin viiden vuoden
mittainen puristus on ollut
yhtiömme historian suurin
ponnistus, Nevalainen huo-
mauttaa.

Kiire painoi päälle väistä-
mättä ja päätöksiä oli pakko
tehdä nopeasti. Sähköura-
koinnin osalta kiire oli kou-
riintuntuva. Sähköurakoitsi-
ja tulee mukaan vasta kalkki-
viivoilla.

– Ei niitä sähköjä voi il-
maankaan asentaa, Markku
Hiltunen toteaa.

Harmaat saivat lähteä
Miehet ovat yhtä mieltä sii-
tä, että harmaa talous on
haitaksi kaikille osapuolille.
Ajatusta, ettei ulkomaisille
työntekijöille tarvitsisi antaa
samoja oikeuksia kuin suo-
malaisille, he eivät hyväksy.

– Sama palkka samoista

töistä, ilman muuta, Hiltu-
nen jyrähtää. Tilaajavastuun
hän katsoo Hämppi-han-
keessa olleen loppujen lo-
puksi melko hyvällä tasolla:

– Lähtökohtana on, ettei
pimeän työvoiman käyttö
meillä tule onnistumaan.
Sanktiot ovat kovat. Meillä
vilpilliset aliurakoitsijat saa-
vat lähtöpassit työmaalta vä-
littömästi.

Niin kävi nytkin. Sähkö-
liiton toimitsijoiden kerrot-
tua, mitä työmaalla tapah-
tuu todella, Finnpark kuuli
urakoitsijaa heti ja teki tälle
selväksi, ettei vilpillisillä ali-
hankkijoilla enää ollut ra-
kennuksille asiaa."

Tilaaja järkyttyi
tiedotteesta

Tilaaja-
vastuulaki
!Tilaajavastuulain mu-
kaan työn tilaajan on sel-
vitettävä työn toimittajan
taustatiedot. Tiedot eivät
saa olla yli kolme kuukaut-
ta vanhoja. Tilaajavastuu-
laki koskee työsuhteita ja
urakoita, joiden arvo ilman
arvonlisäveroa on yli 7 500
euroa. Vuokratyövoimaa
käytettäessä tilaajavastuu-
lakia sovelletaan aina, kun
urakka tai työskentely ylit-
tää 10 työpäivää."

Tampereen kaupungin pormes-
tari Timo P. Nieminen (kuvassa
vasemmalla) avasi Tampereen
keskustan pääkatu Hämeenka-
dun alle kolmenkymmenenmet-
rin syvyyteen louhitun P-Häm-
pin 30.11.2012. Finnparkin toi-
mitusjohtaja Markku Hiltunen
(oik.) kertoi, että parkkiluolaa on
tarkoitus jatkaa Tammerkosken
toiselle puolelle.

Tampereen kaupungin omistaman Finnpark Oy:n kiinteistöpäällikkö
Pasi Nevalainen ei hyväksy harmaata taloutta.

”…SeaWatt ei halua nou-
dattaa lakia. Yritys ei maksa
työmiehille palkkaa sopimuk-
sen mukaan. Neljän miehen
loppurahat ovat vieläkin saa-
matta.

Etsittiin lisää työvoimaa ja
sitä löytyi Virosta. Meille sa-
nottiin, että SeaWatt on suo-
malainen yritys ja että kaikki
sujuu lakien mukaan.

Meitä virolaisia oli 12 mies-
tä, mutta myöhemmin tuli
noin 10–14 miestä lisää. He
olivat halpaa työvoimaa Itä-
Virosta enkä usko että heillä
oli EU-työlupaa.

Meistä juttu tuntui heti

epäilyttävältä. Meille sanot-
tiin, että joka työmiehellä pi-
tää olla itsellä turvakengät ja
työkalutkin. Yksi mies lähti
pois eikä saanutkaan loppura-
haa.

Osa meistä liittyi Sähkoliit-
toon. Siitä SeaWatt ei pitä-
nyt. Päätöksemme tuotti on-
gelmia, asuntomahdollisuus
otettiin meiltä pois.

Emme ymmärtäneet, kuka
johtaa SeaWattia. Kehen
olisimme voineet olla yhte-
ydessä? Emme ole koskaan
tavanneet Timo Puhakkaa,
jonka toiminimi SeaWatt on.
Asuntoasiat ja kaiken muun

hoiti häntä edustanut toinen
henkilö.

Vaikka sanotaan, että Sea-
Watt jatkaa työtä lakien ja so-
pimusten mukaan, me emme
usko sitä.”

!P-Hämpissä alihankki-
jana toiminut SeaWatt on
Yritys- ja yhteisötietojärjes-
telmä YTJ:n mukaan yksi-
tyinen elinkeinonharjoit-
taja, jonka kotipaikka on
Kirkkonummi. SeaWattin
palkkaama virolainen asen-
taja haluaa pysytellä nimet-
tömänä.

Virolaisen asentajan kirje Vasamalle 5.12.2012:

Samaan aikaan
toisaalla…

P-Hämpissä järjestettiin savukoe tiistaina 20.11. Kakkoskerrok-
sen jättimäiset tuulettimet imivät kattoon nousevan savun sala-
mannopeasti pois ja pelastuslaitoksen palomiehet testasivat,
että sammutusjärjestelmät toimivat juuri niin kuin pitääkin.
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Turva on keskittynyt erityisesti liittojen vakuuttamiseen, joten Sähköliiton
jäsenenä saat meiltä huomattavia vakuutusetuja. Ja tiesithän, että kaut-
tamme hoituvat myös Tapiola Pankin reilut pankkipalvelut.

01019 5110 www.turva.fi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Hyödynnä

etusi nyt!

TTuurrva on keskittynyt erityisesti liittojen vakuuttamiseeenn, jjoten Sähköliiton
jäsenenää saaaatt mmeeiltä huomattavia vakuutusettuujjaa. JJa tiesithän, että kaut-
tamme hoituvat myös TTappiioollaa PPaannkkiinn rreeiillut pankkipalvelut.

Tarjolla
reilumpaa

pankkipalvelua.

Hyvät tilit päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen ja säästämiseen. Ja lisäksi korko laske-
taan jokaisen päivän saldolle.
Tapiola Pankin verkkopalvelun kuukausimaksut veloituksetta
Tapiola Pankin maksukortin* vuosimaksut veloituksetta
Kokonaiskustannuksiltaan edullista lainaa
Tapiola Pankin tiliasiakkaana voit kuukausisäästää rahastoihin ilman merkintäpalkkiota

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

Rahastoja hallinnoi Tapiola Varainhoito Oy,
pankkipalvelut Tapiola Pankki Oy.

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

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

* koskee Tapiola Pankin kortteja vakioku
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Jäsenvakuutus Turvassa
Sähköliiton jäsenet on vakuutettu vakuutusyhtiö Turvassa matkusta-
javakuutuksella, josta saat lisätietoja Sähköliiton jäsenille räätälöidyil-
tä internetsivuilta, Turvan asiakaspalvelusta 01019 5110 tai käymällä
Turvan toimipaikoissa.

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

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

Jäsenedut

Turvalla on kattava valikoima vakuutuksia kodin, ihmisten ja omaisuu-
den turvaksi. Myönnämme niistä tuntuvia jäsenalennuksia sähköliitto-
laisille. Sähköliiton jäsenenä saat kotivakuutukseen ja vapaaehtoisiin
henkilö- ja autovakuutuksiin 9 % jäsenalennuksen. Tämän lisäksi saat
omistaja-asiakasalennuksen, joka vaihtelee 5–10 %:iin asiakkuuden
pituudesta riippuen.

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

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

Ansiotyövälineet korvataan kotivakuutuksesta 4 500 euron määrään
asti. Jos kotivakuutukseen sisältyy vastuuvakuutus, se on voimassa
myös työsuhteen ulkopuolella tapahtuvissa talkootöissä. Vastuuvakuu-
tuksesta korvataan tällöin rajoitusehdoista poiketen vakuutetun työn
kohteelle aiheuttama vahinko. Korvauksen enimmäismäärä on 1 700
euroa vahinkoa kohti.

Henkikulta on sinulle räätälöity,

edullinen henkivakuutus

Turvan Henkikulta on ammattiliittojen jäsenille ja heidän perheilleen
räätälöity henkivakuutus. Pakettiin kuuluu Henki-Tapiolan myöntämä
kuolemanvaravakuutus ja Turvan myöntämä tapaturmavakuutus.

Turvan Henkikulta on myös edullinen: se on noin 25 % edullisempi
kuin muille asiakkaille myytävät vastaavat henkivakuutukset, ja sel-
västi huokeampi kuin pankkien tarjoamat lainaturvat. Kukapa ei halu-
aisi huolehtia läheistensä toimeentulosta?

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

Jäsenetuja Tapiola Pankista

Sähköliitto, Turva ja Tapiola Pankki ovat tehneet pankkiyhteistyötä jo
vuodesta 2009. Yhteistyön ansiosta Sähköliiton jäsenet, joilla on ko-
tivakuutus Turvassa, saavat merkittäviä jäsenetuja Tapiola Pankista.

Ollaan yhteydessä

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

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

Asiakkaidemmemielestä meillä asioiminen on vaivatonta ja nopeaa.
Vaalimme asiakassuhteitamme ja palkitsemme pitkäaikaisia asiakkaita
alennuksilla. Tervetuloa Turvaan, vanhat ja uudet asiakkaat.

(EPSI Rating Asiakastyytyväisyystutkimus 2011, 2012)

Meiltä saat
tutkitusti
parasta
palvelua!

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja teemme yhteistyötä erityisesti ammatti-
liittojen kanssa. Palvelemme puhelimitse numerossa 01019 5110ma-pe 8-18 sekä osoitteessa www.turva.fi
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Janne Heikkinen ampuumolemmat silmät auki nähdäkseen tuulensuunnan osoittimet.

Kajaanilainen Janne Heikkinen
voitti syyskuussa kasa-ammunnan
Suomen mestaruuden, ja teki
samalla lajin Suomen ennätyksen.
Tarkkasilmäinen mies työskentelee
sähköasentajana Talvivaaran
kaivosalueella, joka on taajaan
uutisissa ympäristöongelmiensa
vuoksi. Heikkisen arkea ei voitto
tai mediamylläkkä ole muuttanut.
Mies käy metsällä aina kun voi
ja alkaa hiljalleen harjoitella
tuleviin MM-kisoihin.

Mestariampujan tähtäimessä
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Sähköliiton jäsenyys kannattaa
Sähköliiton jäsenenä voit vaikuttaa tulevaisuuteesi, palkkaasi, työolosuhteisiisi ja työturvallisuuteesi.
Saat apua, kun oikeuksiasi poljetaan. Saat työttömyysturvaa, koulutusta, lomaetuja,
alennuksia, toimintaa ja mitä kaikkea vielä! Ota talteen tämä liite ja hyödynnä etusi.
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Apua ja tietoa työsuojeluasioissa
Ole aktiivinen työsuojeluasioissa omalla työpaikallasi.
Sähköliiton jäsenenä saat apua ja lisätietoja ammattiosastostasi tai liitosta.
Lisätietoja: työympäristöasiamies Veijo Korhonen, puh. 050 68 294,
veijo.korhonen@sahkoliitto.fi, www.sahkoliitto.fi/edunvalvonta/tyosuojelu

Bensaa ja dieseliä sopuhintaan Teboililta
Sähköliiton jäsenenä saat 1.1.2013 alkaen bensiinistä ja dieselöljystä jäsenkortillasi
litralta 2 senttiä alennusta kaikilta Suomen Teboil-asemilta - lukuun ottamatta netto-
hintapohjaisia Teboil Express -automaattiasemia. Lisäksi saat Teboil-huoltamoilla 10%
alennusta 10 litran ja sitä pienemmistä voiteluainepakkauksista.
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/jasenedut/teboil

Calorit palamaan PHT:n hyvinvointilomilla
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry järjestää hyvinvointia, työkykyä ja terveyttä
edistävää, ennaltaehkäisevää toimintaa työikäisille aikuisille ja heidän perheilleen. Tarjol-
la oleviin vaihtoehtoihin suomalaisissa hotelleissa, lomakeskittymissä, terveyskylpylöis-
sä ja urheiluopistoissa voit tutustua PHT:n nettisivuilla.
Lisätietoja: kurssisihteeri Tiina Mäkkylä, puh. 050 409 8469,
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi, www.pht.fi

Demokraatti ja muut lehdet etuhintaan
Saat työväenlehtien tilauksista lehtiedun, jonka arvo määräytyy lehden ilmestymiskerto-
jen mukaan. SAK:n suosituksen mukainen lehtietu valtakunnallisille palkansaajalehdille,
joita ovat Uutispäivä Demari ja Kansan Uutiset, on 25 euroa. Muille, 2–3 kertaa viikossa
paperi- tai nettiversiona ilmestyville palkansaajalehdille lehtietu on 15 euroa. Lehtietu
myönnetään vuositilauksiin, yksi lehtietu tilaajaa kohti. Muista mainita jäsenyydestäsi
lehtitilausta tehdessäsi.

Edullisia järjestöasiakkaan keskittäjäalennuksia Ifistä
Sähköliiton jäsenenä saat Ifin vakuutuksista järjestöasiakkaan If-keskittäjäalennuksia.
Mitä useampia keskittäjän vakuutuksia perheelläsi on samassa If-sopimuksessa sitä
suurempi alennus.
Lisätietoja: puh. 010 19 19 19 (pvm/mpm) tai lähimmästä Ifistä

Facebook
Pidä yhteyttä Sähköliiton toimiston väkeen ja muihin Sähköliiton jäseniin. Kysy, keskuste-
le ja kuule kuulumiset niiltäkin, joiden kanssa et facebookin ulkopuolella juuri ole tekemi-
sissä. Tykkää Sähköliitosta ja sen jutuista osoitteessa:
www.facebook.com/Sahkoliitto

Grand prix
Tunnustuksena toiminnastasi ammattiosastossasi ja Sähköliitossa liitto voi osastosi ha-
kemuksesta myöntää sinulle ansiomerkin. Merkin myöntää Sähköliiton hallitus vahvistet-
tuja ansiomerkkisäännöstöjä noudattaen.
www.sahkoliitto.fi/lomakkeet (Järjestöosasto/Jäsenrekisteri/Ansiomerkkihakemus)

Hyvää syntymäpäivää!
Merkkipäivälahjakortti myönnetään 50 tai 60 vuotta täyttäville jäsenille tai viimeistään
silloin, kun jäsen jää eläkkeelle. Jäsenet, jotka eivät ole saaneet aiemman järjestelmän
mukaista merkkipäivärahaa täyttäessään 50 tai 60 vuotta, ovat oikeutettuja merkkipäi-
välahjakorttiin täyttäessään 60 vuotta tai viimeistään jäädessään eläkkeelle. Jäsenet,
jotka ovat saaneet merkkipäivärahan, eivät ole oikeutettuja saamaan merkkipäivälahja-
korttia. Merkkipäivälahjakortti myönnetään vain kerran ja se toimitetaan merkkipäivän
viettäjälle automaattisesti.

Ideoita, tietoa ja viihdettä Vasamassa
Sähköliiton jäsenlehti Vasama ilmestyy 12 kertaa vuodessa ja lähetetään sopimusala- ja
oppilasjäsenille kotiin. Eläkeläisjäsenet saavat Vasaman vuosikerran ilmaiseksi tilaamalla
sen Sähköliiton verkkopalvelun kautta tai tekstiviestillä. Tilauskanavan aukeamisesta il-
moitetaan Vasamassa, netissä ja facebookissa vuoden 2013 aikana. Lehdet neljän viime
vuoden ajalta voit lukea sähköisenä osoitteessa:
www.sahkoliitto/sahkoliitto/viestinta/vasama

Jäsenvakuutuksesi on Turvassa
Sähköliiton jäsenet on vakuutettu Turvassa jäsenvakuutuksella, joka on matkustajava-
kuutus koti- ja ulkomaanmatkoille. Vakuutettuina ovat liiton jäsenet, joilla on varsinainen
asunto ja koti Suomessa ja jotka etupäässä oleskelevat täällä. Matkustajavakuutuksessa
vakuutettuina ovat myös vakuutetun mukana matkustavat alle 18-vuotiaat omat ja va-
kuutetun taloudessa asuvat lapset. Liiton eläkeläis- ja oppilasjäsenet eivät kuulu vakuu-
tuksen piiriin. Matkatavaravakuutus ei sisälly jäsenvakuutukseen.
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/jasenedut/turva

Kouluttautumalla pysyt ajan hermolla
Liiton järjestämillä ja tukemilla kursseilla pääset verkostoitumaan muiden ammattilaisten
kanssa ja saat tuoreet tiedot ja taidot työelämän muutostilanteisiin ja elämänhallintaan.
Liiton järjestämistä kursseista ilmoitetaan netissä, facebookissa ja Vasamassa.
Lisätietoja: kurssisihteeri Tiina Mäkkylä, puh. 050 409 8469,
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi, www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/koulutus

Löntagaren, Arvo ja Palkkatyöläinen ilmaiseksi netistä
Sähköliitto tarjoaa aktiivijäsenilleen, eli pääluottamusmiehille, luottamusmiehille, työ-
suojeluvaltuutetuille, työsuojeluasiamiehille, ammattiosastojen puheenjohtajille sekä
liiton hallituksen, johtokuntien, valiokuntien ja edustajiston jäsenille ilmaisena etuna
Palkkatyöläinen-lehden. Ruotsinkielisen Löntagaren-lehden tilaukseen ovat oikeutettuja
äidinkielekseen ruotsin ilmoittaneet aktiivijäsenet, joiden sopimusalanumerot ovat 002,
005, 006, 008, 010-018 ja 020-023. Nuorille suunnatun Arvo-lehden tilaukseen ovat
puolestaan oikeutettuja alle 30-vuotiaat sopimusalajäsenet, joiden sopimusalanumerot
ovat 002, 005, 006, 008, 010-018 ja 020-023. Tilauksen voit tehdä kerran ja ainoas-
taan Sähköliiton verkkopalveluiden kautta.
www.sahkoliitto.fi (Sähköliiton verkkopalvelut/Kalenteri- ja lehtitilaukset/
Omat tiedot/Kalenteri- ja lehtitilaukset)

Miten on toimeentulon laita työttömyyden kohdatessa?
Kun kuulut ammattiliittoon, voit kuulua myös työttömyyskassaan. Jos jäät työttömäksi,
kassa maksaa sinulle ansioihisi suhteutettua päivärahaa.
Lisätietoja: Sähköalojen työttömyyskassa, puh. 03 252 0300 arkisin klo 9.00–11.00.
www.sahkoliitto.fi/tyottomyyskassa

Nuku hyvin hotellissa
Kun tarvitset hotellimajoitusta Suomessa, kysy SAK:n liittojen jäseniä koskevia
vaihtuvia vapaa-ajan tarjouksia Restel Hotel Groupista.
Tiedustelut ja varaukset: Restelin myyntikeskus, puh. 020 055 055 tunnuksella
Sähköalojen ammattiliitto
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Oikeusapua ja lainopillista neuvontaa
Jos sinulla työsuhdeasioissa ongelmia, jotka eivät ratkea keskusteltuasi esimiehesi kans-
sa, ota yhteys työpaikkasi luottamusmieheen. Jäsenen pyytäessä liiton oikeusapua, asi-
an valmistelevat luottamusmies, työehtoasiamies ja lopulta liiton lakimies. Liitto antaa
jäsenilleen maksutonta lainopillista neuvontaa ja oikeusapua työsuhdeasioiden työpaik-
ka- ja tuomioistuinkäsittelyyn. Oikeusavun myöntää liiton hallitus.
www.sahkoliitto.fi/edunvalvonta/oikeusapu

Pankkiedut Tapiola Pankista
Sähköliitto, Turva ja Tapiola Pankki ovat tehneet pankkiyhteistyötä vuodesta 2009. Säh-
köliiton jäsen, jolla on kotivakuutus Turvassa, ja joka siirtää palkkatilinsä Tapiola
Pankkiin, saa pankin verkkopalvelun ja etuun oikeuttavan kortin ilman palvelumaksuja.
Pankin tiliasiakkaana liiton jäsen voi tehdä kuukausisäästösopimuksen ja säästää
Tapiolan rahastoihin ilman merkintäpalkkioita.
Lisätietoja: Turvan palvelunumero, puh. 010 195 110
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/jasenedut/turva

Quidas käsi käib? Lomaile Virossa tai kotimaassa
Sähköliiton jäsenenä käytössäsi ovat liiton oma lomapaikka Kotkan Kaarniemessä, liiton
lunastamat lomaosakkeet Holiday Clubin Vuokatissa, Sallassa, Saariselällä, Tahkolla ja
Tampereella sekä Vierumäki Golf Resortissa ja Viron Pärnussa.

Kaarniemen tiedustelut ja varaukset: aluevalvoja Tapio Haikka, puh. 0440 557 841
(klo 12–20), tapio.haikka@sahkoliitto.fi, www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/jasenedut/
sahkoliiton-lomapaikka-kaarniemi

Lomaosakkeet Suomessa:Holiday Club Yrityspalvelu, puh. 030 687 0400,
yrityspalvelu@holidayclub.fi, www.hcresorts.com/yrityspalvelu

Villa Andropoffin lomaosakkeet Virossa: Johanna Leivonen, puh. 0500 867 209,
johanna@andropoff.ee, www.andropoff.ee

Rallia ja värikuulasotaa
Kuulut Sähköliittoon oman ammattiosastosi kautta. Ammattiosastosi tehtävä on jakaa
tietoa tärkeistä asioista, mutta monet osastot järjestävät myös mukavaa tekemistä ku-
ten teatterimatkoja, keilausturnauksia, saunailtoja tai karting-ajeluja. Menemällä mukaan
osastotoimintaan voit vaikuttaa osastosi virkistystoimintaan. Samalla verkostoidut ja
pääset vaikuttamaan työn kehittämiseen ja edunvalvontaan alueellasi.
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat

Sähköliitto neuvottelee työehtosopimukset puolestasi
Ammattiliitto neuvottelee puolestasi palkka- ja muut työehdot. Oman alasi työehtosopi-
muksessa sovitaan, mitä työstä kuuluu maksaa. Tessissä on sovittu myös kulukorvauksi-
en lisäyksestä, työajoista, sairausajan palkasta, ylityökorvauksista, lomista ja monesta
muusta tärkeästä asiasta.
www.sahkoliitto.fi/edunvalvonta/tyoehtosopimukset

Taloudellista tukea työtaistelussa
Jos joudut osallistumaan työtaisteluun, jonka liiton edustajisto tai hallitus on hyväksynyt,
saat taloudellista tukea liiton työtaistelukassasta. Avustuksen suuruudesta ja suoritta-
mistavasta päättää Sähköliiton hallitus. Korkein verovapaasti maksettava avustus on
tällä hetkellä 16 euroa päivältä. Tapauskohtaisesti liitto voi maksaa myös korkeampaa
veronalaista työtaisteluavustusta.
Lisätietoja:Maija Myllymäki-Nälli, puh. 03 252 0111

Urakkarahat ulos atk:n avulla
Älä jätä rahojasi työnantajalle! Kysy ensin omasta ammattiosastostasi Ulwin-urakka-
laskentaohjelmaa! Osasto on saattanut hankkia lisenssin siihen, ja voit saada ohjelman
käyttöösi osastosi kautta. Jos osastossasi ei ole Ulwin-urakkalaskentaohjelman lisens-
siä, voit sopia sen hankkimisesta Procode Oy:n kanssa.
Lisätietoja: Procode Oy, puh. 0403 100 190 tai Kauko Mononen, puh. 0400 408 875,
kauko.mononen@procode.fi, www.procode.fi/ulwin.html

Volttipäivät 24. - 25.8.2013
Jokakesäisen vapaa-ajan vauhtitapahtuman Volttipäivät järjestää seuraavaksi
Kotkan sähköalan työntekijäin ammattiosasto. Vuoden 2013Volttipäivät ovat ennakko-
tietojen mukaan jotain tyystin erilaista – jotain, mihin ei ole totuttu. Seuraa ilmoittelua
Vasamassa, nettisivuilla ja facebookissa.

Www.sahkoliitto.fi ja verkkopalvelut
Sähköliiton kotisivuilta löydät tuoreimpien uutisten lisäksi kaikki työehtosopimukset, tär-
keitä lomakkeita, linkit yhteistyökumppaneiden sivuille, tietoa jäseneduista, koulutuksis-
ta, työsuojelusta, oikeusavusta, keskustelupalstan ja liiton henkilökunnan yhteystiedot.
Netissä voit tilata palkansaajalehtiä sekä asioida jäsenrekisterin ja työttömyyskassan
kanssa.
www.sahkoliitto.fi

Xtraa
Liittoon kuuluminen on muutakin kuin killinkejä säästöpossussa. Järjestäytyminen tuo
vakautta työelämään ja vahvistaa ammatillista identiteettiä. Lisäksi liitot yhdessä vai-
kuttavat työlainsäädäntöön, työsuojelulainsäädäntöön, työterveyshuoltoon, eläkeuu-
distuksiin ja sosiaalisiin etuihin. Ammattiliittojen tekemän työn vuoksi työntekijöillä on
esimerkiksi neljän viikon vuosilomat, talvilomat, vuorotteluvapaat, lomaltapaluurahat ja
vanhempainvapaat.

Yyterin Kylpylähotelli Porissa
Yyterin Kylpylähotelli Porissa tarjoaa Sähköliiton jäsenille 20% alennuksen perushintai-
sesta majoituksesta ja kaikista normaalihintaisista majoituspaketeista sekä erikoisetuna
1 vrk:n perhepaketin hintaan 100 €/vrk. Tarjoukset ovat voimassa 31.5.2013 asti.
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/jasenedut/yyterin-kylpylahotelli

Zujuvaa sopimista
Työnantajat harvoin ehdottavat työntekijöille etuja oma-aloitteisesti. Niistä on neuvotel-
tava. Sähköliitto neuvottelee työehtosopimukset sähköalan ammattilaisille. Sähköliitto
neuvottelee edut puolestasi, mutta auttaa vain omia jäseniään. Siksi jäsenkortti kannat-
taa hankkia, vaikka kaikki olisi vielä hyvin.

Åsallistu ja vaikuta!
Ota osaa Sähköliiton ja oman ammattiosastosi järjestämiin tempauksiin. Ota kantaa asi-
oihin netissä ja facebookissa. Lähetä mielipidekirjoituksia ja juttuideoita Vasaman toimi-
tukseen. Vain osallistumalla voit vaikuttaa.
www.sahkoliitto.fi/sahkoliitto/keskustelu
www.facebook.com/Sahkoliitto

Älä jää yksin
Sähköliitto järjestää yhteen sähköisten ja niihin läheisesti liittyvien alojen ammattilaiset
edistääkseen ja valvoakseen heidän etuja ja oikeuksia työelämässä ja yhteiskunnassa.
Liitto neuvottelee heille työehtosopimuksia ja valvoo niiden noudattamista. Liitto kehit-
tää edunvalvontaa ja vaikuttaa työympäristöasioihin työpaikoilla ja yrityksissä yhdessä
ammattiosastojen kanssa. Liitto kouluttaa, tutkii ja tiedottaa. Liiton jäsenenä olet vah-
voilla.
www.sahkoliitto.fi

Öljyä yhteiskunnan päätöksenteon rattaisiin
Sähköliiton viestinnän vastuulla on yleiseen mieli-
piteeseen vaikuttaminen julkisuuden kautta. Esimerkiksi
harmaan talouden hyväksikäyttöä paljastaneet tiedotteet
on otettu mediassa vakavasti. Sähköliitto taistelee
jatkossakin aktiivisesti harmaan talouden torjumiseksi
mutta myös yleisen työturvallisuuden, sähkötyötur-
vallisuuden ja työympäristöjen parantamisen sekä
sähköalan kelpoisuusehtojen vaatimustason ja
sähköalan ammatillisten tutkintojen tason korkeana
pitämisen puolesta.

Eikä tässä vielä kaikki! Katso vaihtelevat liiton yhteistyökumppaneiden tarjoamat lisäedut netistä: www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/jasenedut
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Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan
TES-kurssi
Työehtosopimus tutuksi
26.1. - 27.1.2013
Sokos Hotel Arina, Oulu
Hakuaika päättyy 11.1.2013

H E L M I K U U

Ajankohtaista
ammattiosastoille
1.2.2013
Sokos Hotel Eden, Oulu
Hakuaika päättyy 22.1.2013

2.2.2013
Rantasipi Pohjanhovi,
Rovaniemi
Hakuaika päättyy 22.1.2013

15.2.2013
Sokos Hotel Vaakuna, Vaasa
Hakuaika päättyy 8.2.2013

16.2.2013
Sokos Hotel Caribia, Turku
Hakuaika päättyy 8.2.2013

Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan
TES-kurssi
Urakkamääräykset
16.-17.2.
Sokos Hotel Arina, Oulu
Hakuaika päättyy 1.2.2013

Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan
pääluottamusmiesten
ajankohtaispäivät
12.2.2013
Sokos Hotel Alexandra,
Jyväskylä
Hakuaika päättyy 1.2.2013

20.2.2013
Etelä-Suomen aluetoimisto,
Helsinki
Hakuaika päättyy 8.2.2013

Työsuojelun
peruskurssi
25.2. - 1.3.2013
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 1.2.2013

M A A L I S K U U

Yhdistysavain -kurssi
2.3. - 3.3.2013
TSL:n koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy 15.2.2013

Sähköistysalan ja talo-
tekniikka-alan TES-kurssi
Työehtosopimus tutuksi
9.3. - 10.3.2013
Scandic Riihimäki,
Riihimäki
Hakuaika päättyy 22.2.2013

Esiintymistaidon kurssi
9.3. - 10.3.2013
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 23.2.2013

Paikallinen sopiminen -kurssi
12.3. - 13.3.2013
Kiljavan opisto,
Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 22.2.2013

Ajankohtaista
ammattiosastoille
15.3.2013
Hotel Cumulus Airport, Vantaa
Hakuaika päättyy 8.3.2013

16.3.2013
Hotelli Kumpeli, Heinola
Hakuaika päättyy 8.3.2013

22.3.2013
Sokos Hotel Puijonsarvi,
Kuopio
Hakuaika päättyy 15.3.2013

23.3.2013
Sokos Hotel Lappee,
Lappeenranta
Hakuaika päättyy 15.3.2013

Sähköistysalan ja talotek-
niikka-alan TES-kurssi
Urakkatöiden laskeminen
16.3. - 17.3.2013
Sokos Hotel Arina, Oulu
Hakuaika päättyy 1.3.2013

Luottamusmiesten
peruskurssi
18.3. - 22.3.2013
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 18.3.2013

Tietoverkot ja
sosiaalinenmedia
23.3. - 24.3.2013
TSL:n koulutustilat, Tampere
Hakuaika päättyy 8.3.2013

H U H T I K U U

Sähköistysalan ja talotek-
niikka-alan TES-kurssi
Urakkamääräykset
6.4. - 7.4.2013
Scandic Riihimäki, Riihimäki
Hakuaika päättyy 22.3.2013

Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan
pääluottamusmiesten
ajankohtaispäivät
9.4.2013
Sokos Hotel Arina, Oulu
Hakuaika päättyy 2.4.2013

10.4.2013
Rantasipi Pohjanhovi,
Rovaniemi
Hakuaika päättyy 2.4.2013

Ajankohtaista
ammattiosastoille
12.4.2013
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 5.4.2013

Teollisuuden- ja erityisalojen
TES-kurssi
13.4.- 14.4.2013
Cumulus Koskikatu, Tampere
Hakuaika päättyy 29.3.2013

Sähköistysalan ja talotekniik-
ka-alan TES-kurssi
Urakkalaskenta
13.4. - 14.4.2013
Scandic Riihimäki, Riihimäki
Hakuaika päättyy 29.3.2013

Työoikeuden peruskurssi
15.4. - 19.4.2013
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
(Sähkö, AKT, SEL, TEAM)

Ulwin-urakkalaskentakurssi
27.4. - 28.4.2013
Jyväskylä
Hakuaika päättyy 12.4.2013

E L O K U U

Voltti-päivät
24.8. - 25.8.2013, Kotka

S Y Y S K U U

Ammattiosastot yhdessä
uuteen aikaan
7. 9.- 8.9.2013
Rantasipi Aulanko,
Hämeenlinna
Hakuaika päättyy 23.8.2013

Energia-, ICT- ja verkostoalan
työehtosopimuskurssi
14.9. - 15.9.2013
Cumulus Koskikatu, Tampere
Hakuaika päättyy 30.8.2013

Työsuojelun jatkokurssi
23.9. - 27.9.2013 ja
21.10. - 25.10.2013
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 26.8.2013

Luottamusmiesten
jatkokurssi
23.9. - 27.9.2013 ja
28.10. - 1.11.2013
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 26.8.2013

Sähköistysalan ja talotekniik-
ka-alan pääluottamusmiesten
ajankohtaispäivät
25.9.2013
Scandic Lahti, Lahti
Hakuaika päättyy 16.9.2013

26.9.2013
Sokos Hotel Puijonsarvi,
Kuopio
Hakuaika päättyy
16.9.2013

Sähköistysalan ja talotekniik-
ka-alan TES-kurssi
Työehtosopimus tutuksi
28.9. - 29.9.2013
Sokos Hotel Alexandra,
Jyväskylä
Hakuaika päättyy 13.9.2013

Työmarkkinatiedotuksen
uudet tuulet
28.9. - 29.9.2013
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 13.9.2013

L O K A K U U

Sähköistysalan ja talotekniik-
ka-alan TES-kurssi
Urakkamääräykset
5.10. - 6.10.2013
Sokos Hotel Alexandra,
Jyväskylä
Hakuaika päättyy 20.9.2013

Neuvottelukoulutus
5.10. - 6.10.2013
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 20.9.2013

Sähköistysalan ja
talotekniikka-alan
pääluottamusmiesten
ajankohtaispäivät
17.10.2013
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 7.10.2013

Uusien ja nuorten luottamus-
miesten perehdyttämiskurssi
25.10. - 26.10.2013
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päättyy 11.10.2013

Metalliteollisuuden
työehtosopimuskurssi
26.10. - 27.10.2013
Cumulus Koskikatu,
Tampere
Hakuaika päättyy 11.10.2013

Luottamusmiesten
peruskurssi
28.10. - 1.11.2013
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 30.9.2013

M A R R A S K U U

Työympäristön
ajankohtaispäivät
8.11. - 9.11.2013
Cumulus Koskikatu, Tampere
Hakuaika päättyy 25.10.2013

Sähköistysalan ja talotek-
niikka-alan TES-kurssi
Urakkatöiden laskeminen
9.11. - 10.11.2013
Sokos Hotel Alexandra,
Jyväskylä
Hakuaika päättyy 25.10.2013

Kuinka yritys toimii?
11.11. - 13.11.2013
Kiljavan opisto, Nurmijärvi
Hakuaika päättyy 28.10.2013
(Sähkö, AKT, Puu, SEL, TEAM)

Ulkoistaminen, alihankinta ja
vuokratyö
14.11. - 15.11.2013
Sähköliiton koulutustilat,
Tampere
Hakuaika päätyy 1.11.2013

Ulwin-urakkalaskentakurssi
23.11. - 24.11.2013
Tampere
Hakuaika päättyy 8.11.2013

Liiton kursseille ilmoittaudu-
taan hakuaikaan mennessä
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi
tai 050 409 8469.

Osallistuminen kursseille on
sähköliittolaisille maksutonta.

Matkakulut korvataan, mikäli
niitä syntyy, kotipaikkaa lähin-
nä olevalle kurssipaikalle jul-
kisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan tai omaa autoa käytet-
täessä auton kuljettajalle 0,23
€/km.

Sähköliiton jäsenet on vakuutettu
vakuutusyhtiö Turvassa matkusta-

javakuutuksella, josta saat lisätietoja Säh-
köliiton jäsenille räätälöidyiltä internetsi-
vuilta osoitteessa www.turva.fi/sahkoliitto,
Turvan asiakaspalvelusta 01019 5110 tai
käymällä Turvan toimipaikoissa.

Liiton eläkeläis- ja oppilasjäsenet eivät
kuulu jäsenvakuutuksen piiriin. Sähkölii-
ton neuvottelemana erityisetuna he saavat
kuitenkin matkustajavakuutuksesta 20 %
lisäalennuksen jäsenalennuksen lisäksi.

Matkatavarat eivät ole vakuutettuna jä-
senvakuutuksessa, mutta erityisetuna kaikki
liiton jäsenet saavat jäsenalennuksen lisäk-

si 20 prosentin lisäalennuksen matkatava-
ravakuutuksesta. Matkatavarat saattavat
sisältyä myös kotivakuutukseesi.

Sähköliiton jäsenet, joilla on kotivakuu-
tus Turvassa, saavat huomattavia jäsenetuja
Tapiola Pankista. Lisätietoja Tapiola Pan-
kin jäseneduista saat kaikista Turvan toimi-
paikoista, palvelunumerosta 010 19 5110
tai sähköpostilla asiakaspalvelu@turva.fi.
Lähimmän toimipaikan yhteystiedot ja li-
sätietoja löydät osoitteesta www.turva.fi.

Lue lisää joulukuun Vasaman sivuilta 11-
12. !

Oy Teboil Ab myöntää Sähköliiton jäsenkortilla 1.1.2013 alkaen
seuraavat alennukset:

Bensiini ja dieselöljy - 2 senttiä/litra
Voiteluaineet - 10 % (alle 10 litran astiat)
Autokemikaalit - 5 %
Pesut - 5 %
Nestekaasu - 5 % (täyttö)

Katso lisää joulukuun Vasaman sivulta 24. !

Sähköliitto on neuvotellut jäsenilleen edullisen
Ryhmäsampo Primus -henki- ja tapaturmavakuutuksen.

Katso lisää joulukuun Vasaman sivulta 2 tai ota yhteys Ifiin:

Asiakaspalvelu 010 19 19 19
Korvauspalvelu 010 19 18 18
Vahinkopäivystys 0800 13 800
Vakuutus- ja korvausasiat if.fi/sahkoliitto

Teboil huoltaa autot ja jäsenet

Käytä jäsenetusi Turvassa
ja Tapiola Pankissa

Rahanarvoisia vakuutusetuja Ifistä

S Ä H K Ö L I I T O N K U R S S I T 2 0 1 3
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1. LIITON KURSSIT
Sähköliitto järjestää vuosittain koulutustapahtumia, jotka
on tarkoitettu sopimusalajäsenille. Koulutusta voidaan jär-
jestää myös nimetylle kohderyhmälle. Sähköliiton jäsenpal-
veluasiain johtokunta vastaa koulutuksen suunnittelusta.
Edunvalvontaan liittyvä koulutus suunnitellaan yhteistyös-
sä muiden johtokuntien kanssa. Koulutus voi olla alueellista
tai valtakunnallista.

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

2. OPISTOKURSSITKILJAVALLA
JAMUISSA KANSANOPISTOISSA
Koulutussopimuksenmukaiset kurssit
Koulutussopimuksen mukaiset opistokurssit ovat kursseja,
jotka hyväksytään EK:n ja SAK:n välisissä vuosittaisissa
neuvotteluissa työnantajan tukeen oikeuttavaksi koulutuk-
seksi.

Työnantajan tuki tarkoittaa ansionmenetyksen korvausta
(keskituntiansion mukaan tai kuukausipalkka lyhentämät-
tömänä) ja ateriakorvausta opistolle.

Koulutussopimuksen mukaiseen koulutukseen oikeutetut
henkilöt määritellään työehtosopimuksen liitteenä olevassa
koulutussopimuksessa.

Matkakulut korvataan tämän koulutusohjesäännön koh-
dan 6 mukaan.

Järjestökurssit
Järjestökurssit ovat ammattiyhdistystoimintaan läheisesti
liittyviä kursseja, joita järjestetään ammattiyhdistysliikettä
lähellä olevissa kansanopistoissa. Kurssille hakeudutaan oh-
jeen mukaisesti ja hakemus toimitetaan liiton koulutusyk-
sikköön, joka tekee päätöksen hakemuksen hyväksymisestä.

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

Mikäli kurssille osallistumisesta syntyy ansionmenetystä,
liitto korvaa sen kurssistipendillä ja -päivärahalla. Myös
useat ammattiosastot maksavat jäsenilleen kurssin käymi-
sestä korvauksia. Ota selvää oman ammattiosastosi maksa-
mista korvauksista.

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

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

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

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

Ammattiosasto tai -osastot
• Hankkii osanottajat
• Varaa kurssipaikan
• Vastaa kurssin käytännön järjestelyistä, ruokailuista,
virkistystaukojen tarjoiluista, majoituksista ja muista vas-
taavista koulutukseen liittyvistä asioista
• Tilaa liitolta haluamansa kurssin

Liitto
• Hyväksyy kurssihakemuksen
• Vastaa paikallisen koulutuksen opetuksen toteutuksesta
sovittavalla tavalla
• Ilmoittaa vuosittain kurssikalenterissa paikalliseen koulu-
tukseen suunnitellut kurssikokonaisuudet
• Vastaa kouluttajien ja kurssimateriaalin hankkimisesta

Ammattiosasto ja liitto sopivat yhdessä kurssin ajankohdan
ja kurssin sisältöön liittyvät tarkennukset.

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

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

Kurssien sisältöjä
• ATK
• Luottamushenkilökoulutus
• Mediataidot/viestintä
• Muutoksen- ja elämän hallinta
• Nuorille erikseen suunnatut kurssit
• Työehtosopimuskoulutus
• Työoikeus
• Työsuojelu
• Yhdistys- ja järjestötoiminta
• Yrityksen/yhteisön toiminnan kehittäminen/yhteistoi-
minnan kehittäminen

Hakemus paikallisen koulutuksen järjestämisestä tulee toi-
mittaa liittoon viimeistään kuukautta ennen tilaisuuden
alkua. Hakemuksia saa liiton postituksesta ja kotisivuilta:
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/koulutus

4. TSL:N KURSSIT
Liitto korvaa kurssimaksun TSL:n järjestämiltä viikonlop-
pukursseilta sekä muilta erikseen sovittavilta koulutuksilta
sillä edellytyksellä, että liittoon on tehty ennakkoilmoitus
osallistumisesta.

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

5. PIDEMPIKESTOINEN KOULUTUSKUTEN
HUMAK
Humanistisen Ammattikorkeakoulun (Humak) kansalais-
toiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman mukaisesta
koulutuksesta avoimessa korkeakoulussa sekä aikuisille koh-
dennetusta muuntokoulutuksesta kuluja korvataan seuraa-
vasti:
• Kurssiapuraha ja kurssistipendi maksetaan lähiopetukseen
kuuluvilta päiviltä
• Majoitus- ja ruokailukulut korvataan Kiljavan opiston
Humak-opiskelijoiden hinnoittelun mukaan
• Matkakustannukset korvataan liiton koulutusohjesään-
nön mukaan
• Kurssi- ja osallistumismaksut
• Työoppimisjaksot korvataan SAK:n suosituksen mukai-
sesti.

Sähköliitto ei korvaa kansalaistoiminnan- ja nuorisotyön
nuorisoasteen koulutusohjelman opinnoista aiheutuneita
kuluja.

Sähköliitto osallistuu samoilla periaatteilla muiden vas-
taavansisältöisten korkeakouluopintojen tukemiseen.

6. KURSSITOIMINNANMATKA- JA
MAJOITUSKULUJEN KORVAAMINEN
•Matkakulut korvataan julkisten kulkuneuvojen taksojen
mukaan. Oman auton käytöstä korvaus maksetaan vain au-
ton käyttäjälle. Korvaus on 0,23 €/km.
• TSL:n kurssien kohdalla kulut korvataan TSL:n ohjeen
mukaan.
• Lentokoneella ja taksilla matkustamista ei korvata kuin
erityistapauksissa. Näistä tapauksista on aina sovittava en-
nakkoon liiton koulutusyksikön kanssa.
• Epäselvissä tapauksissa kurssilaisen on pystyttävä osoitta-
maan kulujen todenperäisyys.
• Mikäli liitto järjestää kursseja samasta aiheesta eri puo-
lella Suomea, kurssilaisia kehotetaan osallistumaan lähinnä
kotipaikkaa olevalle kurssille. Matkakulut korvataan osal-
listujaa lähinnä olevan kurssipaikan mukaan.
• Liitto ei korvaa muita kuin kurssitapahtumaan liittyviä
majoituksia. Mikäli on tarvetta majoittua kurssipaikalle
kurssin alkamista edeltävänä päivänä, on siitä haettava kor-
vausta esim. omalta ammattiosastolta tai vastattava kustan-
nuksista itse (ei koske Kiljavan opiston kursseja).
• Matka- ja muiden kulujen korvaaminen edellyttää täysi-
painosta osallistumista kurssitapahtumaan.
• Liitolla on oikeus laskuttaa jäseneltä sellaisia kuluja, joita
syntyy, jos jäsen ei ilmoita osallistumisensa peruutuksesta
kutsussa mainittuun määräaikaan mennessä.
• Mikäli jäsen esittää lääkärintodistuksen tai muun todis-
tettavissa olevan syyn, jolla poissaololle syntyy peruste, ei
kuluja laskuteta.

Kaikista näistä poikkeavista toimista on keskusteltava
etukäteen liiton kurssisihteerin kanssa.

S Ä H K Ö L I I T O N K O U L U T U S O H J E E T

Katsasta Kotkan Kaarniemi!

Varaukset:
puh. 0440 557 841 klo 12-20.
Terveisin loma- ja leiripaikan isäntä
Tapio Haikka.

utus

AABB CC
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Te k s t i
J em i n a M i c h e l s s o n
Ku va t Emm i Ka l l i o

Sankka sumu sulkee
sisäänsä Talvivaaran,

kun tapaamme sähköasen-
taja Janne Heikkisen raken-
teilla olevalla uraanilaitok-
sella. Laitos sijaitsee paha-
maineisten kipsisakka-altai-
den vieressä. On kuin sumu
olisi tarkoituksella laskettu
työmaan ylle suojelemaan
uteliailta katseilta.

Kipsisakka-altaiden vuo-
don nostamasta hälystä huo-
limatta sähköasentajien työt
ovat jatkuneet Talvivaarassa
normaalisti.

– Eivät vuodot ole minun
työhöni vaikuttaneet kuin
tiedotustilaisuuden verran,
Heikkinen kertoo.

Kuohunta, jonka Talvivaa-
ran Kaivososakeyhtiö Oyj on
saanut aikaan, tuntuu mie-
hestä hieman liioitellulta.

– Media voi tehdä mitä
haluaa. Toki täällä seurataan
kiinnostuneena tilannetta ja
kahvihuoneissa puhutaan ta-
pahtumista. Kaikki toivovat
kovasti, että ympäristöasiat
saataisiin kuntoon.

Uraanilaitos työn alla
Janne Heikkisen työnantaja
on yksi kaivosalueen aliura-
koitsijoista, Paikallis-Sähkö
Oy. Heikkinen on työsken-
nellyt Talvivaarassa useissa
kohteissa jo vuoden verran.
Tällä hetkellä sähkömiestä
tarvitaan rakenteilla oleval-
la isolla uraanilaitoksella.

Uraanin talteenotto kai-
voksella on uusi työvaihe, ja
Heikkinen on saanut seura-

ta laitoksen valmistumista
alusta asti. Sähköasentajan
työ uraanilaitoksella ei ole
ollut tavallisesta poikkeavaa.
Mies on tyytyväinen, että on
saanut työskennellä pääasi-
allisesti sisätiloissa. Tehtaan
rakennusvaiheessa kuitenkin
testattiin sisua.

– Tehtiin esimerkiksi kaik-
ki valaistukset tänne helmi-
kuussa. Oli todella kylmä,
kun kaikkia seiniä ei vielä
ollut, mies muistelee.

Työmatkoihin Kajaanis-
ta Talvivaaraan Heikkisellä
kuluu yhteensä kaksi tuntia
päivässä. Hän lähtee aamu-
kuudelta kotoaan ja on puoli
viideltä takaisin. Suuri osa
Talvivaarassa työskentelevis-
tä tulee Kajaanista tai Sotka-
mon keskustaajamasta. Tal-
vivaaraa lähimmässä asutus-
keskittymässä Tuhkakylässä
asuu vain reilu sata ihmistä.

Onnistunut tuulen
hallinta voiton takana
Kasa-ammunnan SM-kisat
järjestettiin viime syyskuussa
Lohtajalla. Heikkinen teki
kisoissa uuden Suomen en-
nätyksen.

– Kyllä kisapaikalla tuntui,
että kaikki menee putkeen,
mutta en minä silti ennätystä
odottanut, mies hymähtää.

Kasa-ammunnassa pyri-

tään mahdollisimman pie-
neen kasaan eli osumat py-
ritään saamaan lähelle toi-
siaan. Osumien sijainnilla
taulun neliön sisällä ei ole
väliä. Aikaa on seitsemän
minuuttia ja laukauksia am-
mutaan viisi viiteen kertaan
(5x5).

Ratkaisevinta on osata lu-
kea tuulta. Ampumaradalta
löytyy erilaisia tuulensuun-
nan osoittimia. Taulussa on
ylä- ja alaneliö, yläneliöön
ammutaan kilpailutulos ja
alaneliöön harjoitellaan.

– Tuulen vaikutusta on
vaikea käsittää. Ensimmäi-
sen osuman tähtään keski-
pisteeseen. Jos osuma tulee
muualle kuin piti, testaan
tulosta harjoitusneliöön, jot-
ta näen tuulen vaikutuksen.
Sitten pyrin ampumaan sa-
maan kohtaan loput osumat.

Kasa-ampujalla ei ole
aikaa hätiköintiin
– Kyllä rauhallisuus, kova-
hermoisuus ja pitkäjänteisyys
täytyy ominaisuuksista löy-

tyä. Pitää myös oppia toimi-
maan nopeasti, Heikkinen

Heikkinen painottaa, että
kasa-ammuntaa voivat har-
rastaa kaikki, iästä ja suku-
puolesta riippumatta. Rau-
hallinen mies on innokas
opettamaan kasa-ammuntaa
halukkaille. Oman tyttären
opettamiseen on vielä vähän
aikaa, sillä pikkuneiti on vas-
ta nelivuotias.

– Kyllähän se on jo vä-
hän aseiden perään, sillä on
semmoinen vanha ase, jolla
saa leikkiä. Heti kun vähän
kasvaa niin ase käteen, mies
nauraa.

MM-kisoihin
rauhallisin mielin
Janne Heikkisen ajasta suu-
rin osa töiden ohella kuluu
aseharrastuksen ja perheen
parissa. Kevään ja kesän
Heikkinen harrastaa kasa-
ammuntaa, syksyn metsäs-
tää, ja talvella hirvenhiihto
pitää miestä kiireisenä.

– Kasa-ammuntaa ei voi
talvella harrastaa. Syksyllä

taas unohdan kaiken muun
ja olen metsällä kaiken va-
paa-ajan. Usein lomatkin
ovat silloin.

Metsästyksessä kaverina
on Siru-koira. Sitä on viety
myös linnunhaukkukokei-
siin, joissa testataan koi-
ran metsästysominaisuudet.
Heikkinen aikoo tulevaisuu-
dessa aloittaa myös kennel-
toiminnan.

Heikkisellä on edessä kova
harjoittelu kohti kasa-am-
munnan MM-kisoja. Kisat
ovat Australiassa ensi loka-
kuussa.

– Saa nähdä kuinka pal-
jon olosuhteet vaikuttavat.
Täällä on ollut kotikenttä-
etu, mies miettii.

Parhaansa Heikkinen ai-
koo tehdä, mutta paineita
hän ei suostu ottamaan.

– Olisi se mitali mukava
saada. Se kuitenkin tulee jos
tulee. En minä kehtaa pai-
neita ottaa, mies tuumii.!

Perusmeta l l ien
tuottaja Talvivaaran

Kaivososakeyhtiö Oyj:n
ongelmia on seurattu
maanlaajuisesti. Suurim-
maksi murheenkryyniksi
ovat nousseet yrityksen
aiheuttamat ympäristö-
ongelmat, viimeisimpänä
kipsisakka-altaan vuoto.
Marraskuussa yli 200 000
kuutiota jätevettä valui
kaivokselta teille tietämät-
tömille. Kaivos on keskeyt-
tänyt toistaiseksi uuden
malmin louhinnan ja murs-
kauksen.

Kainuun Sotkamossa si-

jaitseva kaivos on aiheutta-
nut ennenkin kuohuntaa.
Eri tuotantoprosesseissa
on tapahtunut metalli- ja
rikkihappoisten liuosten
vuotoja luontoon. Ensim-
mäinen vuoto tapahtui
ennen kaivoksen virallista
avaamista jo vuonna 2008.
Lisäksi kaivos on aiheutta-
nut lähivesistöjen suolai-
seksi muuttumista sulfaat-
ti- ja mangaanipitoisten
purkuvesien laskemisella
vesistöihin. Ympäristön
kuormitus on ollut havait-
tavissa myös lintu- ja kala-
kuolemista.

Viime maaliskuussa työn-
tekijä menehtyi korkeisiin
rikkivetypitoisuuksiin kai-
voksen alueella. Talvivaa-
ran Kaivososakeyhtiön
lisäksi kaivosalueella työs-
kentelee noin 100 yritystä
ja yhteensä 1 000 ihmistä.

Kaivoksessa louhitaan
malmia, joka sisältää nik-
keliä, sinkkiä, kuparia, ko-
bolttia, mangaania ja uraa-
nia. Nikkeli ja sinkki ovat
tuotannon pääkohteita.
Kobolttia tuotetaan sivu-
tuotteena. Vuoden alussa
yhtiö sai luvan uraanin tal-
teenottoon. Yhtiö odot-
taa vielä ympäristöluvan
ja teknisen luvan saamista
aloittaakseen uraanin tuo-
tannon sivutuotteena.!

Talvivaaran ongelmavyyhti

maailmanmestaruuskisat
Janne Heikkisen itse lataamat
luodit ovat Suomenmestaruu-
den tuoneenmaalitaulun päällä.
Rei´istä näkyy, että osumat
ovat tiiviissä kasassa.

Sähköasentajia Talvivaarassa työllistää erityisesti rakeneteilla oleva uraanilaitos.
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Vastaajat ovat siten syyllistyneet menettelyllään ihmiskauppaan
ja tuomitaan 2 vuoden 4 kk ehdottomiin vankeusrangaistuksiin.
Helsingin käräjäoikeuden päätös dno: R 12/24XX

Vastaaja (A) oli ilmoittanut C:n vapautuvan velastaan neljän vuoden
työskentelyn jälkeen ja (…) käskenyt C:tä tekemään abortin. C on tehnyt lähes
vuoden työtä A:n ja B:n (…) yrityksessä palkatta sekä kotityötä A:n ja B:n kotona
seitsemänä päivänä viikossa aamuvarhaisesta iltamyöhään synnytykseensä
saakka. C ei ole osannut suomea eikä englantia. Hän oli pelännyt vastaajia.

C oli piileskellyt erään marketin takahuoneessa (…). C on juossut tavaroineen
poliisiautoon. C oli todistajan mukaan ollut todella peloissaan. A ja B ovat (…)
aiheuttaneet C:lle erityisen tuntuvaa vahinkoa, käyttäneet häikäilemättömästi
hyväksi C:n erityistä heikkoutta ja muuta turvatonta tilaa.

!

!

!

sianomistajan (C) äiti oli ollut
vakavasti sairaana ja C oli ajatellut

lähettävänsä osan palkkatuloistaan koti-
maahansa auttaakseen perhettään. Hän on
ollut raskaana jo Suomeen tullessaan (…).

I H M I S K A U P P A E I O L E S A T U A

Oikeusministeriö / Joutsenon vastaanottokeskus / Oulun vastaanottokeskus
Metallityöväen Liitto ry / Ammattiliitto Pro / Palvelualojen ammattiliitto PAM / Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

IKON Graphics / Heku / Soundart / Kennel Helsinki

www.ihmiskauppa.fi

Se on satojen ihmisten kohtalona – myös Suomessa. Jos havaitset ihmiskauppaan viittaavia merkkejä, auta:
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Te k s t i :
Tu r v a / R i t a M a l l i u s

Vuoden pimeimmän
ajan ollessa käsillä,

monet alkavat asentaa pi-
hoilleen erilaisia koristevalo-
ja päivien piristykseksi. Valo-
jen asentamisessa kannattaa
olla tarkkana, sillä tarjolla on
monenlaisia valopilkkuja.

Muistathan vanhaa va-
losarjaa kunnostaessa, että
uuden lampun tulee olla sa-
manlainen – sama kanta,
jännite (V) ja teho (W) –
kuin sarjan muut lamput.

Led-valoista
iloa pitkään
Ulkovaloja valitessa kan-
nattaa kiinnittää huomiota
koristevalojen laatuun, ener-
giatehokkuuteen sekä turval-
lisuuteen. Usein valot ilah-
duttavat parvekekaiteessa tai
pihapuussa jopa kuukausien
ajan, joten valosarjaltakin
vaaditaan paljon. Halvin
malli ei välttämättä kestä tal-
ven pakkasia ja saattaa syödä
energiaa turhan paljon.

Valosarjoihin sopivat mai-
niosti pitkäikäiset ja pa-
loturvalliset led-valot. Ne
kuluttavat vain noin kym-
menesosan esimerkiksi heh-
kulamppujen tarvitsemasta
energiamäärästä. Energian
säästöä voi edelleen tehostaa
sammuttamalla jouluvalot
ajastimella yöksi ja päivän
valoisaksi ajaksi.

Turvalliset koristevalot piristävät
Sisälle vai ulos?
Jouluvaloja ostaessa on tär-
keää miettiä, mihin valot
ollaan sijoittamassa. Pihalle
ja parvekkeelle voi asentaa
vain ulkokäyttöön tarkoi-
tettuja koristevaloja. Valo-
pakkauksissa on yleensä tie-

to siitä, minne valot kuuluu
asentaa. Mikäli pakkaus on
hukassa, tarkista valojen ko-
telointiluokka, joka kertoo
tuotteen sääolosuhteiden
kestävyydestä. Ulkovaloilla
tämä merkintä on useimmi-
ten IP44.

Vaikka valosarja olisikin
tarkoitettu ulkokäyttöön, si-
joita valot niin, että muun-
taja pysyy sateelta suojassa.!

Lähteet: Sähköturvallisuu-
den edistämiskeskus,
Sähköala.fi, Tukes

Saartoilmoitus
Sähköalojen ammatti-
liitto ry:n hallitus on
julistanut hakusaartoon
26.11.2012 klo 7.00
alkaen kaikki Elewatt
Oy:n sähköistysalaa
koskevat työt.

Tiedustelut:
alueasiamies
Juha Lujanen
050 563 4400

Kerro
mielipiteesi
Lukijan ääni

-palstalla
vasamalehti@
sahkoliitto.fi

Sähkö-ja tietoverkkojen tulevaisuus
Verkostomessuilla 30.–31.1.2013

Uusin tieto sähkö- ja tietoverkoista kahdessa päivässä.

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus 30.–31.1.2013

www.verkostomessut.fi

Sähkökatkot
historiaan
-seminaari

Koulutusta,
näytöksiä ja alan

uusinta tietoa

Pientuottajat
osana sähkö- ja
energiaverkkoa

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

TURUN
VALO JA VOIMA

OY

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

!$$"$# $+'%*
!$"$ (#(%"!&$%)

Hyvää Joulua
ja Onnellista

Uutta Vuotta!

Hyvää Joulua
ja Onnellista

Uutta Vuotta!

Lämmintä
joulumieltä ja
onnen hileitä

vuodelle
2013!

www.tvo.fi
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Kylmyyden torjuntaan!

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

111755,00€

111111,,,9900€€/€€ pari// 111111,,,9900€€/€€ pari//

Ontario-käsineet
lämmityselementit sormien ympärilläentit sormien ympärillä!
3-portainen lämpötilan säätö,pötilan säätö,!
säätönappi ranteessassa
erittäin ohuet, soveltuvat aluskäsineiksiuva!
materiaali polyesteri, kämmenpuolella!
keinonahkavahvike
toiminta-aika 2–8 tuntia!
koot S–XL!

Elektroniset lämpökäsineetpökäsineet Kertakäyttöiset pienlämmittimet

99999,00€ 1111111555599,,000€ 1111199999,00€

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

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

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

1 lämmitys-
elementti 3 lämmitys-

elementtiä 4 lämmitys-
elementtiä

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

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

wwwnevercold netwww.nevercold.net
Myynti: Rautakaupat ja työvaateliikkeet
T lliTeollisuus- j k t ik liikk tja rakennustarvikeliikkeet-
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Työttömyyskassa
TIEDOTTAA

Työttömyyskassan palveluajat
!Puhelintiedustelut arkisin
klo 9.00 – 11.00, puh. 03 252 0300

Hakemusten postitusosoite
!Sähköalojen työttömyyskassa
PL 774, 33101 TAMPERE

Loppuvuosi tuo maksurytmiin poikkeuksia

Ansiopäiväraha muodostuu perus-
päivärahan suuruisesta perusosasta,

palkan perusteella määräytyvästä ansio-
osasta ja mahdollisista lapsikorotuksista.

Ansiopäivärahan perusosa ja lapsikoro-
tukset nousevat vuoden 2013 alussa 3,5
%. Korotus johtuu kansaneläkeindeksin
tarkistuksesta ja työttömyysetuuksiin teh-
tävästä ylimääräisestä 0,7 % suuruisesta ko-
rotuksesta.#

Ansiopäivärahan perusosa ja
lapsikorotukset vuonna 2013:

Ansiopäivärahan perusosa 32,46 €

Lapsikorotus yhdestä lapsesta 5,24 €

Lapsikorotus kahdesta lapsesta 7,69 €

Lapsikorotus vähintään
kolmesta lapsesta 9,92 €

Ansiopäivärahan taitekohta 3 408,30 €

Ansiopäivärahan perusosa ja
lapsikorotukset nousevat 3,5%

Sähköliiton edusta-
jisto valitsi kokouk-

sessaan marraskuussa työt-
tömyyskassan hallituksen
jäsenet edustajistokaudelle
2012–2016. Liiton työttö-

myyskassan uutta hallitusta
johtaa liittosihteeri Hannu
Luukkonen. Varapuheen-
johtajaksi valittiin Pentti
Laaksonen. Muiksi var-
sinaisiksi jäseniksi tulivat

Jari Suvinen, Jyrki Tap-
per, Sami Lindgren ja Ta-
pio Heikkinen.#

Työttömyyskassalle uusi hallitus

• Älä lähetä työttömyyskassaan alkuperäistä verokorttiasi.
Kassa saa sen tiedot suoraan verottajalta.

• Jos sinulla on maa- tai metsätaloutta tai olet sivutoiminen
yrittäjä, lähetä kassalle kopio vuoden 2011 verotuspäätök-
sestäsi. Lähetä verotuspäätös erittelyosineen viimeistään
tammikuun hakemuksesi liitteenä.

• Jos olet osatyökyvyttömyyseläkkeellä, toimita työttömyys-
kassalle kopio vuodelle 2013 annetusta eläkepäätöksestäsi.

Asiakaspalvelumme ja puhelinpäivystyksemme ovat suljettuna
jouluaattomaanantaista tapaninpäiväkeskiviikkoon sekä uudenvuodenaattomaanantaina ja -tiistaina.

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

Gemensam
syn hittades
!Elektrikerförbundets
nyvalda representantskap
sammanträdde för första gån-
gen i november i Tammer-
fors, och klarade utmärkt av
det utmanande veckoslutet.
Sammaträdet började med
val av förbundsordförande
och därefter löpte samman-
trädet mycket smidigt.

Jag vill tacka alla represen-
tantskapsledamöter för visat
förtroende genom att välja
mig till min tredje fyraårspe-
riod som ordförande för

Elektrikerförbundet. Tack!
Valet av förbundssekreterare
förlöpte också samstämmigt.
"""

Representantskapet valde
inom sig ordföranden som
under en lång tid drivit med-
lemskårens intressen. I syn-
nerhet representantskapets
ordinarie ordförande Seppo
Fahlström, långvarig ord-
förande för avdelningen i
Träskända samt flera perioder
som medlem i förbundssty-
relsen och kommunikation-
sutskottet, utstrålar samma
beslutsamhet som hans före-
trädare Eero Wilkman.

Valet av förbundsstyrel-
se och olika direktioner gav
upphov till diskussioner och
debatt innan man kunde fin-
na en gemensam kandidat.

Jag lyfter på hatten för rep-
resentantskapets ledamöter
och i synnerhet för valuts-
kottet och dess ordförande
Pentti Leskinen för de mån-
ga väl övervägda valen! De
hade bland annat mod att
lyfta fram den första kvinnan
i Elektrikerförbundets his-
toria till förbundets styrelse.
Tuula Putto från Imatra är
avdelningsordförande och
har skaffat sig skinn på näsan
i många förtroendeuppdrag.
"""

Sammanträdet fastställde
verksamhetsberättelsen och
bokslutet för föregående år
samt godkände verksam-
hetsplanen och budgeten
för år 2013. Exceptionellt i
verksamhetsplanen när det
gäller förbundets strategi är

utbildningen för hela admi-
nistrationen. Den genomförs
i början av året på en tvåda-
garskurs på Kiljava.

Förbundets och arbetslös-
hetskassans budget för nästa
år bygger på antagandet att
intäkterna av medlemsavgif-
terna ökar något och på en
åtta procents arbetslöshet,
vilket betyder att den sam-
manräknade medlemsavgif-
ten alltjämt förblir vid 1,4
procent. Om det ekonomis-
ka läget försämras betydligt
inverkar det på sysselsättnin-
gen och då kan det hända att
grunden för hela budgeterin-
gen rasar om kostnaderna för
arbetslöshetsskyddet ökar
mer än beräknat.
"""

Representantskapet fattade

ett viktigt linjebeslut gen-
om att godkänna förbun-
dets nya strategi. Strategin
förbereddes och förankrades
på mycket bred basis under
nästan två års tid. Den stö-
djer förbundets stadgeenliga
uppgift och beskriver Elekt-
rikerförbundets värden, den
gestaltar dagsläget och leder
förbundet in i framtiden.
Den nya styrelsens uppgift är
att starta och övervaka funk-
tioner som representantska-
pet enligt den godkända stra-
tegin förutsätter av styrelsen.
Den nyvalda styrelsen or-
ganiserade sig direkt efter
representantskapsmötet och
kommer att hålla ett extra
sammanträde i december. Då
väljs medlemmarna i eko-
nomiutskottet (ekonomiuts-

kottet fungerar som styrel-
sens biträdande organ) som
då ska behandla sina första
ekonomiska ärenden. Grun-
dandet av ett redaktionsråd
för tidningen Vasama kom-
mer också att diskuteras.
Styrelsen ska besluta om en
ny kontorsorganisation. Det
gäller närmast förändringar i
arbetsuppgifterna till följd av
omorganiseringen av intres-
sebevaknings- och medlems-
serviceavdelningen.
"""

Jag vill tacka våra medlem-
mar och samarbetspartner
för det gångna året och öns-
ka alla

En God Jul och Ett Givan-
de Nytt År 2013!

Keskiviikko ja perjantai ovat kassan normaalit maksupäivät. Normaalista poikkea-
via viikkoja ovat loppuvuonna viikot 51 ja 52 sekä vuoden 2013 viikot 1 ja 2. Tuolloin

maksupäivät ovat seuraavat:

• to 27.12.2012
• pe 28.12.2012
• ke 2.1.2013
• pe 4.1.2013
• ma 7.1.2013

(Tämän jälkeen palataan taas normaaliin keskiviikko-perjantai-rytmiin.)

Elledningen
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24.1.2013 ilmestyväänVasamaan tulevat osastojen ilmoitukset
pyydetään toimittamaan 14.1.2013 klo 15.00mennessä lomakkeella
www.sahkoliitto.fi/jasenpalvelut/osastot-toimivat, s-postilla
vasamalehti@sahkoliitto.fi tai puh. 050 409 8472, Margit Nurmikolu.
Muistathan kertoa yhteystietosi, kun jätät ilmoituksen.

Osastot
TOIMIVAT

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

013 Hyvinkään
Sähköalantyöntekijäin
ammattiosasto ry
Sääntömääräinen syyskokous
14.12.2012 klo 17.00 Konecra-
nesin ruokalassa, Koneenkatu 8,
Hyvinkää. Osasto tarjoaa joulu-
lounaan. Tervetuloa! – Hallitus

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Vapaa-ajan jaosto on varan-
nut lippuja Jaakko Saariluoman
Stand Up Showhun ”Ain nauraen
työtäs tee”. Esitys Verkatehtaalla
8.3.2013 klo 19.00 Ilmoittautu-
miset 15.1.2013 mennessä rau-
no.vuorinen@ruukki.com tai 040
522 3628. Jäsenet seuralaisi-
neen ovat tervetulleita, seuralai-
sen omavastuu 20 €, joka tulee
maksaa 15.1.2013 mennessä
osaston tilille FI39 5680 0020
1979 80 viitenumerolla 8400.

018 Hämeenlinnan
Sähkötyöntekijät ry
Hyvää Joulunaikaa kaikille jäse-
nille perheineen ja toiminnallista
Uutta Vuotta!

036 Kuopion
Sähköalantyöntekijät ry
Kevään matka tehdään Prahaan
25.–28.4.2013. Lähtö lentäen
Kuopio–Helsinki–Praha. Matkan
hinta on noin 680 €. Ilmoittau-
tumiset alkavat maanantaina
17.12.2012 kello 12.00. Mat-
kalle on varattu 23–28 paikkaa.
Paikat täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä. Ilmoittautumiset
Jukka Savolaiselle puh. 050 385
3280, osasto36@elisanet.fi

074 Kuusankosken
Sähkömiehet
Eläkejaoston tammikuun kokous
2.1.2013 klo 13. Kettumäen
palvelukeskuksessa.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
- Hallitus

084Oulaisten Seudun
Sähkötyöntekijät ry
Syyskokous pe 14.12.2012 klo
18 Teboil Rapumerta Oulainen.
Tervetuloa! - Hallitus
Ps. Hallitus sama paikka klo 17.

108 Nurmeksen
Sähköalantyöntekijät ry
Syyskokous pidetään torstaina
27.12.2012 ravintola Seiskas-
sa Valtimolla alkaen kello 18.00.
Kokouksen yhteydessä ruokailu.
Tervetuloa! – Hallitus

SAK:n valtuusto löi pallon työnantajille:
Valitsetteko
sopimisen
vai riitelyn tien?
J o n n a H e i n i l u om a

Tehtyjä sopimuksia on noudatettava, oli Kiljavalla marraskuun
lopussa kokoontuneen SAK:n valtuuston väkevin viesti EK:n
uudelle johdolle. Vain itselle mukavia asioita ei voi valikoida jäl-
kikäteen, kuten EK on nyt tehnyt. Kiista koulutuspäivistä on
ratkaistava, ennen kuin luottamusta työmarkkinoilla voidaan
lähteä rakentamaan uudelleen. Kuvassa ovat Sähköliittoa SAK:n
valtuustossa kaudella 2011–2016 edustavat Ari Huczkowski ja
MarkkuArvola sekä taustalla Sähköliiton puheenjohtajan kans-
sa keskustelevaMika Junnila. Kuvasta puuttuu Reijo Mölsä.

Resumé

R i i t t a Ka l l i o

!På höstens representant-
skapsmöte rådde en spänd
och förväntansfull stämning,
som på en idrottsfest. De
många personvalen skapade
en elektrisk stämning, och
det mest spännande var valet
av förbundsordförande. Efter

gruppröstning applåderade
salen enhälligt fram Martti
Alakoski till sin tredje ord-
förandeperiod.

I sitt tacktal lovade Ala-
koski att fortsätta på sin
medlemscentrerade linje un-
der den nya fyraårsperioden.
Han förutspådde svåra tider
för förbundens intressebe-
vakning och påminde om att
Elektrikerförbundet lyckligt-
vis har en stark strejkkassa.

Alakoski betonade också hur
viktigt det är att få utbild-
ning i elbranschen och hop-
pades att Finlands Näringsliv
EK skulle förstå att upphöra
med sin halsstarrighet när
det gäller utbildningsdagar-
na.

Sektorchefen Sauli Väntti,
som blev god tvåa, drog sina
egna slutsatser av gruppens
omröstning.

– Resultatet av omröstnin-

gen är klart, och saken är
därmed utagerad.

Avtalsombudet Hannu
Luukkonen, 43, blev för-
bundssekreterare och ord-
förande för arbetslöshets-
kassans styrelse. Hans före-
trädare Timo Punkki gick i
pension efter representant-
skapsmötet och lämnade
även över posten som vd för
Sähkötalo till den nya elekt-
rikerledaren.

Seppo Fahlström fick ta
över representantskapets
ordförandeklubba. Fahl-
ström är från Träskända.
Han har förvärvat sina erfa-
renheter som ordförande för
sin avdelning, som medlem i
förbundets styrelse och kom-
munikationsnämnden, och
ledde ordet galant på det sto-
ra mötet från första början.

Erkki Kirjavainen från Jy-
väskylä ärvde vice ordföran-

deposten efter Hannu Mar-
tinmäki.

Elektrikerförbundets 14
man starka styrelse förny-
ades ordentligt. Styrelsen
fick hela åtta nya ansikten.
Styrelsen fick också den förs-
ta kvinnliga medlemmen i
Elektrikerförbundets 55-åri-
ga historia när Tuula Putto
från Imatra invaldes som rep-
resentant för industri- och
specialbranscherna. "

R i i t t a Ka l l i o

Helsingin Sähköalan-
työntekijät ry kokoon-

tui syyskokoukseensa Kir-
jan talolle 9. marraskuuta.
Ennen varsinaista kokousta
osaston luottamusmiehet ja
työsuojeluvaltuutetut ke-
rääntyivät päivittämään tie-
tojaan sähköalan tilanteesta
eri työpaikoilla. Liittopu-
heenjohtaja Martti Ala-
koski kävi antamassa katsa-
uksen liiton toiminnasta ja
sopimustilanteesta. Hän sai
vastailla myös moniin luot-
tamushenkilöiden kysymyk-
siin.

– Sähköliitto on arvos-
tettu ammattikuntaliitto,
joka otetaan vakavasti niin
SAK:ssa kuin työnantaja-
puolellakin. Liitto on vahva
ja yhtenäinen. Toiminta on
jäsenlähtöistä, työtaistelu-

kassa ja jäsenmaksu pidetään
vakaana. Edunvalvonta ei
saa heikentyä, vaikka mo-
nista asioista joudutaankin
säästämään, linjaili Alakos-
ki, joka korosti erityisesti
työsuojelun merkitystä säh-
köisillä aloilla.

Korvaava työ puhutti
Luottamushenkilöiden ko-
kousta vetänyt Juha Ala-
talo alusti korvaavan työn
pelisäännöistä. Kokous pää-
tyi siihen, että Sähköliitolla
on hyvin kriittinen kanta
korvaavaan työhön, vaikka

työehtosopimuksissa ei yk-
siselitteisesti asiaa mainita-
kaan. Metallin sopimukseen
perustuvassa ”punaisessa
kirjassa” on maininta ke-
ventävästä työstä. Alatalo
mainosti myös ennakoivaa
terveydenhuoltoa ja 1-askel-
hyvinvointijaksoja.

Kokouksen sihteeri Olavi
Aaltonen kyseli, siirtyykö
liiton toimisto Helsinkiin
ja Martti Alakoski vakuutti,

että pääpaikka pysyy Tampe-
reella.

Noin 30 luottamushen-
kilöä kerännyt kokous kar-
toitti myös pääkaupunki-
seudun työllisyystilannetta.
Pääsääntöisesti tilanne oli
yllättävänkin hyvä. Talvel-
la monessa firmassa on to-
sin odotettavissa hieman
hiljaisempaa, mutta kevääl-
lä tilanteen odotetaan taas
virkistyvän. Yt-neuvottelut
ja lomautukset ovat tuttuja
vieraita joillakin työpaikoil-
la, mutta toisissa taas on pula
esimerkiksi kärkimiehistä ja
vuokramiehillä paikkaillaan
työvoimapulaa."

049:n luottamusmiehet ja
työsuojeluvaltuutetut koolla

Muunmuassa urakkahinnoitte-
lun uudistaminen puhutti Kirjan
talolle kokoontuneita luotta-
mushenkilöitä, joiden kokousta
johti Juha Alatalo ja sihteröi
Olavi Aaltonen. Liiton terveiset
kokoukselle toi puheenjohtaja
Martti Alakoski.

"JuhaAlatalo oli edustajisto-
vaalien ääniharava. Pian Kirjan
talon kokouksen jälkeenmies
nimitettiin Sähköliiton hallituk-
sen jäseneksi.

!Noin 30 luottamushenkilöä
kerännyt kokous kartoitti
pääkaupunkiseudun työllisyys-
tilannetta.
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Jouluristikko Nimi:

Osoite:Lähetä vastauksesi 6.1.2013mennessä:
Sähköliitto, Vasama-lehti, PL 747, 33101 Tampere.
Oikein vastanneiden kesken arvomme yllätyspalkinnon.
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Sähköli iton
KURSSIT 2013

Ajankohtaista ammattiosastoille
Sähköliitto järjestää kursseja kaikille ammattiosastojen toimihenkilöille
ja luottamushenkilöille sekä kaikille muille asiasta kiinnostuneille:

Pe 1.2.2013 Sokos Hotel Eden, Oulu Hakuaika päättyy 22.1.2013
La 2.2.2013 Rantasipi Pohjanhovi, Rovaniemi Hakuaika päättyy 22.1.2013
Pe 15.2.2013 Sokos Hotel Vaakuna, Vaasa Hakuaika päättyy 8.2.2013
La 16.2.2013 Sokos Hotel Caribia, Turku Hakuaika päättyy 8.2.2013
Pe 15.3.2013 Hotel Cumulus Airport, Vantaa Hakuaika päättyy 8.3.2013
La 16.3.2013 Hotelli Kumpeli, Heinola Hakuaika päättyy 8.3.2013
Pe 22.3.2013 Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio Hakuaika päättyy 15.3.2013
La 23.3.2013 Sokos Hotel Lappee, Lappeenranta Hakuaika päättyy 15.3.2013
Pe 12.4.2013 Sähköliiton toimisto, Tampere Hakuaika päättyy 5.4.2013

Tilaisuuksissa käsitellään:
• Liiton uutta strategiaa
• Edustajiston tekemiä sääntömuutoksia
• Hallituksen jäsenten vastuuta ja valtaa
• 2013 veroilmoituksen täyttäminen
• Yhdistyksen toiminnantarkastus, miten se tehdään ja mitä hyötyä siitä on jäsenistölle.

Sähköliitto korvaa ohjelmaan merkityt ruokailut. Matkakulut Sähköliitto korvaa, mikäli niitä
syntyy, julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä
vain auton kuljettajalle 0,23 €/km.

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

Pääluottamusmiesten ajankohtaispäivät
Sähköistys- ja talotekniikka-ala

Kaikille sähköistysalan ja talotekniikka-alan pääluottamusmiehille
tarkoitetuilla ajankohtaispäivillä käsitellään:

• Alueen ajankohtaisia työehtosopimusasioita
• Lomautusta ja irtisanomista
• Erimielisyysmuiston tekemistä
• Matkapykälää
• Urakka-alueen sopimusoikeuksia.

Tilaisuudet järjestetään:
Ti 12.2.2013 Sokos Hotel Alexandra, Jyväskylä Hakuaika päättyy 1.2.2013
Ke 20.2.2013 Etelä-Suomen aluetoimisto, HelsinkiHakuaika päättyy 8.3.2013
Ti 9.4.2013 Sokos Hotel Arina, Oulu Hakuaika päättyy 2.4.2013
Ke 10.4.2013 Rantasipi Pohjanhovi, Rovaniemi Hakuaika päättyy 2.4.2013
Ke 25.9.2013 Scandic Lahti, Lahti Hakuaika päättyy 16.9.2013
To 26.9.2013 Sokos Hotel Puijonsarvi, Kuopio Hakuaika päättyy 16.9.2013
To 17.10.2013 Sähköliiton koulutustilat, Tampere Hakuaika päättyy 7.10.2013

Tilaisuudet alkavat tulokahvilla klo 9.00 ja päättyvät päiväkahviin noin klo 17.00.
Myös lounas tarjotaan päivän aikana.

Sähköliitto korvaa osanottajille ohjelmaan merkityt ruokailut, jaettavan materiaalin,
opetuksen sekä matkakulut, vain mikäli niitä syntyy, kotipaikkaa lähimmälle kurssi-
paikalle julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä vain
auton kuljettajalle 0,23 €/km.

Ilmoittaudu kotipaikkaasi lähinnä olevaan tilaisuuteen hakuaikaan mennessä:
tiina.makkyla@sahkoliitto.fi tai puh.050 409 8469.

Työsuojelun peruskurssi
25.2. – 1.3.2013 Kiljavan opistolla, Nurmijärvellä

Kurssin tavoite:
Selvittää työsuojeluun liittyvät perustiedot ja niiden merkitys sekä työsuojelutoiminnan
organisaatiot ja opettaa näihin liittyviä tietoja ja taitoja työsuojelutoiminnassa.

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

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

Työnantaja maksaa kurssilaiselle palkan kurssin ajalta sekä ateriakorvauksen
(23,90 €/päivä) opistolle. Liitto maksaa kurssimaksun, johon sisältyy majoitus kahden
hengen huoneissa, opetus ja jaettava materiaali sekä matkakulut, mikäli niitä syntyy,
julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omaa autoa käytettäessä auton kuljettajalle
0,23 €/km.

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

Lähetä kurssihakemuslomake osoitteella:
Sähköliitto, Koulutusyksikkö, PL 747, 33101 Tampere puh 02 72 72 00, www.finnparttia .fi

F innpar t t ia

puh 02 72 72 00, www.finnparttia .fi

F innpar t t ia

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.
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vuotta
1987 - 2012

taajuusmuuttajia 3-vaihe-
moottoreille varastoimme

9 eri 1-vaihesyötön versiota
0,09 - 5,5 kW.

3-vaihesyötön taajuusmuuttajia
varastoimme 25 eri versiota

0,09 - 55 kW.

Tarkemmat tiedot löydät

hinnastomme sivuilta 74-75.

Joutnantie 76, 25500 PERNIÖJoutnantie 76, 25500 PERNIÖ

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.

25
vuotta

1987 - 2012
nopeaa ja varmaa

sähkötukkukauppaa

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

löydät hinnastomme sivuilta 224-226.
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Teksti :
Turva/Rita Mall ius

Jokaisen renkaan
tietä koskettava pinta-

ala on reilun kämmenen suu-
ruinen – hallitset siis koko
autoa noin neljän kämme-
nen kokoisella kosketusalu-
eella. Renkaiden hyvä kunto
onkin erityisen tärkeää tur-
vallisen ajomatkan takaami-
seksi.

Renkaan kosketuspinnan
laatu ja kuluneisuus sekä

renkaan tyyppi vaikuttavat
pitoon merkittävästi. Huo-
nosti pitävä rengas ei anna
anteeksi kuskin pieniäkään
virheitä. Liikennevakuutus-
keskuksen onnettomuustie-
tokannasta käykin ilmi, että
renkaat ovat usein syynä
henkilö- ja pakettiautojen
onnettomuuksiin.

2000-luvun ensimmäisellä
vuosikymmenellä henkilö- ja
pakettiautoilla ajettiin koko-
naisuudessaan 2 449 kuolon-
kolaria. Renkaista johtuvissa
onnettomuuksissa menehtyi

423 ihmistä ja 138 henkilöä
vammautui vakavasti. Ren-
kaisiin liittyvä riski oli arvi-
olta 366 kuolonkolarissa.

Kulunut rengas
on riski
Yleisimmät renkaiden ris-
kitekijät ovat niiden huono
kunto ja kuluneisuus sekä
se, että autossa alla ovat jol-
lakin tapaa sopimattomat
renkaat. Onnettomuustieto-
kannan tilastoista ilmenee,
että kaikista rengasriskeistä
46 prosenttia liittyy huono-
kuntoisiin renkaisiin. Näissä
tapauksissa renkaat ovat siis
olleet kuluneet tai nastaren-
kaat ovat olleet kehnossa
kunnossa.

Sopimattomat renkaat,
kuten kelin kannalta tai
ominaisuuksiltaan väärän-
laiset renkaat ovat syynä 31
prosenttiin riskitapauksista.
Kirjatuista riskeistä 13 pro-
senttia liittyi vääriin rengas-
paineisiin.

Onnettomuustilastoihin

rengasriskit päätyvät vain
syystä. Renkaisiin liittyvä
puute kirjautuu rengasris-
kiksi vain, jos sen katsotaan
vaikuttaneen onnettomuu-
den syntyyn.

Urat ja paineet
kohdilleen
Renkaiden suositeltavat ura-
syvyydet ovat kaksinkertai-
set varsinaisiin minimivaa-
timuksiin verrattuna, joten
renkaan kulumista viimei-
seen lailliseen milliin ei kan-
nata odottaa. Kesärenkailla
suosituksena on vähintään
4 mm ura ja talvirenkailla 6
mm.

Syyskuun 2012 rengasrat-
sioissa tarkastettiin arviolta
11 000 henkilö- ja paket-
tiauton renkaat. Puutteita
havaittiin paitsi renkaiden
kunnossa myös renkaiden
tyypissä ja ilmanpaineissa.

Huonokuntoisia renkaita
oli nyt liikenteessä hieman
edellissyksyä vähemmän.
Toisaalta renkaiden paineis-

sa havaittiin ongelmakohtia
aiempaa enemmän. Oikea
ilmanpaine on tärkeä, jotta
rengas kuluu tasaisesti ja ajo-
neuvon hallinta on mahdol-
lisimman vakaata."

Lähteet: Liikenneturva,
Liikennevakuutuskeskus,
Poliisi, Autonrengasliitto,
Rengasvalmistajat ry

Koko auto neljän kämmenen varassa

Huonot renkaat useinHuonot renkaat usein
onnettomuuden syynäonnettomuuden syynä

!Koko EU:n alueella
otettiin käyttöön uudet
rengasmerkinnät 1.11.2012
alkaen. EU-rengasmerkintä
näkyy kuluttajille renkaa-
seen kiinnitettynä tarrana,
joka kertoo renkaan polt-
toainetaloudellisuudesta,
märkäpito-ominaisuuksista
ja renkaan aiheuttaman
ohiajomelun voimakkuu-
desta.

Uudet rengasmerkinnät
ovat Suomessa herättäneet
keskustelua, koska niissä

olevat märkäpitomerkin-
nät eivät anna tietoa ren-
kaan pidosta talvikeleillä.
Hyvä märkäpidon arvo ren-
kaassa ei tarkoita hyvää pi-
toa sohjoisella ja lumisella
tiellä. Suomessa rengasalan
toimijat ovatkin esittäneet
lumi- ja jääpitoluokituksen
lisäämistä uusiin rengas-
merkintöihin, jotta mer-
kinnöistä olisi apua myös
talvirengasostoksilla."

EU-rengasmerkinnät
käyttöön
marraskuussa 2012

Näe elämä uusin silmin laser-, kaihi- tai ikänäköleikkauksella.
Palvelemme sinua valtakunnallisesti.
Varaa aika klinikaltamme! www.medilaser.fi

(#!$+.# /,'- $%#!!% .*&+$%" '.#')
Medilaser auttaa sinua näkemään kirkkaasti kaikissa
elämän vaiheissa.

Kun haluat nähdä ilman silmälaseja, hoitaa kaihin
heti ensimmäisten oireiden ilmetessä tai etsit apua
ikänäköön, meillä olet turvallisissa ja luotettavissa
käsissä.

* Mainitse varauksen yhteydessä sähköalojen ammattiliiton jäsenyys.

Hyödynnä jäsenetusi*
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SIEVI

STAR

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

CTC
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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

CTC
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Pohjois-Euroopan johtava turva- ja ammattijalkinevalmistaja
! Sievin Jalkine Oy ! RW>)W<AY#J;9 F-M %+DHI 2'A8' =<K
! N9)K XI%V -%% HH ! 6J5 XI%V -%% HFII : 7LZJ'!" 'Y,W?<'A8'KGWZ

www.sievi.com
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ETUSI JÄSENKORTILLA:

-2 snt/l bensiinistä*
-2 snt/l dieselistä*

LISÄKSI :
-10 % voiteluaineista**
-5 % pesuista
-5 % autokemikaaleista
-5 % nestekaasusta***

* Edun saa Teboil-huoltamoilta ja -automaattiasemilta lukuun ottamatta
Teboil Express -automaattiasemia.

** Koskee 10-litraisia ja sitä pienempiä pakkauksia.
*** Koskee täyttöä.

www.teboil.fi/liitto

lisäetuja

1.1.2013
alkaen!

korotettu
alennus

1.1.2013
alkaen!


